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WEURDJE VAN DE REDAKSIE

Weurdje van de redaksie
’t Veurjaor van 2019 sjtuit veur de deur. Weer kieke al mit ein oug nao ’t volgend
jaor. Den besjtuit ós vereniging fieftig jaor en dao zulle w’r ouch aandach aan
besjteje. Ouch, want ieës zal de Vereniging van Natuurvrunj z’n piele richte op de
herdènking van 75 jaor bevrijding. Geer kónt det al zeen aan ’t programma, wobie
de reize gaon nao Bastogne en Overloon, aan de “Zösterse oorlogsfims” euver ‘de
Moder’ en “’t Bleumke d’roet”. Ouch zulle de Limburgse Jagers eine aovend
oploestere. Dit alles óm drie momente oet 1944/45 te markere: bienao
bevrijd, verbanne en bevrijd. In de volgende Heemklank kómme weer hie op trök.
Mer ieës en veural sjtuit veur ’t besjtuur de verantwoording op de agenda: de
jaorvergadering (dónderdig 18 april!!). Bie deze Heemklank tref geer es leje in ein
bielage de oetneuëdiging, agenda en toelichtende sjtökke aan die neuëdig zeen, ouch
óm wieër te kónne gaon.
Good, det gezag zeende, ligk noe d’n ieëste Heemklank van dit nuje jaor veur. Weer
haope uch hiemit weer ein gevarieerd aanbod te höbbe gedaon.
De beteikenis van Fer Mertens veur Zöstere wurt in ein
In memoriam door Evert Zits nog éns in herinnering gerope.
En wis g’r , det d’r nog Bókkeriejersblood in Zöstere en Deetere róndjwaart?
Väöl laesplezeer
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GEDICHT

Opnieuw
De goede aarde
weer
na witte winter.
En in mij klaart het waas
van wegtrekkend verdriet.
De goede aarde
weer
als een gezicht
van lang geleden
en lief.
Toch weer een gedicht
van goede aarde
van gras dat weer groen is.
van mij
die uit zijn bevroren doen is.
Ik zal weer alles overdoen
Toch weer als toen?
Piet Zits

Uit de dichtbundel
“Bewegen langs decors die blijven - 1991
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VAN DE VERENIGING

Van de vereniging
In memoriam Fer Mertens
Evert Zits
Kort voor de jaarwisseling, op 2 december 2018,
overleed in zorgcentrum Vastrada onze
dorpsgenoot Fer Mertens.
Na de plechtige uitvaartdienst in de basiliek van
de H. Amelberga op 7 december werd hij
begraven in de schaduw van de kerk, zoals hij had
gewenst.
Onderwijzer in St. Joost
Fer werd in 1931 geboren te Maasniel. In 1933
verhuisde het gezin Mertens – vader, moeder drie
zonen en twee dochters – naar Susteren. Vader
Mertens was werkzaam bij de Spoorwegen.
Na de lagere school volgde Fer in Sittard de
muloschool en studeerde vervolgens aan de
kweekscholen van Roermond en Heerlen voor het onderwijzersdiploma.
Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer in 1954 aan de gemengde lagere school te
St. Joost. Hij ondervond er al spoedig respect en sympathie bij de plaatselijke
gemeenschap, die hem waardeerde als een bekwaam en toegewijd onderwijzer, maar
ook als initiatiefnemer van buitenschoolse activiteiten als oprichting van een
zangkoor en handbalclub voor meisjes.
Aan de vijftien jaar dat hij in St. Joost onderwijzer was, bewaarde Fer fijne
herinneringen, waarvan de mooiste wel was dat hij er verkering kreeg met Mia
Wilms, met wie hij in 1964 trouwde. Bij het overlijden van Fer ontving Mia
condoleancebrieven van vroegere leerlingen in St. Joost, die hun voormalige
onderwijzer, na ruim vijftig jaar, nog niet vergeten waren.
Onderwijzer in Susteren
In 1969 werd Fer benoemd tot onderwijzer aan de Majoor Evansschool aan de
Reinoud van Gelderstraat (inmiddels gesloopt). Ook hier, in zijn eigen woonplaats,
werd hij gewaardeerd als kundig onderwijzer, die zich met grote plichtsbetrachting
inzette voor zijn leerlingen.
In de Susterense samenleving groeide hij uit tot een geziene figuur, gerespecteerd
door zijn aimabele en rustige optreden. Een gemeenschapsmens die begaan was met
het wel en wee van zijn medemensen. De zorg voor zijn dierbaren stond daarbij
centraal.
In zijn optreden was hij zeer bescheiden, stond niet graag op de voorgrond, maar was
meer de stille werker achter de schermen. In het plaatselijke cultuurmaatschappelijke leven heeft hij zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt.
Hij beschikte over een spitse humor, vaak vermengd met milde ironie, maar nooit
kwetsend. Men mocht hem graag. Voor veel kennissen en vrienden was hij de
vraagbaak: “De Meister” wist alles.
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Knap filmer
In 1984 ging Fer met pensioen. Hij kreeg nu meer tijd voor zijn geliefde hobby’s:
fietsen, wandelen, sporten, fotografie en filmen. Dat laatste was zijn favoriete
bezigheid. Daarbij werd hij trouw geassisteerd door Mia, die geluid en belichting
bekwaam verzorgde.
Zijn eerste grote productie was de film “Limburg en de Limburgers”. Daarvoor
maakte het filmechtpaar tochten van Mook tot Maastricht. Het werd een prachtfilm;
een kleurrijk palet van Limburgs natuur, historie, cultuur en volkskunde. De film
werd alom geprezen en vaak vertoond in diverse plaatsen

In de loop der jaren vervaardigde Fer tal van films en documentaires over “Susterens
heem” in al zijn verschijningsvormen, zoals:
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‘Een stenen teken uit de oudheid’ de geschiedenis van de monumentale Amelbergakerk
(introductiefilm die vooraf gaat aan een rondleiding door de kerk.;
De unieke film over het legendarische Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 1985 in
Dieteren met als titel ‘De langste daag van Deetere’;
De oorlogsfilm “Susteren in de greep van de oorlog”;
De luisterrijke vieringen van diverse heiligdomsvaarten;
Verfilming van enkele toneelspelen in Susterens dialect, zoals het onvergetelijke
oorlogsdrama “’n Moder” van Piet Zits;
De wagenspelen tijdens de vermaarde Wigibaldspelen in de jaren tachtig.

Dat de films van Fer, die steeds naar
perfectie streefde, ook buiten
Susteren zeer gewaardeerd werden,
bleek uit de opdrachten die hij ontving
van gemeenten, die historische
gebeurtenissen voor het nageslacht
wilden bewaren.
Zelf heeft Fer ook een eigen
filmarchief tot stand gebracht, Een
waardevol bezit voor Susteren, van
historisch belang.
Fer is als ‘de contente mens ‘ door het leven gegaan. Een rechtschapen man die ´het
leven liefhad”, zoals het gedachtenisprentje vermeldt.
Maar ‘al het goede gaat te snel’.
Toen zijn gezondheid hem in zijn laatste levensjaren in de steek liet, heeft hij de
kracht opgebracht om te aanvaarden dat aan zijn eigen levensfilm een einde was
gekomen.
Bij het verdriet om zijn heengaan mag het een troost zijn te weten dat Fer in de
herinnering zal blijven bij allen die hem dierbaar waren. Deze troostvolle gedachte
komt ook tot uiting in zijn eigen afscheidsgroet:
“Treur niet om mij,
Maar gedenk mij met een glimlach. “

Jaarvergadering 2019
Donderdagavond 19 april is in de ontmoetingsruimte van verzorgingstehuis Vastrada
de jaarvergadering van onze vereniging. Deze vergadering begint om 19:30 uur.
Toegevoegd aan deze Heemklank heeft u een boekje ontvangen waarin de agenda
van deze vergadering alsook de verschillende bijlagen zijn opgenomen zoals verslag
vorige jaarvergadering, secretarieel jaarverslag, financieel jaarverslag, verslag
kascommissie, begroting.
De vergadering duurt gezien de ervaringen uit het verleden tot ca. 20:15 uur. Na een
korte pauze van ongeveer een kwartier start het tweede deel van de avond. Dit blijft
nog een verrassing
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Busreizen 2019
In het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding van Susteren zijn er twee
reizen georganiseerd die inhoudelijk met dit thema overeenkomen.
De eerste busreis is donderdag 23 mei naar het oorlogsmuseum in Bastogne.
Het programma ziet er als volgt uit:
08:00 uur vertrek vanaf het Raadhuisplein
10.00-10.30 uur koffie en gebak in Bastogne
10.30-12.30 uur bezoek War museum + audio gids
12.30-13.00 uur vrije tijd in War museum
13.00-13.45 uur vrije tijd voor eigen lunch
15.00-16.30 uur bezoek aan Kaasfabriek Le Vieux Moulin in Battice / Herve
17.00-19.00 uur diner in Vaals/Drielandenpunt
De tweede busreis is donderdag 12 september naar het oorlogsmuseum in
Overloon.
Het programma ziet er als volgt uit:
09:00 uur vertrek vanaf het Raadhuisplein
10.00-10.30 uur koffie en gebak in Overloon
10.30-11.30 uur bezoek museum + gids (1gids per 20 personen)
11.30-13.00 uur vrije tijd in museum
13.00-14.00 uur vrij voor eigen lunch
15.00-17.30 uur Film en Smokkeltocht met touringcar onder begeleiding van een
gids met leuke bezienswaardigheden en een kleine stop aan de
Achelse Kluis met diverse leuke winkeltjes en hun eigen trappisten
brouwerij.
17.30-19.30 uur diner in Soerendonk
De kosten zijn € 55,00 per persoon.
Aanmelding geschiedt door middel van betaling van het verschuldigde bedrag op
de rekening van de Vereniging van Natuurvrienden NL 13 RABO 0150 2046 12

Contributie 2019
Vele van de leden hebben inmiddels de contributie voldaan. Toch zijn er nog een
groot aantal die nog aan hun verplichting moeten voldoen. Wij willen u vragen om
eens na te zien of u tot de mensen van deze laatste groep behoort. Dan verzoeken we
u de contributie 2019 over te maken. Hiermee wordt de penningmeester enig werk
bespaard.
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Expositie Ton Vranken
Ton Vranken schildert 40 jaar Limburgse- Maas- Landschappen.
Ton Vranken (Geulle 1947), wonende in Susteren, heeft zich afgelopen 40 jaar
ontwikkeld tot een van de toon aangevende schilders van het Limburgse- MaasLandschap. Na zijn conservatoriumopleiding werd Ton aangesteld als docent aan de
Muziekschool te Venray.
Als kind was Ton al creatief met verf, waardoor zijn eerste schilderij van het kasteel
van Geulle, tot stand kwam door onder meer het gebruik van tandpasta, restjes verf
en een stukje beddenlaken op latjes gespannen.
In 1979 heeft Ton, onder invloed van Patrick Creyghton het penseel weer opgepakt
en is zich gaan verdiepen in het Limburgse- Maas- Landschap. Hij probeert het
landschap te idealiseren, en houdt zich niet aan het fotografische voorbeeld. Hij
zoekt zijn modellen, bij voorkeur zijn dat hoogstambomen, heggen, soms
weilandpalen of de Maasbedding met haar zwerfkeien. Voor de weergave van
grassprietjes haalt hij de dunste penselen tevoorschijn.
De fijnschilder deinst er niet voor terug om al schilderend, de mogelijkheden die het
menselijke oog ziet zelfs te overtroeven. In zijn drang naar puurheid in de weergave
van het landschap heeft hij zichzelf de beperking opgelegd dat landschap niet te
stofferen met mensen, dieren of vogels. Nee, het is puur flora, puur land, puur aarde,
puur struikgewas, puur boom en puur hout.
Vanaf 2008 woonachtig in Susteren, heeft Ton ook deze omgeving op linnen
vastgelegd.
De expositie wordt gehouden in
Cultureel Centrum D'n Hook aan de
Reinoud van Gelderstraat 61-A te
Susteren.
De opening van de expositie vindt plaats
op vrijdag 21 juni om 20.00 uur.
De inleiding wordt gehouden door
Mevr. Kitty Jansen-Rompen (cultureelantropoloog / conservator) en de
officiële openingshandeling zal worden
verricht door Gouverneur Theo Bovens.
De muzikale omlijsting is in handen van
Feurthstreet Lumber Factory Jazzband
en de gastheer van het programma is
dhr. Jos Douven.
Openingstijden:
Zaterdag & zondag 22/23 juni van
11.00 tot 17.30 uur / vrijdag 28 juni van
14.00 tot 17.30 uur en zaterdag &
zondag 29/30 juni van 11.00 tot 17.30
uur.
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Indrukwekkende vogelvliegshows
Jan Smeets

Wellicht heeft u zo’n vogelvliegshow van honderden tot duizenden vogels weleens
gezien en vroeg u zich af, waarom vliegen vogels in zwermen, in formaties of in
groepen? En dat is ook de reden waarom vogels ons zo boeien. Niet gehinderd door
zwaartekracht, bergen, oceanen en landsgrenzen die wij mensen hebben ingesteld.
Vliegen in een zwerm
Tot de groepen of soorten die zich in zwermen verplaatsen behoren Spreeuwen. Aan
het eind van de dag voor het donker wordt, verplaatsen zij zich in kleine groepjes
van de foerageergebieden naar vaste gezamenlijke slaapplaatsen, waar ze zich
veiliger voelen. Wat er dan gebeurt is hemelse topchoreografie!
Tot de duisternis valt vliegen duizenden vogels ongestructureerd in een zwerm boven
de slaapplaatsen. Voortdurend kiezen ze abrupt voor een andere richting maar de
zwerm blijft bijeen. Met de intrede van hoge snelheidscamera’s eind vorige eeuw
konden wetenschappers het vermoeden bevestigen dat enkele individuen de zwerm
dirigeren. Elk individu kan namelijk voor een andere richting kiezen. Als meerdere
vogels ditzelfde doen kan de hele zwerm voor deze richting kiezen. Aan het eind van
de vliegshow laten zij zich massaal naar beneden vallen en bezetten tegelijk de
slaapplaatsen. Samen slapen biedt bovendien de jonge vogels de gelegenheid de
oude vogels de volgende morgen te volgen naar voedselplaatsen.
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Waarom raken de vogels elkaar niet?
Omdat de reactietijd van vogels vele malen korter is dan die van mensen, kunnen zij
bij hoge snelheden hun abrupte en gesynchroniseerde zwenkingen en draaiingen
coördineren en de onderlinge afstanden met de dichtstbijzijnde vogels in de zwerm
snel aanpassen. Om te draaien zonder botsingen moeten ze allen tezamen, gelijk een
vliegtuig, kantelen om te kunnen draaien. Een zoektocht in de literatuur geeft aan dat
bij elke wending de vogels zichzelf constant repositioneren. Alle vogels maken
eenzelfde boog en houden dezelfde snelheid aan. Vogels die eerst aan de buitenkant
van de zwerm vlogen, eindigen de wending aan de binnenkant en andersom.
In de dichte massa zijn ze veilig
Wanneer een zwerm Spreeuwen in de lucht door een Slechtvalk wordt aangevallen,
verhogen ze razendsnel hun snelheid. Maken snelle manoeuvres en gaan voor de
veiligheid dichter op elkaar vliegen naar het middelpunt van de zwerm. Het is dan
zelfs voor een Slechtvalk moeilijk, wanneer hij in duikvlucht met een snelheid van
meer dan 200 km/h de zwerm aanvalt, in deze chaos een vogel te grijpen. Een vogel
die de zwerm verlaat is wel een gemakkelijke prooi geworden.
Aan de kust in Zeeland waar in de winterperiode meerdere Scandinavische
Slechtvalken overwinteren, heb ik vaak zwermen van enkele duizenden Bonte
Strandlopers, Rosse Grutto’s, Goud- en Zilverplevieren gezien, die door een
Slechtvalk werden aangevallen. Nooit heb ik gezien dat een Slechtvalk een vogel in
de massa kon grijpen.
Aerodynamica of communicatie en informatie
Al eeuwenlang is de mens gefascineerd door de formaties waarin vogels vliegen. Het
heeft echter tot eind vorige eeuw geduurd voordat aerodynamici met behulp van
dataloggers op de rug van de vogels, digitale camera’s en hartslagapparatuur konden
aantonen dat energie besparen een reden is om in formaties te vliegen. In de literatuur
wordt gesuggereerd dat visuele communicatie en oriëntatie ook van belang zijn.
Onderzoek hiernaar heeft tot heden nog niet plaats gevonden.
Tot de groep of groepen die in formaties vliegen behoren Ganzen en Kraanvogels.
De meest door wetenschappers onderzochte formaties zijn de smalle V-formatie
hoek < 90º en de brede V-formatie hoek > 90º. Door de op- en neerbewegingen van
de vleugels ontstaan achter de vleugels bij de vleugelpunten wervelingen. Een
neerwaartse stroming aan beide kanten binnen de vleugelpunten, én een opwaartse
stroming buiten de vleugelpunten naast de vogel. Vliegen in de opwaartse stroming
kost minder energie. Om van het optimale energievoordeel gebruik te maken, dient
de vogel die achter een andere aanvliegt met zijn vleugelpunten op de juiste
longitudinale en laterale afstanden (in lengte- en dwarsrichting) van zijn voorganger
te vliegen.
De vogel op kop in de smalle V-formatie verbruikt de meeste energie, daarom
wisselen de vogels op kop steeds van positie. De laatsten in de formatie besparen de
meeste energie. In de brede V-formatie is de totale energiebesparing in de groep
hetzelfde, maar anders verdeeld over de individuen.
Bij harde oostelijke wind kunnen Kraanvogels op trek afwijken van hun vaste route
die normaal oostelijker van ons is gelegen. Op 9 november 2014 trokken enorme
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slierten luid roepende Kraanvogels in één ogenschijnlijk onafgebroken stroom over
Susteren. Wat een magnifiek schouwspel! Sommige groepen maakten gebruik van
thermiekbellen, maar stegen zelden op naar grote hoogte. Nooitgedacht dat ik een
tikker nodig had om Kraanvogels te tellen. Grote groepen werden geteld op de
trektelpost “Aan de Majoor” in Koningsbosch die een dagaantal van 54.600
exemplaren noteerden.
Vliegen in groepen
Dag- en Nachttrekkers

Tot de groepen of soorten die overdag trekken behoren Houtduiven, kraaiachtigen
en meerdere zangvogelsoorten. Kleine vogels op trek vliegen in groepen, nooit in
formaties omdat zij kortere vleugels hebben en het aerodynamisch voordeel beperkt
is. Op goede trekdagen in de herfst zien we vaak vele tienduizenden Houtduiven uit
Scandinavische landen hier in groepen overtrekken.
Koperwieken, Zanglijsters, Zwartkoppen, Fitissen, Nachtegalen en Roodborsten
trekken ’s nachts. ’s Nachts trekken is veiliger. Vogeltrek is een fantastisch
fenomeen, maar ook gevaarlijk. Niet alleen voor de vogels zelf, maar ook voor
vliegtuigen.
“Vogelradar”
Met indrukwekkende radarsystemen wordt dag en nacht het luchtruim voor het
luchtverkeer bewaakt om de vliegveiligheid voor vliegtuigen te waarborgen en
botsingen met vogels bij opstijgen en dalen te voorkomen. Door de radarbeelden te
filteren worden vogels op grote hoogte in het luchtruim zichtbaar. De “vogelradar”
kan de vogelaantallen herkennen, zien op welke hoogte ze vliegen en in welke
richting. Ingewijde trekvogelspecialisten, bekend met de “vogelradarbeelden”,
kunnen aan de hand van de vleugelslagfrequentie de vogelsoort herkennen. Over het
algemeen slaan Steltlopers en Eenden continu met hun vleugels. Ganzen en
Kraanvogels doen dit minder vaak. Zangvogels plaatsen de vleugels om de paar
slagen tegen de romp en glijden even uit. Vogeltellers zijn door de “vogelradar” meer
te weten gekomen over de trekroutes van vogelsoorten die zij op grote afstand of in
de nachtelijke uren niet kunnen zien.
Literatuur
Onderzoek gekleurringde Kolganzen in Limburg in de winters 1998/99 t/m 2002/03. (Eigen
artikel tijdschrift Limburgse Vogels editie 2004).
Tijdschrift Limosa 83 (2010) 168-175. Waarom vliegen vogels in zwermen en formaties?
Alma Streefkerk Rijksuniversiteit Groningen.
Tijdschrift Vogels van Vogelbescherming Nederland herfst 04/2017.45. De Spreeuwen
dansen weer.
Der Falke Journal für Vogelbeobachter. Vogel des Jahres 01-2018, 8-15.
Earthflight. De aarde in vogelvlucht, John Downer. Vogelbescherming Nederland.
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren
jan-smeets@ziggo.nl
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“Oet ’t geweun laeve van geweun luuj”: Glück auf

Jean Dewaide

Deil 2 Koelluuj
“Wie ich zelf nao de Maurits ging”
Veer sjrieve 1951.
De koms van de Sjtaatsmien Maurits in 1924 haet de Westelijke Miensjtreek gein
wèndj-eier gelach.
Gelaen is inmiddels gegreujd tot 22.000 inwoners. De welvaart bleef wiejer
toenumme. ’t Zjwart goud goof de koelluuj van vader op zoon ein gooj boterham.
Zelf bèn ich nao de lieëgere sjoaltied 4 jaor nao de MULO in Gelaen gegange en höb
inmiddels de diploma’s A en B gehaold.
In de miensjtreek waor ’t veur de handj ligkend dat me veur werk oetkeek bie de
Maurits en de naevebedrieve. Bie de Maurits waor dat ónger- of boavegróndjs. Veur
de naevebedrieve, de Ammoniakfabriek, hetgeen later ‘t S.B.B. (Stikstof
bindingsbedrijf) is gewore. Dan waor d’r ouch nog ’t Centraal Laboratorium en de
Cokesfabriek Maurits. Meistal goof dat aanleiding óm te keze veur de technische
kantj, mer dat waor neet direk aan mich besjaore.
Nao ein tiedje oetgekeke te höbbe nao ein administratieve baan, lökde dat in 1950
neet. Dat kaom veunamelijk ouch, doordat in dae tied alle militaire oet Indië terögk
kaome. Dat waor nao de politionele acties in veurmalig Nederlands Oost-Indië. Die
luuj hawwe dan ouch veurrang óm in de burgermaatsjappie weer aan de sjlaag te
kómme.
Ich ging toen dènke aan de pap: “Wat hae haet gedaon (mieë es 40 jaor óngergróndjs)
dat zou ich toch ouch waal mótte kènne….” Toch de miensjoal in Haelder……? Dat
woorte toen mien planne. Op 15 november 1951 bèn ich op de Maurits begónne. Ich
waor toen 18 jaor.
De lieërmien
Ein ganse waek woort in de lieërmien in de sjteinberg van de Maurits kènnisgemaak
mit wat op dich aaf ging kómme. Mien wirknummer waor 6575. Wieväöl koelluuj
waore mich toen al veurgegange? Veer krege es handjleiding toen de ‘Bedrijfsgids
Staatsmijn Maurits’ oetgereik. In die lieërmien waor, es model, eine óngergróndjse
kaolepijler oetgeboewd en ingerich. Veer moosjte gaon lieëre óm mit koelmateriale
óm te gaon. Zoa herinner ich mich:
de afbouwhamer gebroeke veur ’t losmake van de kaole;
de hammer aansjlete op de persluchtleiding;
mit hout- en iezerwerk (kappe en sjtiele) de pijler oetboewe.
Zoa moosj v’r weite dat d’r pijlers van 150 tot 200 mieëter lank waore en dat die
hellend lepe van de de ein nao de anger verdeping. Ouch de verdepinge van de koel
moosj v’r lieëre: 391, 455, 548, 660 en 810 mieëter verdeping. Naeve kaolaafdeilinge waore d’r ouch sjtein-aafdeilinge. In dees aafdeilinge woorte nuuj
sjteingeng gedreve of besjtaonde sjteingeng verlengd.
Kaol-aafdeilinge produceerde kaole in pijlers, die name hawwe wie Anna 1 (A1) of
Betje 2 (B2) of Kaatje 2 (K2).
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Doe kreegs te make mit kaoleproductie op daagsjich en middigsjich en mit alles wat
op nachsjich moosj gebeure. Daobie woort ós ummer dudelik gemaak en op ’t hart
gedrök: VEILIGHEID VOOR ALLES.
Naeve de ‘Bedrijfsgids Staatsmijn Maurits’ krege v’r dan ouch nog ein beukske
‘Even TIJD voor Veiligheid`.
Nao die waek in de lieërmien ging veer ós dan veurbereide óm veur de ieësjte kieër
óngergróndjs te gaon. Dat gebeurde ónger leiding van eine instructeur (eine
zoageneumde houwer) dae ein sjtök of vief jónges moosj instruere.
De mam ging zich toen weer zörg make óm mich. Ze haw toch ouch al väöl zörg en
angs oetgesjtange veur de pap. Want dao waore toch al dèks hieël get ongelökke
gebeurd, wo ouch nog doaje bie waore te betreure. Wie dèks haet dan toch waal de
roaj lamp gebrend, boete aan ’t mortuarium, es dao eine of mieë veróngelökte
koelluuj waore opgebaard.
Ouch kreeg de mam toen weer opnuuj te make, mit ’t wesje van de koelpungel, dat
ze ieëder hieël get jaore veur de pap haw mótte doon. Mer later, wie de pap
mienopzichter en beambte is gewore, zörgde ‘t bedrief veur ’t wesje van zien
koelkleier.
In ein volgend sjtökske: miene ieësjte kieër óngergróndjs.

Schematisch overzicht Mijnbedrijven: Voorlichtingsdienst
van de Nederlandse Steenkolenmijnen, mei 1949
Uit ‘Bedrijfsgids Staatsmijn Maurits’
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HISTORIE

Susterens oorlogsverleden opgetekend door Sjeng Rutten
Evert Zits

Over de zware tol die Susteren voor zijn bevrijding heeft moeten betalen, is in de
loop van de jaren al veel gepubliceerd. Met name over de dramatische gebeurtenissen
tijdens de laatste oorlogsmaanden september 1944 – januari 1945 toen Susteren
frontgebied was en de verschrikkingen van de oorlog onderging.
Enige tijd geleden is onze vereniging begonnen met het inventariseren van reeds
verschenen publicaties1.
Ook nu, 75 jaar later, duiken er nog oorlogsverhalen op. Zo verscheen onlangs in het
“Historisch jaarboek van het Land van Zwentibold”, jaargang 2018, een treffend
artikel, goed gedocumenteerd en rijk geïllustreerd met als titel “Het journaal van
Sjeng Rutten over de laatste oorlogsmaanden in Susteren”.
Het is geschreven door een zoon van Sjeng Rutten, Chris Rutten, oud- burgemeester
van Nuth, Middelburg en Breda. Hij baseerde zijn publicatie (33 pagina’s) op een
aantal kleine dagboeken die vader Sjeng tijdens die oorlogsperiode had bijgehouden.
Het bijzondere hiervan is dat zij een duidelijk beeld schetsen van de turbulente
wederwaardigheden van de Susterense mensen die geen gevolg hadden gegeven aan
het bevel van de Duitsers, dat alle inwoners op 7 november moesten evacueren naar
Posterholt.
In het artikel in genoemd jaarboek vertelt Chris Rutten in een inleidend verhaal, hoe
het de achtergebleven Susterenaren verging in die rampzalige oorlogsperiode.
Hier volgt een korte samenvatting.
Tot de “achterblijvers” behoorde ook het jonge gezin van onderwijzer Sjeng Rutten
(34 jaar), zijn vrouw Paula Zeeuwen (31 jaar) en hun kinderen Gemma (4 jaar) en
Chris (2 jaar) en de pasgeboren Pieterjan.

Rechts: woonhuis gezin Rutten-Zeeuwen (1940-1944/45), Kerkstraat 42
1

Zie Heemklank 2017-4, Documentatie oorlogsgeschiedenis Susteren.
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Reeds vóór de evacuatie op 7 november had het gezin haar woonhuis aan de
Kerkstraat (nu Salvatorstraat), tegenover de Amelbergakerk moeten verlaten. Het
was er levensgevaarlijk geworden omdat de kerktorens, die de Duitsers als
uitkijkpost gebruikten, door de Amerikanen werden beschoten.
Men vond gelukkig gastvrijheid elders in de Kerkstraat – verder van de kerk – bij
Sjengs collega Donners. Paula Rutten die toen hoogzwanger was, beviel daar in de
kelder van hun derde kind Pieterjan.
Het gezin Rutten, inclusief de inwonende hulp, weigerde te
evacueren en dook onder op het adres Markt 38. In dit grote
winkelpand woonde Sjengs moeder, samen met het gezinnetje
van zijn jongste zus Truus en de winkelhulp. De winkel van
moeder Rutten-Lambermon was een bekend filiaal van de
Sittardse winkel Van Kempen-Ververgaert en werd ook ”de
Consum” genoemd.
Ook werd nog onderdak geboden aan de buren, mevrouw
Leinarts-Alsdorf (67 jaar), weduwe van notaris Leinarts, en haar
dochter Tonny (29 jaar) en zoon Pierre (28 jaar). Zij hadden hun
riante woning op last van de Duitsers moeten verlaten.
Moeder Rutten

In het pand Markt 38 huisden toen, min of meer permanent, 14 personen, die vaak
moesten verblijven in de kelder met een oppervlakte van 10 m2.

De kelder op Markt 38: 14 mensen op 10 m2 (4 bij 2,5 meter)
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Op 6 november 1944 schreef Sjeng Rutten zijn eerste dagboekaantekening.
Maandag 6 november kwam het bericht van evacuatie. Vóór 7 november 10 uur moet
de gemeente Susteren evacueren. Alle mensen treffen eventuele voorbereidingen.
Dinsdag 7 november. Reeds vroeg (7.30 u) zwerven Grüne Polizei en S.A. door het
dorp. Ze gaan huis voor huis waarschuwen dat uiterlijk elf uur alle huizen ontruimd
moeten zijn. Wij gaan naar de Markt 38. In de loop van de dag trekken bange mensen
met karren, wagens en kruiwagens, kinderwagens, koeien, geiten, schapen en
konijnen in de richting Echt. Wij blijven, want het is slecht weer: regen en
hagelbuien. ’s Nachts veel voltreffers op de huizen van Susteren.
Na de uittocht van zijn bewoners was Susteren een uitgestorven plaats, die een
desolate aanblik bood. Dag en nacht vielen granaten. Tussen de beschietingen door
heerste er een stilte als op een kerkhof.
De achterblijvers leefden in de meest primitieve en erbarmelijke omstandigheden,
meestal in kelders. Elk moment moesten zij op hun hoede zijn, niet door de Duitsers
te worden ontdekt en verdreven. Alleen als het donker was, waagde men het de
schuilplaats te verlaten om onderling contact te houden via sluipwegen, door de
achtertuinen van de woningen.
Intussen hadden de Duitse frontsoldaten vrij spel in de leegstaande huizen, waaruit
zij alles meenamen wat van hun gading was.
Angst en onzekerheid namen toe en de toestand werd stilaan onhoudbaar, temeer
daar de beschietingen steeds talrijker en intensiever werden. Tenslotte werd de
situatie zo kritiek, dat begin januari 1945 bijna alle achterblijvers moesten vluchten.
Op 13 januari 1945 verlieten ook de familie Rutten en lotgenoten hun vertrouwde
schuilplaats Markt 38.Na een barre tocht belandden zij in Pey-Echt, waar men
onderdak vond in de kelder van een woning in de Houtstraat. Hier beleefden zij
eindelijk de langverwachte bevrijding toen op 19 januari Engelse troepen de
gemeente Echt veroverden.

Verwoeste woningen:
Links gedeelte winkelpand
Markt 38, rechts gedeelte
pand Esser
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In de dagboeken wordt vaak de naam van huisarts Vic
Mostart genoemd, die in de Stationsstraat woonde. Er was
veel contact tussen de familie Mostart en de families
Rutten en Leinarts.
Dokter Mostart schreef ook een aantal dagboeknotities die
Sjeng Rutten in zijn artikel heeft opgenomen.
Dokter Vic Mostart

Korte levensbeschrijving
Jan Theodoor (Sjeng) Rutten werd op 7 februari 1910 te
Susteren geboren. Hij was het oudste kind van het gezin
Rutten-Lambermon. Vader Thomas Chretien Rutten was
slager. Deze stierf in juli 1918 aan de Spaanse griep en liet,
behalve de jonge weduwe, vijf kinderen van drie tot acht
jaar achter. In 1922 verhuisde het gezin naar de Markt 38
waar de weduwe (“Drina”) Catharina Rutten-Lambermon
een winkel genaamd “de Consum” dreef tot 1957.
Na zijn Mulodiploma (Echt) behaalde hij in 1929 zijn
onderwijsdiploma aan de Roermondse kweekschool en in
1932 de hoofdakte. Van 1930 tot 1934 onderwees hij aan
Sjeng Rutten
de jongensschool te Susteren en daarna van 1934 tot
1944/45 te Dieteren.
In 1939 was hij met Paula Zeeuwen uit Sittard
getrouwd. Ze kregen vier kinderen.
Na het behalen van enkele akten werd hij in juni 1944
benoemd tot leraar aan de meisjesmulo van de Ursulinen
te Sittard. Maar aan het begin van het nieuwe schooljaar
waren de scholen zowel in Sittard als in Susteren
(Dieteren) gesloten vanwege oorlogsgeweld. Pas op 19
februari 1945 kon hij feitelijk beginnen aan zijn nieuwe
baan in Sittard. Het gezin kon na de bevrijding niet meer
terugkeren naar de verwoeste woning aan de Kerkstraat
in Susteren en werd opgevangen door de ouders van
Paula te Sittard.
Met het betrekken van een woning aan de Walramstraat
Paula Rutten-Zeeuwen
begon voor het gezin een nieuwe start te Sittard.
Toen in het begin van de vijftiger jaren de mulo van de Ursulinen werd opgeheven,
volgde zijn benoeming tot leraar aan de mulo van de zusters van het Kostbaar Bloed.
Toen daar ook nog een kweekschool werd gesticht in 1952, werd hij er leraar
biologie.
“Meister Rutten” (in Susteren) en “de Sjeng” (Kweekschool Sittard) was een
geliefde docent. Hij was geestig, optimistisch en ad rem. Hij ondervond grote
waardering bij collega’s en vrienden.
In 1975 ging hij met pensioen. Hij overleed te Sittard in 1998 op 88-jarige leeftijd.
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In de epiloog van zijn artikel schrijft Chris Rutten: Met Susteren bleef ons gezin nog
lang verbonden. We reden vaak meermalen per week per fiets over de Rijksweg,
maar ook wel langs het spoor via Nieuwstadt, van Sittard naar Susteren. Oma Rutten
dreef er tot haar 74ste (1957) de winkel van Van Kempen-Ververgaert. Sjeng Rutten
was directeur en docent van de avondmiddenstandscursus, die gevestigd was in de
jongensschool op Mariaveld.
Veel familieleden en vrienden in Susteren werden met enige regelmaat bezocht. Het
was altijd feest als wij mee mochten, want overal werd hij, en wij dus ook, hartelijk
ontvangen. Er was altijd wel vlaai, een tas koffie of sop, ’n sigaar en soms een
borreltje. Hij genoot ervan als hij ruim herkend en begroet werd als “meister”. Als
hij naar ‘de mam’ ging, genoten wij, kinderen, zittend vóór haar winkel, van het
voorbijgaande verkeer. Er was een hoop te zien, vooral in augustus, want al het
verkeer van Nederland naar het zuiden (Valkenburg) kwam over de Markt,
Kerkstraat en Wijnstraat.

Familieleden Rutten vóór de winkel van ‘de mam’.

Terug naar Sittard fietsend, vroeg ik hem regelmatig over de oorlog. Toen wist ik
nog niet van het bestaan van zijn dagboeken. Jammer, want dan zou ik naar meer
details hebben kunnen vragen, bijvoorbeeld over de sluiproutes en de woonhuizen
van verschillende in zijn dagboeken genoemde personen.
Ik was toen te jong om het te kunnen beseffen, maar het moet een enerverende
periode geweest zijn.

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen.
En herhaal ze honderd malen
Alle male zal ik wenen.

Leo Vroman
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VOLKSCULTUUR

Fluitenkruid (Anthriscus silvestris).
Annie Schreuders-Derks

Prachtige broedsjluierkantj langs de waeg. Bekans is ’t weer zoa wied, den bleujt
zoamer euveral wóste kums langs alle weije en waeg, wie eine kantje randj, ’t
fluitekruid, ein van ieëste veurjaorsbleujers. ’t Dudelikste teiken det de wèntjer noe
ech veurbie is. Ich sjpich mich eder jaor weer op de waelj van witte wölkskes.
Anthriscus is aafgeleid van ’t Griekse woord Antherix = halm of haole sjtengel.
Silvestris beteikent greuje in ’t hout (bos). Ofsjoan de plant euveral veurkump
langs dieke, vaarte en langs hègke.
Fluitekruid; ómdet kènjer dao fluitjes van kónne make.
Nachtegaalskroed: is te danke aan ’t feit det de plant veurkump tösje hègke en
sjtruuk wo de nachtegaal ouch gaer nèstelt.
Plaatselik wurt ’t ouch “Koegreunte” geneump of “sjaopekirvel”. Det kump ómdet
’t good kènt dene es vieëvoor. Este good kiks, lieke de blajer ouch ein bietsjke op
kirvel.
’t Vilt waal op det dees plant neet väöl te beteikene haet in de volksgenaeskuns.
Allein kènt ein aaftrèksel gebroek waere taege exceem en kleerkrenkdes.
De naam: “Kranke ougebloom” geuf neet aan det ’t kranke ouge kènt genaeze, mer
sjus ’t taegeneuvergesjtèlde: ‘Die plant geneest evenwel geen zeere oogen, maar
zou die teweegbrengen. Mij werd een meisje met hoornvliesontsteking gewezen,
dat die ziekte zou hebben gekregen door aan de bloem te ruiken. Een feit is dat,
tengevolge van het in aanraking komen met het stuifmeel van sommige planten
enkele menschen ontsteking van de slijmvliezen van de oogleden, den neus, de keel
enz. kunnen krijgen.’ (C. Bakker, Volksgeneeskunde van Waterland (1928).
De ungelste sjtökskes van de sjtengel kónne gebroek waere óm fluitjes van te
make. ‘t Dikste sjtök mót den aafgesjneje waere, dao wo de sjtengel haol is. Op de
knuip is ’t toe. Den d’r op blaoze wie op de baard van eine sjleutel, det geuf ein
fluitend geluid.
Det fluitekruid ouch hieël lekker is, det weite neet väöl luuj. Alles aan de plant kan
me rauw of gekaok aete. Waal good oetkieke want ’t geuf plante die erg d’r op
lieke mer neet zoa gezóndj zeen.
Van de blome kan men mit get vèsj, tomaatjes, pijnboompitjes en get goje
oliefaolie ein frisje, blie oetzeende zomersjlaaj make.
De blajer sjmake ein bietsjke wie kirvel. Lekker in ein söpke of aovesjótel.
De wórtel haet väöl koolhydrate. Kan es greunte gekaok waere bie b.v. mager
rèndjsjvleisj.
En natuurlik kan men ouch thieë d’r van make.
In de 19e ieëuw wórte de fien bleumkes gedreuëg en romantisch in ein medaillon
gedrage.
Mer ’t riekste geveul geuf fluitekruid went eine weus groate poes in eine royale
pot sjtuit, sumpelweg óm dich aan te vergape. Sjónder es ’t sjónste broedsboekèt.
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GEDICHT

Boodschap van de vogels
Loek Storken

Al in fibberwarie, wie w’r ein paar sjoan daag höbbe gehad en ‘t al get wermer woor,
begóste zoa lènks en rechs de veugelkes al get te fluite en ’t fluitekruid zoa
langsaamaan zich baove de gróndj oet te wirke.
Ich koos mich toen herinnere det ich euver det kwinkeliere van die veugelkes èns ei
gedich van Guido Gezelle haw gelaeze, worin dae die aankondiging van de lente
prachtig besjrif. Nao lang zeuke höb ich det toch nog oet weite te haole:
Boodschap van de vogels (fragment)
Zanggebroeders uit het woud,
met uw talen duizendvoud:
Gij, die kwinkt en gij, die kwedelt,
gij, die schuifelt en die vedelt,
gij, die neuriet, gij die tiert,
gij, die piept en tiereliert,
gij, die wistelt en die teutert,
gij, die knotert en die kneutert,
gij, die wispelt en die fluit,
gij, die tjiept en tureluit,
gij, die tatert en die kwettert,
gij, die klapt en lacht en schettert,
vezelt, orgelt, zingt en speelt,
lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt,
gij, die kwinkelt lijk de vinken,
en alom gaat slaan en klinken,
met uw bekken, licht en los,
dat het kettert in den bosch:
fluiters, zangers ende slagers,
kermers, kriepers ofte klagers;
vogels die, op Gods geleê,
hier ten lande of over zee,
jaagt dat uwe vleren zoeven,
achter ‘t gone u mag behoeven,
achter ‘t gone uw voedsel is,
kooren, vruchten, vleesch of visch,
vliegen, motten, andre kerven,
al wat gij maar kunt verwerven.
Guido Gezelle (1830-1899)

Taenge den tied det geer deze Heemklank krig, den mót dit allemaol te heuëre zeen.
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DIALECT

Als God zo doorgaat.....
Loek Storken

Esse allewiele róndj óm dich haer kiks in deze waereld, den is ’t lènks en rechs toch
waal eine sjoane puinhoup. Euveral oorlog, hiej en dao crisis, gevreigel euver
bonusse en erfenisse, jónges die geweun nao ’t voetbal kome kieke, houwe zich
óngerein de köp in, fraude in de politieke partieë, in de boewwaereld,
ómkoupsjandale, sekssjandale (neet seks-sandale), gefoetel bie de verkezinge,
aafraekeninge in ’t criminele milieu, rotzooi bie de FIFA, boatvluchtelinge oet
Afrika en Arabië, doping bie ’t fitse, klimaatcrisis, etc.
“Als God zo doorgaat, neem ik een andere”, gromt Adam.
(Uit Guus Kuijers “Bijbel voor ongelovigen”)
Haos zósse det zelf ouch gaon zègke of dènke.
Doe vreugs dich inderdaad dèks waal èns aaf:”Is Dae blèndj daobaove, of douf? Of
zit Dae ouch in ’t complot van “ouwe jonges krentebrood”?”
Doe kris langsaam ’t idee det Dae ouch alles mer geweun lieët gewaere, zoa van:
Laot de boel mer bolle wie de wèndj mien jeske wèntj!
Ich weit neet of Dae dao baove plat versjtuit, mer ’t begint d’r toch verreks väöl op
te lieke det Dae det leedje ouch kènt. Wienieë begint Dae noe èns get te regele? Want
es Dae alles aan die hie ónger, die “tweepotige”, euverlieët, den is d’r gein reddde
mieë aan. En mit dae gekken Trump noe al gaar neet. Zoa zag eine jóng oet ’t
Pruusjes euver daen Trump: „Amerikaner entwickeln sich bis vierzehn, danach
wachsen sie nur noch!“
Zoa geit me dus vanzelf toch aan van alles twiefele.
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Lèts zoog ich urges sjtaon: “Ik denk dat geloven gevaarlijk is,
Maar denken geloof ik ook”.
En dao zou dae sjriever waal èns geliek in kènne höbbe. Euver sommige dènger
kènse dèks ’t bèste ouch neet te väól of te lang dènke, want den dènkse dich
ónneuëzel.
En geluif gerös in God, mer geluif ouch veural in dichzelf. Det hulp dich al ein hieël
sjtök wiejer. Ich geluif det ’t bès good is es w’r God ei flink sjtök helpe. Want dèks
genóg zuusse, det D’r ’t bliekbaar allein ouch neet allemaol aankan.
’t Is ouch verreks lestig. Want allein de luuj die gein zunj doon, gaon allewiele nog
biechte. Det zuusse toch waal esse èns kiks wat allewiele nog dae biechsjtool in geit.
En es God den eine kantj van de waereld in de gate hilt, en zuut detse dao de zaak
tamelik op orde hóbbe, zeen ze achter Ziene rögk op ein anger plaats weer bezig mit
alles óngerein te zètte. “Waat einen ozel!”, zoe de mam gezag höbbe, esse die ieëlenj
op den tillevisie zou zeen.
Ouch mit de Grieke is ’t allewiele mer “naatje pet”. Die hawwe vreuger eine ganse
róffel Gode. Mer esse det gedoons bie die dao zuus, den zouse toch waal langsaam
gaon dènke: Wie mieë Gode, wie grótter den óngerein! Mer die jónges meine
volges mich ouch nog ummer desse mit porcelein kepot te goaje riek kèns waere.
Det wurt noait niks es die dao allein mer get mit die teijere blieve sjmiete. Die
kènne baeter die hendjes èns get laote wappere, detse get mieë op daen teijer
kriege. Mer aevegood is ’t erg detse dao de aw luuj weer veur de zoaväölste kieër
gaon korte op hun toch al ellenjig pensieuënke. Hie bie ós höbbe ze de aw luuj
trouwes ouch al weer veur de zoaväölste kieër wiesgemaak detse d’r op
veuroetgegange zeen.
Op hieël väöl anger plaatse, wo ze dèks nog einen gansen angere God höbbe, dao
kènse noe ouch neet drek zègke det Dae de zaak dao op orde haet.
Doe kumps langsaamaan tót de conclusie desse dich neet te zieër mós opneije esse
zuus wat d’r allemaol in de waereld gebeurt en misgeit. Mer mit gebalde voes kènse
lestig get door de vingers zeen. En det zal toch neuëdig zeen. Dao kumpse toch
vanzelf waal achter. Ouch van God zulse get door de vingers mótte zeen.
Ein kènjervraog aan de Paus woor èns: Wat deed God voor de aarde werd gemaakt?
Volges mich haw D’r baeter nog èns einen hieëlen tied kènne naodènke, veurdet D’r
aan die klus begós is. Of Hae haw eine gansen houp mótte weglaote.
Mer óndanks al die ieëlenj diese óm dich haer zuus, dènk ich toch det ein groat deil
van de luuj, en zeker hie bie ós, esse ‘t hun op de man aaf zous vraoge, zouwe
zègke: “Toch bliej det ich d’r bèn!” En esse d’r toch bès, den kènse d’r baeter ouch
get van make.
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HISTORIE

Familie Klinkers en de Bokkenrijders
Frans Hellebrekers

De stamboom van de familie Klinkers begint in Merkelbeek met de stamvader Corst
Klinckers (ook wel Korstgen genoemd). Geboren ca.1605 en overleden 8 mei 1658
en was gehuwd met Maria (Mey) Jacobs .

Christiaan Klinckarts en zijn zoon Joannes , bijgenaamd "het Pijpekopje" waren lid
van de Bokkenrijders en hebben meegedaan aan veel inbraken, plunderingen etc.
Christiaan was van beroep vilder en woonachtig aan de Muisberg in Hoensbroek.
Hij werd gedoopt op 8 november 1692 in Merkelbeek als zoon van Henricus
Klinckarts en Joanna Huevels en huwde op 31 juli 1718 met Joanna Daemen. Joanna
overleed op 23 januari 1764 in Hoensbroek. Het echtpaar had zeven kinderen.
Christiaan was bevriend met de vilder Mathias Ponts, hoofd van de Bokkenrijders.
Christiaan en zijn zoon Joannes werden in het voorjaar van 1743 gearresteerd.
Joannes was een ongehuwde zoon, die bij zijn vader woonde op de Muisberg in
Hoensbroek.
Beiden werden door de schepengerechten van Amstenrade en Hoensbroek ter dood
veroordeeld en het vonnis werd op 12 november 1743 voltrokken.
Tevens werden , op dezelfde dag, ook opgehangen: Joannes Kraens en Christiaan
Langenberg. De galg heeft vermoedelijk gestaan op het terrein van de voormalige
staatsmijn Emma in Hoensbroek. Op de zogenaamde Ferriskaart is dit aangegeven
met een plaatsaanduiding "Galgeveld".
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Ontstaan van de Bokkenrijders
De 18e eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Het ging de middenstand en grotere
boeren relatief goed. Maar er waren in deze eeuw ook talrijke armen en behoeftigen,
zoals zigeuners, zwervers, landlopers, afgedankte huursoldaten, dieven en afpersers
van geld en goed door machtsmisbruik.
Het optreden van de Bokkenrijders verliep in vier opeenvolgende fasen:
1. Van 1730 - 1743 voornamelijk in Oostelijk Zuid-Limburg .
2. Van 1749 - 1775 in het gebied van Valkenburg.
3. Een laatste opleving omstreeks 1792 tot aan de Franse bezetting met de
Meerssenerbende.
Zij noemden zich zelf nooit 'Bokkenrijder" maar altijd "Gezellen". Ook in processtukken werden ze nooit genoemd.
Om lid te worden moest men een zeer misdadige eed zweren. Hierbij moest het
nieuwe lid twee vingers van zijn linkerhand opsteken, met de rechtervoet op een
crucifix trappen, God en zijn heiligen afzweren en onder ede beloven: trouw te zijn
aan zijn bende, nooit iets bekend te maken over de bende en niet op eigen houtje te
gaan stelen.
De leden uit de eerste bende moesten de eed zweren voor een geïmproviseerd
altaartje waarop steeds een afgehakte mensenhand lag.
Deze hand werd beschouwd als een amulet waaraan een geheimzinnige kracht werd
toegekend.
Deze bende werd "de bende met de doode hand" genoemd.
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Het Proces
Wanneer de Bokkenrijders gevangen werden genomen, moesten ze voor de
rechtbank (schepenbank) verschijnen.
Het proces begon met de ondervraging. Vervolgens werd begonnen met het verhoor
van de getuigen. Was men overtuigd van zijn schuld, maar ontkende de
aangeklaagde, dan ging men over tot de marteling, want niemand werd veroordeeld
als men niet bekend had.
Aan het scherper examen ging de z.g. "territie" vooraf, een poging om de
aangeklaagde schrik aan te jagen. Op een wenk van de schout ging de beul op de
aangeklaagde toe, liet hem de folterwerktuigen zien, legde hem de toepassing uit, en
rammelde met de verschrikkelijke ijzerstukken.
Velen werden zo bang, dat ze een volledige bekentenis aflegden.

Het beroep Vilder
In het Duits werden ze Schinder of Abdecker genoemd. Scindere in het Latijn
betekent schillen of vellen. In onze streken werd een vilder ook wel een afdoener
genoemd. Ze ontdoen het gestorven vee van vel en vet. Ook ruimen ze kadavers op.
Door de aard van het werk was het een ruw volk.
Men beschouwde ze, zeker in Duitsland, als onrein en werden buiten de
gemeenschap geplaatst. In veel gevallen waren ze niet welkom in de herberg en
moesten buiten hun bier opdrinken.
Met hun bezoek aan boerderijen beschikten de vilders over een uitstekende kennis
van het terrein. Als noodslachters wekten ze nauwelijks argwaan als ze zich midden
in de nacht ergens ophielden.
Zo bracht hun beroep ook voordelen met zich mee.
26

DIALECT

Die Seele mal baumeln lassen
Loek Storken

Op ’t Pruusjes kènne ze det zoa sjoan zègke.
Mer in ’t Plat zou ich det ouch sjoan kènne zègke: Dich laote wegdrieve in ’t zalige
niks!
Doe mós dich neet ummer drök make en dich opneije (of laote opneije), mer doe
mós aaf en toe èns sjoan “die Seele mal baumeln lassen”.
Ich zal uch noe èns precies probere oet te lègke wat die gooi jónges van euver de
päöl dao volges mich perseuënlik mit bedoele.
Aaf en toe mósse èns richtig ’t mets in ’t verke laote sjtaeke, alles oet dien henj
laote valle, dich lekker ónger den awwe keseboum in den haof in de hangmat lègke
of dich in einen awwe opasjtool zètte, ’t zunke röstig op dien bölke laote sjiene,
nurges aan dènke (of in elk geval aan niks “seriöses”), en dien gedachte allein mer
get laote róndjbolle langs leuke, plezante en positieve zaakjes, ei bietje filosofere,
mer ouch weer neet te serieus.
Aaf en toe, es ich einen hóndj of ein kat lekker zeen ligke suffe, den dènk ich waal
èns: “Doe moos dich eigelik, net wie die, mit dien penske op die werm terrastegele
kènne legke en dich den zoa richtig gans oetsjtrèkke, net wie die det doon. En èns
lekker gape, en wiejer niks”.
Mer det geit den weer neet mit die aw knäökskes. Noe kènse waal jaloers waere op
zó’n kat of zó ‘nen hondj, mer det is natuurlik ouch mer zielig. Die lègke zich dao
’s mörges neer in ’t zunke en make zich nurges dikke bein euver. Dae voorbak, dae
sjtuit dalik weer op tied gereid. En die laote ós mer helle en zörge veur hun hónjsen kattevoor. Doe kèns mer ein dèngk doon: hun ei bietje probere nao te doon.
Sommige luuj höbbe dao geweldige aanlègk veur, die doon meistal wie ze det in
Mesjtreech zoa netjes zègke: “gein kloete”. Angere kènne noe einmaol henj en veut
neet sjtil hawte en zeen ummer aan ’t maore. Mer ouch es gezónje minsj zouse aaf
en toe èns mótte kènne dènke: ”Wirke is gezóndj, laot det dus mer èns euver aan de
kranke”.
Bie ’t wanjele höbbe w’r eine d’r bie, dae begint ’t te lieëre. „Sinds ich
gepensioneerd bèn, doon ich hieëlemaol niks mieë”, zag dae.”En det is mieë es
genóg”. Kiek, dae jóng haet ónger ’t wanjele mit ós get opgesjtaoke. Dao kènse
noe aan zeen det ei bietje opvoeding van vrunj óngerein, det det oeteindelik toch
waal get oplevert, al haet ’t bie dem lang gedoerd.
Toch höbbe w’r ouch gemerk det det niks doon ouch óntzettend lestig is, want doe
wèts noajt wienieë desse dao noe ech mit klaor bès. Waal is ’t ouch waor det esse
niks duis, desse den ouch niks verkieërds duis. En in Noorwege zègke ze: Wae gein
kwaod duit, duit al väöl good.
Doe mós ouch neet alles zjwart op wit wille höbbe, want den höbse ouch mer ein
kleuërloos laeve. Nae, dao mót toch lènks en rechs ein óndeugend sjtreepke verf
bie te pas kómme.
27

En aaf en toe mósse ouch èns dènke: “D’r mót niks, en zeker niks noe drek of nog
sjneller”.
Luuj zónger deadlines laeve langer.
Op ’t Pruusjes tróffe w’r èns eine jóng, dae woor ’t d’r waal mit èns, desse dich
dèks neet te meug mós make.” Mer”, zag d’r, “ich woor in de Ferien èns lekker get
aan ’t faulènzen, en toen tróf ich dao ein maedje. Aus Spass wurde Ernst, en Ernst
ist jetzt vier Jahre alt“.
Jao, en toen woor ‘t mit de rös ouch al weer gedaon. Jao, zoa geit dich det manchmal
im Leben.
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Het Slot in de Reeks
Wil Schulpen

Het is alweer vijfendertig jaar geleden, in 1983, dat ik in een artikel over de
Susterense toponiemen (plaatsnamen in dit geval) terloops aandacht schonk aan het
fenomeen “het Slot”. Dit was niet meer dan een toponiem, een veldnaam en wel de
naam van één perceel. Dit perceel was aan drie zijden met een gracht, een graaf of
sloot omgeven volgens oude bronnen.
Ik zag ter plaatse wel nog wat groen, in hoeverre er werkelijk grachten of dergelijke
lagen, kon ik van het pad langs de Rode Beek niet waarnemen. Men vertelde mij in
die tijd dat er ook nog jaarlijks bij het ploegen van het terrein stenen naar boven
kwamen.
Zo gezien toch wel enige basis om de fantasie op hol te laten slaan. Er zou een kasteel
kunnen hebben gestaan. Uiteraard waren er ook wel enkele tegenwerpingen te
maken, zoals: van een gebouw daar was nooit enige sprake, wie zou er dan gewoond
moeten hebben, archeologische vondsten die de zienswijze ondersteunden waren
onbekend.
In dit artikel willen we het toponiem samen met Reekstoponiemen alsnog een keer
onder de loep nemen.
Reeks, Raeks of Rijks
Dit is een van de grotere toponiemen in het gebied tussen Baakhoven en Susteren.
Het is gelegen in het beekdalenlandschap van de Geleenbeek en Rode Beek. Tussen
deze twee beken werd in de volle (?) middeleeuwen vanaf de omgeving van kasteel
Millen tot aan de samenvloeiing van beide beken de Vloedgraaf aangelegd, waardoor
het gebied tussen beide beken beter bewerkt kon worden (ontgonnen). In grote lijnen
kan men aangeven dat het veld tussen de Rode Beek en de Vloedgraaf en wel
noordelijk van de Baakhoverweg voor een belangrijk gedeelte Reeksnamen kent. We
vermoeden dat in de middeleeuwen het gebied wel eens in zijn geheel of tenminste
voor een groot deel als Reeks in het Susterense bekend stond. Dit gebied werd
doorsneden door het Reeksstraatje.
Veldnamen die we in beschrijvingen van rond 2 à 2½ eeuw geleden terugvinden zijn:
Reeks, een bosgebiedje, nu nog herkenbaar, van vier hectare. Verder is er de
Reekskamp of de Rijkskamp, een toponiem van zeven hectaren. Beide toponiemen
lagen aan weerszijde van het Rijksstraatje en waren één perceel groot. De
Reeksbeemden, waartoe ook wel de Reeks werd gerekend en de Kesselbeemd. Het
(Reeks-) Hoogveldje. Naast dat laatste toponiem en aansluitend aan de
Reeksbeemden lagen de Molenbeemden. Tussen Vloedgraaf, Rijksstraatje,
Baakhoverweg en Rijkskamp lag nog de Kapittelbeemd, in 1783 nog deel van de
Rijkskamp. Wellicht dat we de Kraijenkamp, Kreutzkamp en Op de Huef tussen
Rijksbeemden, Rode Beek, Baakhoverweg en Rijksstraatje ook tot het Reeks-gebied
mogen rekenen. Eigenbeemd en Kesselbeemd zijn benamingen uit het achttiendeeeuwse meetboek.
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Molenbeemd
Deze beemd lag langs de
Rode Beek en begon ter
hoogte
van
de
Dieterdermolen en liep
noordwaarts.
Het
is
duidelijk dat deze beemd
haar naam ontvangen heeft
van deze molen. Deze
beemd was dan ook een
leen verbonden aan de
Dieterdermolen, die al
bijna
zeven
eeuwen
geleden voor het eerst
vermeld werd. De beemd
sluit
aan
bij
de
Reeksbeemden en wordt
ook als onderdeel hiervan
beschouwd.
Op de Huef (Hoof)
De schrijfwijze
Huef
moeten
we
wellicht
uitspreken als
häöf.
Vergelijk met Vuert wat
Väört is. Het is afgeleid van
haof met als verkleinwoord
häöfke. Häöf vatten we in
deze samenhang op als
hoeven (mv.) , alhoewel we
het
toponiem
ook

tegenkomen als Op de haof (hoof) (enkelvoud).
In de vijftiende eeuw komen we ‘auf der Hoven’, auf der Hoeffe en auf der Hoffe
tegen, welke kennelijk bij dit toponiem behoren2.

Het toponiem behoort tot de grote groep hoeve namen. Bekend zijn de Dieterense
Aldenhof of Oudenhof en op de Hoeve. Veelal worden dergelijke veldnamen in
verband gebracht met een hoeve, een boerderij, al dan niet groot, al dan niet
kasteelachtig. Vaak ontbreekt echter hiervoor een archeologisch onderbouwing met
bijvoorbeeld fundamenten van een gebouw. Zo ook hier. We zijn dan ook geneigd
de oorspronkelijke betekenis op een andere wijze te interpreteren. Dat is niet zo
moeilijk. We kennen allen het streekwoord voor tuin, namelijk haof. Tuin is van
oorsprong een terrein dat omheind is en deze betekenis willen we ook geven aan ons
Archief abdij, inv. 502, welke ik meen te kunnen dateren in het derde kwart van de zestiende
eeuw en een beschrijving is van een ‘groot Borns leen’.
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streekwoord haof. We vinden het ook terug in het begrip kirkhaof (kerkhof): een
afgebakend terrein bij de kerk.
Men zou Haof dan kunnen zien als een omheind stuk landbouwgrond, te vergelijken
met het begrip kamp, dat veeleer een omheind weideterrein is.
Kraijenkamp
Einde achttiende eeuw was dit nog één perceel verdeeld onder drie eigenaren. Het
ligt in de noordwesthoek bij Op de hoof . Het ligt stroomafwaarts van de Volmolen,
uiteraard aan de overzijde van de Rode Beek en is volgens het meetboek ongeveer
een hectare groot.
Hoewel men snel geneigd is het toponiem te verbinden aan onze vogel de kraai en
er een kamp bewoond door kraaien in te zien is, is dat natuurlijk onwaarschijnlijk.
Zoals vrijwel altijd geven oudere vormen van de naam betere aanwijzingen naar de
oorspronkelijke naam. In de achttiende eeuw komen we de naam Crae kamp tegen.
In het meetboek bleek dat het bestond uit één nummer en in bezit was van drie
mensen. Aangezien er tevens ook nog in die tijd een familie de Crae in Susteren
leefde, kan men veronderstellen dat het toponiem zijn naam dankt aan een mogelijk
bezit of langdurig beheer van de kamp door die familie.
Zolang er geen oudere vormen van de naam voor de kamp opduiken, die aanleiding
geven tot een andere interpretatie, kan deze zienswijze wel afdoende zijn.
Kreutzkamp
Wellicht zal menigeen de naam Kreutz verbinden met het Duitse woord voor kruis.
Tot op heden is er echter geen reden aangetroffen om deze naamgeving te
onderbouwen. Geen enkele aanwijzing is aangetroffen voor een redelijke verklaring.
Kamp geschikt voor kruiden ???
De Reeks
In de volkstaal wordt het gebied de Raeks genoemd en in documenten vinden we
vaak Reeks en Rijks.
Het toponiem komt voor het eerst voor in 1375 en wel als Reke. Het wordt vermeld
in een inventaris van Vredeswindis van Wirst, decanes van de abdij Susteren. Deze
stiftsdame laat opschrijven dat de abdis haar schuldig is zes mottoens voor een weide
in de Reke3. Een mottoen is een gouden munt waarop de afbeelding staat van het
Lam Gods, dat een kruisbanier draagt.
Het betreft hier een weide en gezien het toch wel aanzienlijke bedrag kan hier de
Kapittelbeemd bedoeld zijn.
Een volgende ons bekende vorm, Reeks, komen we tegen in een document van 1405,
wel in een eind zestiende-eeuws afschrift. Hoe beter de kopiist bekend is met
Susteren, hoe groter de kans is dat zijn vorm van de naam uit zijn eigen tijd dateert
en dat hij de schrijfwijze van het toponiem ‘aangepast’ heeft.

Jos Habets, Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de
adellijke vrouwenabdij At. Salvator aldaar, pg 36. Seks mutonibus duplicibus de prato in
Reke.
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In het document4 wordt een schenking
van vijf bunder land in de Reeks
bevestigd. De schenking was voor een
jaargetijde van abdis Eva van Havert
en was voor de pastoor Henricus Jeger
van Susteren. In het document wordt
het aangeduid als een praedium. Dit
kan betekenen een perceel of stuk
grond, al dan niet bebouwd en in
bijzondere gevallen boerderij of zelfs
landgoed5.
In een document, dat ik meen te
kunnen dateren ca. 1550-1575, wordt
een leen beschreven dat toebehoort
aan de hertog van Gulik, treffen we
eveneens Reeks aan. In dit leen viel
een eigendom van het kapittel van
Susteren. Deze grond lag op het
Hoogveld en grensde met een zijde
aan de Reekskamp en met de andere
aan land van het St. Catharina-altaar.
Wij gaan bij het zoeken naar een
mogelijke betekenis van het woord uit
van Reeks, terwijl de dialectvorm

Raeks eveneens waardevol is.
Als verklaring voor deze naam wordt gegeven in het Nederlandse taalgebied ketting.
Waar de naam dan op duidt is verder niet te achterhalen. Mogelijk dat een reeks
waterpoelen aanleiding hiertoe hebben gegeven, echter dat is vooralsnog verre van
zeker.
De Eigenbeemd en de Kesselbeemd
Binnen de Rijksbeemden vinden we nog enkele toponiemen verbonden aan delen
van dit grotere toponiem. Wellicht dat we de Molenbeemd er toe moge rekenen, maar
zeker wel de Eigenbeemd en Kesselbeemd. Zoals de Beunigerbeemd in Dieteren
oorspronkelijk als beemd deel zal hebben uitgemaakt van het grotere leen de
Beunigerhof.
De Kesselbeemd dankt haar naam aan een invloedrijke, wellicht zelfs adellijke
familie uit het Roosterense van Kessel. Deze familienaam wordt in relatie met
Roosteren voor het eerst in1427 aangetroffen
De Eigenbeemd is te verbinden aan de Susterense familie van der Eijgen

J.A.K. Haas, Inventaris van de archieven van St. Salvator te Susteren, Maastricht, 1971,
inventarisnummer 523.
5
Dr. Fred Muller en dr. E.H. Renkema, Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek, 1970, 12e
druk, pag. 716
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De familie van der Eigen
De familienaam komt al zeer vroeg voor in de
documentatie over Susteren: 1287.
In een document waarbij de heer van Dieteren een
schenking doet aan de abdij Hocht, noordelijk van
Maastricht, wordt Dirk van Eygen een getrouwe van
de heer van Dieteren genoemd. Hij was wellicht
leenman van de heerlijkheid Dieteren.
Een halve eeuw later treden Rutger van den Eijghen
en Dederich van Baychoven op als leenmannen van
de heer van Dieteren. Goswijn van Dieteren verkoopt
dan aan Agnes van Scoesberg6 (echtgenote van
Dederich van Baychoven) de molen van Dieteren.
Zowel Rutger als Dederich zegelen het document. Dit toont wel dat ze tot de
belangrijke families behoorden.
In 1410 komt eveneens een Rutger van den Eijghen voor. Tien jaar later blijkt hij
leenman van de abdij Susteren te zijn.
Het leen bestond uit de beemd in de Rijkskamp, beemd en akkerland van het St.
Catharina-altaar op het Hoogveld en een twaalftal percelen in de Eigenbeemd.
Hoogtekaart
Hoe lichter,
hoe hoger

Het Slot en de Dijk
In of tegen het Eigenleen lagen twee percelen die opvallende namen droegen: het
Slot en de Dijk. We vinden de namen terug in de beschrijvingen van het meetboek
eind achttiende eeuw.
Een perceel is omgeven door een graaf (gracht) en wordt het Slot (das Schloss)
genoemd. Het ander, er naast gelegen wordt die Dijcken genoemd.

6

Scoesberg staat voor Schaesberg, een grote boerderij even buiten Isenbruch
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De benamingen Schloss en Die Dijcken zijn in een uitsnede van een kadasterkaartje
uit ca. 1819 ingebracht. Dit op basis van een aantal overwegingen: grootte percelen,
volgorde van percelen en omdat het tevens het idee aangeeft van een omgracht
terrein. Tevens klopt het wel bij benadering met hetgeen ik heb waargenomen.
De Dijk
De eerste gedachte bij dit begrip is natuurlijk dat een dijk, wal opgeworpen is op of
om het terrein. Maar hiervan is in het landschap niets te herkennen en daarom moet
ook met een andere oorsprong rekening gehouden worden.
Dijk is een van de woorden die twee welhaast tegengestelde betekenissen heeft
gekregen. Men verklaart dit doordat het oorspronkelijk afgeleid is van een woord dat
iets als graven betekent. Hierbij ontstaan dan twee verschijnsels enerzijds een diepte
en anderzijds een hoogte: een vijver, poel (Duits: Teich) en dijk (wal). Wellicht dat
de naam in verband gebracht kan worden met een (verdwenen) poel.
Het Slot
Een terrein, omgeven door grachten, waar stenen bij het ploegen omhoog zouden
komen en dat slot genoemd wordt, geeft al snel aanleiding tot de fantasie dat er een
kasteel of iets dergelijks heeft gelegen.
Wat verhalen over kastelen betreft is Susteren niet rijk bedeeld. Het bekendste is het
kasteel op de Koppelberg. Maar hier is weinig van bekend. Dat behoort tot de mottekastelen en is te dateren in de elfde eeuw. Hoe lang er gebouwen gestaan hebben, is
niet duidelijk, menige berg werd al spoedig verlaten.
Dan is er het verhaal van een kasteel op de Gaertsberg welke ligt bij Baakhoven aan
de andere kant van de Geleenbeek. Maar dit is een uit de duim gezogen verhaal van
de familie von Bachoven von Echt uit Wenen (Oostenrijk).
Ook heeft Susteren geen kasteelachtig gebouw zoals veel plaatsen (Sittard, Born,
Roosteren, Limbricht, Echt) waarbij het ontstaan zou zijn, met name de plaatsen uit
de volle middeleeuwen. Susteren, het stadje, is immers bij de abdij ontstaan.
Het Slot, een kasteel, in de Reeks wordt tot op heden archeologisch niet aangetoond.
Verder is er in de bronnen geen sprake van een kasteel of belangrijke hoeve ter
plaatse. Een verdwenen, mogelijk versterkte hoeve, die van Churbusch, leen van de
heer van Valkenburg, later de hertog van Gulik, komt mijns inziens hier niet voor
in aanmerking. Tevens lijkt het perceel, toch duidelijk nog beemd gebied, niet erg
geschikt voor een gebouw, terwijl iets verderop drogere en hogere gronden
beschikbaar waren. Voor een boerderij of kasteel was daar een berg verwacht.
De oudste vorm van slot betekent sluiting, grendel. Hiermee samenhangend zou men
kunnen denken aan een terrein dat gesloten of beter omsloten is. Een terrein dat
afgesloten is van het overige land door grachten, sloten. Mogelijk dat dan beide
toponiemen (Schloss en die Dijcken) samen iets zeggen over het gebied: de dijken
zijn de grachten en sloten die dan het terrein omsloten hebben: het Slot.
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Een historisch verhaal over Susteren (V)
Wil Schulpen

De volle of hoge middeleeuwen (1000-1250)
In deze periode zou veel veranderen. Met name vindt een tweede grote toename van
de bevolking plaats. Een belangrijk gevolg was dat er vrijwel een einde kwam aan
het landschap met hier en daar een “eilandje” met een nederzetting. Het landschap
werd voor een groot gedeelte ingenomen door de mens, ook al bleven er nog grote
gebieden vrijwel ongebruikt. Deze gronden werden door alle aangrenzende
gemeenschappen gebruikt en werden daarom ook wel gemene (gemeenschappelijke)
gronden genoemd. Deze gronden lagen veelal tussen de grotere nederzettingen met
hun satellietplaatsen, de grensgebieden. In Susteren herkennen we nog de gebieden
langs de grens met Echt: de Doort en aangrenzende gebieden, die pas rond 1800
definitief verdeeld werden. Ook de grote noordoosthoek van het Susterderbroek,
waar al eerder een landwering de grens definitief had gemaakt, was een gemene
grond, hier voor de mensen van Susteren. Dat zelfde gebied had eveneens een
“overloop” naar Schalbruch. De IJzerenbos, op enig moment als belastbare grond
opgenomen7, is eveneens een grensgebied met Schalbruch en Isenbruch. De
vaststelling van grenzen was dan ook vaak een blijvende zorg.
Ook in Susteren zou rond 1000 veel veranderen: er kwamen twee grote nieuwe
nederzettingen bij (woonkernen Susteren en Dieteren) en het vroeg-middeleeuws
klooster werd herbouwd tot een hoog-middeleeuwse abdij. De Vloedgraaf werd
aangelegd. Er ontstonden satellietkernen als Rooth, Heide, Baakhoven Gebroek en
Körbusch/ Katzbeck. Voor die vele nieuwe inwoners moest veel grond ontgonnen
worden, want men moest immers eten.
In deze tijd ligt de kiem van het aanzicht van Susteren, zoals we dat aantreffen op de
Tranchotkaart omstreeks 1800. Omstreeks deze tijd gaat Susteren andermaal op de
schop, maar daar komen we later op terug.
In de loop van de vroege middeleeuwen was er een evenwicht ontstaan tussen het
aantal bewoners en de aanwezigheid van gronden geschikt voor de
voedselvoorziening en andere benodigde middelen als kleding en huisvesting. Het
waren vrijwel zelfvoorzienende samenlevingen in de nederzettingen.
Het is niet te bepalen in welke volgorde zich alles in de loop van de tijd gevormd
heeft. De behandeling van de veranderingen in dit verhaal is willekeurig.
Politiek gezien was een van de drijfveren van de ontginningsdrift de inzet van de
Ottoonse keizers om deze streken weer onder het centrale gezag te krijgen. De
benoeming van de Flamands en de toewijzing van Kleve en van Wassenberg aan
deze broers hebben een belangrijke rol gespeeld. De heer van Wassenberg en zeker
ook zijn nazaten, de graven van Gelder en de heren van Valkenburg, speelden een
grote rol in onze streken.

Dit herkennen we duidelijk in het meetboek, waarbij de percelen van de IJzerenbos, aan de
lijst achteraan zijn toegevoegd.
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Dieteren en de Koppelberg
Een van de opvallendste bouwwerken die we uit deze periode in het landschap
aantreffen zijn de mottes. Dit zijn door mensenhanden opgeworpen heuvels waarop
een verdedigbaar gebouw stond. De heuvel was met een tweede verhoging
verbonden waarop andere gebouwen stonden.
In onze streek is een zeer hoge concentratie van sporen van overgebleven mottes
ofwel zoals ze hier worden genoemd bergen. In Duitsland worden deze mottes
Turmhügelburchte (torenheuvelburchten) genoemd. We vinden er nog te Millen,
Sittard, Limbricht, Guttecoven, Maria Hoop, Waldfeucht, Posterholt en natuurlijk
Dieteren. In Wegberg (bij Vlodrop) vindt men er zelfs vier.
Waarvoor zijn deze kasteelbergen gebruikt?
Uiteraard zijn ze bewoond door adellijke personen, personen die gezag hadden over
een gebied. Maar gezien de dichte concentratie kan hier niet sprake zijn van grote
gebieden en belangrijke adel – in het algemeen. Wanneer we dit echter in zijn tijd
plaatsen, de tijd van sterke bevolkingsgroei en dus met de nodige ontginningen van
grote gebieden, dringt zich vanzelf de mening op dat deze bergen aangelegd zijn in
het kader van grootscheepse ontginningen. Opdrachtgevers zullen de belangrijkste
edelen uit de streek zijn geweest, vanaf 1020 zal zeker de heer van Wassenberg hierin
een belangrijke rol gespeeld hebben. Vazallen van de opdrachtgevers zullen de
mottes gebouwd hebben en vanuit die motte het omringende gebied ontgonnen
hebben en de gewenste bevolking aangetrokken hebben, die in een woonkern zich
vestigden. Als tegenprestatie ontving de vazal veel rechten over het gebied. Al naar
gelang de situatie bleef deze motte bewoond of werd weer spoedig verlaten, wellicht
om elders een nieuwe opdracht uit te voeren.
Waarom verdedigbare kastelen, een voor die tijd nieuw fenomeen?
Kennelijk voelde men zich bedreigd. Dit is wellicht terug te voeren op de
sluimerende strijd tussen keizer en zijn vazallen enerzijds en de streekadel
anderzijds. Deze laatste zagen de invloed van de keizer in hun streken steeds weer
toenemen, waaraan ze liefst een halt toegevoegd hadden. In hoeverre er werkelijk
schermutselingen hebben plaats gevonden, daarover zwijgen de bronnen, die
sowieso zeer karig zijn uit de elfde eeuw.
Enige inlichtingen over de Koppelberg zijn in 1879 gepubliceerd in de Maasgouw.
Volgens deze bron zouden de schepenen van Susteren volgens nog bestaande
overlevering onder een eik vergaderd hebben. In de nabijheid van die eik lag de
Koppelberg (! De eik stond niet op de berg!). Het gebied was een hectare groot en
was omgeven door een vijver. Op de berg heeft een gebouw gestaan waarvan men
een twintigtal jaren eerder (ca. 1860) de fundamenten heeft terug gevonden bij het
gedeeltelijk afgraven van de berg. Toen ontdekte men een ophaalbrug, plavuizen,
verbrand hout, mergelblokken, ijzer en dergelijke.
Dat de schepenen van Susteren hier vergaderd hebben, is weinig waarschijnlijk;
bedoeld zal zijn de schepenen van de heerlijkheid Dieteren, die volgens overlevering
onder de Koppeleik vergaderden. De plaats waar de eik gestaan heeft wordt bewaard
in het toponiem Koppeleik. Hier staat nu het gemeenschapshuis De Koppel.
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Wat betreft de fundamenten en materialen is niet veel te zeggen. Bij de bouw van de
Amelbergakerk werd vooral natuursteen gebruikt die in onze streek aanwezig was.
Mergel werd eerst in de late middeleeuwen gebruikt.
Er valt weinig te vertellen over de exacte ouderdom en de tijd van bewoning van
onze berg. We moeten ons beperken tot enkele algemeenheden met name over wat
men elders kon constateren. Dergelijke bergen zijn vooral uit de volle
middeleeuwen, elfde of twaalfde eeuw. De bewoning kan eeuwen geduurd hebben,
maar de berg kan ook al na vijftig jaar verlaten zijn. En dan moeten we wellicht nog
onderscheid maken tussen de berg en de voorhof. Op de berg stond de verdedigbare
donjon (toren), het eigenlijke verdedigbare kasteel, en op de voorhof stonden
bijgebouwen als een boerderij met schuur en stallen.

Reconstructietekening in een boek over Sittard8

Dat er te Dieteren enige bewoning van de berg en voorhof heeft plaatsgevonden, is
welhaast zeker, maar hoe lang en door wie? Over dit ‘door wie?’ kunnen we met vrij
grote zekerheid zeggen dat dit wel de eerste heren van Dieteren zijn geweest.
Men kan vermoeden dat deze heren hun woonplaats al vrij vroeg ingeruild hebben
voor een zuidelijker omgeving, waarbij we vooral denken aan Maastricht en
omgeving. Al in de tweede helft van de dertiende eeuw verliezen zij hun
zeggenschap over Susteren en in diezelfde periode zien we schenkingen doen in de
omgeving van Maastricht, bijvoorbeeld de Louwerhof aan de abdij Hocht. Rond
1200 was Dieteren al een Gelders leen, zodat het vermoeden gerechtigd is, dat de
heerlijkheid in die jaren wel eigendom van de heren van Dieteren was, doch een
duidelijke leenverhouding met Gelder had.
Op de lagere verhoging van de Koppelberg lag waarschijnlijk de oorspronkelijke
Koppelhof, een boerderij met vele bezittingen. De hof omvatte de zogenaamde
voorhof. Later zal het gebouw iets richting Dieterens woonkern verplaatst zijn.
8

P.B.N. van Luyn, Stadt Sittard, een grensoverschrijdend verleden, 1991, pag. 36 e.v.
37

Het oudste gegeven omtrent deze hof dateert uit 1610 en gaat terug op schenking in
1395. In dat jaar ontvangt Hein, zoon van Goswijn van Dietheren en zijn erfgenamen
erfelijk de hof te Dieteren, de Cuppell genoemd. Hij ontvangt dit van graaf Reinhard
van Valkenburg. De jaarlijkse pacht bedraagt 24 malder rogge. Dit was niet niets: 24
malder rogge vertegenwoordigden een bedrag van 216 guldens. Tevens moest men
24 malder haver betalen, een waarde van 163 gulden. Samen was dit bijna drie keer
het jaarinkomen van de rentmeester van de hertog van Gulik in het ambt Born.
Het is opvallend dat de hof, die gezien wordt als het oorspronkelijk woonhuis van de
heer van Dieteren, in bezit van de heer van Valkenburg blijkt te zijn. Of Valkenburg
en Dieteren hun bezittingen binnen het rechtsgebied van Susteren uit een verdeling
ontvangen hebben? Dit zou dan ook een mogelijke verklaring zijn voor de situatie in
1260 waarbij beide heren rechten op het rechtsgebied hebben.
Uit het kadaster van 1811-1832
Wellicht tijdens de Franse overheersing is men begonnen met het kadaster op te
zetten. Op de overzichtskaart van Susteren staat dat dit werk voltooid is onder
verantwoordelijkheid van een minister die in 1821 zijn functie opgaf. Hieruit leid ik
af dat de eerste gegevens uit de periode 1811-1821 dateren en kies ik voor 1819
omdat ik dat jaartal ergens terloops geschreven vond.
Het gebied (zonder de Louerstraat) dat hieronder weergegeven is, werd Koppelberg
genoemd. Bijgeschreven zijn de gegevens zoals we deze in bijbehorende lijsten
aantreffen.

Meest bijzonder op de tekening is wel dat we het idee kregen dat de tekenaar ons een
voorstelling heeft willen maken van de berg. Wat er de waarde ook van mag zijn, ik
heb toch een schatting gemaakt van hetgeen als berg ingetekend was: aan de voet
een soort ellips van 35 tot 45 meter en op de top een cirkelvormig plateau van 12 à
15 meter. De gebiedjes binnen de grachten kan men dan benaderen met 40x50 en
50x75 meter. Dit is de enige aanwijzing over de berg en omgeving die we hebben
voordat men begon aan de afgraving rond 1860.
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In de beschrijvingen komen we moeras als bouwgrond en poel als bouwgrond
tegen. Dit lijken onmogelijke combinaties. Opvallend is ook de vermelding van een
huis op de voorhof. In de eerste beste aanpassing van het gebied wordt het huis niet
meer vermeld en wordt het in de boomgaard opgenomen. Wat zou hier verdwenen
kunnen zijn? De tiendschuur van de abdis van Susteren?
Het dorp Dieteren
Het dorp Dieteren heeft de vorm van
een driehoek met van oudsher de
belangrijkste bewoning langs de
Kerk- en de Zilstraat: een tweetand
met de Vleutstraat als verbinding. De
drie hoeken hebben ook namen: de
Groos (H. Hart - beeld)), ’t Kröpke
(kruis) en d’n Drènk (Mariakapel).
Wij hebben ons afgevraagd hoe
Dieteren zich in de loop van de
eeuwen gevormd kan hebben. Op
basis van hetgeen we weten c.q.
vermoeden bij andere bergen, zoals
die te Sittard en Limbricht, is de
veronderstelling gerechtigd dat de oudste kern van Dieteren rond ’t Kröpke gelegen
heeft.
Het bestaan van de oudste gebouwen wordt duidelijk eind dertiende eeuw en eerste
helft veertiende eeuw gedateerd. Genoemd worden de hof te ghener Beke met molen
en een aantal boerderijen rondom Dieteren (Beuninger- en Louwerhof). Maar deze
liggen buiten de woonkern Dieteren. Deze laatste wordt naar alle waarschijnlijk ook
genoemd, als gesproken wordt over ‘de inwoners van Dieteren’ die hun granen op
de genoemde molen moesten laten malen (banmolen).
Met name het stuk tussen de Groos en de Kampstraat, waaraan ook kerk en kerkhof
liggen, trekken de aandacht op het kaartje. Het is vrijwel altijd dat de kerk bij de
oorspronkelijke ken is gelegen. Echter Dieteren was wat kerkgang en begraven
aangewezen op de kerk van Susteren, het Papenmunster of de Amelbergakerk.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw is het kerkhof van Dieteren aangelegd om
besmetting met de pest binnen Susteren te voorkomen. Dieteren had zeker vanaf het
begin van de zestiende eeuw, maar wellicht ook al vroeger, een kapel waar op
bepaalde tijden missen gelezen werden. Het is nu de vraag of het kerkhof rondom de
kapel is aangelegd ofwel dat men de kapel naar het kerkhof verplaatst heeft. Let wel,
het was geen parochiekerk!
Dieteren heeft zijn wortels in de elfde eeuw bij de ontginning van het stuk van het
middenterras van de Maas dat ten westen van Susteren – Slek de bovenlaag vormt.
Deze ontginning zal vanaf de Koppelberg begeleid zijn. Hoe de woonkern Dieteren
zich hierbij gevormd heeft is nog niet duidelijk geworden.
(wordt vervolgd)
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VOLKSCULTUUR

Plaatjes

Jacques Rours
Tegenwoordig probeert elke supermarkt klanten te lokken met allerlei soorten
zegeltjes. Bij aankoop van bv. € 10 krijg je bij de kassa 1 zegeltje. Je kunt vervolgens
de volle kaart inleveren tegen messen, bestek, borden etc. Óf bv. voetbalplaatjes etc.
voor héél enthousiaste kinderen. Net als wij vroeger! Zowel volwassenen als
kinderen ruilen die zegeltjes onderling met bekenden of familie.
In mijn jeugd bestond dat ook al. Toen echter nog niet bij supermarkten maar
normaliter rechtstreeks bij de produktmaatschappij. Zoals U zich misschien nog kunt
herinneren kon je rond 1950 indianenplaatjes sparen bij de chocoladerepen van
“1845 Meurisse”. Het was de tijd van Winnetou en Old Shatterhand uit de boeken
van Karel Nowee. Je kocht een plakboek met de lege vakjes waar je de plaatjes in
kon plakken bij
de winkel. Dat
plakboek bevatte
per letter van het
alfabet
een
bladzijde
met
drie
woorden
naast het vakje
voor het plaatje.
Er is dus niets
nieuws onder de
zon. Hieronder
een
tweetal
voorbeelden:

1e: De eendelige
encyclopedie “Ik
weet het” (zie
hiernaast een
voorbeeld).
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2e: De wonderlijke “Gebarentaal” der Indianen (zie hiernaast).
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HISTORIE

Topografische en kadastrale kaarten
Wil Schulpen

Kaarten worden in twee hoofdgroepen verdeeld: de thematische en de topografische
kaarten.
De topografische kaart is bedoeld om van een klein stukje aardoppervlakte ‘zoveel’
mogelijk weer te geven, als infrastructuur, bebouwing, reliëf, natuurlijke kenmerken
en grenzen, toponiemen, bestuurlijke grenzen. Een bekende kaart in onze omgeving
is de Tranchotkaart gemaakt tijdens de Franse bezetting in de jaren 1804/5.
De thematische kaart is veelal bedoeld om een specifieke zaak te belichten. Een
bekend voorbeeld is de kadasterkaart, waarop alleen eigendommen zijn
weergegeven en ter oriëntatie de huizen. Atlassen bevatten veel thematische kaarten
als bevolkingsdichtheid, landschapstype, grondsoort, klimaatgebieden.
Dergelijke kaarten zijn van belang bij de uitoefening van diverse vormen van
geschiedkunde zoals de lokale geschiedschrijving, maar ook de regionale
landschapsgeschiedenis.
Een kaart is ook een geliefd object als ondersteuning bij artikelen. Een kaart geeft
vaak bij het zien direct datgene aan waar men in een beschrijvend artikel vele
woorden voor moet gebruiken.
Wellicht dat menigeen er belangstelling voor heeft om dergelijke kaarten eens zelf
te bestuderen of desnoods alleen maar eens te bekijken. Daarom willen we u in dit
artikel enige websites op internet noemen waar dergelijke kaarten te zien zijn.
1. Website van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) of
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kaarten vanaf 1804 (Tranchot)
Tik in: LGOG.nl. en kies vervolgens: in menubalk: thema’s, kies vervolgens
landschapsgeschiedenis en vervolgens digitale cartografie.
Ofwel type in: https://lgog.nl/themas/landschapsgeschiedenis/digitale-cartografie
U ziet nu een venster met een kaart en erboven Digitale cartografie. Er tussen in
staat tekst met in de derde regel twee maal Klik hier.
U komt vervolgens in de website van de KNAW met het adres:
http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/
(U kunt natuurlijk ook dit laatste direct intypen!)
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Het nieuwe venster (scherm) toont u een kaart met over Limburg een serie kaarten.
Het zijn de diverse Tranchotkaarten (1804), die liggen op de Openstreetmaps (anno
nu). Boven de kaart is horizontaal een menubalk met als eerste (geheel links) het
knopje Tranchot in het blauw, en ook het knopje Openstreetmaps is blauw gekleurd.
Dit laatste is pal naast het schuifbalkje in het midden. Deze laatste kaart is onder de
kaarten van Tranchot gelegd als oriëntatie.
Schat in waar Susteren ligt en plaats dat punt in het midden van het scherm en zoom
in zover als gewenst.
In het menu staan een aantal kaarten aangegeven uit de laatste tweehonderd jaar. In
het midden is een schuifbalkje. Wanneer u een kaart links en een kaart rechts hiervan
kiest kunt u de ene kaart door de andere laten doorspelen.
Er zijn tal van mogelijkheden.
2. Topotijdreis.nl
Vrijwel over dezelfde periode zijn hier kaarten te zien vanaf 1815. Vooral in het
begin ontbreken er voor Susteren e.o. gedetailleerde kaarten.
Links op het scherm is een verticale
balk met een jaarwijzer. Hier kan
een gewenst jaar tussen 2015 en
heden gekozen worden en dan kan
men via in- en uitzoomen diverse
kaarten zien.
Boven de balk zijn vier knoppen:
de eerste is om het jaar steeds
ééntje te laten verspringen.
De + en – zijn om in- en uit- te
zoomen.
3. Kadasterkaart 1811-1832
Als we intypen in de zoekbalk van (bijvoorbeeld) Google (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) komen we op een site van het ministerie van onderwijs, cultuur
en wetenschappen. Klik vervolgens op de gele balk onderaan waaroip staat Ga naar
de beeldbank. In het volgende scherm klikken op Alle Afbeeldingen in het menu
(naast Home).
Hetzelfde effect heeft: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen
Dan concentreren we ons op Susteren. Vul voor de knop zoeken in het invulvenstertje
Susteren in. En klik op zoeken. Wellicht ziet u onder meer een plattegrond van de
Amelbergakerk.
Bekijk de horizontale lijn die begint met Sorteer op. Rechts staan vier knoppen, als
niet geel opgelicht de tweede knop, dan zorg ervoor door er op te klikken. Verder
klik op Relevantie (in het zwart). Kies Documentvolgorde ^.
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We gaan twee regels omhoog en dan komen we in het menu dat begint met
Hoofdcollectie. We kiezen echter het laatste: collectie. Er ontstaat een keuzemenu:
bouwkundige tekeningen van de Amelbergakerk, Foto’s van belangrijke gebouwen
in Susteren, fotocollectie en vervolgens de drie keuzemogelijkheden waar we het
hier speciaal over willen hebben: minuutplans, oorspronkelijke aanwijzende tafels
(OAT) en verzamelplans.
Verzamelplan of overzichtskaart
Susteren kent één verzamelplan. Dit is een overzichtskaart van de gehele gemeente
met woonkernen, wegen en waterlopen. Tevens is het gebied verdeeld in de
kadastrale gebieden (de secties) met hun eigen letteraanduiding (A tot en met E).
In de linker bovenhoek staat een soort toelichting bij de kaart: De samengestelde
kadastrale kaart van de gemeente Susteren, kanton Sittard, arrondissement
Maastricht, provincie Limburg … onder de minister van financiën mijnheer Six d’
Oterleek, onder de administratie van mijnheer de Brouckère gouverneur etc.
Van Oterleek was minister tot 11 april 1821. De Bouckere werd als gouverneur
benoemd op 16 september 1815 en bleef in het ambt tot 1828. Op basis hiervan kan
men voorzichtig concluderen dat onze kaart of de bijbehorende gegevens in de tijd
1815-1820 gemaakt is of verzameld zijn. De kaart kan de situatie in die jaren
weergeven.
Minuutplans ofwel kadasterkaarten

Dit zijn de kaarten (13) waarin
de percelen ingetekend staan.
Ook wordt de bebouwing
weergegeven, naast straten en
waterlopen. Bijzonder is wel
dat er tevens de toponiemen, de
veldnamen, in aangegeven
worden.
Het kaartje hiernaast is de D2
kaart met boven de woonkern
Veurth.
Veldnamen: Panneschop,
Middelveld, Wolfskoul, Op Koye,
Onder Camp, Lesche Broek, Keukels
Kempke, Heuls, Rijdt, Weid, Merre
veld, Roth, Molenveld, Klein
Leschebroek, De Poel, Thulle Weid
en Pase veld
Straatnamen: Koyerstraat, Rijdstraat,
Heulster wegsken, IJsstraat, onderste
en voorste Moelenstraatje, Thulle
weg, Passweg en Elsenweg
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Oorspronkelijke aanwijzende tafels
Er zijn 254 van dergelijke tafels
Dit zijn de beschrijvingen van de percelen in de tijd van de Fransen of erna toen

Susteren ingedeeld werd bij het Koninkrijk Nederland en wel vóór 1820. Een perceel
wordt beschreven in één regel. Achtereenvolgend vinden we in de kolommen:
Het toponiem, daarna het (kadaster)nummer, dit staat op de kadasterkaart. In de
kolommen 5 – 8: Achternaam, voornaam, beroep en woonplaats. In kolom 9 het
nummer van de persoon/ eigenaar in een alfabetische lijst. Vervolgens de functie van
de grond: huis, weiland, houtgewas, schaapsweide etc. Tenslotte staat in de laatste
kolom van de linker bladzijde de grootte van het perceel.
Op de rechter pagina staat de klassering van het perceel, het tarief en de belasting.
Achter de opsomming van alle eigendommen binnen een sectie werd volgens
regelgeving van 28 september 1839 een vervolglijst opgesteld met die percelen
welke inmiddels veranderd waren, veelal opgesplitst vaak door vererving.
De tabellen zijn goedgekeurd op 11 augustus 1841. En de kadasterkaartjes die we
kennen, zijn gemaakt na 1839, want de wijzigingen staan er ook op afgebeeld. Men
kan wel aan het nummer zien of we met een situatie van omstreeks 1820 te maken
hebben of van latere datum. Wel is de oorspronkelijke grootte van een verdeeld
perceel wel te herkennen: de hoge nummers tussen lagere geeft aan wat bij elkaar
hoorde.
Het is natuurlijk niet alleen een bron voor de lokale geschiedschrijving, maar ook
voor genealogen.
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AW FOTO’S

Aw foto’s

St. Albericus verkennersgroep op kamp,
patrouilles vossen (links) en tijgers.
Deze laatste had de dag van de foto de totempaal ontvangen

St. Albericus verkennersgroep kerstspel, wellicht 1961
De koster (Jo Lempens) en de beelden uit de kerststal.
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EFFE RAOJE

Effe raoje deil (15)

Annie Schreuders-Derks
1.Wiedvellig
1. Sjlap vel (te wied) nao ein sjlankheidskuur
2. Wiedvellige familie (Verre familie)
3. Breid of oetveurig.
2.Veersjènnig
1. Veerkantj
2. Sjeldjwoord
3. Mit veer rajer d’r naeve vare
3.Pitsjgaerd
1. Dun tekske
2. Sjmaal maedje
3. Saort gereidsjap
4.Riejerhendje
1. Zenuwechtig persoan
2. Bleumke
3. Sjlap hendje gaeve
5.Zjweitsjtupke
1. Flanelle humme
2. Examebenkske
3. Zónnebank
6.Loerjóng
1. Gluurder
2. Sjlum jungske
3. Vizier op sjöttersgewaer
7.Puine
1. Sjlechte kaart
2. Kweekgraas
3. Houp sjtein
8.Metsje
1. Metsele
2. Heuërbaar aete
3. Mixe
9.Effeneweg
1. Sumpel, eenvoudig
2. Efkes d’r tösjenoet
3. Glaad paedje
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PROGRAMMA 2019
Do. 18 apr.
Do. 23 mei
Do. 20 juni
Za. 17 aug.
Do. 12 sept.
Do. 19 sept.
Do. 7 nov.

Jaarvergadering
Busreis naar Bastogne
Thema-avond
Kroedwèsj-zaegening en Fête Champêtre
Busreis naar Overloon
In het kader 75 jaar bevrijding; film over het toneelstuk ‘De Moder’
In het kader 75 jaar bevrijding; Reünieorkest Limburgse Jagers en
teksten uit de oorlogsoverlevering
Okt/ nov.
In samenwerking met Veldeke Echt “Sjterre Sjtraole
Do. 16 jan.’20 In het kader 75 jaar bevrijding: Film van toneelspel ’t Bleumke d’roet

De oplossinge van Effe Raoje.

1=2+3 2=3 3=1 4=2 (kruidje roer men niet, mimosa pudica)
5=1 6=3 7=1+2 8=2 9=1
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WEURDJE VAN DE REDAKSIE

Weurdje van de redaksie – Wil Schulpen
Veur uch ligk alweer d’n hónderdachensestigste Heemklank. Weer ach sjrievers
höbbe ein biedrage verzörg in ós verenigingsblaad. Zoa is d’r ein oetgebreid artikel
euver de verkoup van gemeintegróndj van Wil Filott, eine jóng oet Baakhaove dae
verdwaald is in Wieërt. Evert haet zich nog èns euver ós gesjtaole klok gebaoge en
Jacques Rours geit in de broedsmoade. Jean, ein van de oprichters van oos vereniging
en ieërebesjtuurslid, sjtuit effe sjtil bie ’t euverlieje van Hank Schulpen, awd
besjtuurlid.
Höb geer ouch ein memorabel verhäölke, sjtuur ’t ós of laot ’t ós weite.
Mer veural wille w’r uch herinnere aan ènkele daag wo-op de vereniging ’t ein of
anger veur uch georganiseerd haet:




20 juni saoves: korte wanjeling en gezellig samenzeen. Den kónt geer ouch al
get ideeje aandrage veur ’t volgend jaor es w’r es vereniging fieftig jaor besjtaon.
17 augustus: kroedwèsj en boetefieës; veur jederein toegankelik, gaef ’t door;
19 september, 7 november en 16 januari: herdènking 75 jaor vriejheid.

Noteer alvas in agenda of oppe kalender.
Väöl laesplezeer.
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VAN DE VERENIGING

Van de vereniging
In memoriam Hank Schulpen –Jean Dewaide
Jean Dewaide
Op 30 april 2019 overleed op 57-jarige leeftijd Hank Schulpen. In het
overlijdensbericht in de krant werd Hank door zijn broer Rob en schoonzus MarieThérèse treffend getypeerd. Van jongs af aan had Hank een bijzondere band met de
natuur. Daar voelde hij zich, als hij “buiten” kon zijn, thuis tussen de planten en
dieren.
Onze gedachten gaan dan bijna 50 jaar terug, als in 1970 in het “Wereldnatuurjaar”
de vereniging van Natuurvrienden Susteren werd opgericht. Allerhande activiteiten,
natuurwandelingen en excursies werden georganiseerd. Met hun ouders Sef en Resie
Schulpen waren daarbij ook hun beide kinderen steeds van de partij.
Hank is van meet af aan, letterlijk en figuurlijk, in het voetspoor van zijn vader Sef
gegaan. Zo schreef Hank in de jaren 1979 tot en met 1996 interessante stukjes over
de natuur in de Heemklank. Het waren zijn belevenissen. Ook maakte hij later een
aantal jaren deel uit van de redactie van het verenigingsblad van de Natuurvrienden.
Hank blijft zo in onze herinnering voortleven. Zijn uitvaartdienst vond plaats op 7
mei 2019 in de aula van crematorium Nedermaas te Geleen.
Wandeling met een vleug natuur en cultuur – Wil Schulpen
Donderdag 20 juni, aanvang 19:30 uur
Plaats: Koffiehuis ‘De IJzerenbos’, Heerenstraat 3
Afstand: vier kilometer
Aansluitend: gezellig samenzijn in het koffiehuis
Onze vereniging organiseert deze avond een wandeling waarbij we door een
natuurgebied en ook langs enige belangwekkende locaties komen. De wandelaars
zullen van verhalen voorzien worden door onze voorzitter John van Bree.
Mocht de groep te groot worden, dan is voorzien in een tweede rondleider.
Na de wandeling zal er een gezellig samenzijn in het koffiehuis zijn onder het genot
van een kop koffie met een stuk vlaai.

Het koffiehuis
Het IJzerenbos
Heerenstraat 3,
Susteren
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Kroedwösj en ós boete-fieës-Annie Schreuders-Derks
Zaterdag 17 augustus
18:00 uur: H. Mis met de zegening van de ‘Kroedwèsj’ in de Amelbergabasiliek.
19:00 uur: Fête Champêtre (buitenfeest) in de Beeldentuin, Op de Wallen
Kroedwösj
Volges good gebroek wurt wie jeder jaor in de plechtige eucharistieviering van dae
daag de kroedwösj gezaegend. De mèsintentie is speciaal veur de laevende en
euverleje luuj van ós vereiniging.
Veur de mès kan men eine kroedwèsj koupe. Opbrèngs hievan is veur de blome in
de kirk.
Boete-fieës of Fête Champêtre
Nao de plechtigheid is in de Beeldentuin ein boete-fieës ofwaal Fête Champétre.
Jederein is hiebie welkom. Óm uch ein idee te gaeve waat kump, ènnige foto’s wie
’t gewaes is:

15 Augustus, de fieëstelikste daag in de zomer!
O.L.V. Kroedwien is oeteindelik eine bezunjere gelöksdaag, 't is de patroansdaag
van alle zakeluuj, óngernummers en metselieërs, besjermster van "tere zuigelingen"
en zie wurt aangerope taenge incontinentie. De kroedwösj is veur van alles good,
o.a. taenge rupsje in den haof: get van de kroedwösj euver de hègk goaje.
Get van de kroedwösj op den dèn, véúrdet de ieëste sjouf opgebermp wurt, jeug muus
en ratte de sjuur oet. Al die bezunjere voorwaarde en regels zeen natuurlik versjlap
en de veldjplante make hieël döks plaats veur geweuëne plante oet den haof, zónger
speciale achtergróndj en neet mieë óm hoes en good taege kwaole te besjerme.
Weer hange noe de kroedwösj mieë es symbool van 't verbónje zeen mit de natuur
die bie ós veurvadere zoa sjterk aanwiesbaar woor. Mer 't gebroek is neet minder
sjoan daodoor.
’t Blif eine fieësdaag dae aan ós club neet óngemerk veurbie geit.
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Herdènking 75 jaor bevrijding – Wil Schulpen
Op 17 januari wòrte de lètste bezètters verdreve en woor ’t óngertösje vriewaal
verlaote Zöstere bevried. D’r wore gein luuj óm de bevrijders te óntvange en det is
mer good ouch es weer de foto’s zeen van Zöstere in januari 1945. ’t Zoew nog waal
get doere veurieër ós dörp weer get laefbaar wórt. Mer toch 17 januari is eine daag
óm effe bie te blieve sjtilsjtaon.
Bènne oos club höbbe weer ós aafgevraog of d’r nog anger daag zeen die ’t waerd
zeen óm effe bie sjtil te sjtaon, bedoeld is netuurlik in betrèkking mit oos bevrijding.
Weer meinde det w’r bie drie daag effe mooste blive bie sjtil sjtaon, ómdet ze alle
drie hun eige beteikenis höbbe in d’n aafloup van d’n oorlog, dae toch get anges
zoew zeen es bie de meiste anger plaatse in óze ómgaeving. Aan die daag zeen drie
gebeurtenisse verbónje:





D’n daag det de tanks van de bevrijders aan de Vloodgraaf sjtónge en de
bezètters mit de sjtaart tösje de bein Zöstere oetvluchde en men in Zöstere de
zón van de bevrijding zoog gaon sjiene. Det woor 18 september 1944. Mer ’t
pakde gans anges oet. De Bevrijders kome neet … de bezètters anges waal, die
kome langkzaam weer trök. ’t Echte oorlogsdrama begoos ieës en in Zöstere
zoe ’t veer maondj raegene, gein water mer granate.
D’n twieëde daag wórt kènnelik es nog versjrikkeliker ervare. Det woor 7
november 1944, d’n daag det de bezètter aan de luuj van Zöstere opdroog óm
weg te gaon. De evacuatie woor ein feit.
D’n derde daag woor d’n daag det ’t verlaote Zöstere bevrijd wórt: 17 januari
1945.

Dees drie gebeurtenisse willen weer in ’t kader van de herdènking 75 jaor bevrijding
in ein aovendprogramma herdènke.
De daag wo-op ós vereniging geweuënlik häör thema-avende hilt is d’n dónderdig
en daoveur höbbe weer de drie herdènkinge ouch geplaats op d’n dónderdig zoa kórt
meugelik bie d’n eigelike daag.
1. Dónderdig 19 september 2019, begin 19:30
2. Dónderdig 7 november 2019, begin 19:30
3. Dónderdig 16 januari 2020, begin 19:30
Wie ’t programma d’r presies oetzuut is nog neet gans bekènd. Weer zeen die
invölling d’r aan aan ’t gaeve. Mer weer zeen ouch aan ’t wachte op óngersjteuning
van angere. Mer de kern zal óngetwiefeld doorgaon, ‘t jeske zal nog aangemaete
waere. Mer g’r heuërt det nog allemaol.
De drie daag kónt g’r alvas in d’n agenda of op de kalender sjrieve. Op de volgende
bladzij kónt geer get mieë laeze euver dees drie daag en hun aanleiding.

6

Dónderdig 19 september, aanvang 19:30 uur
18 september 1944 woor d’n daag van ein sjnelle bevrijding, mer die wòrt sjnel de
gróndj ingebaord. ’t Beteikende ’t begin van veer maonjd wurkelik oorlogsleid.
Daoróm höbbe weer gezoch nao get oet ós eige Zöstere det det leid koos laote veule
en weer kome daobie oet bij ’t oorlogssjpel:
De Moder, ein film van ein toneelsjtök
Ein toneelsjtök in ein filmversie gesjreve door Piet Zits en geregisseerd door Evert
Zits. In eine Heemklank oet 1987 (nómmer 3) vónje weer de volgnde besjrieving:
Harde herinnering voor velen
Piet Zits schetst de afschuwelijke gebeurtenissen, die bijna alle bewoners van
Susteren hebben getroffen. Zo leden zij allen onder het feit, dat de geallieerden in
september 1944 hun triomfantelijke opmars vanuit het zuiden, uitgerekend vóór de
Vloedgraaf, stopten, een nietige beek tussen Nieuwstadt en Susteren, Alle bewoners
leefden maanden lang in hoop en vrees. Hoop dat de Amerikanen eindelijk zouden
doorstoten, vrees voor de razzia's en voor de duizenden granaten die elk moment van
de dag en de nacht konden inslaan. Iedereen kende, letterlijk, de zorg om het
dagelijks brood. De elektriciteit werd op de duur afgesneden, water haalde je uit een
put of een pomp. Spanningen in gezinnen hoopten zich op omdat men de hele dag
op elkaars lip zat. De kinderen gingen niet meer naar school, de mannen hielden zich
binnenshuis of moesten elders onderduiken, het zware werk vaak noodgedwongen
overlatend aan de vrouwen. Men woonde of sliep althans in de kelder, er was gebrek
aan kleren, schoeisel, licht. Er ontstonden in gezinnen hevige ruzíes over de vraag of
men zich al dan niet mocht "afgeven" met de "goede" Duitse soldaten die maanden
lang in Susteren lagen.
En velen zagen met ontzetting hoe voor en na hun huizen aan flarden werden
geschoten. In het toneelspel komt men al deze algemene ervaringen tegen, van de
strijd om het naakte bestaat tot de simpele, dagelijkse strijd om bíjvoorbeeld vlooien
en luizen uit huis te houden.
Toch een uniek stuk
Toch is het toneelstuk geen aaneenrijging van algemene gebeurtenissen. Alles speelt
zich af in de woonkamer, later kelder, van een mijnwerkersgezin. Zo’n gegeven
alleen al betekent, dat bijvoorbeeld boeren en middenstanders niet specifiek de
problemen zullen tegenkomen, die samenhingen met hun maatschappelijke positie.
Piet Zits realiseert zich goed, dat hij een bepaald gezin er uit tilt en daardoor uiteraard
voorbijgaat aan het heel eigen verdriet van zoveel andere gezinnen in Susteren en
verre omgeving.
In het gezin, dat door schrijver ten tonele wordt gevoerd, spelen ziekte en dood een
voorname rol. Zo komt er een dochter in voor, die een dagboek bijhoudt en die vreest
vroeg te sterven. In veel opzichten hebben de gebeurtenissen, met soms dramatische
hoogtepunten, ook echt plaats gevonden, Het dagboek-schrijvende meisje is
bijvoorbeeld ook in de realiteit jong gestorven. Maar ook zijn gebeurtenissen soms
gecamoufleerd weergegeven of zijn historische gegevens aan elkaar gesmolten
omwille van de spanning of om meer eenheid in het verhaal te krijgen, En hier en
daar ontbreekt zelfs de humor niet! Al met al is er nadrukkelijk een serieuze poging
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gedaan iets weer te geven van een harde brok realiteit uit het oorlogsverleden. Het
stuk eindigt in de nacht van 6 op 7 november 1944. Op 7 november moesten de
inwoners van Susteren evacueren naar Posterholt, al kwamen er ook velen terecht
in Montfort en St. Odiliënberg en zelfs in Friesland.
Een moeder
Centraal in het stuk staat de moeder, van daar ook de tite1: "n Moder". Piet Zits
heeft daarmee tot uiting willen brengen zijn diepe eerbied voor veel vrouwen die in
het hele oorlogsgebeuren meestal veel minder aandacht' en waardering kregen dan
de mannen en die soms, door de harde omstandigheden gedwongen, een zeer
belangríjke rol in hun gezin gingen spelen. De moeder in dit stuk is geen heldin, zij
heeft haar momenten van zwakte, verdriet, onredelijkheid en verbittering, maar
daarnaast komt zij toch vooral naar voren als een sterke, onbuigzame vrouw, die
uiteindelijk niet buigt, voor welk onheil dan ook. Veel wat er in en om deze
boeiende moederfiguur gebeurt, is (helaas) realiteit geweest, ook al is zij niet
zonder meer een fotokopie van een bepaalde moeder, In dit geval de moeder van de
schrijver.
Dónderdig 7 november 2019, aanvan 19:30 uur
Locatie: Amelbergabasiliek
Nao aafloup zeet geer welkom in café D’n Hook, wo weer d’n aovend zólle
naobesjpraeke.
Weer herdènke dezen daag det 75 jaor geleeje de luuj mooste evacueren. Weer doon
det mit de ’t Reunie-orkes Limburgse Jagers. ’t Orkes zal deze aovend, dae nao
verwachting óngerhauf– tót twieë oer zal doere muziek ten geheuëre brènge. Luuj
oet Zöstere zólle aafwisselend tösje de meziek tekste nao veure brènge mit
herineringe of euverpeinzinge van Zösterdernieëre, die daen tied migemaak höbbe..
Pesjtoar Hangx van de Amelbergaparochie besjreef dae bewuste daag es volg:
Zo hebben we zes weken in voortdurende onrust en gejaagdheid geleefd tot den 6
November 1944, toen ons de boodschap van de Duitsche overheid bereikte, dat we
allen moesten evacueren naar Posterholt. Om 11 uur en om 4 uur heeft de kerkelijke
en burgerlijke overheid getracht dat bevel ongedaangemaakt te krijgen, maar het
mocht niet baten. Het was en bleef bevel.
Den volgende dag op 7 november hebben we heel vroeg de H. Mis gelezen en om 7
à 7½ uur begonnen de Duitschers de menschen reeds uit hun huizen te verdrijven.
Drie malen heb ik de Grüne Polizei aan mijn huis gehad op dien 7 november en heb
toen moeten zwichten voor ’t geweld. Toen ik tegen elf uur het huis verliet en in
tegenwoordigheid van mijn huisgenoten, mijn kapelaan en zijne dienstbode, was de
groote straatweg naar Echt reeds vol met menschen en dieren, met wagens van
allerlei soort en gedaante, karren, stootwagens, kruiwagens, kinderwagens, , fietsen
en uitstalkasten op fietsraderen i. ie. w. de gekste combinatie die denkbaar is. Ouden
van dagen, die moeilijk liepen, stoeiende jongens en schreiende kinderen, allen
liepen achter malkaar aan elkaar voorbij, en dat alles te midden van regenbuien en
het voorbijsuizen van vrachtwagens van den vijand en het kraken van de afgeschoten
en inslaande granaten. Treurig was de aanblik, treurig de gedachte dat aan huis alle
zich daar bevindende goederen onbeheerd en zonder toezicht achter bleven, een
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welkome buit voor dieven van allerlei pluimage; treurig het vooruitzicht, dat de
menschen hadden, niet wetende of ze dien avond wel een ander dak zouden vinden.
Wat mijn persoon, mijn huisgenoten, mijn kapelaan en zijn dienstbode betreft, wij
vinden een allerbest onderdak op de pastorie, alwaar de moeder van Mr. Pastoor
Lucassen en zijne twee zusters ons liefderijk ontvangen en goed voor ons zorgen. De
eerwaarde heren Lazaristen, die met 8 à 9 menschen waren, vonden op 4
verschillende plaatsen een goed onderkomen.
En toen ik de volgende dagen de parochianen bezocht, kwam ik tot de ontdekking
dat er ruim 2/5 van mijne parochianen in Posterholt, waarheen we door de
Duitschers gedirigeerd waren, aanwezig waren; de overigen bevonden zich over
minstens vijftien plaatsen verspreid. Doch ofschoon het er bij velen erg primitief
uitzag, toch ging het nogal en waren de klachten niet al te erg.
Dónderdig 16 januari 2020, aanvang 19:30 oer
Locatie: Vastrada
Film van toneelstuk: ’t Bleumke d’r oet
17 januari 1945 bereikte de geallieerde Zöstere vanoet Deetere. ’t Woor ein
ónverwach sjouwsjpel waat er zich toen aafsjpeelde. D’r woor heftige weersjtandj
van de bezètters en de ieéste cómpagnie die Zöstere bereikde wórt groatendeils
gedoad. Ónger eine granateraege vanoet bevrijd gebied wórt men verrasj door de
ónverwach groate taegesjtandj. Pas toen sjmiddes vanoet Houthem de tanks Zöstere
bènnereeje woor ‘pleit gauw besjlech’.
Zöstere woor bevrijd mer d’r wore gein luuj óm ’t te kónne viere. En es ze d’r gewaes
wore, zoew ’t waal ‘ns ein fieës mit ’n groate zjwarte randj gewaes kónne zeen:
Zöstere loog in puin en woor veur ein groat gedeilte ónbewoonbaar.
Evert Zits haet ein teneelsjtök gesjreve det hanjelt euver de bevrijdingstied in
Zöstere, vreujaor 1945. Dit sjtök, getiteld " 't Bleumke droet'', is ein bliesjpel in veer
bedrieve en is netuurlik in Zösters dialek. ’t Is geregisseerd door Karel Fiddelers
en wórt gesjpeeld door d'n teneelgroep van Zöstere
Dezen aovend zal ouch eine sjpeciale Heemklank gepresenteerd waere, wo-in väöl
ónoetgegaeve tekste oet daen oorlogstied. Zoa hoape weer hie-in ein artikel te
moge plaatse van ein kleindochter van de verzetssjtrijder Sef Pernot. De planne
hiejveur waere nog oetgewirk. Of t’r wiejer nog get in ’t vaat zit? ’t Besjtuur
besjtuit mer oet vief vrouwe en manne en dao kónne ze bès nog ènkele actievelinge
gebroeke.
Busreis naar Overloon 12 september
Vertrek ’s morgens om 9:00 vanaf Raadhuisplein!
Kosten €55,00 overmaken op rekeningnummer NL13RABO 0150 2046 12
Overmaken geld is tegelijkertijd de inschrijving.
MUSEUMKAART: Wanneer u in het bezit bent van museumkaart 2019 en
deze meeneemt ontvangt u een korting van € 12,50.
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HISTORIE

Levensloop van een kerkklok – Evert Zits
Evert Zits

In het ‘Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold’, jaargang 1988, schreef
de bekende streekhistoricus pater A.J. Munsters een artikel met als titel
‘Middeleeuws klokgelui in het Land van Zwentibold’.
Alvorens een uitvoerige beschrijving te geven van de klokken van de diverse kerken
in genoemd gebied, schetst hij in het kort wat het klokkenwezen omvat.
‘De aanwezigheid van de kerkklok wordt
ervaren als een geheimzinnig, hoog in de
lucht bengelend wezen, dat zijn speelse
klanken kwistig uitstrooit in de ijle luchten en
soms van geen ophouden weet. In licht
klinken, luid galmen of zwaar gebrom,
stemmingen wekt of versterkt of lucht geeft
aan het gemoed. In tal van beroemde
liederen is hun vreugde geuit, jubel gewekt of
feestelijkheid uitgestraald. In donkere,
sombere tonen hebben ze tot droeve ernst
gestemd, stille rouw begeleid of tot inkeer
gebracht.
Bij branden, oorlogen en rampen hebben zij
alarm geslagen, spanning onrust en angst
gewekt. Klokken behoren tot onze
samenleving, waken over ons behoud en
bezit, roepen ons ter kerk of tot gebed,
begeleiden ons in de dood.’
In zijn boeiend verhaal stelt pater Munsters uiteraard ook aan de orde de klokkenroof
door de Duitsers tijdens de laatste wereldoorlog. Veel oude waardevolle klokken
werden geroofd en omgesmolten voor kanonnen en ander oorlogstuig.
Ook de eeuwenoude klokken van de Susterense abdijkerk ontkwamen niet aan de
roofzucht van de bezetter. Vóór de oorlog hingen in de noordertoren drie grote, oude
klokken. De Duitsers hebben in 1942 door de galmgaten te verwijden, twee ervan
(gedateerd 1608 en 1621) naar beneden geworpen, in de wei aan de noordzijde van
de kerk en weggevoerd. Ze kwamen niet meer terug.
De derde, zeer oude klok, daterend van 1309, werd gelukkig voor wegvoeren
behoed. Daartoe werd er de letter M (monument) op geschilderd. De klok werd
vanwege haar unieke oudheid door de Kunstbescherming behouden.
Ze was gebarsten en buiten werking gesteld. De klok werd geplaatst op de
zolderruimte van de zuidertoren en als kostbaar bezit bewaard.
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De zeer oude klok uit 1309:
gewicht 550 kg, 96 centimeter in doorsnede
en luidt in G. naturel
Het opschrift in ronde gotische
Majuskels luidt:
+ (kruis) ANNO Dni MCCCIX
in julio fecit nos
V campanas magister Petrus
De Sittert

Vertaald:
In het jaar des Heren 1309
Heeft meester Petrus van Sittert
Ons vijf klokken gemaakt.
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Dat de monumentale klok op een rommelige torenzolder stond te verpieteren was
een doorn in het oog van de ‘Stichting ter Bescherming van de Oudheden van
Susteren’, In de volksmond ‘die van de auw knäök’ genoemd. Zij heeft maar kort
bestaan (van 1964 tot 1996) maar onder de energieke leiding van wijlen Wil
Wackers, haar naam alle eer aan gedaan. Zij heeft o.a. in 1965 de Susterense
Heiligdomsvaart van de ondergang gered.
In overleg met kerk- en gemeentebestuur nam in 1973 genoemde stichting het
initiatief om de klok aan de vergetelheid te ontrukken en in ere te herstellen. De heer
Frans Vayssier, hoofd technische dienst van de gemeente, ontwierp een fraai plan
voor het plaatsen van de klok, op een sokkel van maaskeien, in een perkje op het
kerkplein. De toch al historische omgeving van de oude abdijkerk kreeg er in
november 1974 een mooi monumentje bij.

Plaatsing van de klok op het kerkplein. Links Frans Vayssier
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De klok in een perkje op het kerkplein

De klok, met haar respectvolle ouderdom, werd een bezienswaardigheid en ook
steeds betrokken bij kerkrondleidingen. Jammer genoeg moest zij tijdelijk het veld
ruimen toen de grootschalige opgravingen rond de kerk plaatsvonden in de periode
1990-1992.
Na beëindiging van dit belangrijk project werden plannen ontwikkeld tot een
algehele reconstructie van de kerkpleinen. Plannen waar slechts weinig van terecht
is gekomen. Na beëindiging van de reconstructie sprak men van ‘het plein van de
gemiste kansen’. Maar dat is een verhaal apart!
We beperken ons nu tot het plan dat de ontwerpers hadden bedacht voor onze klok.
Ze zou een prominente plaats krijgen op het kerkplein. En in ere worden hersteld!
Want in een krantenbericht wordt vermeld: ‘Meer dan vijftig jaar heeft de klok,
gebarsten en geroest aan de rand van het kerkhof gelegen. In weer en wind.’(!)
Het plan voorzag in de bouw van een klokkenstoel. Na uitvoering bleek dat deze
bestond uit een stel buizen waarin de klok, samen met een kleinere klok, was
opgehangen. Die klokkenstoel werd kritisch ontvangen en op korte termijn
verwijderd.
En toen is er een vindingrijk persoon opgestaan! Een spotgoedkope oplossing lag
voor het grijpen. Een bouwsel, onderdeel uitmakend van de betonnen waterbak, die
een vroegere gracht imiteert, bleek zeer geschikt als hoge sokkel voor de klok. Het
vormde, met de kerk als achtergrond, een fraai geheel. Sindsdien heeft de klok, een
pronkstuk van klokkengieterskunst uit 1309, in volle glorie het kerkplein
gedomineerd, naar men hoopte tot in lengte van dagen. Maar niemand kon toen
bevroeden dat haar dagen geteld waren.
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Op vrijdag 14 maart 2008
werd op klaarlichte dag
onze oude klok door twee
hondsbrutale
dieven
geroofd. Zij kwamen ’s
middags het kerkplein
opgereden in een open
vrachtwagentje met een
kleine hijskraan er op.(pick
up) Zij begonnen de klok
op de wagen te hijsen.
Toen omstanders vroegen
wat met de klok ging
gebeuren, kregen zij als
antwoord dat de klok naar
een tentoonstelling in Uden
moest in opdracht van de
gemeente. Nadat de klok
op de wagen was gedropt,
gingen de dieven, luid
toeterend
en
handen
zwaaiend er van door, de
toekijkers verbouwereerd
achterlatend.
Men had echter toch
argwaan gekregen. Er werd
geïnformeerd
bij
de
gemeente, die echter van
niets wist. Ook de politie
werd gealarmeerd waarna
direct een helikopter werd
ingeschakeld.
Alles
tevergeefs, de klok was
voor goed verdwenen en werd niet meer opgespoord. Zoals dat gebruikelijk schijnt
te zijn bij klokdiefstallen zal zij nog wel diezelfde dag kapotgeslagen zijn en erna
omgesmolten.
Een triest einde van deze dierbare klok, die geweld, rampen en oorlogen had
overleefd en eeuwenlang haar klanken had uitgestrooid over Susteren, in goede en
slechte tijden.
Geraadpleegde literatuur:
Pater N. Roozen C.M., boek “Susteren”, 1980
Wil Schulpen, De oude klokken, in Heemklank 1991-3
Fotografie: Ton Vranken
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NATUUR

Hoe kan een vogel vliegen? - Jan Smeets
Jan Smeets

Hoe kan een vogel vliegen?
Wetenschappers gespecialiseerd in de aerodynamica hebben met een hoge
betrouwbaarheid het geheim, ‘hoe kan een vogel vliegen’, kunnen ontrafelen.
In de literatuur wordt dit geheim beknopt beschreven en is moeilijk in enkele zinnen
te verwoorden.
De vleugels van een vogel hebben een bolle bovenkant en een nagenoeg vlakke
onderkant. Doordat de weerstand van de lucht die de vleugel passeert door de bolle
bovenkant hoger is dan de onderkant, is de snelheid hier hoger en de druk lager ten
opzichte van de onderkant. De hogere druk van de onderkant veroorzaakt een
opwaartse lift, waardoor de vogel kan vliegen.

Hoe kan een vogel hoger of lager gaan vliegen?
Vogels kunnen bijna alle vleugelpennen afzonderlijk bewegen. Door de vleugels een
beetje naar voren of naar achteren te draaien kan hij de invalshoek van de wind op
de vleugels veranderen waardoor hij hoger of lager kan gaan vliegen.
Hoe kan een vogel landen?
Om te landen draait hij de vleugels naar beneden en spreidt de staartveren. Hiermee
vergroot hij de luchtweerstand om de vliegsnelheid te verlagen zodat hij op de
gewenste plaats kan landen.
15

Vliegtechnieken
Elke trekvogel vliegt anders. De vliegwijze is kenmerkend voor de soort, en hangt
samen met de vorm en de grootte van de vogel en de bouw van de vleugels. Hij vliegt
met snelle vleugelslagen in een rechte of in een golvende beweging, of glijdend.
Grote vogels met brede vleugels als Kraanvogels, Reigers, Ooievaars en Buizerds
maken op trek gebruik van de thermiek. Als de zon schijnt, zoeken ze naar warme
opstijgende luchtkolommen (thermiek). Al cirkelend laten zij zich naar grote hoogte
voeren tot waar de thermiek ophoudt, en zweven zo naar een volgende opstijgende
warme luchtkolom. Zij hoeven slechts te zweven en nauwelijks met de vleugels te
flapperen. Zij gebruiken op deze manier weinig energie om grote afstanden af te
leggen.

Kleine vogels zoals Graspiepers, Geelgorzen en Heggemussen, kunnen door hun
klein vleugeloppervlak niet zweven. Zij vliegen om energie te sparen in een
golfbeweging. Zij flapperen enkele slagen met de vleugels tot in het dal van de golf
om de beoogde snelheid aan te houden. Dan brengen ze de vleugels tegen het lichaam
en schieten omhoog. Gedurende de tijd dat ze niet flapperen met de vleugels
besparen ze energie. Zo kunnen ook zij lange afstanden afleggen.
Merels, Kramsvogels, Grote Lijsters vliegen in een rechte lijn, maar houden ook hun
vleugels na meerdere slagen stil om uit te rusten. Ook zij besparen zo energie en
kunnen eveneens grote afstanden afleggen.
Zeevogels als Jagers, Stormvogels, Alken, Drieteenmeeuwen en Jan van Genten,
vliegen laag boven het wateroppervlak en ‘keilen’ in de golven. Als een golf rijst
wordt de windkracht omhooggericht, waardoor de vogel omhoog wordt gestuwd. In
een langzaam dalende glijvlucht zeilen ze naar de volgende golf die hem opnieuw
omhoogstuwt. Deze vliegtechniek spaart energie en is extreem lang vol te houden.
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren
jan-smeets@ziggo.nl
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VOLKSCULTUUR

Bruidsmode en dergelijke - Jacques Rours
Jacques Rours

Ik heb me tot nu toe nog nooit met bruidsmode bezig houden want toen ik 50 jaar
geleden trouwde, waren alle bruiden in het wit gekleed, inclusief sluier. De
huwelijken werden niet thuis gevierd maar in een (café/restaurant)ruimte. Maar toen
ik voor dit artikel huwelijksfoto’s doorkeek, zag ik tot mijn grote verbazing dat alle
bruiden in het zwart waren. Bovendien waren sommige bruiden in het kort en andere
in het lang. Had dat misschien iets met de oorlog te maken? Al mijn foto’s zijn
namelijk van vlak voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Dus moest ik
zo nodig een en ander onderzoeken. Al gauw kwam ik er achter dat in de afgelopen
eeuwen voor vrouwen de trouwdag een bijzondere gelegenheid was, waar een
speciale jurk bij hoorde. Voor mij als man was slechts de bruid belangrijk en niet de
jurk waar ze inzat. Die zag je na het feest toch nooit meer, dacht ik heel dom. Hoewel
in mijn visie een trouwjurk meestal wit zou moeten zijn, bleek dat deze kleur pas
rond 1820 in gebruik kwam. Die kleur is namelijk als vanouds het symbool voor
maagdelijkheid, reinheid en onschuld. Dat wit was in de 19e eeuw daarom een
toepasselijke kleur voor een bruid, want zij werd geacht aan al deze deugden te
voldoen. Alhoewel wit in die tijd een meer algemene kleur voor een trouwjurk was
geworden, kon het model van de jurk sterk variëren. Niet alleen de persoonlijke
smaak van de bruid was daarbij van invloed, maar ook de etiquette, mode en traditie
speelden een grote rol.

Huwelijksfoto van Bèr Rours en Juliette Tonglet uit 1942

Huwelijksfoto van Graad Beijer en Betje Rours in 1943
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Onze huidige bruiden doen meestal inspiratie op in modetijdschriften waar vaak ook
patronen zijn bijgevoegd. Aan de hand van die patronen kunnen ze vervolgens de
jurk zelf maken of het werk uitbesteden aan een naaister. Heeft zij (of haar
toekomstige gade) meer te besteden dan gaat ze naar een modehuis waar haute
couture trouwjurken uit Parijs worden aangeboden. Het schoonheidsideaal in de
vorige eeuw was een taille die zo dun was dat het omvat kon worden door twee
mannenhanden en dat werd in zo’n model extra benadrukt. Een korset dat de taille
insnoerde, hielp daarbij. De dunste taille in die opstelling had een omtrek van slechts
59 cm. Naast schoonheidsidealen waren er bepaalde etiquetteregels waar de bruid
aan diende te voldoen. Nu ziet men dikwijls een hagelwitte kleur voor de trouwjurk
maar dat werd in de 19e eeuw sterk afgeraden. Crèmekleurig had de voorkeur omdat
dit de blanke huid meer zou flatteren. De etiquette schreef ook voor dat
oranjebloesem, symbool voor vruchtbaarheid en geluk, bij het huwelijk niet mocht
ontbreken. De bruid droeg daarom echte oranjebloesemtakjes, soms nagemaakt van
was, in het haar, op de jurk of in het bruidsboeket. Tot 1885 was de zwarte kleur in
de trouwmode ongebruikelijk. Binnen de protestantse Kerk in Duitsland was het
echter traditie dat vrouwen in de kerk een zwarte jurk droegen, ook tijdens hun
huwelijk. Vandaar.
De bruidsmode zoals we die nu doorgaans zien, is dus eigenlijk nog niet zo oud.
Afhankelijk van de cultuur is de kleur en het model door de eeuwen heen altijd
anders geweest. De westerse bruiden hebben een traject doorlopen van zwart naar
wit en kleur om vervolgens weer in véélkleurig te belanden. Heden ten dage is het
roomwit weer helemaal in de mode. Maar in de huidige tijd is de symbolische
betekenis van het wit echter achterhaald. Vaak trouwt men nu pas na een periode van
samenwonen en als “maagdelijkheid is zuiver” zou worden geëist bestaan er nog
maar relatief weinig “zuivere” bruiden. Binnen sommige kerken heeft het
symbolische wit daarom niet maagdelijkheid meer als betekenis, maar vooral het
zondenvrij zijn. Dat maakt echter dat in feite niet in het wit getrouwd mag worden.
In China is wit overigens een rouwkleur.
Pas in de jaren 60 van de 20e eeuw werd het wit onderbroken door verschillende en
vooral
vrolijke
kleuren.
De
hippietijd
was
aangebroken. Alles
moest
in
deze
periode vrolijk en
blij zijn en dat
maakte dat veel
vrouwen
minder
volgens
hun
silhouet gevormde
jurken zijn gaan
dragen. Vooral geen
sluier meer maar
Huwelijk in 1931 als voorbeeld van een korte
Geen trouwauto’s in die tijd, maar paard en
wel bijvoorbeeld
trouwjurk van Louis Rours en Maria Lijnen
wagen
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een leuke flaphoed erbij. Het was de bevrijding van de vrouw en dus wilde zij niet
meer in een keurslijf worden gepropt. De materialen zelf zijn divers, maar ze hebben
allemaal hetzelfde kenmerk. Het moet er namelijk rijk en luxueus uitzien: mooie
zijde en glanzende satijnen stoffen, maar ook kant en tule, vaak afgezet met
vlindertjes in de vorm van pailletten, pareltjes of Swarovski-kristalletjes. Die
pareltjes hebben een extra betekenis omdat het ook tranen symboliseert. Door het
oubollige karakter van parels, ze werden namelijk vaak door oma’s gedragen,
worden deze heden ten dage niet meer toegepast.
Het menselijk geheugen is vatbaar voor visuele prikkels en daar is kleur er een van.
Maar kleur is erg persoonlijk omdat kleur zowel een positieve als een negatieve
associatie met zich meebrengt. Hoe lichter bijvoorbeeld de kleur is, hoe zachter de
uitwerking en het effect.
Er zijn drie soorten
kleuren: -ten eerste de
primaire kleuren. Dat
zijn rood, geel en
blauw. Deze kleuren
kunnen niet worden
gemaakt door menging
met andere kleuren. Dan
volgen
de
secundaire
kleuren.
Hier vind vermenging
van twee primaire
kleuren
plaats.
Huwelijken werden meestal thuis gevierd onder familie en kennissen. Hier van Links naar rechts: Dora
Keijzer, Annie Keijzer, ??Lempfers, ??Vreehen, Lieke Mainz, Betje Rours (de bruid), Jeanne Vos,
Vermenging
van
geel
Juffrouw Filot, ??Mainz, Juul Tonglet, Mia Tonglet, Mia Eberson.
en blauw resulteert
bijvoorbeeld in groen. -Ten slotte als laatste de tertiaire kleuren. Deze komen tot
stand door vermenging van een primaire en een tertiaire kleur. Een voorbeeld hiervan
zijn pasteltinten, die zijn vermengd met relatief veel wit. Opvallend zijn de hoge
intensiteit en helderheid ervan. Parelmoerglans zien we in mooie grondstoffen zoals
ivory blush. Verder zijn er zogenoemde inox stoffen waarbij ijzerdraadjes in de stof
zijn verwerkt met als resultaat een bijzonder kleur- en glanseffect. De inoxstoffen
zijn herkenbaar aan nonchalante kreukels.
Over het algemeen geldt dat lichte kleuren de afgezwakte werking hebben van een
donkere kleur. Het is verstandig om rekening te houden met het effect en de
associaties die een bepaalde kleur oproept. Als je veel verschillende kleuren door
elkaar gebruikt, kan dat zorgen voor chaos, terwijl het zorgvuldig afstemmen van
kleuren op elkaar juist zorg voor harmonie.
Elk mens heeft een eigen pigmentsamenstelling en dus een andere huidteint. Deze
bepalen samen met de kleur van jouw ogen welke kleuren je het meest flatteren. Er
zijn globaal vier kleurtypes. Het zogenaamde winter-, lente-, zomer- en herfsttype.
Wintervrouwen hebben vaak een huid-, oog- en haarkleur met een koele,
zilverachtige ondertoon. Het haar is vaak zwart of net als de ogen (donker) bruin en
is meestal gecombineerd met een lichte huid. Maar er zijn ook blonde wintertypes
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met groene of blauwe ogen. Bij het wintertype passen koele heldere tinten met een
blauwe basis als zilverblauw, koel zeegroen en lavendel.
Het lentetype heeft
intensere
kleuren
als
saffierblauw,
blauwgroen en paarsachtige tinten.
Maar ook een goudblonde of
goudbruine haarkleur en een
goudbeige of ivoren huid met
misschien wat sproetjes. Zij heeft
meestal
blauwe,
blauwgrijze,
groene of lichtbruine ogen. Warme
tinten met een gele ondertoon als
oranjerood en goudtinten, maar
ook paars en roze, staan het
De HANDWERKCLUB als gasten bij een huwelijk: van links naar rechts:
Juul Tonglet, onbekend, Jeanne Vos, Fien Vergoosen, Net Vergoosen, Betje
lentetype goed.
Rours, onbekend, Dora Keijzer, Juffrouw Filot, Lieke Mainz.
Zomertypes hebben over het
algemeen een kleur haar, huid en
ogen met een koele, zilverachtige blauwe ondertoon. De huidskleur is vaak roze of
lichtbeige. Het haar is waarschijnlijk (donker)blond en de ogen zijn grijs, grijsblauw
of misschien groen. Koele kleuren zoals blauwroze of tinten met een grijze
ondertoon zullen een zomertype goed staan.
Een herfsttype heeft vaak donker goudblond, kastanjebruin of rossig haar en de ogen
zijn meestal groen of bruin. De huidskleur kan variëren van ivoorkleurig, beigegoud tot een wat geelbruine tint. Bij het herfsttype passen gouden- en aardetinten en
typische najaarstinten als dieprood, oranjegeel en roodbruin.
En nu de algemene kleuradviezen. De meeste Nederlandse bruiden trouwen nog
altijd in het wit, maar dit kent veel verschillende nuances en het is belangrijk om een
kleur wit te kiezen die past bij de kleur van de huid. Zo is het roomwit een warm
witte kleur die de meeste vrouwen goed staat. Blauw wit heeft iets koels en flatteert
de meeste vrouwen minder, behalve bij een licht getinte of donkere huid. De
gemengde kleur aqua (blauw-groen) is een chique kleur die kalmte en rust uitstraalt.
Aqua of petrol is een van de weinige kleuren die nagenoeg iedereen flatteert. Geel is
in het kleurenspectrum de tegengestelde kleur van blauw. Als je de nadruk op blauwe
ogen wilt leggen, kan dit het beste door het dragen van gele kleding. De
tegengestelde kleur van bruin is diepblauw. Bruine ogen worden benadrukt door het
dragen van felblauwe kleding. Voor mensen met een gekleurde, donkere huid zijn
aardetinten af te raden. Deze tinten accentueren de gele tint van de huid en zorgen
zo voor een bleek en ongezond effect.
De betekenis van een kleur kan meespelen bij de keuze voor een gekleurde
trouwjapon. Wit staat bekend voor maagdelijkheid, onschuld, puurheid maar ook
voor reinheid, eenvoud, licht en liefde. Blauw symboliseert onschuld,
betrouwbaarheid, waardigheid, liefde en intelligentie. Groen is het symbool voor
vruchtbaarheid, hoop, vrede, kalmte, rust en welvaart. Rood staat voor vuur en liefde,
hartstocht, passie, energie, warmte en vrouwelijkheid. Oranje duidt op vrolijkheid,
vitaliteit, warmte en kracht. Geel staat voor warmte, vrolijkheid, energie en de
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lichtheid van het bestaan. Paars is een koninklijke kleur, die rijkdom, verfijning en
spiritualiteit uitstraalt. Bruin staat voor stabiliteit, gewichtigheid, soliditeit en
geborgenheid. Zwart is, net als wit, een religieuze kleur en de kleur van de rouw.
Maar het heeft ook een rebelse betekenis: het staat stoer en tegelijkertijd elegant.
Kleuren kunnen ook een culturele betekenis hebben. In China en Japan wordt
bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen groen en blauw. Overigens gelooft
men in Rusland, dat hoe mooier, groter en uitbundiger de jurk van de bruid is, hoe
rijker en gelukkiger het leven van het bruidspaar zal zijn. En in China en Marokko
staat het aantal jurken dat de bruid draagt symbool voor de rijkdom van het paar.
Ook de betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen van cultuur tot cultuur.
Onze feestelijke witte trouwjapon wordt bijvoorbeeld in China en Japan met rouw
en de dood geassocieerd. In China hoort tussen de vele bruidsjaponnen die een
Chinese bruid draagt een rode te zitten. Deze zorgt volgens de overlevering voor
vreugde. Hindoestaanse bruidsparen trouwen in de gelukskleuren rood en goud. De
bruidegom draagt over zijn westerse kleding een gele toga. Bovendien mogen ze niet
in de Hindoestaanse rouwkleuren zwart, paars, of blauw trouwen. In Azië ziet men
de kleur geel niet als een vrolijke, maar een waardige keizerlijke kleur.
Tot begin 20e eeuw werden de meeste bruidsjurken na de bruiloft vermaakt en soms
geverfd zodat ze ook gedragen konden worden bij andere feestelijke of formele
gelegenheden. Vroeger werd de bruidsjurk ook vaak gebruikt als wiegbekleding voor
het eerste kindje, met de sluier als hemeltje. Ook werd er wel eens een jurkje voor
de baby voor bij het doopsel van gemaakt. Tegenwoordig bewaren veel vrouwen hun
jurk als herinnering. En soms wordt hij verkocht. Echter in het algemeen verkiezen
vrouwen een nieuwe jurk boven een tweedehands exemplaar.
In het begin van de 20e eeuw scheen het ongepast te zijn om te lachen op foto’s.
Foto’s zijn statig en de kleding ook. De bruiden droegen loszittende jurken die bij
het middel wel vaak aangesnoerd waren met een korset om alles strak te houden. Een
grote sluier en versiering met echte bloemen versierde het opgestoken haar. Er was
na de Eerste Wereldoorlog wel een idee over de kleur die de trouwjurk moest hebben
hetgeen blijkt uit het versje: “blauw geeft trouw, groen gaat aan de haal, wit brengt
liefde, geel kijkt scheel, rood is brutaal, zwart is de dood. Men prefereerde in die tijd
een zijden jurk, omdat satijn ongeluk zou brengen en fluweel armoede. Rond 1930
werden de jurken rijkelijk versierd met kraaltjes. Toen deden ook de lange
handschoenen hun intrede. De mannen droegen een mooie smoking met witte das.
Typisch waren ook de gekrulde permanentjes en de sluier die als een hoedje werd
vastgespeld aan beide zijden van het hoofd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
trouwden bruiden soms wel eens in parachutes. In die tijd moesten alle eindjes aan
elkaar worden geknoopt en het was vaak niet mogelijk om er een te kopen. De
bruidegom nam dan bijvoorbeeld uit het leger een niet meer bruikbare parachute
mee. Na de Tweede Wereldoorlog zie je op trouwfoto’s dat er weer gelachen mocht
worden, want die ellendige tijd was eindelijk weer voorbij.
Als ik dit allemaal teruglees, ben ik toch blij dat ik als man het huwelijk ben
ingegaan. Ik wist niet dat het zo ingewikkeld was. Gelukkig hebben we daar vrouwen
voor !
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DIALEK

En de boer, hij ploegde voort - Loek Storken
Loek Storken

Richard Minne, eine Vlaamse dichter en ouch prozasjriever, gebaore 1891 in Gent,
dae dichde vreuger:
De boer heeft stroo,
-God zij geloofd-,
in zijn klompen
en in zijn hoofd.
Ouch zagte ze vreuger van de boere :
Esse ’sjmörges mit de hoonder opsjtuis,
De gansen daag wirks wie ei paerd
En ’s aoves zoa meug bès wie einen hóndj,
Den zouse waal èns einen aezel kènne zeen !
Bie de moderne boer klop dao neet mieë zoa väöl van. Dae sjlieëp röstig èns eine
kieër door de wèkker haer en lieët de hoonder gerós èns get langer kakele. Hae is
ouch gaar neet mieë jaloers es den haan eerder op is es haezelf. Ei paerd haet d’r
gaar neet mieë en veur det wirke haet d’r ein loanbedrief en dèks ouch nog eine
boekhouder. En aezele zeen ’t ouch al gaar neet mieë.
Want esse det sóndessaoves bie BOER ZOEKT VROUW op daen tillevizie zuus,
den gluifse dao toch neet mieë al te väöl van det die boere zó’n dóm jónges zeen. Ze
kriege de vruikes in serie aangeleverd op de boerderie en moge die den ein tiedje
oetprobere. Ich moos daobie ummer dènke aan: VROUW LAAT BOER, mer ouch
det kènse nog op versjillende manere opvatte. Dao mósse den mesjien waal èns effe
get langer euver naodènke, mer ei bietje naodènke is noait verkieërd, en dao is nog
geine boer dómmmer van gewore.
Ouch höb ich bie die vrouwluuj waal èns ’t idee det die ouch naodènke, en dènke:
“Geldj is neet belangriek, de hoeveelheid d’rvan waal!” Mer ’t kènt ouch det ich det
mer dènk. Mesjien dènk ich aaf en toe ouch waal èns get te väöl.
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Zoa wurt ’t woord BOER ouch waal èns es sjeldjwoord gebroek, bie veurbeeld in:
Det is eine richtige boer.Toch zeen volges mich de meiste luuj vergaete det w’r
vreuger allemaol van boere-aafkoms wore. Ein paar generaties trök woorse einen
ermen hals, esse neet zelf get aan ’t greuje haws. En wie vreuger de róndjtrèkkende
jaegers zich urges zeen gaon vestige, zeen ze allemaol get heunderkes gaon hawte
en ein geit en ein koe. En toen zeen ze begós mit vanalles te zeije en te paote. Es ’t
teminste oppassende luuj wore, en ze veur hun kènjer get te aete wole höbbe.
Zoa zeet g’r dus, det w’r allemaol van boere-aafkoms zeen, en d’r hoof zich dus
geine get te meine. Mer det wis g’r mesjien al eerder ouch. Haopelik den toch!
Guido Gezelle, dae wós de waerd van wat de boere deje good in te sjatte:
“O Lieden van te lande, vrienden al
die ‘k heel mijn leven lang beminnen zal
omdat ik U het leven en
zoo menig dingen schuldig ben,
die niemand prijst dan hij die weet
wat edele giften God den armen landman geeft!”
Ouch ei bietje good boereversjtandj is noajt weg. Zoa zag èns eine awwe boer: “’t
Gelök kump dèks vanzelf aanwènje. Allein doe mós waal èns aaf en toe get in de
wèndj gaon sjtaon”. En ouch dao zit waal get in. Euver aaf en toe èns eine wèndj
laote, dao zulle w’r ’t noe mer effe neet euver höbbe.
Eine van de wanjeljónges is ouch van boere-aafkoms, en dae haet ’t werkelik
gemaak.
Zoa wie g’r mesjien waal weit haw dae ieës knaries. Weer zeen intósje toch waal
hieël jaloers op dem. Zaod haet d’r noe neet mieë neuëdig. Noe d’r euvergesjakeld
is op hoonder haet dae waal elken daag zien eikes. En weer mótte dao weer veur nao
de Plus.
Op dem ziene verjaordaag kómme ummer twieë vrouwluuj. Die mótte toch waal get
in dem zeen. Of in dem zien hoonder.
Vreuger bie de tennisclub in de cantine, den woorte d’r ónger de vrouwluuj bunkes
oetgedeild mit dao-op: Geldig voor één dans met Gene. Die bunkes höbbe ze veur
ós noait gemaak. Esse mer get vieë höbs. Boere waere volges mich veurgetrokke.
Vreuger hawwe die boere ’s zomers ouch ein lekker broen kleuërke, ouch de bein,
want die droge den ouch dèkker ein korte bóks. In ’t begin van ’t tennissezoen koom
Gene mit flinke witte bein de baan op gesjteveld. “En jóng”, zagte ze taenge hem:
“Höbs doe bie de mèlkboer gewirk? Of bèsse dèks van de mèlkboer?”
Lèts in ’t röscafé, dae woor d’r zich zoa get aan ’t hensjele mit ’t maedje det ós
ummer ’t beer insjjöt. Ich weit neet mieë wat d’r gezag haw, mer det maedje deej
esof ’t hem ein aan ein oar wool houwe. “Och”, zaet dae grapjas, „es ich mit dich
ruzie kreeg, dao goof ich niks óm!“ Ich weit neet of ze dich dao allewiele al veur
zouwe aanklage bie MeToo, mer doe mós tegewoordig toch waal good op dien tèlle
passe esse èns get wils zègke taenge of euver ’t vrouwelike gesjlach. Ich zègk dit
mer effe deftig, want doe wèts mer noajt.
Det maedje trouwens dao bie Gasterij Huizinga, det kènt mit alle luuj gans good
opsjete.
23

Zelfs mit ós! En det wilt toch waal get zègke. Die awwe höbbe allerlei kloaterie veil,
en höbbe ouch hieël get gebroeksaanwiezinge. Mer weer doon wat w’r kènne. En
det is natuurlik ouch al neet väöl mieë.
Sinds kort höbbe w’r in de wanderverein weer get vees blood d’rbie gekrege. Pierre
van Annie is de geledere kómme versjterke, en det is bie de ech wanjelende lede al
weer ein versjterking van viefentwinjtig prozent. En dae löp nog wie eine kievit.
Die men van De Hieëre van ’t Hieëresjträötje zeen den waal van boere-aafkoms, mer
’t zeen natuurlik waal allemaol hieër-boere. Want esse heives gaon, betale ze
allemaol netjes wat ze vertaerd höbbe.
Ouch boerelogica is ’t volgende: Kiek nao de koe en bedènk det de grótste
weitensjappers noait höbbe kènne óntdèkke wiese van graas mèlk maaks. ’t Leuke
hie-aan is natuurlik det de boer zelf det ouch noait haet kènne oetdoktere.
Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt,
en buig mij voor Uw majesteit.
Zie de vogelen des velds.....
Ziet naar de vogelen des hemels:
Zij zaaien niet en maaien niet
En brengen niet bijeen in schuren,
En toch voedt Uw hemelse Vader die;
Gaat gij ze niet verre te boven?
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Oet ’t geweun laeve van geweun luuj”: Glück auf - Jean Dewaide
Jean Dewaide

Deil 3 Koelluuj
“Op daagsjich: Glück auf”
Sinte Berb van de käölder veer vare
veer vare en dènke aan dich
Sinte Berb zal de käölder beware
veer vare op daagsjich
Naodat ich op 15 november 1951 nao de Maurits bèn gegange en ein waek in de
lieërmien in de sjteinberg van de koel waor gewaes, ging ich d'n ieësjte kieër
óngergróndjs. Ich waor toen 18 jaor.
Dat heisjde óm vief oer opsjtaon en óm zös oer aan de sjach zeen, óm aaf te vare.
Ieësj bie de porteer diene penning aafhaole. Dan nao de hal bie 't badlokaal óm dich
in dien koelkleier te sjtaeke. Doe sjoeverdes dich al bie 't aandoon daovan. Dien
geweun kleier kaome aan eine haok mit dien nummer te hange. Die woorte aan ein
kètting ómhoag getrokke en aafgesjlaote. Gedach moosj waere óm diene penning
mit te numme, want dae moosjte aan de sjach aafgaeve es bewies dat's doe ónger
waors. Óngergróndjs kaom dae in de penningekas te hange, totdat me weer nao
baove ging. De boterhamme haw me van thoes mitgenómme sjus wie 't “koffiebleek”
(de tuit). Die tuit koosj me ouch op de koel aan de koffieleiding völle. In de
“lampisterie” ging me dan de koellamp haole veur op de patsj. De batterie daovan
kaom achter aan diene brookreem te hange.
Nao de sjach.
In eine lange gangk wo de aafdeilinge sjtónge aangegaeve (wo me haer moosj
beveurbeeld A1 of K2), ging v'r ós opsjtèlle óm same mit eine instructeur nao de
sjach te gaon. Dae instructeur haw ein sjtök of veer jónges bie zich. De seingaever
zörgde mit ein belsignaal veur de bedening van de lifkoaj van de sjach. Die lifkoaj
waor ingedeild in 4 vloere baove ein. In elk vloervak ginge 14 man. Veer maakde ós
ein krutske en mit ein soezende vaart van 40 km per oer zakde v'r nao de 548 m
verdeping. Bie 't oetsjtappe kaom v'r in ein groate ruimte (de laadplaats) in betón
opgetrokke en witgekalk. Dao brende hónderde lampe en dao waor ein groate
bedrievigheid. In de hoofsjteingangk vertrokke personetreintjes getrokke door
“persluchtlocomotieven” nao allerlei richtinge (bv. aangegaeve es “8e zuid” of “4e
west”). Dao loge de afdeilinge mit pijlers veur dien wirkplek (3 tot 5 km wied weg).
In 't treintje zaote de koelluuj op banke taegeeuver-ein, in de lange waeg in de wagon.
Ze dómmelde zoa ein minuut of 20 nog get in, tótdat ze aankaome aan de galerie mit
eine transportbandj, wo me langkoet op ging ligke óm tót aan de pijler te kómme. In
't óngergróndjs materiaalmagazien hawste aafbouwhammer, sjöp en hak aafgehaold.
Dan kroopste nao de pijler in (1.20 m -1.50 m hoag). De “sjuttelbaas”
(schutgrootmeester) deilde dich in óm 3 tót 4 mieëter kaole los te baore. Begin- en
eindsjich en “bóttere” (bótterham aete) woorte mit knipperleechsignale aangegaeve.
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Ein hels kabaal brook los es de “rótsjetoer” (vervoermiddel schutgoot) begoosj te
loupe en de kómpels aan 't baore en rammele waore mit de aafbouwhammer, óm de
kaole los te make en mit de sjöp aaf te veure, de pijler oet.
Op daagsjich waor 't ummer gevieërlijk este euver de al volle en loupende
“rótsjetoer” moosj haer reike óm in de kaolwandj te baore. 't Zjweit dreef dich langs
dien prie, wo's doe in dien sjtubke (dien hummeke) mit allein ein brook aan op dien
kneeë moosj sjravele.
En mènnig maol dach ich
aan de pap dae mieë es 40
jaor óngergróndjs haet
gewirk. Eine kieër kaom
ich, bie toeval, bie de pap
in de peiler, wo hae toen
opzichter waor. Hae zoog
mich sjravele, bragkele en
hammere aan de kaol.
“Jóng, kóm èns hie” zag 'r,
“dat ich dich dat èns effe
veur doon. Kiek good, wie
de laoge loupe, zoa geit 't
vanzelf.......”.
Jao
vanzelf.....!!!
D'n ieësjte daag in de koel,
ónger leiding van eine instructeur. Ich waor blie dat 't tied “bóttere” waor. De
hammere zjwege en de sjöppe vele sjtil. Baove mich zaote ein paar jónges die waore
nao ein vastelaoveszitting gewaes. Ze zónge ein leedje, mer ich wis toen nog neet
wo zie vandaan kaome. Later waal ….... “Kóm jónges laot ós zénge....
Kóm jónges laot ós zénge
weer zeen van 't bleumke d'r oet
zèngend en sjprèngend
sjeie weer vandaag neet oet.
En wae dat leedje haet gemaak
is zoa mager dat 'r kraak
Hae zou zich in de boek kènne biete
Noe zit 'r in de noad mit eine twieëling oppe sjoat
Dat haet 'r aan zien eige te verwiete......
( 2 jónges oet Zöstere, 1951)
't Leedje waor oet, de bótterham op, 't leech knipperde en 't rammele, baore en sjöppe
ging door nog ènnige oere langk.....
En eindelik! Ich waor bliej dat 't sjich waor!
D'n ieësjte daag óngergróndjs zaot d'r op. Alles noe in ómgekieërde volgorde: trök,
op de sjach aan. Penning aafhaole en mit de lifkoaj in ein soezende vaart nao baove.
Van 't daagleech moosjte mit dien ouge knippere en de baovegróndjse lóch deeg dich
good óm aom te haole. Lamp inlevere bie de “lampisterie” en nao 't badlokaal.
Mer dit veur eine volgende kieër!
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Dènkend aan Limburg – Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

Hendrik Marsman in 1936 dènkend aan ’t Hollandse landjsjap en de Hollandse
“Boerderijen verspreid door het land”.
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan de einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
Dènkend aan Limburg….
Den dènk ich aan Limburgse vrouwluuj en den in dit geval veural aan de vrouwluuj
in ós boerderieje. Sjterke vrouwluuj die de bóks aan höbbe, die ’t matriarchaat ieër
aandoon en ein gans bedrief op henj drage. In gezètte en op de televisie zeen det
vrouwluuj die toevallig mit eine boer getrouwd zeen. Mer ein boerderie is ummer
ein twieëmansbedrief gewaes van boer én boerin. Jeder wós precies waat van häöm
of häör verwach wórt.
De vrouw in Limburg en zeker de boerin haet ummer eine flinke vinger in de pap
gehad. Door det zie in ´t bedrief én in häör hoes bezig is, haet de boerin ein good
euverzich. Zie haet ouch de beurs in de henj en daomit veur ´t zègke waat aangesjaf
wurt. Bie de oprichting van de coöperatieve banke koom ´t geldjcircuit pas mieë in
mansluujhenj. Ein boerevrouw is al langer es wie weer meine geliek aan de man!
´t Vrouwelaeve is in de aafgeloupe ieëuw väöl verangerd, de daag van inmake en
zelf sjpies make veur de vlaai zeen getèld, de dochters lieëre ´t nog neet èns mieë
van de moder. In de winkel kan men noe jedere daag vees fruit en greunte koupe.
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Weer zeen vergaete waat det veur meujte haet gekos óm jedere daag get op de taofel
te kriege. Veur de kaolesjtoof is de centrale verwerming in de plaats gekómme, en
de wesjkaetel sjtuit vol blome in den haof. Noe zou men kónne dènke det daodoor ´t
werk van de vrouw bekans ein fluitje van eine cent is gewore. Niks is minder waor.
In plaats van det vreugere zjwaore werk kome mieë óngriepbare dènger. Zörge veur
trendy hoeselikheid, anges groat trèkke van kènjer, insjpraok in sjoale,
kènjeropvang, deiltiedbane, bedriefscursusse, biesjoaling, ómsjaoling en
vergaderinge.
Weer probere de herinnering aan ´t hoesvrouwsjap wie det vreuger woor laevend te
hawte door ein groat sjtök romantische ónwaorheid. En det is dènk ich ouch nog de
ènsigste meneer. Mer romantiek sjtuit ouch veur waat Pruusje zoa sjoan zègke,
“Sehnsucht”. Ein saort heimwieë nao eine vervlaoge geïdealiseerde tied. Vraemp is
det dae tied zelje of noajt mit ´t sjtadslaeve te make haet. Mer bekans ummer haet
men´t euver ein gezapig boerelaeve op ´t plattelandj. ´t Laeve van Keuëbke en Truke.
Ein klein paradies, ein sumpeler laeve. Weer meine det ‘t in det paradieske geine
sjtress goof en det ´t dao allezelaeve veurjaor woor en daonao wie vanzelf weer
zomer mit ein zón die bläökerde op “goudgael golvende kaorenveljer”.
De romantiek van ´t boerevrouwelaeve is totaal aan de gróndj geraak. Ein lank en
gelökkig laeve op eine boerehaof is nog mer zelje meugelik.
Agro-toerisme, greune recreatie, Bio-management en ontmoetings- en
educatietuinen zeen nuuj weurd.
Kleine boere waere “hobbyboere” geneump. ‘t Mót groat, grótter, groats.
Mer door de aafgank van ’t kleine plattelandjsbedrief, is dao ein anger
plattelandjscultuur óntsjtange, ein twieëde laeve van de boerderie.
Weer kènne inèns naeve de geweuëne boerderie de “museumboerderieje, zónger
sjtank, opgeleuk mit geboende muibelkes en frisj gesjóffelde häöfkes. Boerderettes,
logeeren
kampeerboerderieje,
zörg-boerderieje,
en…
relaxen
Wellnesboerderieje.”
En den blif de vrouw waat zie sèntj jaor en daag gewaes is: …….Zörgboerin!
Want Vrouwluujhenj en paerstenj moge noajt sjtilsjtaon!
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Es de tieje sjlech waere - Loek Storken
Loek Storken

Weer höbbe ’t mit de jónges natuurlik waal èns dèkker d’r euver gehad wat w’r
zouwe mótte gaaon doon es de tieje ECH sjlech waere.
Nou, w’r höbbe eine d’rbie, dae kweekde veugel. En es de noad ’t hoogs is, is de
redding “nabij”. Hae is al einen tied geleje van knaries euvergesjtap op hoonder. En
det is in tieje van noad väöl gunstiger es knaries. Weer zouwe den ieës dem zien
hoonder opaete. Niks lekkerders es ei hoonderebetske (en ein nónnevot). Trouwes,
en det terzieje: ouch de nónnevotte sjterve langsaam oet.
Mer waat noe te doon esse dem zien hoonder zouwe sjtaele?
Esse dem zien kippetjes aan ’t sjtaele zeen, en hae merk det, den rent d’r ieës hieël
hel weg, waarsjienlik nao baove. Den sjik d’r Gertie aaf mit de baco. En es det die
inbraekers alle sjroeve haet vasgedreijd, kump hae aaf óm mit zien i-padje ein foto
te make mit de “buit” veur ’t naogesjlach en veur in de gezèt. Daonao belt hae de
plisse. Die hove niks te doon, allein nog mer te sjrieve. Hae vuntj trouwes det det ’t
ènnigste is wat die good kènne. “De politie is je vriend”. Jao, amehoela, mit die
prachtige boetes allewiele. Die paar gooj plisse wat d’r nog wore, die sjame zich noe
ouch al de ouge oet de kop es die de luuj zó’n “boeteke” mótte aansjmere. Allein
daen dikke Opsjtelte dae alles op sjteltje haet gezat, dae sjaampde zich nurges mieë
veur. Dae zag det d’r de boeve allemaol pakde, mer hae neijde veural de geweun luuj
ein oar aan. Mer det sjient bie bepaalde partieë de geweuënte te zeen. Dao kriege die
einen apaarte cursus veur. Ich wil hie niks mit zègke en ouch gein name neume, mer
höb hie waal ein bepaalde bedoeling mit, es g’r begriep wat ich bedoel. En ich bedoel
waarsjienlik ’t zelfde es wat geer bedoelt, namelik det ze de groate jónges dèks laote
loupe en de kleine “zondaars” ein flinke poat oetriete mit hun dikke boetes. Waat dit
betref zeen de tieje dus al sjlech.
Ouch wat betref ’t aanlègke van allerlei verkeersknoebele, -hoebele en –heuvels zeen
de tieje slech. Ómdet der get idiote zeen die op de verkieërde plek väöl te hel wille
rieje, mót ein gans landj goodwillende röstige riejers zien gans laeve euveral euver
die hóbbele bóbbele. Maak in de plaats van die hoebele mer èns get camera’s en sjik
die sjnel jónges mer èns get van die dikke bónne. Det wirk baeter, en det wirk op de
richtige plaats.
Veur es de tieje éch sjlech waere, höbbe w’r de oplossing ouch al:
Esse ’t neet mieë trèks,
Dèn mósse duje.
En doe mós mer ummer dènke: Gooi tieje waere gooi herinneringe, sjlechte tieje
waere gooi lesse. Dao blieve w’r den dus mer op haope!
De tieje hie bie ós in ’t Weste zulle toch waal sjlechter waere. De Westerse
maatsjappie zal ’t noajt mieë redde taengeneuver Azië en Afrika. Dao beginne de
luuj ’t wirke te lieëre, en hie höbbe ze de jeug ’t wirke aafgelieërd. Hie verkloate w’r
ein hieël groat deil van ózze kosbaren tied mit nao superónneuëzele reclaam te kieke
en totaal euverbodige gebroeksaanwiezinge te laeze. Ten ieëste ómdet nemes mieë
in sjtaot is get kort en dudelik op papier te zètte, ten twieëde ómdet op de meiste
apparate mieë knupkes zitte die nemes neuëdig haet es knupkes die persee neuëdig
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zeen. En die lètste waere dèks ouch nog zoa good versjtop det väöl luuj ze neet kènne
vènje.
En de Westerse kènjer zitte drie kwart van hunnen tied te verlummele mit belle,
twittere, tuttere, facebooke, sms-se, whatsuppe en verder ónbenullig ge-awtut. En es
det noe nog allein in hunne vrieën tied woor, den woor det allemaol nog mer half zoa
erg. In den tied van de baas en in den tied det ze eigelik hoeswerk zouwe mótte make,
tuttere die röstig wiejer. Want sjtèl dich èns veur detse op ’t ènj van de maondj hun
beltegoed neet op zouwe höbbe.
Trouwens es de tieje ech sjlechter waere, kènne w’r altied ouch nog hónjsbrokke
gaon aete. Die sjiene, wie men zaet, hieël good te zeen veur de gezóndjheid. Dao zit
volges de producente ALLES in. Vitamine, minerale en ouch allerlei anger sjtoffe.
Ich dènk dus ouch allerlei aafval(sjtoffe). En waem wilt allewiele noe neet
aafvalle....?!?!
Esse trouwens te väöl hónjsvoor its, den geisse op daen hóndj lieke.
“Jao”, zaet eine van de wanjeljónges, “doe mós den allein neet d’r door haer blaffe
esse bezeuk höbs, want den krisse heibel mit de vrouw!”
Wo ’t de lètste jaore ouch sjlechte tieje veur zeen, det zeen de kirkhaove. Ómdet de
luuj zich ummer mieë laote cremere, blif de pesjtoar ummer mieë mit eine laege
kirkhaof zitte. Op ’t Belsj haw ein pesjtäörke dao al get op gevónje. Hae haw ein
reclamebord bie ’t kirkhaof laote zètte, en wie det allewiele is natuurlik in ’t Èngelsj:
“Every day above the ground is a good one”.
Eine haw ouch ein anger oplossing veur es den tied sjlechter zou waere. “Och”, zaet
d’r, “esse den èns eine kieër lekker wils aete en drènke, den löpse geweun urges nao
bènne wo eine broelof wurt gevierd. En den itse en drunkse geweun lekker mit. En
es eine get zaet, den zaese geweun: „Ich bèn de vader van de broed, mer det wèt nog
nemes!” En den durf geine get te zègke!”
Eine van ós, Ton, dae is allewiele, ouch in verbandj mit den tied dae zaomer sjlechter
zou kènne waere, al flink ecologisch verantjwoord bezig. Dae jóng haet eine
prachtige kop gries haor, bienao
wit. Wie d’r veurig jaor de
kersboum haw opgezat, moos d’r
ouch nog nao de kapper. Want
hae moos d’r ónger ’t gourmette
mit die daag natuurlik ouch good
en ouch “cool” opsjtaon. Wie d’r
bie Huib de kapper zoot óm det
sjäöpke èns flink te laote sjaere,
haw d’r taenge dem gezag: “Doog
mich det haor mer bie-ein in ein
tuutje. Det kan ich nog gebroeke
es èngelehaor in de kersboum!”
G’r hoof uch euver de kómmende
jaore dus gein kopzörg te make.
De jónges höbbe allerlei creatieve
oplossinge gereid.
30

HISTORIE

Verkoop gemeentegrond in 1858 in de gemeente Susteren – Wil Filott
Wil Filott

Inleiding
In een onderzoek naar de historie van mijn ouderlijke woning te Baakhoven stuitte
ik op een overschrijving van een akte van openbare toewijzing van onroerende
goederen in het kadaster van 3 september1858 in Dagregister deel 28 no 1465.
Daarin stond onder meer dat er op 24 juni 1858 een openbare verkoop door de
gemeente Susteren van vijfentwintig percelen grond plaats had gevonden. De akte
bevat in de aanhef de vermelding “In naam des Konings”. Hiermee is bedoeld
Willem III, Koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg, van 17 maart
1849 tot zijn sterfdag 23 november 1890.
Deze percelen lagen verspreid in Susteren en Dieteren. De kopers van deze percelen
waren voornamelijk inwoners van Susteren en Dieteren met een aantal nog steeds in
deze plaatsen bekende familienamen. Het leek mij aardig om de inhoud hiervan voor
geïnteresseerden in de historie van Susteren en Dieteren op te schrijven. In dit artikel
beschrijf ik die verkoop en vermeld ik ook andere zaken die daarbij (zijdelings) aan
de orde komen. Ik geef de globale ligging en de grootte van die percelen aan en
vermeld de namen van de kopers en de koopsommen.
Kaarten van Susteren
Hierna zijn ter oriëntatie van de lezer een tweetal kaarten van Susteren opgenomen.
De eerste is een uitsnede uit de zogenaamde Tranchotkaart van 1804. De situatie in
1858 zal niet veel verschild hebben van die in 1804. Duidelijk te zien zijn Gebroek,
Baakhoven, Dieteren, Kamerweide en Koye. De andere kaart is afkomstig uit de
bekende uitgave van uitgeverij Suringar van 1866 van gemeenten in de provincie
Limburg. Op deze kaart is al de spoorlijn van Maastricht naar Venlo aangegeven die
in 1865 in gebruik werd genomen.

Uitsnede van Susteren
uit de Tranchotkaart
van 1804
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Kaart van de gemeente
Susteren in 1866

De gemeente Susteren
Susteren was sinds het begin van de 18de eeuw een gemeente binnen het Koninkrijk
der Nederlanden. Tot de gemeente behoorden Susteren, Dieteren, de Heide,
Baakhoven en Gebroek. Volgens de volkstelling van 1869 telde de gemeente
Susteren 386 huizen en 1837 inwoners. De verdeling over de kernen was de
volgende: Susteren 220 huizen en 1100 inwoners, Dieteren 93 huizen en 492
inwoners, de Heide 27 huizen en 136 inwoners, Baakhoven 11 huizen en 70 inwoners
Gebroek 5 huizen en 39 inwoners. In het jaar van de openbare verkoop, 1858, zal het
aantal huizen en inwoners niet veel van de hiervoor vermelde getallen hebben
afgeweken. Wat opvalt, is dat het gemiddeld aantal bewoners van een huis in de
gehuchten Baakhoven en Gebroek behoorlijk hoger was dan in de andere kernen.
Baakhoven telt nu 13 woningen met iets meer dan 20 bewoners. Gebroek is
inmiddels geheel verdwenen. Het gebied is nu van Baakhoven gescheiden door de
autosnelweg A2 en geheel opgeslokt door gebouwen met handels- en industriële
functies. Oudere lezers kunnen zich waarschijnlijk de grote, witte pachtboerderij van
de familie Laumen in Gebroek herinneren met het twee etages tellende losstaande
bakhuis.
De meeste wegen naar de te verkopen percelen waren waarschijnlijk onverhard. Dat
leid ik af uit het feit dat het gemeentebestuur van Susteren op 13 november 1872 de
volgende aanbesteding heeft gepubliceerd: “Het maken der AARDEBAAN voor aan
te leggen kiezelwegen van SUSTEREN naar de gehuchten BAAKHOVEN en
GEBROEK ter lengte van 1500 Meter, met de Kunstwerken”.
Besluit tot verkoop van gronden door de gemeenteraden van Susteren en Roosteren
De gemeenteraad van Susteren had in zijn openbare vergadering van 22 mei 1858
besloten tot openbare verkoop van onroerende goederen van de gemeente Susteren.
Bijzonderheid was dat een van de percelen aan de gemeenten Susteren en Roosteren
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gezamenlijk toebehoorde. De gemeenteraad van Roosteren nam op 26 mei 1858 te
dien aanzien een soortgelijk besluit. In die vergadering in Susteren werd ook een
zogenaamd kohier van lasten en voorwaarden vastgesteld. Dat bevatte de
voorwaarden waaronder de openbare verkoop van de gronden zou plaatsvinden voor
notaris Meuwissen te Susteren. De meeste van die voorwaarden staan hierna. Van
het raadsbesluit van de gemeente Susteren werd een akte opgemaakt die getekend
werd door de heren Maessen, Hellebrekers, Custers, Lambermon en Meuffels. De
akte met het raadsbesluit van Roosteren werd getekend door de heren Beckers,
burgemeester, van Eijgen, wethouder, Beijnen, Graus, Geelen en Welters, secretaris.
Deze raadsbesluiten werden op 4 juni 1858 goedgekeurd door gedeputeerde staten
van het Hertogdom Limburg. Dat goedkeuringsbesluit werd ondertekend door de
heren Willebois (commissaris des Konings), en griffier Michiels van Kessenich.
Voorwaarden voor de verkoop
1. De verkoop zou geschieden aan de “meest biedende en laatste hooger”. Wel
werd het voorbehoud gemaakt dat na de toewijzing van het laatste perceel de
verkoop na overleg geheel of gedeeltelijk goed- of afgekeurd kon worden. De
gemeente wilde dus een vinger in de pap houden aan wie zij uiteindelijk de
verkoop al dan niet zou gunnen.
2. De goederen werden verkocht “vrij en onbezwaard van alle pandregten en
schulden” in de staat waarin zij zich bevonden met al derzelven heerschende en
lijdende dienstbaarheden” (erfdienstbaarheden). Kopers werden geacht de
goederen te kennen en ze gezien te hebben. De gemeente bedong ook een
vrijwaring voor de oppervlaktemaat die door (latere) meting zou worden
vastgesteld.
3. Iedere koper was verplicht onmiddellijk bij de toewijzing van een perceel “een
goede en solvabelen borg” te stellen. Deze borg was naast de koper hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen van de koper. Het was dus zaak voor een
bieder bij de openbare verkoop om vooraf een voor de gemeente acceptabele
persoon bereid te vinden zich als borg voor de bieder te verbinden.
4. De koopsom moest in twee termijnen voor bepaalde data betaald worden ten
huize van de gemeenteontvanger “in goede gangbare munten naar den koers van
de waarde van den betaaldag”. Uit deze omschrijving blijkt dat naar mijn mening
de koopsom ook in vreemde valuta zoals Belgische Franken betaald mocht
worden.
5. De koper moest ook de kosten van de verkoop, de registratierechten en de kosten
van de zegels betalen ten kantore van de notaris. Het zegelrecht was een vorm
van belasting bij het opmaken van bepaalde contracten of andere documenten.
Ten bewijze van betaling van die belasting werd op het betreffende document
een of meer zegels geplakt. Het zegelrecht is in Nederland in 1970 afgeschaft.
6. Vanaf 1 januari 1859 kwam ook de grondbelasting van de gekochte percelen
voor rekening van de kopers.
7. De kopers verkregen pas de eigendom van de gekochte goederen na gehele
voldoening van de koopprijs en de kosten.
8. De gemeente bedong bovendien uitdrukkelijk een recht van hypotheek op het
verkochte perceel voor de nakoming van de verplichtingen van de koper met een
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onherroepelijke machtiging om bij niet voldoening het perceel in het openbaar
te verkopen en op de opbrengst daarvan de koopsom en de kosten te verhalen.
9. Verder werd het voorbehoud gemaakt dat de verkoop van geen waarde zou zijn
als de toewijzing niet goedgekeurd mocht worden door “de Edelachtbare Heeren
Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg”.
Het hertogdom Limburg
In 1815 werd in het toen ontstane Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe provincie
gevormd die het voormalige departement van de Nedermaas en een deel van het
voormalige departement van de Roer uit de Franse tijd omvatte. Deze provincie
besloeg het grondgebied van de huidige Belgische en Nederlandse provincies
Limburg. Koning Willem I koos voor deze provincie de naam Limburg. Geografisch
kwam deze overigens nauwelijks met het grondgebied van het oude hertogdom
Limburg, gelegen ten zuiden van de huidige provincie Limburg, overeen. Bij de
scheiding van het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden in 1839
bedong koning Willem I dat de oostelijke delen van Limburg en Luxemburg tot de
Nederlanden zouden (blijven) behoren. Bij het verdrag der XXIV artikelen dat op 19
april 1839 te Londen werd ondertekend en waarin België formeel als onafhankelijke
staat werd erkend, werd het westelijk deel van Limburg aan België toegekend. Het
oostelijk deel, de huidige Nederlandse provincie Limburg, bleef tot het Koninkrijk
der Nederlanden behoren. De nieuwe provincie Nederlands Limburg verkreeg een
speciale, merkwaardige staatsrechtelijke status. Deze provincie werd aan koning
Willem I toegewezen met de bepaling dat hij die kon voegen bij het Koninkrijk der
Nederlanden of bij het groothertogdom Luxemburg. De koning voegde de provincie
toe aan het Koninkrijk der Nederlanden. In augustus 1839 werd op voorstel van
koning Willem I de provincie Limburg als het hertogdom Limburg opgenomen in de
Duitse Bond, met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo. Het
lidmaatschap van het hertogdom Limburg van de Duitse bond duurde tot 1867.
Vandaar dat in officiële stukken uit die periode melding wordt gemaakt van het
hertogdom Limburg.
De openbare verkoop
De openbare verkoop van de gemeentegronden vond op 24 juni 1858 plaats ten
overstaan van Jan Frans Hubert Meuwissen, notaris, residerende te Susteren,
arrondissement Maastricht, Hertogdom Limburg, ten huize van wethouder Schepers,
die daarin een herberg uitbaatte. Namens de gemeente Susteren waren daarbij
aanwezig: Kasper Theodoor Hubert Maessen, burgemeester, Jozef Custers,
ondernemer, Mathijs Hendrik Schepers, herbergier, beiden wethouder, en de
raadsleden Jozef Lambermon, Paulus Meuffels en Theodoor Penders, allen
landbouwers. Namens de gemeente Roosteren waren aanwezig: Hendrik Beckers,
burgemeester, Nicolaas Van Eijgen, wethouder en de raadsleden Jan Theodoor
Geelen en Jan Willem Graus, landbouwers. Hieruit kan worden afgeleid dat de
tijdspanne tussen het nemen van de raadsbesluiten tot openbare verkoop en de
daadwerkelijke verkoop vrij kort, een maand, was. Uit de vermelde beroepen van de
raadsleden kan worden geconcludeerd dat Susteren en Roosteren toen agrarische
gemeenten waren. Ook is opmerkelijk dat er veel personen namens de verkopende
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gemeenten aanwezig waren. Was dat een uiting van het belang dat aan de verkoop
werd gehecht of was het ook een uitje? Na voorlezing van het kohier van lasten en
de mededeling “dat van de te verkopen percelen geene eigendomsbewijzen bestaan
en dat alzoo de overschrijving daarvan niet heeft plaats gehad” aan de “comparanten
... en vergaderende liefhebbers” is de notaris tot daadwerkelijk verkoop overgegaan
van de percelen grond. Met “vergaderende liefhebbers” zijn de bij de openbare
verkoop aanwezige personen bedoeld.
De openbare verkoop kon blijkbaar door tijdsgebrek niet op de 24ste juni afgerond
worden. Besloten werd de openbare verkoop en de goedkeuring van de verkoop van
de al verkochte percelen te verdagen tot de volgende dag, 25 juni 1858, om vier uur.
De verkoop van de grond die aan de gemeenten Susteren en Roosteren gezamenlijk
toebehoorde en die als eerste verkocht was, werd wel op de eerste dag van de
openbare verkoop goedgekeurd door de gemeenteraden van beide gemeenten. Van
dat besluit werd een akte opgemaakt die behalve door de aanwezige leden van de
gemeenteraden ook getekend werd door de notaris en twee getuigen, Jan van de
Bergh, klerk bij de notaris, en Edmond Zingermans, werkman, beide wonende te
Susteren.
Het kadaster
Zoals hiervoor beschreven, had de gemeente geen eigendomsbewijzen en had er
geen overschrijving van de te verkopen percelen plaats gevonden. Met
overschrijving wordt bedoeld vermelding in het kadaster. Daaruit kan mijns inziens
worden afgeleid dat de gemeente deze gronden al in eigendom had toen het kadaster
in Nederland werd ingevoerd. In de zogenaamde Franse periode begin 19de eeuw
werd een begin gemaakt met het op een uniforme wijze in kaart brengen van het
grondgebied. Het primaire doel daarvan was het mogelijk maken van de inning van
grondbelasting van de eigenaren. Het heeft enkele tientallen jaren geduurd voordat
alle percelen correct in kaart waren gebracht. Ten tijde van de in dit artikel
beschreven verkoop bestond het kadaster dus al en was voor de te verkopen percelen
de gemeente als eigenaar in het kadaster vermeld.
De oppervlaktematen
In het Koninkrijk der Nederlanden was bij wet van 21 augustus 1816 door Koning
Willem I het metrieke (tiendelig) stelsel ingevoerd, zulks in navolging van de
regelgeving in de Franse periode. Voor die tijd verschilden de lengte- en
oppervlaktematen van plaats tot plaats. In Limburg werd in zijn algemeenheid met
een roede een oppervlakte van zo`n twintig vierkante meter aangeduid. Na 1820
werd bij besluit van Willem I in het Koninkrijk der Nederlanden een “vierkante
Nederlandse roede” gelijkgesteld aan 100 m2 en een el aan 1 m2. De oppervlakte
van de te verkopen percelen grond is in deze akte uitgedrukt in roeden en ellen.
Daarmee werden de lokale, oude oppervlaktematen bedoeld De roede als
oppervlaktemaat is in Nederland pas in 1937 definitief afgeschaft. Maar ook daarna
werd de roede als oppervlaktemaat in het spraakgebruik nog lang gehanteerd (in
Susters dialect: rooi). Volgens het Jaarboek voor het Hertogdom Limburg van 1849
was in Susteren de waarde van een kleine roede 0,2025 in vierkante Nederlandse
roede (ares) en van een grote roede 4,0500 in vierkante Nederlandse roede (ares). In
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de akte staat niet aangegeven of met roede een kleine of een grote roede is bedoeld.
Gelet op de grootte van de te koop aangeboden percelen ga ik ervan uit dat met roede
in de akte de kleine roede is bedoeld, dus ongeveer twintig vierkante meter.
De verkoop van een aantal percelen in Susteren
1. Een koop betrof een weiland, deels gelegen in de gemeente Susteren groot een
en veertig roeden en vijf en vijftig ellen, en deels gelegen in de gemeente
Roosteren, vijftien roeden en vijf en zestig ellen. Het perceel lag “ter ene zijde
naast Pieter Reinier Nelissen en er ter andere de Scheitstraat” en grensde “aan
een hoofde” aan de Gebroekerstraat en “aan andere hoofde” aan Nelissen en de
gemeente Roosteren. Het weiland werd voor een koopsom van vierhonderd
eenenzeventig ellen vijftig centen toegewezen aan Frans Hubert Loomans,
landbouwer te Roosteren. N.B. In de akte staat ellen. Bedoeld zal zijn gulden.
2. Een andere koop betrof een strook gemeentegrond, groot twaalf roeden en
dertien ellen aan Katsbeck, aan een zijde grenzend aan de beek en Pieter Jan
Essers en aan de andere zijde aan een weg lopende naar Katsbeck, “langs de
erven van Mijnheer de Cramer” en de weg naar Holtum. Deze strook grond werd
voor een bedrag van honderd een en vijftig gulden verkocht aan Willem
Dohmen, molenaar, en Pieter Jan Esser, landbouwer, beide wonende in de
gemeente Born.
3. Een volgende koop betrof een strook gemeentegrond van tien ellen te
Baekhoven, langs de nieuwe behuizing van Jan
Leonard Jaspers op de hoek van het
Baekhoverveldstraatje. Koper was genoemde
Jan Leonard Jaspers, landbouwer te
Baekhoven, voor een koopsom van vijf gulden.
N.B. Die nieuwe behuizing is de boerderij waar ik in
geboren en opgegroeid ben, met het huidige adres
Baakhoven 11.
Het huidige woonhuis van de boerderij Baakhoven 11,
herbouwd na oorlogsschade bij de bevrijding in 1944

4. Een strook gemeentegrond, gelegen aan de Baekhoverstraat en de Kamerstraat
en grenzend aan ”Mijnheer Baron de Plevits” groot twaalf roeden en elf ellen,
werd voor een bedrag van honderd negen en twintig gulden en twintig centen
aan Josef Verviers, winkelier te Susteren. Deze strook was gelegen in de buurt
van de huidige waterzuiveringsinstallatie aan de Baakhoverweg.
Deze “Mijnheer Baron de Plevits” was waarschijnlijk Xaverius Wilhelm Sidonius
Franciscus baron de Plevits d`Alfens. Deze is in 1873 overleden in het kasteel Alfens
te Millen (Selfkant, Duitsland). De Plevits was een geslacht waarvan leden in
1816/1817 benoemd zijn in de ridderschap van Limburg met in 1822 de erkenning
van de titel baron. Zij behoorden tot de Nederlandse adel. De voorouders van
voornoemde baron waren in het bezit van kasteel Ter Borch te Roosteren van 1764
tot 1860. Agnes Sibilla, barones de Plevits d`Alfens (1786-1860) trouwde in 1803
met Joannes Baptiste Petrus Barbou. Het kasteel kwam na haar overlijden in handen
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van de familie Barbou. Het huidige kasteel dateert uit 1880 en is gebouwd in
opdracht van J.A.O. Barbou. De naam Barbou komen we tegen bij de verkoop van
een perceel grond in de IJsstraat, hierna vermeld onder 10. Het geslacht de Plevits is
door het overlijden van Xaverius uitgestorven.
Overigens: een van de leden van dit geslacht, Joannes Baptista de Plevits d`Alfens
is van 1825 tot 1830 burgemeester van Susteren geweest.

Kasteel ter Borch te Roosteren
Wasserburg Alfens te Millen

5. Aan de Kromstraat werd een strook grond van zeven roeden en vijfenveertig
ellen, gelegen naast Elisabeth Craenen en de weg naar de oude landweg, voor
een bedrag van acht en veertig gulden en tien centen verkocht aan Jan Mols,
zoon van Pieter, landbouwer te Susteren.
6. Aan de IJsstraat werd een perceel gemeentegrond van negen roeden en tachtig
ellen, grenzend aan de Rode beek en de IJsstraat naast Mozes Hertog, voor een
bedrag van acht en zestig gulden en twintig centen toegewezen aan Josef Hertog,
slagter, die verklaarde de koop te doen voor en namens zijn vader Mozes Hertog,
koopman, beide wonende te Susteren.
7. Een strook grond in de “diepenpoel”, grenzend aan de IJsstraat en het
Heerenstraatje, groot negen roeden en twintig ellen werd voor een bedrag van
een en dertig gulden vijf en tachtig centen verkocht aan Jan Heijnen,
linnenwever, wonende te Susteren “in feurth”.
8. In de Voskuil te Susteren naast de Kromstraat en “naar hoofde schulpen” werd
een perceel gemeentegrond, groot vier roeden en tien ellen voor een bedrag van
zestien gulden verkocht aan Jan Hendrik Schulpen, zoon van Pieter, wonende te
Dieteren.
9. Aan de IJsstraat werd een deel van een perceel grond, grenzend aan de “beide
molenstraatjes”, groot elf roeden en zeventig ellen, verkocht voor een bedrag
van zevenenvijftig gulden aan 1ste Pieter Mols, 2de Anton Neutgens, 3de Anton
Eberson en 4de Pieter Voncken, allen landbouwers wonende te Susteren,
eigenaren van aangrenzende percelen, elk (een deel) “tegen zijn eigendom
gelegen in evenredigheid”. Tussen deze straatjes lag `t Root, een verdwenen
gehucht van Susteren, waar ook de molen van het kapittel en/of abdis lag. Het
voorste molenstraatje is nu de Molenveldweg. Het achterste molenstraatje is nu
het Achterste Molenpad.
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Na deze verkoop werd de openbare verkoop, zoals al vermeld, verdaagd tot de
volgende dag. Op die dag verschenen alleen dezelfde vertegenwoordigers van de
gemeente Susteren als de vorige dag. De verkoop van het aan de gemeenten Susteren
en Roosteren in gezamenlijke eigendom toebehorende weiland had immers al
plaatsgevonden en was goedgekeurd.
10. De volgende koop betrof een strook gemeentegrond van achttien roeden en
vijftig ellen, gelegen in Susteren “in de IJsstraat, genaamd de Meerkuil, aan een
kant grenzend aan het achterste Molenstraatje en aan een andere kant de weg
langs Denis”, gelegen naast de heer Theodoor Barbou, rentenier, wonende te
Roosteren. Deze strook werd voor negentig gulden verkocht aan Lambert Jessen,
hoefsmid, voor zichzelf en voor Karel van Toor, Pieter Spronck, Mathijs
Janssen, Hendrik Spetgens, Jan Gerard Spetgens, Frans Eggen, Lambert Paans,
Theodoor Vanthoor en zijn medebelanghebbenden, Reinier Savelkoul, allen
landbouwers, wonende te Susteren, “elk tegen hunne eigendommen, en voor
Leonard Meuffels, voor het gedeelte liggende tegen de eigendom “der
Kerkfabriek” van Susteren. Blijkbaar had de heer Jessen volmacht van de
overige kopers om namens hen de aan hun percelen grenzende stroken
gemeentegrond te kopen. Met kerkfabriek wordt parochie bedoeld. Een
benaming die heden ten dage in België nog steeds wordt gebruikt.
11. De laatste koop in Susteren betrof een stuk grond van zestien roeden en vijftien
ellen in de Koeijerstraat te Susteren, grenzend aan het Middelveld en aan de
weg “langs de tienschuur”. Dit perceel werd voor een bedrag van zesenvijftig
gulden verkocht aan Theodoor van de Bergh, molenaar, die verklaarde die koop
te doen voor hemzelf en voor mede de aangrenzende eigenaren Josef
Lambermon, Jan Frans Meuwissen en Lambert Lambermon, allen landbouwer
wonende te Susteren, ”elk voor deszelfs eigendom”.
De vermelding Koeijerstraat is waarschijnlijk te herleiden tot het gebied dat als
Koye bekend staat. Koye grensde aan Feurth. Vergelijk de huidige straatnaam
“Op Koye”.
De verkoop van percelen in Dieteren
Dieteren behoorde van oudsher tot (de gemeente) Susteren. Wel heeft een aantal
Dieternaren in 1838 tijdens de periode dat Dieteren tot het koninkrijk België
behoorde (1830-1839) een poging gewaagd om Dieteren van Susteren af te scheiden.
Daartoe heeft een groot aantal inwoners van Dieteren een verzoek gericht aan de
koning der Belgen om een eigen gemeente te mogen stichten. Dat verzoek heeft niet
tot het gewenste resultaat geleid, waarschijnlijk mede omdat in 1839 de scheiding
tussen België en Nederland werd geformaliseerd waardoor Dieteren, net zoals de rest
van de huidige Nederlandse provincie Limburg, (weer) tot het Koninkrijk der
Nederlanden ging behoren.
Van de door de gemeente Susteren in verkoop gebrachte percelen grond lag er een
aantal in Dieteren. De kopers van deze percelen waren inwoners van Dieteren met
in Dieteren nog steeds bekende familienamen.
a. Het eerste stuk grond betrof twintig roeden vijfentwintig ellen van een perceel
weiland, gelegen in de gemeente Susteren achter de Hakstraat, nog af te meten
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in een rechte lijn langs de zogenaamde Koekampssloot ter ene zijde en ter andere
zijde af te meten langs de Hakstraat en verder grenzend aan een perceel grond
van de gemeente. Het stuk grond maakte deel uit van de kadastrale percelen
sectie A nummers 1698 en 1574. Het stuk grond werd voor een bedrag van 130
gulden toegewezen aan Jan Mathijs Custers, herbergier te Dieteren.
b. Een ander stuk grond betrof een gedeelte groot twintig roeden vijfentwintig ellen
van hiervoor onder 1 vermeld perceel weiland gelegen naast de hiervoor onder
1 en hierna onder 3 vermelde gedeelten. Dit stuk grond werd voor een koopsom
van 105 gulden toegewezen aan Willem Horens, landbouwer te Dieteren.
c. De volgende koop betrof een stuk grond van het perceel weiland, sectie A
nummer1574 ter grootte van eenentwintig roeden vijfentwintig ellen gelegen
naast het hiervoor onder b vermelde stuk grond. Dit stuk grond werd voor een
bedrag van 84 gulden verkocht aan Theodoor Leijnen, landbouwer te Dieteren.
Op verzoek van het gemeentebestuur van Susteren zijn de hiervoor genoemde
percelen in een ruiling betrokken tussen de kopers.
d. De vierde koop betrof een stuk weiland ter grootte van tien roeden vijftien ellen
van perceel sectie A nummer 1668 aan de Hakstraat en grenzend aan de
Koekampslak, “nu Quirin Jessen”. Dat stuk weiland werd voor een bedrag van
85 gulden toegewezen aan Quirin Jessen, landbouwer, wonende te Dieteren,
waarschijnlijk al eigenaar van een aangrenzend perceel grond.
Deel van akte van openbare verkoop betrekking hebbend
op gronden in Dieteren in 1858

Waar lag de Hakstraat?
De hiervoor vermelde stukken grond lagen allen in
de buurt van de Hakstraat. Deze straat bestaat niet
meer in Dieteren, althans ik ken geen straat met die
naam. Ik heb naar de historie van deze straat geen
zelfstandig onderzoek ingesteld, maar heb me
gebaseerd op gegevens van de hierna vermelde
personen. Volgens Lei Schulpen was de Hackstraat
de linkerkant van de Louerstraat, waar later het
voetbalveld werd aangelegd en daarna een vijftal
woningen zijn gebouwd. In het artikel van Wil
Schulpen over de Meetbrief 1783 te vinden op www.deetere.nl staat o.m. “De laatste
uitdrukking ( bedoeld is: Koppel frei, vrij van belastingen en tienden)…..een
gebiedje….op Hackstraat/Coppelweijen..” Verder staat in dat artikel onder het kopje
Toponiemen het volgende: “ Hakstraat op de, Dieterbos, Louerbroek Straat
Gemeente Akkerland Houtgewas (2perc.)” met de vermelding “Dieterderbos en
Louerbroek waren twee benamingen van gebieden die nog niet ontgonnen waren en
nog in gemeenschappelijk gebruik waren. Voor dit toponiem vonden we ook
Nackstraat. Dit is mogelijk ontstaan uit ’d n Hackstraat’.”
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De mogelijke reden van de verkoop
De relatief kleine stukken grond werden veelal verkocht aan de eigenaren van
naastliggende percelen grond. Mogelijk dat die percelen daardoor beter toegankelijk
werden. Voor die gedachte spreekt ook het feit dat bij die openbare verkoop bij een
aantal te verkopen gronden expliciet vermeld staat dat het om een strook
gemeentegrond gaat. Een voorbeeld daarvan betreft een stuk grond dat betrekking
heeft op mijn ouderlijk huis te Baakhoven. In de akte staat daarover letterlijk: “Zesde
koop: een strook gemeentegrond van tien ellen af te meten te Baekhoven, gemeente
Susteren, langs de nieuwe behuizing van Jan Leonard Jaspers, op de hoek van het
Baekhoverveldstraatje zonder kadastrale aanduiding, is toegewezen voor eene te
betalen koopsom van vijf gulden aan Jan Leonard Jaspers, wonende te Baekhoven,
gemeente Susteren, die daarvoor in koop heeft aangenomen en getekend na
voorlezing.”
De gemeente had in ieder geval geen behoefte om de te koop aangeboden percelen
nog langer in eigendom te houden. De oplettende lezer zal ontdekt hebben dat er
geen vijfentwintig percelen verkocht zijn. De reden daarvan is dat de gemeenteraad
bij zijn voorbehouden beraad verklaarde een aantal kopen in te trekken en “als niet
te beschouwen”.
In de akte staat niets vermeld over het verloop van de openbare verkoop. Zijn er
andere geïnteresseerden geweest dan de uiteindelijke kopers. Hoe is de prijsvorming
tot stand gekomen? Is er daadwerkelijk geboden door anderen dan de kopers? Bij de
verkoop van het perceel in de Koeijerstraat, hiervoor vermeld onder 11, staat: “…en
heeft de aanhoger in koop aangenomen…”. Bij de verkoop van percelen weiland in
Dieteren, hiervoor vermeld onder a. tot en met d., staat “…perceelsgewijs
ingehoogd…”. Mogen we uit het gebruik van de woorden “aanhoger” en
“ingehoogd” afleiden dat er in ieder geval voor deze percelen sprake is geweest van
biedingen?
Ten slotte: het slot van de akte luidt: “Woordelijk overgeschreven bij mij
ondergetekende Directeur Bewaarder van Hypotheken. Salaris 560. Voor den
bewaarder de beëdigde klerk.” gevolgd door een handtekening. Het hele paginalange
relaas van de openbare verkoop is dus nog eens letterlijk met de hand
overgeschreven.
Samenvatting
In dit artikel heb ik de openbare verkoop in 1858 van een aantal stukken grond te
Susteren en Dieteren door de gemeente Susteren beschreven. Familienamen van een
aantal kopers, in het bijzonder in Dieteren, zijn nog steeds bekend in deze plaatsen.
De gronden waren veelal gelegen in het (toenmalige) buitengebied van Susteren
zoals het inmiddels verdwenen Gebroek, Baakhoven, bij de Katsbekker molen, aan
de rand van Dieteren en in de buurt van de IJsstraat. De kopers waren op een enkele
uitzondering na allen landbouwers. Susteren kon toen nog met recht als een
agrarische gemeente worden betiteld.
Ik hoop de lezer hiermee een inkijkje verschaft te hebben in een klein stukje historie
van Susteren
Aanvullingen, opmerkingen, verbeteringen, fouten en dergelijke kunt u aan mij doorgeven
op het e-mailadres filot001@planet.nl.
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HISTORIE

Een historisch verhaal over Susteren (6) – Wil Schulpen
Wil Schulpen

Bestuurlijke situatie in de volle middeleeuwen (ca. 1020-1250)
Vóór 1020 hoorde Susteren en de gebieden oostelijk van de Maas tot het gedeelte
van het vroegere Middenrijk of latere Lotharingen dat aan het Oost Frankenrijk
toegevoegd was. Uit dit Oost Frankenland kwam als een machtige staat het Duitse
rijk voort. Dit tegenover het west Frankenland dat Frankrijk als belangrijkste
erfgenaam had.
Zoals al gezegd behoorden onze streken tot het Midden Frankeland, dat ontstaan was
in het midden van de negende eeuw bij de verdeling van het rijk door de
kleinkinderen van Karel de Grote.
Het Middenrijk werd daarna nog weer verdeeld, waarna onze streek in een
koninkrijk Lotharingen onder de heerschappij van Zwentibold kwam te liggen. Dit
koninkrijk omvatte een gebied noordelijk van het toenmalige koninkrijk Bourgondië
in Frankrijk, gebieden westelijk van de Rijn en rondom Moezel en Maas. De
noordelijke grens blijkt te liggen boven het bisdom Keulen en de plaatsen SusterenWassenberg-Neuss; daarboven worden geen plaatsen en eigenlijk ook geen gebieden
meer genoemd.1
Lotharingen had al een slechte naam wat de bestuurlijke stabiliteit betreft. Arnulf
van Karinthië, de vader van Zwentibold, had als belangrijkste steunpilaar in
Lotharingen graaf Megingaud, die door graaf Alberiek vermoord werd. Deze werd
op zijn beurt weer van het leven beroofd door graaf Stephanus. Zelfs de paus sprak
toen zijn bezorgdheid uit over de situatie in Lotharingen.
In dat wespennest plaatste keizer Arnulf, overigens met veel moeite en wellicht met
tegenzin van de Lotharingse adel, zijn zoon Zwentibold als koning. Het weinig
tactisch optreden van Zwentibold leidde tot zijn dood.
Lotharingen was dan wel formeel onderdeel van het oost-rijk doch de macht had
niemand er in handen. Velen gingen hun eigen weg. Ook het klooster Susteren werd
gebruik in de machtspelletjes, maar de schenkingen waren weinig effectief.
Wie in de tiende eeuw in onze streken aan de touwtjes trok is verder volstrekt
onduidelijk.
In de elfde eeuw kunnen we een mogelijke reconstructie maken voor de
machtsverhoudingen binnen onze streek. Er zijn twee argumenten die ons hierbij
helpen. Enerzijds is het de bijzondere bouwstijl van de Amelbergakerk, de Ottoonse
bouwstijl, en anderzijds is er een document uit 1118 waarin ene Goswijn van
Susteren vermeld wordt.
De laat-Ottoonse Amelbergakerk
De bouwstijl van de Susterense basiliek wordt wel Ottoons genoemd; eigenlijk is het
een product van een late bloei van deze bouwstijl in het tweede en derde kwart van
de elfde eeuw in een gebied langs de Rijn met Essen als centrum, maar ook in Keulen
komen we kerken uit deze late bloeiperiode tegen.
1

Er wordt wel afzonderlijk een Fresia genoemd, maar de ligging hiervan is discutabel.
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Susterens kerk wordt wel een verkleinde kopie van de munsterkerk van Essen
genoemd. Dit is zwaar overdreven. Immers van de Ottoonse munsterkerk zijn nog
slechts twee bouwelementen over en bekend, namelijk de crypte en het westwerk
(het torengedeelte). De crypte is weliswaar vrijwel identiek, maar het westwerk
verschilt in hoge mate met het twee-torens-front van de kerk van Susteren. Ook bij
kerken in Werden-Essen zijn duidelijke overeenkomsten geconstateerd.
Dat in Essen en omgeving de Ottoonse bouwstijl kon bloeien is niet verwonderlijk.
Essen was een centrum van de keizerlijke familie. De munsterkerk van Essen
behoorde dan ook tot een klooster (stift) waarbij een dochter uit de keizerlijke familie
meermaals abdis was. Niet alleen rijkdom, maar ook de kennis van de Ottoonse
bouwstijl was in Essen en omgeving aanwezig.
We kunnen er vrijwel zeker van zijn dat men te Susteren geprofiteerd heeft van de
kennis en rijkdom die in Essen aanwezig was, toen er besloten werd om het vroeg
middeleeuwse klooster te moderniseren naar de wensen van de elfde eeuw. Bij de
bouw van het Susterens klooster (abdij, stift) zal gebruik gemaakt zijn van de kennis
van een bouwmeester die in Essen en omgeving zijn sporen al verdiend had. Ook
zullen ambachtslieden met specifieke kennis van de Ottoons bouwstijl naar Susteren
gehaald zijn.
Belangwekkend is nu de vraag: hoe zijn die relaties met Essen tot stand gekomen?
Voor de hand ligt om deze connecties te koppelen aan de komst van de gebroeders
De Flamens (de Vlamingen). Deze hadden aan de kant van de keizer gestreden, maar
daarbij al hun bezittingen verloren. Zij hadden zich daarna gewend tot de keizer en
die had beide broers uitgebreide bezittingen in onze streken gegeven. Eén vestigde
zich te Kleef en een ander te Wassenberg. Wassenberg ligt ongeveer vijfentwintig
kilometers oostelijk van Susteren, iets noordelijks (Echt), zes kilometers noordelijk
van Heinsberg. Wassenberg was in die vroeger eeuwen evenals Susteren nog een
belangrijkere plaats in onze streken. Immers beide plaatsen gaven hun naam aan een
oostelijk van de Maas gelegen landdekenaat, die onder het bisdom Luik vielen.
Susteren zal zijn belang te danken hebben aan de vrouwenabdij, maar Wassenberg
kennelijk omdat het een bestuurlijk centrum was nog in de elfde eeuw.
De relaties van beide broers zullen vooral gelegen zijn in de richting van het
keizerlijk hof; in deze streken waren ze aanvankelijk grote onbekenden. Zij zullen
hun aandacht vooral voor dergelijke zaken gericht hebben op een keizerlijk centrum
in de buurt: op Essen. Het is eveneens voor de hand liggend dat deze Wassenberger
de Vlaming de modernisering van het klooster sterk ondersteund heeft, zo niet er
voor gezorgd heeft. Dat in de dertiende eeuw nakomelingen van deze Gerhard de
Vlaming, ofwel Gerhard I van Wassenberg, voogd van de abdij waren, is dan ook
logisch, denk aan de families van Gelder en Valkenburg.
De bouwstijl van de kerk duidt er op dat de heer van Wassenberg een flinke inbreng
heeft gehad in het tot stand komen van de hoog middeleeuwse abdij in Susteren.
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Goswijn van Susteren, 1118
Gerhard IV van Wassenberg heeft in zijn eigendom een klooster gesticht dat
ingewijd is door bisschop Otbert van Luik. In een document van 1118 voegt hij vele
bezittingen toe aan deze stichting , die onder het patronaat staat van Maria en St.
Joris (Georgius). Er worden als getuigen dertien priesters vermeld en vijf vrije
mannen: Engelbertus de Bugenheim, Meinhardus de Stalburg, Gerardus de Berge,
Goswijn de Sustris en Heribertus zoon van Heribertus de Molin.
Onder de vrije mannen wordt dus Goswijn van Susteren vermeld. Mede omdat er
ook een Gerardus van Berg voorkomt is men van mening dat het hierbij gaat om
twee telgen uit de familie van Wassenberg. Rond 1118 komen tweemaal de broers
Gerard en Goswijn voor. Trouwens Bugenheim zou Buggenum en Molin Millen zijn.
Ruim dertig jaar geleden heb ik al eens een artikel over Goswijn van Susteren in de
Heemklank geschreven2. Daarbij werd ook een stamboom gepresenteerd, maar die
is vermoedelijk onjuist.
De afstamming zal zijn:
Eerst hoofdlijn die verandert in de tak Gelre:
-

-

-

1021 ontvangen Gerard I Flamens (de Vlaming, van Wassenberg, van Antoing)
en zijn broer Rutger uitgebreide bezittingen in onze streken en worden sindsdien
van Wassenberg en van Kleef genoemd. Zij ontvingen dit als compensatie voor
verloren gegane goederen in het Frans grensgebied van Vlaanderen aan de
Schelde.
Gerard II Flamens of Wassenberg ca. 1040-1050. 3 Volgens Wikipedia had hij
drie zonen Gerard III van Wassenberg, Dirk I van Heinsberg (ook van de
Veluwe) en Willem I, bisschop van Utrecht.
Gerard III van Wassenberg (overleed kort voor 1076). Omdat zijn twee zonen
Gerard IV van Wassenberg en Hendrik van Kriekenbeek nog niet volwassen
waren nam Dirk I van Heinsberg de rechten van Wassenberg tijdelijk over (als
voogd wellicht)
Gerard IV van Wassenberg, ook Gerard I van Gelre (ca. 1060-1129). Deze
Gerard is belangrijk voor Susteren omdat hij in 1118 een document opstelt
waarin Goswijn van Susteren optreedt. Gerard IV moest dus ‘oom’ zeggen tegen
Dirk I van Heinsberg

Tweede hoofdlijn die verandert in de tak Heinsberg en vrij spoedig erna in
Valkenburg:
-

Gerard I van Wassenberg (Flamens)
Gerard II van Wassenberg (Flamens)
Dirk I van Heinsberg (Flamens). Erfde kennelijk Heinsberg. Hij was een oom
van Graaf Gerard I van Gelre. Hij had twee zonen Gerard en Goswijn.

Wil Schulpen, Gozuinus de Sustris 1118, Heemklank 1985-3, pag. 10-18
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_II_Flamens
Men is er niet zeker van of deze Gerard toch niet dezelfde is als Gerard I.
2
3
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-

Goswijn I van Heinsberg en vanaf 1119 van Valkenburg vanaf 1082-1128. Hij
heeft twee zonen: Gerard, die hem in Heinsberg opvolgt en 1129/30 sterft en
opgevolgd wordt door zijn broer Goswijn.
Goswijn II van Valkenburg Hij erft van zijn broer Gerard in 1129/30 Heinsberg.

In de literatuur treft men aan dat de twee getuigen, Dirk van Berg en Goswijn van
Susteren de zonen zijn Goswijn I van Heinsberg. Zij zouden dan achterneven zijn
van Gerhard III, die in 1118 het stift van Wassenberg sticht. Het is de vraag of hier
vooral de familierelatie een rol heeft gespeeld of dat zij in Wassenberg gevraagd zijn
uit het zes kilometer van Wassenberg gelegen Heinsberg om als getuige op te treden.
Binnen deze zienswijze is Goswijn van Susteren dezelfde als de latere Goswijn II
van Valkenburg. Zijn broer Gerard van Berg wordt gezien als de latere heer van
Heinsberg, die al vroeg sterft en door Goswijn opgevolgd wordt. Men meent wel dat
Goswijn I aan zijn zonen zijn belangrijkste voogdijen over Susteren en Odiliënberg
gegeven heeft. De gelijkstelling met Odiliënberg is niet erg waarschijnlijk aangezien
dit een Utrechts bezit zou zijn geweest in die tijd. Daarbij komt mij de gelijkstelling
met Heinsberg meer voor de hand liggend aangezien hij later ook in Heinsberg
opvolgt.
Het wordt wel duidelijk dat Susteren rond 1100 tot de bezittingen van Heinsberg
hoorde. Indien de reconstructie in zijn geheel juist is, kan men hieruit concluderen
dat het voor de hand ligt om aan te nemen dat Susteren in de elfde eeuw tot de
bezittingen of invloedsfeer van de Flamens en specifiek tot die van Wassenberg
behoorde.
Susteren in de elfde eeuw : Wassenbergs
Bovenstaande paragrafen leidde tot twee gelijkluidende conclusies:
a. De bouw van de Ottoonse kerk is het best te verklaren door aan te nemen dat
via de connecties van de Flamens een sterke invloed vanuit Essen uitgegaan is;
b. Uit de gelijkstelling van Goswijn van Susteren met Goswijn van Valkenburg is
duidelijk dat Susteren omstreeks 1100 binnen de familie van Wassenberg
vererfde. Het is daarom waarschijnlijk dat het huis Wassenberg de rechten in
Susteren heeft uitgeoefend.
Beide conclusies versterken elkaar in de zienswijze dat Susteren dan inderdaad in
de elfde eeuw binnen de invloedssfeer van het huis Wassenberg vererfde. Anderzijds
geeft het eveneens aan dat Susteren in de twaalfde eeuw binnen de invloedssfeer van
Valkenburg kwam en hierbinnen weer enkele eeuwen vererfde. In de documentatie
van Susteren staat vast dat omstreeks 1200 Susteren als heer een telg uit het huis van
Valkenburg kende, namelijk Dirk I, die weer door zijn zoon Dirk II, bekend uit het
schepenoordeel van 1260.
Wij mogen dus stellen dat Susteren in de hoge of volle middeleeuwen bestuurlijk
aanvankelijk onder de heren van Wassenberg en later onder de heren van Valkenburg
ressorteerde.
Het huis Gelder en Susteren
In de literatuur wordt het Susteren uit de volle of hoge middeleeuwen (tot 1276) vaak
verbonden aan het huis Gelder en wordt het zelfs vaak een Gelderse stad genoemd.
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De resultaten van ons onderzoek duiden er op dat dit ten onrechte is, maar ook hier
geldt het spreekwoord ‘geen rook zonder vuur’.
Enerzijds is al hierboven bij de opsommingen van de personen al te zien dat de
familie Gelder verwant is aan het huis Heinsberg en Valkenburg. Personen uit deze
families zijn afstammelingen van de Flamens en met name van Gerard van Antoing
(of Wassenberg of de Vlaming of de Flamens). We zien pas tegen 1100 dat er twee
takken zich splitsen uit het huis Wassenberg, namelijk er is sprake van Dirk van
Heinsberg en van Gerard van Gelder. Er zullen dan ook vele bezittingen helder
verdeeld zijn, maar er zullen ook bezittingen niet verdeeld zijn, maar min of meer
nog gemeenschappelijk zijn. In de documentatie van Susteren zien we ‘derde’
rechten, wat een gevolg van een onverdeelde erfenis zou kunnen zijn. Ook kunnen,
zoals dat in die tijden wel meer gebruikelijk was allerlei rechten in min of meer
enclaves terecht komen. Zo kon een stukje van de ene familie binnen de bezittingen
van een andere liggen. Een bekend voorbeeld is Nieuwstadt. Aangezien onze
documentatie naar alle waarschijnlijkheid slechts het topje van de bekende ijsberg
is, zullen we veel niet weten en vaak nooit zekerheid krijgen van onze reconstructies.
Zoals we al eerder schreven is Dieteren al in de hoge middeleeuwen aan Gelder
verbonden. Al in 1204 zien we Dieteren als bezitting van Gelder, waarbij de graaf
deze bezitting met andere aan de bisschop van Luik geeft en het daarna weer terug
ontvangt. Iets wat in die tijden wel vaker gebeurde. Uit het document is niet af te
leiden of Dieteren hier staat voor een afgebakend, zelfstandig gebied of dat het een
verzameling van eigendommen is, zoals het in de vroeg moderne tijd4 blijkt te zijn.
Maar het is ook mogelijk dat we de eigendom Dieteren/ Susteren van Gelder moeten
zien zoals dat blijkt te zijn bij het scheiden van de volle en late middeleeuwen in
1260, wanneer Dieteren ‘een derde’ deel van de heerlijkheidsrechten op Susteren
blijkt te zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste, maar verder handen en voeten
er aan geven is mij niet mogelijk.
Tenslotte is er binnen het rechtsgebied nog een derde recht, namelijk de voogdij van
de abdij (het stift). Bij het begin van de late middeleeuwen was deze voogdij geheel
in handen van het huis Valkenburg en wel in handen van Dirk II van Valkenburg.
In de literatuur staat de vermelding uit het jaar 1242, dus einde volle middeleeuwen,
dat Otto, graaf van Gelder, Dirk II van Valkenburg beleend met het stift van
Susteren. Enerzijds werd in een later geschrift nooit meer melding gemaakt van deze
leenverhouding en anderzijds is de bron zelf nog niet gezien, zodat niet nagegaan
kon worden wat er werkelijk staat. We moeten er rekening mee houden dat het een
onjuiste interpretatie betreft c.q. een interpretatie die wij niet kunnen onderschrijven.
Ook wordt niet duidelijk of we hier met een verdeeld of onverdeeld recht hebben.
Was Gelder de enige voogd of was dit recht in die volle middeleeuwen, evenals het
recht op het rechtsgebied Susteren in meerdere handen?
We mogen wel concluderen dat Gelder in de late Middeleeuwen, in de 12e en 13e
eeuw binnen het rechtsgebied van Susteren rechten kon doen laten gelden. Gelder
had de rechten op hetgeen Dieteren genoemd werd en mogelijk had het ook
tenminste een deel van de voogdij van het stift van Susteren.
4

Na de middeleeuwen: ca. 1500-ca. 1800
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Gerard de Vlaming
1021 heer van Wassenberg
? betrokken bij herbouw
abdij Susteren

Gerard II van Wassenberg
Heer van Wassenberg
(ca. 1040 – 1050)

Gerard III van Wassenberg
†vóór 1076

Dirk van Heinsberg
† 1082

Willem bisschop van
Utrecht † 1076

Gerard I van
Gelder

Goswijn I van Heinsberg
1085 - 1128
1119 erft Valkenburg

? Gerard van
Heinsberg

Goswijn II van
Valkenburg
1118 van Susteren
1128 van Valkenburg
1130 van Heinsberg

Gerard (II) van
Heinsberg
† 1129/30

Men kan zich afvragen of er nog een derde partij aanvankelijk rechten binnen het
Susterens rechtsgebied heeft gehad. Deze vraag is een logische stap als men bedenkt
dat er bij de overgang van de volle naar de late middeleeuwen er sprake is van ‘een
derde’ recht. Wanneer men een en ander herleid tot een erfenis waarbij de rechten
onder drie erfgenamen verdeeld werd dan komt men automatisch uit bij een derde
partij.
De stamboom van het huis van Wassenberg heeft hiervoor wel een aanknopingspunt.
Namelijk Gerard II van Wassenberg had drie zonen: Gerard III van Wassenberg,
Dirk van Heinsberg en Willem, bisschop van Utrecht. Toen Willem stierf erfden
zijn broers of hun kinderen grote delen van de erfenis (het bisdom zal ook wel enige
bezittingen ontvangen hebben). Gezien de geografische situatie zal Dirk van
Heinsberg de voorkeur hebben gehad voor de eigendommen ten zuiden van de
Wassenberg en Gerard die ten noorden van ervan. Hierdoor kreeg de heer van
Heinsberg (later Valkenburg) twee derde van de rechten op de heerlijkheid Susteren
en dit laatste klopt met de situatie in 1260!
Wordt vervolgd
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EFFE RAOJE

Effe raoje deil (16) – Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

1.Kliejebaer
1. Mulder
2. Eine haole (gierigaard)
3. Boetseerder
2.Roetesjprènger
1. Kókkerel (tol)
2. Vinsterglaaszètter
3. Gluurder
3.Kwakkertegäöt
1. Padde-euversjtaekplaats
2. Aafveur
3. Kikkerdril
4.Sjpritswerk
1. Saort gebekske make
2. Roew plieësterwerk
3. Patroan in sjtrikwerk
5.Zuijele
1. Sjlingere
2. Lebbere
3. Duzele
6.Permetikkel
1. Permissie kriege
2. Sjlinger van de klok
3. Raedje los (in de kop)
7.Gieëtek
1. Sjmaal maedje
2. Saort vèsjgaerd
3. Gaapmoel
8.Gehing
1. Hang- en sjloetwerk
2. Ingewande
3. Gesjlachsdeile
9. Fósjkraom
1. Handjwerkatelier
2. Vèsjwinkel
3. Knóddelwerk
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PROGRAMMA 2019
Do. 20 juni

Wandeling vanaf koffiehuis IJzerenbos 19:30 uur

Za. 17 aug.

Kroedwèsj-zaegening en Fête Champêtre

Do. 12 sept. Busreis naar Overloon
Do. 19 sept. In het kader 75 jaar bevrijding; film over het toneelstuk ‘De Moder’
Do. 7 nov.

In het kader 75 jaar bevrijding; Reünieorkest Limburgse Jagers en
teksten uit de oorlogsoverlevering

Okt/ nov.

In samenwerking met Veldeke Echt “Sjterre Sjtraole

Do. 16 jan.’20 In het kader 75 jaar bevrijding: Film van toneelspel ’t Bleumke d’roet

De oplossinge van Effe Raoje.

1=1+2 2=1 Es de kókkerel in de sjmik bleef hange wórt dae dökker in eine zjweij
door de roete gesjmete. 3=3 4=2 5=2 6=2 7=1 8=1+2+3 9=3
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WEURDJE VAN DE REDAKSIE

Weurdje van de redaksie – Cor Voorter

Vanaaf september tót en mit jannewarie stjaon väöl aktiviteite in ’t teike van de
bevrijding van Ech-Zöstere. Bevrijdingsconcerte,wanjelinge, laezinge en tal van
aktiviteite in alle kerne van de gemeinte. De Natuurvrunj doon dao ouch aan mit. ‘t
Programma van oos vereniging sjteit ouch in dit nummer.
De kómmende maonje sjtaon veural in ‘t teike van herdenke en gedenke.
Doot det mit respek veur al die burgers en militaire die daoveur ‘t groatste offer
höbbe gebrach.
Ouch gaon weer vanaaf maondig 23 september waekeliks ein biedrage op oos
website plaatse, dao is toch nog genòg te vertèlle euver dae verrekde oorlog. Waoróm
de website? Ómdet weer te weinig pagina's höbbe in d'n Heemklank om alles te
sjrieve waat weer gaer zoewe sjrieve.
En weer kènne den ouch get mekkeliker mit fotoos wirke bie sommige berichte en
inhaoke op de aktualiteit van den daag!
Höb geer zelf nog get biezunjers te vertèlle, den laot ‘t ós weite. Sjtraks is de
generatie die d'n oorlog bewus haet mitgemaak d’r neet mie... Laot die verhaole neet
verlaore gaon.
De redaksie

Mensen die een rekening hebben bij de Rabobank en tevens ingeschreven
staan bij deze bank als lid hebben de mogelijkheid om via hun stemmen een
bedrag door de Rabobank ter beschikking gesteld aan de Vereniging te
schenken. Hoe meer mensen stemmen op onze vereniging des te hoger zal het
bedrag zijn dat de bak aan onze penningmeester overmaakt.
In het verleden is dit steeds een bedrag van €500 of meer geweest.
Wij vragen u – als u lid bent van de Rabobank – tussen 27 september en 11 oktober
uw tem aan onze vereniging te geven.. Zie: Rabobank.nl/clubsupport
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Es de blajer... – Loek Storken
Loek Storken

Es de blajer weer róndjgaon
van hot nao haar
en ouch van haar nao hot
en es die weer zjwiere euver de sjtraote
ofse nao de dansles mótte,
den hóbbe w’r weer ein zeumerke gehad.
Es de kroenekrane
weer klagend euvertrèkke
en ós zègke det de kaw d’r weer aan kump,
den hang dienen euverjas mer gereid
veur ’t wèntjerke det kómme geit.
Den höbbe w’r weer ein zeumerke gehad.
Es de rökskes en de zomerklèdjes
weer tösje de mótteballe verdwiene
En es de zón nog mer gans bleik geit sjiene
net of ze sjient door gerdiene,
Den zuusse langsaam
de herfs weer versjiene.
Den höbbe w’r weer ein zeumerke gehad
Es de wèndj weer jeug wie eine gek,
en me weer zin krig in eine flinke braoj sjpek
de balkebrie weer vreug óm lekker gebakke appelsjieve
bie ein sjtevige sjroapbótterham,
den höbbe w’r weer ein zeumerke gehad.
De meiste zeumerkes höbbe w’r al gehad
Wieväöl zeumerkes nog .....?
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VAN DE VERENIGING

Van de vereniging
Herdenking evacuatie van Susteren: 7 november in Amelbergabasiliek
Wil Schulpen
Op 7 november 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevolking van Susteren verplicht
werd om te evacueren naar het Middenlimburgse Posterholt. Een groot gedeelte van
de Susterenaren gaf gehoor aan deze oproep en trok noordwaarts, veelal richting
Posterholt. Mensen die elders familie of bekenden hadden, trokken vaak daarheen,
zodat meer dan de helft over vele plaatsen verdeeld werd. Voor velen begon nu een
nog rampzaligere tijd dan de afgelopen maanden met die voortdurende
granaatinslagen.

Op 7 november om 19:30 zal ter herdenking aan deze tragische gebeurtenis in de
Amelbergabasiliek een programma gepresenteerd worden met afwisseling van
orkest, zang en gesproken woord.
Het Reünie-orkest Limburgse Jagers zal een prachtig, bij de gelegenheid passend
programma presenteren. Marsen en hymnen zullen worden afgewisseld door
muziekstukken met voordrachten. Ook zullen Susterense solisten samen met het
orkest een belangrijke bijdrage leveren. En natuurlijk zal " 't Belaofde Landj" aan
het einde van de avond weer klinken. Het volledige programma zal voor aanvang
van de uitvoering aan alle bezoekers uitgereikt worden.
S(j)terre S(j)traole –Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks
Ónger d’n titel: “Sterre Straole” organisere Veldeke Krink Ech en de Vereniging van
Natuurvrienden oet Zöstere óm de twieë jaor eine Limburgs-talige aovend. Ein
luchtig programma mit meziek, zank, veurdrach en sketsjes van artieste oet alle
gehuchte en kerne van Ech-Zöstere. De samewirking ligk veur de handj. Zoawaal
Veldeke es de Natuurvrunj hechte aan ’t behawd en ‘t gebroek van oos eige taal es
óngerdeil van oos identiteit. Daoróm höbbe dees vereiniginge zich samegepak óm
get goods te kènne prissentere: eine Ech-Zösterse aovend.
’t Initiatief dateert van 2010; de ieëste aovend woor in 2011. En vervolges in 2013,
2015 en 2017. Ederskieër in de Hermeniezaal in Zöstere. Veur de leje van allebei
de vereniginge, mer ouch veur alle angere belangsjtèllende en leefhöbbers van de
Limburgse taal.
De optraejende artieste óntvange gein gage mer zeen ’t es ein ieër óm d’r bie te
moge zeen. “S(j)terre S(j)traole” is op 17 oktoaber 2019 óm 20:00 oer in de
Harmoniezaal in de Feurthstraat in Zöstere. Entree veur deze aovend is € 5,00, te
betale aan d’n Harmoniezaal.
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Blijvende herinnering aan “Nootdag”-traditie – Evert Zits
Evert Zits
Zaterdag 17 augustus, na een druk bezochte kerkdienst in de basiliek, bij gelegenheid
van de Kroedwèsjviering, had onze Verenging van Natuurvrienden voor een
verrassing gezorgd: de onthulling van een reliëf met betrekking tot een typisch
Susterens fenomeen, de Nootdag”.
Het is vervaardigd van gebakken klei door schrijver dezes en zeer fraai beschilderd
door kunstenaar Harry Lempens. Het reliëf is aangebracht bij het woonhuis van
Mevr. Tonnie Thissen-Claessen (Tonnie van de Coöperatie) aan de Marktstraat. Hier
verzamelden zich ’s avonds om zeven uur de kerkgangers en andere
belangstellenden, waaronder ook de manschappen van schutterij Sint Sebastianus
met hun koning en koningin in vol ornaat. Zij werden verwelkomd door John van
Bree, de voorzitter van de Vereniging van Natuurvrienden, die aansluitend een
inleiding hield, boeiend en vol humor, over het ontstaan van de Susterense
“Nootdag”.
Hij bracht dank aan degenen, die aan dit project hun medewerking hadden verleend
met name Ed Pörteners, Sjeng Custers en Wil Schulpen. Daarna kondigde hij een
mysterieuze gast aan. Dat bleek Annie Schreuders-Derks te zijn, die vermomd als
“De Geis van Zöstere” ; gekleed in een zwart gewaad, griezelige haren en een kraai
op haar schouder. Met krakende stem schetste zij, in dichtvorm, het wel en wee van
de Susterenaren in de loop der jaren en de rol die de plaatselijke schutterijen daarin
vervulden. Het was een prachtige creatie.

Inleiding door John van Bree
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Nadat de Geis de geest had gegeven,
volgde het moment suprême: de
onthulling van het reliëf . Deze werd
verricht door de koning van de
schutterij Eduard Spoor, in goede
samenwerking met Tonnie van de
Coöperatie, terwijl de schutters de sabel
trokken
en
het publiek luid
applaudisseerde.
Hiermee kwam een einde aan deze
gezellige “notenkrakers-happening”,
die muzikaal werd omlijst door
Susterens bekende musicus Ad Gijzels,
die niet alleen een begaafd organist en
pianist, maar ook een virtuoze
accordeonist, blijkt te zijn!
Tot slot nodigde voorzitter John van Bree de aanwezigen uit voor een nazit in het
scoutinggebouw bij de Beeldentuin, waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt.
In ieder geval kunnen de Susterense stadsgidsen weer een mooie bezienswaardigheid
toevoegen aan hun populaire wandeling door het oude Suestra.

Tekst van de plaquette
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Nootdaag - Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks
Ich bón de geis van Zöstere
Dae hie väöl jaore lank
Gewaak haet euver luuj en good
Mit leef en leid en zank

Mer wo de vaan hunk kóm ich ouch
Den lache weer mit zien alle
Weer höbbe ‘t good en de welt is sjoan
Zoa kan ós ‘t laeve gevalle

Ich bön door alle ieëuwe haer
Door Suëstra gegange
En höb bie nuuts en bie gevaor
Ummer veuraan gesjtange

Weer dènke noe aan get klein luuj
Op hun meneer toch groat
Zie wore ein sjtökske Zöstere
Tot aan hunne sumpele doad

Zoa woor ich al daen hieëlen tied
Bezit van jederein
Ich koos hie jeder kloppend hart
Die kaer heel ós bie ein

Zie wore deftig, lepe sjtaats
In sjnieë en zomerwaer
Zie hawwe behei en drónke väöl
Mer tóch haw men ze gaer

Ich woor de sjakel van ós dörp
Bie good en kaod of leid
‘t Is daoveur det hie gans verieërd
Dae geis noe veur uch sjteit

De sjötterie van Sinterklaos
En van Sebastiaan
Die waakde euver Zöstere
Dao koom hun geine aan

Döks sjtóng ich dreuvig mit laeg henj
Gans sjtil en zónger weurd
Den koos men ènkel traone zeen
Veur waat hie woor gebeurd

Weer sjtute op oze kómaaf
Ozen adel mót men kènne
‘t Blawwe blood hawwe zie ouch
Daen adel zit van bènne

De ónthulling
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Mer och, in eine duustere tied
’t Is al jaore haer
Sjloog ’t noadlot toe in os sjoan dörp
Weer hawwe gein verwaer

De sjötte hele zoa toch sjtandj
En bleve dit herdènke
Daoveur is de nootdaag ingesjtèld
En… óm eine sjtevige te drènke

De pes koom haos aan jeder deur,
En brach hie angs en doad
De kranke vele sjlaag veur sjlaag
Gein leid woor oajt zoa groat

Wie wied en vraemp oze waeg ouch geit
Hot-haar krómp wie ein zich
Oos hartskómpas is ummer weer
Op Zöstere gerich

Dao bleef mer eine Sinterklaos
En eine Bastiaan
Ze zatte zich bedreuf bieein
Allein… achter de vaan…

Dus went geer hie dees plaats passeert
Blief den èns efkes sjtaon
En dènk aan wat ich hób vertèld
Alveures wiejer te gaon

Zie hawwe zich zoa klook gewaerd
Dao gólj gein euvergaeve
Mit beer en neut hele zie sjtandj
Zie bleve euverlaeve

Besef det geer, ouch dich en doe
Sjus es wie dees luuj èns
Dien hart op ein sumpele meneer
Aan Zöstere gaeve kèns.
Foto’s : Jan Valentijn
Ton Vranken
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Van de werkgroep Genealogie - Hans van Engeland

Hans van Engeland

Stambomen
Nu het project Susterense bidprentjes op de site van de Natuurvrienden vaste
vormen heeft gekregen (inmiddels reeds ca. 7700 stuks geplaatst), wordt aan een
volgende stap gewerkt. En wel stambomen verzamelen.
Zoals de leden van de werkgroep zelf hun eigen stamboom uitzoeken, (een
“neverending” story), zo zullen er meerdere mensen in Susteren dit doen of gedaan
hebben.
We hebben het idee opgevat om te proberen er zoveel mogelijk te verzamelen, in
welke vorm dan ook. Gedrukt, gekopieerd, getypt, handgeschreven, digitaal : het
maakt niet uit !!!
Hierbij een oproep om ons te helpen.
Wilt u de stamboom liever zelf behouden, dan willen wij hem graag even lenen om
te scannen of te kopiëren. Het is de bedoeling dat deze verzameling een hulpbron
wordt voor andere stamboomonderzoekers. Eventuele latere publicatie van
gegevens uit deze stambomen zal alleen geschieden met nadrukkelijke
toestemming van de auteur en uiteraard rekening houdend met de Wet op de
Privacy.
Dus als u ons wilt helpen, belt u dan 0620151158.

Vreemde zaken kan men zien,
Die ons de aarde aan komt bien.
Menschenrassen ziet men veel,
Blank en zwart en bruin en geel.
Allen met verschil in wezen,
Negers, Turken, Japanneezen.
Daarbij kleedt zich ied´re soort,
Naar ´t klimaat waar zij behoort.
Oet: Silhouetjes.
Kènjerbook ca 1870.
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Gouverneur opende expositie Ton Vranken – Cor Voorter
Cor Voorter
Vrijdag 21 juni jl. opende gouverneur Theo Bovens de expositie van Ton Vranken
bij gelegenheid van diens 40-jarig jubileum als schilder van Limburgse- MaasLandschappen. Voorafgaande aan de officiële opening hield cultureel
antropoloog/conservator Kitty Janssen-Rompen de inleiding over het werk en de
kunstenaar. Vranken heeft zich in de afgelopen vier decennia ontwikkeld tot één van
de toonaangevende schilders in de specifieke stijl van het+ poëtisch realisme en kiest
als thema voor de Limburgse- Maas- Landschappen.
De opening was een ware cultuurcocktail met puur Limburgse ingrediënten en in het
dialect.
Te beginnen met gastheer Jos Douven. De genodigden kregen een een stukje
educatie over wat het Smalste stukje Nederland, of de Groene Taille van Limburg
zogezegd, aan cultuurdiversiteit te bieden heeft. Vervolgens ging cultureel
antropoloog Kitty Janssen in onvervalst Kirchraos verder in op het werk, de stijl en
de fijnschilder. Gouverneur Bovens nam het stokje over en deed zijn woordje in het
Mestreechs. Het muzikale sausje over dit kunstzinnig gerecht was in handen van de
Feurthstreet Lumber Factory Jazzband uit Susteren met in hun midden zangeres
Linda Koolen.
De kers op de taart was uiteraard de expositie zelf. Kijkend naar de schilderijen van
Ton Vranken uiteindelijk beseffend dat we de Limburgse natuur in al haar
schoonheid moeten koesteren.
Het dialect waarin we dat doen, doet er niet toe. Als we het maar doen. De
schilderijen van Vranken zijn een dwingend hulpmiddel om in detail te zien wat we
moeten gaan missen als we niet uitkijken met landschapsvervuiling van welke aard
dan ook.
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Wèndjvogele - Annie Schreuders Derks
Annie Schreuders-Derks

Nao de kroedwösjdaag, es ’t kaore aaf woor, lieënde zich de veljer geweldig good
veur ’t wèndjvogele. Dao sjtónge den gein buim in de waeg en de vleger koos
zónger mankatie de lóch in.
Blieje bóntje buitel vlegers
Wèndjvogele euveral
Ich weit neet welke ’t wieds zal kómme
Welke ’t hoogste kómme zal
Eder haet zien eige kleuërke
Eige klöske aan ein touw
Dansend klömp dae blieje vleger
Hieël hoag in ’t hemel blouw (dichterlikke aanpassing)
Kiek èns wie ze wirvelend wege
Gans de wieje lóch zit vol
Warrelend wènke de sjtaarte
Nao de gouwe zónnebol
Langs ’t tuike van de vleger
Sjikke weer eine breefke op
Hoger klömp det, almer hoger
Tot in dae hoage hemeltop
Oet zien hemels poskanteuërke
Sjtuurt Jezuke ein antjwoord sjtraks
Langs ’t tuike weer nao ónger
Of duit Jezus det per fax?
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“Je hoort hem wel, maar je ziet hem (bijna) niet” – Jan Smeets
Jan Smeets

In de vroege ochtend van donderdag 9 mei krijg ik op mijn vogel-app het bericht
dat een Grote Karekiet is waargenomen op de golfbaan in Susteren. Een Grote
Karekiet op de golfbaan, het zal niet waar zijn! Een Grote Karekiet in een paar
plukjes riet in een plasje water? Misschien een late doortrekker? Deze vogels
trekken eind april vanuit tropisch Afrika naar West-Europa. Toch maar even gaan
kijken. Wie weet zit hij er nog. Jawel, bij de ingang van baan 6 hoor ik enkele korte
opgewonden roepen van een Grote Karekiet. Zijn bekende zangtonen "karre-karrekiet-kiet" laat hij bij aankomst niet horen. Met mijn verrekijker probeer ik de vogel
in het hoge riet te vinden. Dat lukt vrij snel. Luid zingend, vastgeklampt aan een
overjarige rietstengel, laat hij zich korte tijd zien. Maar wat is dat? Twéé grote
Karekieten samen? Er volgt een spannende tijd.
Vervolg waarnemingen
10 mei: Twee Grote Karekieten samen op dezelfde plaats boven in het riet, waarvan
één korte tijd zingend. Zijn dit doortrekkers of blijvers? De kans dat dit blijvers zijn
is echter zéér klein. Om deze vraag te beantwoorden zijn meerdere bezoeken
noodzakelijk. Het laatste broedgeval van een Grote Karekiet in Limburg was in
1982.
13 mei: Eén Grote Karekiet korte tijd schallend aan een wuivende rietstengel.
14 mei: Twee vogels samen in het riet op 15 m afstand van de plaats van de Grote
Karekieten. Wauw: “Twéé paartjes Grote Karekieten op een paar vierkante meter
riet?” Het kunnen ook twee vrouwtjes zijn, want die zingen ook. De Grote Karekiet
is doorgaans monogaam, maar soms heeft één man twee of drie vrouwtjes. De tijd
is te kort om de zang te herkennen. De zang van de Kleine Karekiet lijkt op die van
de Grote Karekiet. Uit latere bezoeken na 14 mei blijkt dat het Kleine Karekieten
zijn.
Waarnemingen van 15-17-22-25 mei, steeds één Grote Karekiet zingend. Soms korte
stukjes vliegend over de plas van de ene naar de andere rietkraag.
29 mei: Eén Grote Karekiet, lange tijd uitbundig zingend boven in het riet. Zou het
vrouwtje op het nest zitten en broeden? De aankomstdatum is immers niet bekend.
Zij kunnen reeds voor de eerste waarneming van 9 mei hier zijn aangekomen. Dat
maakt het moeilijk de broedaanvangsdatum en het uitkomen van de eieren in te
schatten.
Een roepende Koekoek komt overvliegen. Gelukkig geen vrouwtje. Gevaar
geweken! Koekoeken zijn broedparasieten en leggen graag hun eieren in de nesten
van Karekieten die de eieren dan uitbroeden en de jonge Koekoeken grootbrengen.
2 juni: Nog steeds één Grote Karekiet zingend, geen nest indicerend gedrag, geen
voedseltransport, dus ook geen jongen? Waarnemingen van twéé Grote Karekieten
samen na 10 mei heb ik tot nu toe niet. Zou het dan toch een ongepaard mannetje
zijn? Ongepaarde mannetjes zingen vaak enkele weken door op voor broeden
geschikte plaatsen. Voorlopig meer vragen dan antwoorden!
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Het paartje Kleine Karekiet heeft gezelschap gekregen van een tweede paartje. Beide
zijn druk bezig met de nestbouw. Ze trekken dunne vezels van overjarige rietstengels
en verplaatsen zich haast onzichtbaar in het hoge riet. Tijdens een rondje over het
golfbaanterrein tel ik 7 territoria Kleine Karekieten.
4 juni: De zang van de Grote Karekiet is korter en minder hard dan voorheen. Is dit
een goed of een slecht teken? Tijdens de broedduur is de zangactiviteit namelijk
minder.
7 juni: In één uur tijd slechts éénmaal kort de zang van een Grote Karekiet
gehoord.
9 juni: Géén Grote Karekiet meer gezien of gehoord. Verkeerd tijdstip?
Vertrokken? Ik twijfel.
Een paartje Koekoeken vliegt luid roepend over. Het mannetje is erg opgewonden.
Dat laat hij merken door vaak achterelkaar te roepen. Het vrouwtje in bruin
verenkleed volgt. Altijd leuk om deze bruine variant te zien. De bruine variant is
bijna altijd een vrouwtje en komt veel minder vaak voor dan de normale blauwgrijze
kleur. De Kleine Karekieten raken niet verontrust en reageren niet op het roepen van
de Koekoek.
De volgende ochtend toch maar even naar de Grote Karekieten, maar hélaas. Geen
“karre-karre-kiet-kiet”-tonen meer. Er volgt een tijd met regen en harde wind. Niet
uitdagend om te gaan kijken.
16 juni: “Hij is er nog!” Geen harde “karre-karre-kiet-kiet”-tonen, maar een enkel
zacht “kar-kar”-geluid. Verbaasd zie ik twéé Grote Karekieten in een moeizaam
flapperende vlucht, kenmerkend voor Grote Karekiet, vanuit de rietkraag laag over
het water naar de overkant vliegen. Dit geeft weer hoop!
17 juni: Bij aankomst is het nog erg stil bij de plas en er is geen wind. De
rietstengels bewegen nauwelijks. Elke beweging van een vogel in het riet valt
gelijk op. Aan de overkant van de plas zie ik in een wilgenstruik een Grote
Karekiet. Zijn opvallende lange lichte wenkbrauwstreep is goed zichtbaar. Fraai
laat hij zich enkele minuten zien. Ik durf mijn kijkerbeeld niet weg te draaien, bang
iets te missen. Een tweede vogel, waarschijnlijk het vrouwtje, komt aanvliegen en
gaat op korte afstand naast hem zitten. Zij krijgt een prooi aangeboden en samen
verdwijnen ze in het riet. Hoeveel geluk kun je hebben? Dit bewijst echter nog niet
dat dit een broedgeval is. Hiervoor is meer bewijs nodig.
18 juni: De zon schijnt, heldere blauwe lucht, hoge verwachtingen! Het mannetje
vliegt over de plas naar de hoge bomenrij in de buurt en komt even later met voer
in de bek terug. Een grote rups steekt uit zijn snavel. De hoeveelheid geschikt
voedsel dat hij in het riet kan vinden lijkt onvoldoende voor de jongen. Het
vrouwtje blijft in de buurt van het nest en maakt af en toe een kort “kar-kar”geluid. Het lijkt of zij het mannetje stimuleert snel met voedsel terug te keren. Het
bewijs dat dit broedvogels zijn met jongen is nog steeds niet geleverd.
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Grote Karekiet, 19 juni 2019, Susteren. Foto: Ran Schols

Inmiddels is het 19 juni. Samen met ervaren vogelaar en vogelfotograaf Ran Schols
ben ik vroeg in de ochtend ter plaatse. Al snel horen we de bekende tonen van een
Grote Karekiet. Even zoeken: “Daar, hoog in de rietkraag!” Ik hoor zijn camera
“snorren.” Mooi, die staat erop! Nog geen bewijs, maar dat komt sneller dan
verwacht. Een Grote Karekiet vliegt van de vermoedelijke nestplaats met een
“poepluier” naar de overkant. Tsjakka…! Dit is de bevestiging dat er jongen zijn.
Het eerste broedgeval in Limburg na 1982 is een feit. Elke keer als de ouders prooien
brengen, verwijderen ze de poep van de jongen uit het nest en vliegen er mee weg.
Zo houden ze het nest schoon. De poep zit verpakt in een dun vlies dat de ouders in
hun snavel meenemen.

Woudaap, 19 augustus 2005, Illikhoven. Foto: Ran Schols
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Nog niet bijgekomen van deze fantastische waarneming zien we een opvallende
vogel op korte afstand voorlangs vliegen. “Een mannetje Woudaap!” Verbaasd
kijken we elkaar aan. Waar komt die vandaan? Uit het riet verderop? Hij vliegt over
de bomenrij naar de overkant van de golfbaan en is uit het zicht verdwenen. Deze
waarneming is misschien net zo zeldzaam als die van een Grote Karekiet. Dit wordt
wel érg spannend! Twee zeldzame soorten! Het golfbaanterrein lijkt wel een
vogelparadijs.
De volgende ochtend. Door de zware slagregens en harde wind op de avond
vooraf, zijn rietstengels in de buurt van het nest gebroken. De karakteristieke
pluimen raken bijna het wateroppervlak van de plas. Zal het nest met jongen, dat
aan enkele overjarige rietstengels is vastgemaakt, dit hebben overleefd? Het duurt
een tijdje, maar beide ouders vliegen met voer naar het nest.
21 juni: Bij aankomst hoor ik een Wielewaal zingen in de buurt van de plas en een
Koekoek roept op afstand. De Grote Karekieten hebben het druk, zij vliegen met
voer in de bek naar het nest. Ik verwacht, gezien het aantal voedselvluchten, dat er
meerdere jongen zijn. Grote Karekieten leggen 4-5 eieren en broeden 10-15 dagen.
De jongen blijven 10-15 dagen in het nest.
22 juni: Het mannetje vliegt met prooi in de bek naar het nest. Met een lokroepje
roept hij het vrouwtje. Zij reageert direct en vliegt vanuit het naastliggende riet
naar het nest. Even later vliegt zij weg met een “poepluier” in de bek. Ongeduldig
tel ik de dagen dat de vogels hier al aanwezig zijn. Het kan niet lang meer duren
voordat de jongen het nest verlaten.
23 juni: Nog geen jongen gezien, wel ouders die met voer naar het nest vliegen.
Opvallend is, dat ik vandaag slechts één “poepluiervlucht” heb gezien. Normaal is
dat vaker. Vreemd?
24 juni: Begin van een hittegolf met tropische temperaturen. De Grote Karekieten
hebben hier blijkbaar geen last van. Zij vliegen af en aan met grote prooien. Het
vrouwtje vliegt laag over de plas met een grote libelle in de bek naar het nest. Even
later vliegt ze naar de overkant in het riet met de libelle nog steeds in de bek. Heel
vreemd! Wat is er aan de hand? Prooi niet goed bevonden? Het mannetje komt met
voer in de bek en verdwijnt in het riet op de plaats van het nest. Inmiddels zijn ruim
6 weken voorbij.
26 juni: Zingende Kleine Karekieten en de geluidjes van Boerenzwaluwen die
boven de plas vliegen, maken het nog moeilijker geluidjes van mogelijk
uitgevlogen Grote Karekieten te herkennen. Het is een kakofonie van
vogelgeluiden rond de plas. Eén van de ouders zit opvallend lang in een lage
wilgenstruik langs de plas. Wat is dit nu? Minutenlang hoor ik hetzelfde monotone
geluid dat ik eerder niet heb gehoord. Zijn dit de bedelroepjes van jonge Grote
Karekieten die het nest hebben verlaten? Voedseloverdracht van ouders aan de
jongen niet gezien. Geen goed teken. Waar zijn de jongen gebleven? Predatie is
niet uit te sluiten, maar ik acht de kans klein omdat het nest zich op een veilige
hoogte aan de waterkant in het hoge riet bevindt. Misschien zijn de jongen toch
uitgevlogen?
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27 juni: Nesten van eikenprocessierupsen in de eikenboom aan de rand van de plas
beletten mij op mijn vaste kijkplaats te gaan staan. Geen waarnemingen van Grote
Karekieten.
Op 28 en 29 juni, geen Grote Karekieten meer gezien of gehoord.
6 juli: Ik kan er geen punt achter zetten, toch nog maar eens gaan kijken. Na een
halfuur nog geen waarneming van Grote Karekieten. En dan……toch een Grote
Karekiet in een wilgenstruik langs de plas. Hij maakt een zacht geluidje dat ik niet
eerder heb gehoord. Gelukkig blijft hij even zitten, de opvallende wenkbrauwstreep
is goed te zien. “Een schitterend moment!” Ouders dus nog aanwezig! Pleit dit
ervoor dat er jongen zijn uitgevlogen? Ouders die niet succesvol zijn verlaten direct
de nestlocatie. Maar is dit een van de ouders of een jonge vogel? Moeilijk om dit
zo snel te bepalen. Een bruikbaar kenmerk is dat jonge vogels geen afgesleten
vleugel- of staartpennen hebben. Na een aantal minuten volgt een tweede
waarneming. Een Grote Karekiet vliegt vanuit het riet naar de overkant van de plas.
7 juli: Bij aankomst een zingende Zomertortel in een eikenboom vlakbij de plas en
een Kwartel roepend in de buurt. Leuk begin. Een Grote Karekiet laat zich van
dichtbij lange tijd zien, maar ook deze waarneming geeft geen bevestiging dat dit
een jonge vogel is. Ook toegestuurde foto’s van de Grote Karekiet door collegavogelaars geven geen duidelijkheid.
10 juli: Geen Grote Karekieten meer gezien. De karekietensoap duurt nu al 8
weken en nog steeds zijn er vraagtekens of er jongen zijn uitgevlogen. Geen happy
end.
Grote Karekiet in Nederland en Limburg
De Grote Karekiet is sterk bedreigd in zijn voortbestaan in Nederland. In 1950 wordt
het landelijke aantal geschat op 5000 territoria. In 2013-2015 op 110-150 territoria.
In 2017 worden nog 85 broedparen geteld. Een dramatische achteruitgang. De
huidige verspreiding blijft grotendeels beperkt tot de Randmeren rond Flevoland,
Noord-west-Overijsel, het Zwarte Meer bij Kampen, het Vechtplassengebied en de
Biesbosch. De belangrijkste oorzaak hiervan is verlies van habitat door verdwijnen
van rietmoerassen met overjarig riet, dat weer leidt tot versnippering van
broedhabitats en de teloorgang van de Nederlandse broedpopulatie.
In 1982 verdween de Grote Karekiet als broedvogel in Limburg. Sindsdien worden
af en toe zingende, steevast ongepaarde vogels opgemerkt. Het broedgeval in 2019
in Susteren heeft Limburg weer op de kaart gezet.
Slot
Om te voorkomen dat de Grote Karekiet in Nederland verdwijnt, zijn door
Vogelbescherming Nederland in samenwerking met meerdere universiteiten in
binnen- en buitenland in 2017 en 2018 onderzoeken gestart om aanvullende
informatie te krijgen waarom het zo slecht gaat met deze soort als broedvogel in ons
land.
Om deze onderzoeken mogelijk te maken zijn een aantal Grote Karekieten voorzien
van minuscule kleine geolocators die op de rug van de vogels zijn aangebracht.
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Geolocators bestaan uit een lichtsensor en een zeer nauwkeurige klok, die continue
het lichtniveau in de omgeving meet en opslaat in een intern geheugen. Op die
manier is het mogelijk om de bewegingen van een vogel door het jaar heen in kaart
te brengen.
Uit het onderzoek blijkt, dat de Nederlandse Karekieten overwinteren over een brede
strook van Guinee-Bissau tot Liberia en niet in één wetland in West-Afrika, waar
eventuele problemen een rol kunnen spelen ten aanzien van de achteruitgang van de
Nederlandse broedpopulatie. Onderzoek naar problemen en veranderingen in zowel
de overwinteringsgebieden als in de broedgebieden in Nederland blijven de komende
jaren noodzakelijk.
Uit het onderzoek blijkt óók dat de helft van de Grote Karekieten, welke waren
voorzien van een geolocator, zijn teruggekeerd naar de plaatsen waar ze eerder al
broedpogingen ondernamen. Mogelijk gebeurt dit volgend jaar ook hier op het
golfbaanterrein in Susteren.
Graag wil ik Ran Schols bedanken voor het beschikbaar stellen van de foto’s. Dank
ook aan de beheerders van de golfbaan die mij de mogelijkheid boden dit bijzondere
broedgeval gedurende al die weken te volgen.
Literatuur
Vogelatlas van Nederland
Avifauna van Limburg
Publicaties van Vogelbescherming Nederland 2018
Jan Smeets. Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren
jan-smeets@ziggo.nl
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DIALEK

God allemachtig – Loek Storken
Loek Storken

Wie al jaore trök ós keuningin Beatrix is aafgetraoje, en Wullem Alexander mit zien
Maxima hie in Nederlandj d’n toko haet euvergenómme, höbbe w’r weer èns kènne
zeen det w’r volledig aan de Gode zeen euvergeleverd.
Bie de inhuldiging mooste of kooste de parlementslede de eed aaflègge, worop
eigelik, dao wore ze ’t zelf nog neet euver èns.
De ein (groate) hèlf zjwoor mit: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” Die vènje
dus bliekbaar det ’t landj besjture get is van: Vingerkes in de lóch sjtaeke,
bankraekeningnummer doorgaeve en den mer haope det d’n almachtige God ós hulp.
De anger hèlf zjwoor op ein nog miserabeler meneer: “Dat beloof ik!” Ze zègke neet:
“Det doon ich !” Ouch hiej woor ’t dus weer detzelfde “belaove” van veur de
verkezinge, en daonao niks doon es moele.
Van allebei die hèlfte höbbe w’r dus neet al te väöl te verwachte. Waem verangert
die weurd noe èns eindelik in: “Jao, det doon weer!”
Regere mósse neet aan God euver laote, en ouch neet aan van die menkes die vanalles
belaove, mer aan luuj die hanjele en vas in hun sjoon sjtaon, en neet d’r naeve. Mien
mam zag vreuger al dèkker: “Geluive is good, mer controlere is baeter!”

19

Noe w’r alweer einen hieëlen tied wiejer zeen, kènne w’r zeen waat van al det
vingerkes opsjtaeke gekómme is. Rutte is nog ummer aan ’t awtutte óm de ein of
anger meerderheid veur ’t ein of anger plan bei-ein te kriege. En es det neet lök, den
zeuke ze weer ein anger meerderheid veur weer ein anger bieeingeraap plan. ‘t Liek
aaf en toe waal kwartette. En es de luuj bie ein referendum “nae” gesjtömp höbbe,
wurt dao mit ein inlègkvelke en get lulsmoesjes toch weer „jao“ van gemaak.
Es eine van uch dao nog ein bietje lien in kan óntdèkke, den haet d’r eine verreks
gooie bril. De ènnigste lien dae dao in zit, is het feit det d’r geine lien mieë in zit. ’t
Zeen mieë lientrèkkers gewore die hun baantje nog get wille vashawte tót ze aan ’t
wachgeldj kènne of ein of anger loezebaantje kriege.
Zoa wie det noe geit, is ’t neet verwónjerlik det de luuj zègke: “God allemachtig wat
ei zootje !”
Mesjien is de volgende sjpreuk waal einen tip veur ’t kabinètje van Rutte:
Als je korter bij God wil komen, kom dan korter bij de mensen (Kahlil Gibran).
Mer korter bie God kómme, wille die al lang neet mieë. Die zeen al lang “van God
los”! En korter bie de luuj wille die al hieëlemaol neet, want den waere ze te zieër in
de gate gehawte. En: “’t gewone volk”, dao zit bie die ein luchje aan.
D’r is dus nog ummer niks verangerd. De luuj wille bedraoge waere, de luuj waere
bedraoge en vreuger woorte de luuj dus ouch al bedraoge.
Loester mer èns nao ein sjoan verhäölke wat ich heuërde euver de processie in Luuk
(Luik) vreuger.
Wie geer ouch nog mót wete, leep vreuger in de precessie ummer eine ganse zjwerm
jóng vrouwluuj mit. Same vormde die “’t Maagdekoar”. In Luuk woor det neet
anges. Mer waarsjienlik al vreuger es hie bie ós, woor d’r op ei gegaeve moment in
Luuk ei gebrek aan maagde.
Ich weit neet of dae pesjtoar dao in Luuk dao versjtandj van haw, of praktijkervaring,
mer dae haw waal de oplossing. Hae charterde einen houp publieke vrouwe oet de
sjtad, en leet die es maagdekoar in de precessie mittrèkke. Hae dach waarsjienlik:
“De luuj kènne die maedjes toch neet!”
Noe koom ‘t toevallig zoa oet, det die maedjes net veur de harmenie lepe.
Óngerwaeges zónge die dames: “Wij zijn maagden van de Heer”.
En de jónges van de harmenie, die die maedjes dus toch waal ei bietje kènde, die
sjpeelde: “Pom- pom- pao...om, pom-pom-pao...om : Som-mi-ge... , som-mi ge... ”.
Of die maedjes door det good werk detse in den optoch verrichde noe toch in den
hemel gekómme zeen, weit ich neet, mer ich vènj det dae pesjtoar dao baove waal
ein good weurdje veur hun haw mótte doon. Det höbbe ze toch waal verdeend. Ein
saort generaal pardon, of zoa.
Ouch hie zeet g’r weer: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
In den dènktank Hieëre van ’t Hieëresjträötje zeen w’r d’r nao óneindig gefilosofeer
ouch achter gekómme det Ózze Leven Hieër toch neet altied geliek haet.Wie w’r d’r
op kome, weit ich neet, mer opèns zaet eine: “De eersten zullen de laatsten zijn!”
“Jao”, zaet oze Leenaard, “maar vele laatsten zullen ook de laatsten blijven!” En
weer woor d’r gein sjpang tösje te kriege. Weer zote trouwens ouch al weer get lang
in de cafee en wore weer “de laatsten”.
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DIALEK

Leenaard 2.0 – Loek Storken
Loek Storken

In ein van de veurige sjtökskes höb ich ’t gehad euver eine historiese Zösterdenieër:
Leenaard van de Sjmeed. Dae koos nogal get apaarte oetsjpräökskes doon. Ómdet
w’r bie det wanjele eine d’rbie höbbe dae dao ouch waal sjtinkkieës van gegaete
haet, höb ich dem mer Leenaard 2.0 geneump.
Ozen Ton woor 78, en hae woor noe op kaokles. “Ja”, zaet d’r dao zelf van, “de
Kemunie en ’t Vormsel höb ich al gedaon, dus noe wurt ’t toch waal tied veur
kaokles. ‘t Veurdeil van det lètste is: dao höbse teminste nog get aan. Ich höb mich
de tenj aafgeknaag aan al daen diepvries, mer noe wurt ’t ”haute cuisine””. Hae woor
op les in de Kompenie, same mit Henk de Kaolenhiëer. En die twieë höbbe hun gans
laeve van alles ineingesjteeld, dus det zou noe toch ouch waal mótte lökke óm get
sjmakeliks inein te fizzebrieëme.
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Ze hawwe ouch allerlei resepte óm hieël awd te waere. “Ja”, zaet d’r. “Esse dich noe
elken daag eine jónge klaore drunks mit ei kluntje, en doe duis det hieël, hieël erg
lang, den wurse meistal hieël awd!”
Ouch zouse good awd kènne waere volgens hem mit ’t volgende: op zienen tied eine
rebus oplosse, en veur de res op diene rebus zitte!
Weer vroge hem ouch of d’r al bloodverdunners sjlikde. “Mer jao”, zaet d’r. “det
doon ich al ei jaor of fieërtig”. “Welk merk höbs doe?”, woor de vraog. “Lucas Bols”,
zaet d’r zónger ein sjpier te vertrèkke.
Hae haet noait niks, mer alles duit pien, dus dudelik eine krakende wage. Hae is
intösje 80, en hae zaet: “Ich bèn sinds veurige zomer pas zindelik!”. Noe wèt g’r
waal desse dem ouch neet drek alles kèns geluive.
Hae vertèlt ummer gaer euver vreuger. Det begint ummer zoa: “Vreuger”, zaet d’r
den, “wie de vrouwluuj nog loesterde........”
Sinds kort haet d’r ouch eine bril mit döbbel glaas. “Ja”, zaet d’r, “det is toch ein
hieël sjtök wermer mit daen thermopeen”.
Hae is ouch ei bietje sjlordig, en wie d’r lèts bie A1 (gasterij Huizinga) bènnekoom,
haw d’r de gölp aopesjtaon. Wie weer ‘m dao hieël veurzichtig op attent maakde,
zag d’r: “Och, es de vogel kepot is, moog de koaj aope!”
“Vreuger”, zag d’r, “wie de vrouwluuj nog loesterde, höb ich èns zelfgemaakde wien
gemaak en gedrónke. Det woor mich eine bóch, echte pensenterger: chateau
migraine. Alles leep mich eweg, allein de vrouw neet!”
Hae haw op die kaokles ouch pizza lieëre make. Ich zègk taenge hem: “Aet geer uch
noe gaer allebei eine pizza, en maakse dem zelf?” “Nae”, zaet d’r. „Weer aete mit
twieëe eine pizza en dem haol ich vaerdig. En weer deile dem ieërlik. De vrouw krig
de doas en ich de pizza”.
Eine van de jónges vertèlde det d’r eine nuje WC-bril woor móttegaon koupe en det
dae klómmel zoa duur woor gewaes. “Och”, zaet Leenaard, “was nu maar naar
Specsavers gegaan.”
Weer sjtónge ouch èns op de kirkhaof. Neet det w’r dao gaer kómme, want dao
mósse es ’t effe kan zoa lang meugelik wegblieve, mer opèns bie ein graaf zaet mich
dae Leenaard: “Hie rös mien sjoanmoder, en bie ós thoes höbbe w’r noe ouch
allemaol rös!”
D’r mót waal nog väöl wiewater of anger gezaengend water aan te pas zeen
gekómme, ieër ze die hawwe ligke. Dit alles volges oetsjpraoke van hemzelf.
Daezelfde jóng hawwe ze bie den tandarts ouch alle tenj getrokke. Wie d’r friedes
nao ’t after-wanjele koom, durfde hae de móndj nog neet aope te doon, terwiel dae
dich normaal gesjpraoke toch ram van ’t gelouf aaf lult.Hae is neet op zien mundje
gevalle (waal op de kop!).
Hae koos noe ouch de kleinkènjer neet mieë te gooi lesgaeve. Jao, want opa Ton
woor bie ’t op de kleinkènjer lette al langsaam ómgeduip tót meister Ton. Hae
maakde mit de kènjer ’t hoeswerk es pappa en mamma aan ’t centjes verdene wore.
“En”, zagte weer, “wat kriste veur al det cultureel werk?”
’t Antjwoord besjtóng mer oet ein woord: “Sop!”
Daen angere Lenaard wat w’r d’rbie höbbe loupe, dae woor op eine vriedigmórge
eine kieër ram van de lègk aaf: Zien jóng hoonder hawwe veur den ieëste kieër gelag.
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Hae haw t’rs ei sjtök of zes. Vief daovan, die lagte hun eier netjes in ’t nès, ein die
zèsde, die lag ‘t ei baove vanaaf de sjtek wo ze op zoot, en det ei sjneuvelde dus
jedes kieër. Waarsjienlik ein hoon oet ’t circus. Ein richtige dóm hoon dus. Dao haet
dae maonje mit mótte oefene óm det in orde te kriege. Noe sjnap g’r ouch wo ‘t
woord „kukentemmer “ vandan kump.
Weer hawwe ’t mit die twieë ouch èns euver isolere. “Ich isoleer niks”, zaet
Leenaard. “Ich bèn 80 en ieësdaags gaon ich nao de hèl. En dao is ’t werm zat. En
det kos dich niks. Ich drènk mich lever eine van die cente. Det höb ich trouwens ouch
nog väöl lever es den Heiligen Aolie!“
Ónger ’t wanjele den kump ’t milieu ouch waal èns ter sjpraoke. Zoa hawwe ze ’t
ouch èns euver vleegveldj Baek, oftewaal vleegveldj Zuid-Limburg Aoke
Mesjtreech.
„Doe zous mer dao in Zuid-Limburg vlak bie det vleegveldj wone!”, zaet eine. “En
det dich dao óm de vieërtieën daag de panne van ’t daak vlege!”
“Jao”, zaet dich dae Leenaard van ós zoa langs de naas weg. “Den höbse toch waal
get dèk aope daag!”
Weer einen angere kieër vertèlde eine det d’r ’t hoes wool verkoupe aan de kènjer,
en den eine sjoane “cruise” wool make nao Nieuw-Zeeland. “Det zou ich toch mer
oet diene kop laote”, zaet Leenaard. “Ja, mer woróm det den?” vroog den aspirantcruiser. “Det zal ich dich èns gaw vertèlle”, zag d’r Leenaard. “Dao loupe al sjäöp
genóg róndj”.
’n Tiedje trök haw Leenaard den auto verkoch. Det woor einen hieëlen awwe, mer
waal einen auto van sjtandj, eine BMW. “Volges mich woor det nog eine van 4045”, zaet eine taenge h’m. „Nae“, zaet d’r, „nog net neet, mer wat det betref kènse
nog baeter eine van 14-18 höbbe, die zeen väöl mieë waerd”.
Hae haet zich noe eine nuje awwe auto gekoch wie d’r zaet. “En es ich dem gepóts
höb, den vaar ich ummer ein paar rundjes door ’t dörp. Jao, det ze dem zeen hè!“
Eine kieër ’smörges op de vriedig koom d’r aangetóffeld mit ei paar gooi sjnatse in
zien gezich. “En”, woor de vraog, “höbse dich gesneje bie ’t sjaere?” “Mer nae”, zaet
de jóng, “det kan neet. Ich plek mich de ouge altied aaf es ich mich sjaer!“
Einen angere kieër woor mich daen hieër get euver doaj luuj aan ’t vertèlle. ’t Woor
nog net gein roddele, mer ’t haw d’r waal väöl van weg. “Jóng”, zaet eine. “Doe mós
niks euver doaj luuj vertèlle, allein mer gooi dènger”. “Nou”, zag hae weer. “Hae
woor doad. Good”.
Ze hawwe ze ’t ouch èns euver luuj die zich get meinde en de kop get hoag droge.
“Och”, zaet hae weer. “Esse de kop get hoag drage, den is dae hoogswaarsjienlik
haol!”
’t Gesjprek ging daonao euver groate luuj en klein luuj en de veur- en naodeile
daovan.
De meiste vónje det groat zeen toch waal get mieë veurdeile haet es klein zeen. Mer
inèns koom Leenaard weer oet den hook: “Doe kèns toch baeter klein zeen, want
langer luuj ligke ummer “langer” in bèd es klein luuj”. En det klop. Dènk dao mer
èns good euver nao!
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“Oet ’t geweun laeve van geweun luuj”: Glück auf – Jean Dewaide
Jean Dewaide

Deil 4 Koelluuj
“Wie ’t wiejer is gegange”
Nao ‘t badlokaal
D’n ieësjte daag óngergróndjs zoot d’r op.
Kaolzjwart, kepot meug en bezjwèt, leet ich mien koelkleier op de gróndj valle. Ich
kèn mich mien sjaemde nog good herinnere, wie ich veur de ieësjte kieër, zjwart
e’weg, piemelenaaksj mich begoof tösje de bloate badgemeinsjap in ’t badlokaal.
Veur de geweun koelluuj waor dat zoa, vanaaf 18 jaor gemeinsjappelijk ónger de
“broes”. Wiejer waore apaarte badlokale veur opzichters en hoager personeel.
Och ich uulskuke haw ouch nog de zeip vergaete en moosj weer truk nao de haok.
Ein hieël gedoons: haok aaflaote, zeip oet ’t bekske pakke, de haok oplaote en weer
truk ónger de broes. Ich woort veur de ieésjte kieër door eine gepókkeld (de rök
gewesje) en moosj ouch truk pókkele. Hae lieërde mich wie ich op ein gooi
menieër aafkaom van mien zjwarte kring óm mien ouge. “Jóng dat mós doe zoa
doon: dien lènker oug op diene lènker baove-erm duuje, sjus zoa lang da’s doe dao
geine krink mieë zuus. Zoa ouch mit dien rechter oug.” Eindelijk zuver en noe nao
de haok truk. Aafgedrueëg, dien geweun kleier aandoon en heivesj mit väöl doosj.
De mèlkboet waor eigelijk daoveur: mèr ich heivesj, ich koosj waal ein ganse flesj
limmenaad oet drinke…..
Rouke
Veur väöl koelluuj waor, es ze van óngergróndjs opkaome en de koelkleier oet
hawwe gedaon, de gelaegenheid aangebraoke óm weer ein sigarètje te rouke. ’t Waor
namelijk verbaoje, óm dat in de koelkleier te doon. Dao sjtóng groate sjtraof op.
Ein annekdote hie-euver: ’t Verhaol geit dat ènnige opzichters in ’t opzichtersbad
mit hun gans gewich, naaksj naeve-ein op ein bank zaote en van ein sigarèt genote.
Óngertösje hele ze zich op de hueëgte euver ’t verloup van sjtueëringe en oplossinge
van de probleme in hunne peiler óngergróndjs. Wat is dan nog lekkerder es van ein
sigarèt te genete…… Es die sigarèt dan op waor ging de eine nao de angere ónger
de “broes”. De lètste kaom neet mieë van de bank op…… zien deerbaar “gehing”
waor tösje de richels van de bank gezak…. Ein paar man, mit dikke batse, höbbe
zich weer naeve ‘m mótte zètte óm ‘m van dat óngemaak te verlosse, zoadat hae
ouch weer koosj opsjtaon….
Óm mien eige verhaol noe aaf te make:
Ich sjreef al, miene ieësjte daag óngergróndjs zaot d’r op. Dao ginge d’r toch nog get
kómme, 15 maondj mer. Daag-, middig- en nachsjich: in de koalepeiler, op eine
sjteinpos, bie eine sjeethouwer bie ’t drieve van eine sjteingangk en pómpekamers
make. Ouch in ein zinkploog óm óngergróndjse sjpaorrails good te lègke. Allemaol
koelwerk, dat ich noe mer besjouw es laeveservaring.
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Mien gesjtèl haw in dae korte tied toch ein bietje te lieje gehad. Ich kaom daonao
baovegróndjs op ’t Ondergronds Bedrijfs Bureau (O.B.B.) en kreeg te make mit ’t
verwirke van produksie gegaeves, loanberaekeninge en alles wat daomit verbandj
heel. Ich haw daobie ’t veurdeil dat ich ouch zelf óngergróndjs ervaring haw. Later
volgde nog o.a. de aafdeiling loanadministratie mit oetbetalinge aan koelluuj.
Sjtudere en diploma’s haole woorte dich opgelag.
Nao mien deensverbandj van 15 jaor in 1966 ging de Sjtaatsmien Maurits toe. Zie
waor zoaget 42 jaor in bedrief gewaes. Ich waor toen 33 jaor en óngertösje in 1959
getrouwd en veer hawwe 3 kènjer. Oos toekomst kaom toen in Zöstere te ligke.
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Parijsche dames - Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

Gelaeze in de Limburger Koerier van 8 mei 1937.
Det vrouwluuj zich ummer höbbe gewaerd, wis ich waal, mer in Paries haet zich get
veurgedaon wo ich neet van trök höb.
Als Parijsche dames vechten
In de buurt van de Place de’l Etoile te Parijs kwam het onlangs tot een wild gevecht
tusschen vrouwen en een autorijder, den 70- jarigen ingenieur Caraby.
Monsieur Caraby reed per ongeluk met het spatbord van zijn wagen tegen een dame
die met nog een tiental andere vrouwen
voor een gesloten theater wachtten, waar
ouvreuses werden gevraagd. De mantel
van de juffrouw scheurde en in woede
ontstoken vloog de vrouw, geholpen door
haar collega’s op den autorijder aan, die in
zijn zenuwachtigheid in plaats van te
remmen gas gaf. Het gevolg was dat hij
bovendien nog een vrouw aanreed die haar
been brak en een ander haar arm bezeerde.
De woede der Parijsche dames kende nu
geen grenzen meer. Men vernielde de
ruiten van den wagen, probeerde den
motorrijder eruit te trekken. Doch de
ongelukkige, geholpen door enkele heeren
die het voorval zagen gebeuren, zag zich
toch in staat aan de vrouwen te ontkomen.
Echter niet dan dat een der vrouwen hem
zoodanig in twee zijner vingers had
gebeten, dat hij deze gewonde vingers
moest laten amputeeren!
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Een gerechtelijke verkoop van onroerende goederen in Susteren in 1829 met
een bijzondere aankoop – Wil Filott

met Johannes Baptista Baron de Plevits, burgemeester van Susteren (1825-1830) als
vertegenwoordiger van de kopers
Wil Filott
Inleiding
In de Heemklank, jaargang 42 nummer 2 – 2019 pag. 31 e.v., is een artikel van mijn
hand gepubliceerd over een publieke verkoop van gemeentegronden door en in de
gemeente Susteren. Een van de verkochte percelen betrof een “strook
gemeentegrond, gelegen aan de Baekhoverstraat en de Kamerstraat en grenzend aan
“Mijnheer Baron de Plevits”. Deze baron de Plevits was waarschijnlijk Xaverius
Wilhelm Sidonius Franciscus baron de Plevits d‘Alfens, geboren 23 november 1790
te Roosteren en overleden op 7 april 1873 in het kasteel Alfens te Millen (Selfkant,
Duitsland).
Tot mijn verbazing en vreugde hebben de heer en mevrouw Crewe-Jones - Van
Mierlo mij naar aanleiding van die vermelding een gedeelte van de in hun bezit
zijnde documenten uit het familiearchief van de familie de Plevits ter beschikking
gesteld. Ik dank de heer en mevrouw Crewe-Jones – Van Mierlo voor hun bereidheid
en vertrouwen om mij deze documenten ter beschikking te stellen en ben hen
daarvoor zeer erkentelijk. De heer Crewe-Jones is een achterkleinzoon van Agnes
Sibilla de Plevits, die gehuwd was met Johannes Barbou.
De documenten hebben voornamelijk betrekking op grondbezit van de familie de
Plevits. De documenten zijn vaak unieke, niet openbare stukken. Zij dateren van eind
achttiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw. De documenten hebben
betrekking op een aantal personen van de familie de Plevits en betreffen honderden
percelen grond en gebouwen (herenhuizen, pachthoeves). Ze vormen een ware
“Fundgrube” voor een historicus. Een aantal van deze documenten heeft betrekking
op zaken die interessant en van belang zijn voor de historie van Susteren. Ik ben
voornemens de inhoud van deze documenten te bestuderen en te beschrijven. In dit
artikel beperk ik me tot een vonnis van een gerechtelijke verkoop van onroerende
goederen in Susteren, waarbij Johannes Baptista (of Jan Baptist) de Plevits,
burgemeester van Susteren, een rol speelt.
Een verlof tot gerechtelijke verkoop van onroerende goederen in Susteren in 1829
Een van de aktes die mij ter beschikking zijn gesteld betreft een vonnis inzake een
gerechtelijke verkoop in 1829 van onroerende goederen, gelegen in de gemeente
Susteren, kanton Sittard, Arrondissement Maastricht, Provincie Limburg. De akte
telt niet minder dan 68 handgeschreven pagina`s. Het merendeel van de akte bestaat
uit juridisch jargon. Ook staat er een aantal herhalingen in. Reden daarvan is onder
meer dat de gerechtelijke, openbare verkoop in een aantal zittingen plaats vond,
waarvan telkens een verslag in de akte is opgenomen. Uit de akte blijkt dat de
goederen oorspronkelijk toebehoorden aan de failliet verklaarde gebroeders
Delchamps. “Syndici” (curatoren) in dat faillissement waren Michiel Francis Jozef
Fresart, makelaar in wissels, en Ferdinand Piercot, prokureur bij het Hoog
Geregtshof van Luik, beide woonachtig in Luik. De goederen waren door de syndici
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verkocht aan Jakob Dubois, voorheen bankier, “thans zonder beroep”. Deze had de
goederen doorverkocht aan Isidorus Doncker, advokaat te “Hooi” (Huy). Betalingen
voor die verkopen hebben niet plaatsgevonden. De syndici in het faillissement
Delchamps en door de schuldeisers van Dubois aangestelde commissarissen hebben
daarom de rechtbank te Maastricht op 18 april 1828 verzocht om op grond van een
vonnis van de rechtbank te Luik van 18 maart 1822 en een arrest van het Hoog
Geregtshof te Luik van 20 maart 1824 te mogen overgaan tot inbeslagname en
gerechtelijke verkoop van die onroerende goederen van Dubois in Susteren. In dat
vonnis en arrest was Dubois veroordeeld tot betaling van een bedrag van
honderdvijftienduizend achthonderd en zes gulden en twee en negentig centen aan
de syndici. Betaling was uitgebleven, vandaar het verzoek aan de rechtbank te
Maastricht tot inbeslagname en verkoop van goederen van Dubois. Het verzoek aan
de rechtbank tot gerechtelijke verkoop was mede gericht ten laste van Antoon
Pierssens, notaris te Sittard, in zijn hoedanigheid van “aangestelde curator” over die
goederen “verlaten door” Isidorus Doncker.

Eerste pagina (van
68) van de akte van
gerechtelijke
verkoop in 1829
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De oppervlaktematen in de akte
In het Koninkrijk der Nederlanden was bij wet van 21 augustus 1816 door Koning
Willem I het metrieke (tiendelig) stelsel ingevoerd, zulks in navolging van de
regelgeving in de Franse periode. Voor die tijd verschilden de lengte-, inhoud- en
oppervlaktematen van plaats tot plaats. De oppervlakte van de te verkopen percelen
grond is in deze akte uitgedrukt in bunders, roeden en ellen. Daarmee werden de
lokale, oude oppervlaktematen bedoeld. De oppervlakte van een bunder kon variëren
van plaats tot plaats. In Limburgse plaatsen was de oppervlakte van een bunder
meestal iets meer dan 0,82 hectare. In Limburg werd in zijn algemeenheid met een
roede een oppervlakte van zo`n twintig vierkante meter aangeduid. Na 1820 werd bij
besluit van Willem I in het Koninkrijk der Nederlanden een “Nederlandse roede”
gelijkgesteld aan 100 m2 en een el aan 1 m2. De bunder en roede als
oppervlaktematen zijn in Nederland pas in 1937 in de IJkwet definitief afgeschaft.
Maar ook daarna werden bunder en roede als oppervlaktematen in het spraakgebruik
nog lang gehanteerd (in Susters dialect: boender en rooi). Volgens het Jaarboek voor
het Hertogdom Limburg van 1849 was in Susteren de waarde van een kleine roede
0,2025 in vierkante Nederlandse roede (ares) en van een grote roede 4,0500 in
vierkante Nederlandse roede (ares).
Verkoop in vier loten
De rechtbank te Maastricht heeft het verzoek van de syndici tot inbeslagname en
gerechtelijke verkoop van die onroerende goederen in Susteren ingewilligd en
bepaald dat deze in vier verschillende loten verkocht moesten worden. Een lot
betekent in dit verband een kavel. Behalve de verdeling van de goederen in loten
bevat het vonnis van de rechtbank ook de verkoopvoorwaarden. Op deze
voorwaarden ga ik in dit artikel niet in.
Het eerste lot betrof een bos beplant met bomen en met kaphout, genaamd het
Conventenbosch, gelegen in de gemeente Susteren, groot tien bunders twintig roeden
tachtig ellen vierkant, gelegen enerzijds aan de “aardweg” anderzijds aan
verschillende eigenaren, met een “hoofd” (korte zijde van het perceel) de gemeente,
met het andere hoofd Jan Pieter Nelissen. Ik neem aan dat met “aardweg” de
Aardenweg op de Hei bij Kavinksbosch en het IJzerenbos wordt bedoeld. De
jaarlijkse zuivere opbrengst van het perceel voor de grondbelasting werd geschat op
eenennegentig gulden en zevenentachtig cent. Het bos was niet verpacht en de koper
kon het na vervulling van de verkoopvoorwaarden in bezit nemen.
Het tweede lot was een stuk bouwland, genaamd Pissum en kamp beekerveld, groot
zeven bunders tweeëntwintig roeden veertig ellen vierkant, aan drie zijden grenzend
aan de gemeente en aan de vierde zijde verschillende “hoofdstukken”. Met
hoofdstukken wordt bedoeld dat het perceel aan die zijde begrensd wordt door meer
percelen, wat ook te zien is op onderstaand kaartje. De gemeente was waarschijnlijk
eigenaar van het Pissum Broek waar dit perceel aan drie kanten aan grenst. Pissum
ligt ten noordwesten van de Heidestraat. De jaarlijkse zuivere opbrengst van het
perceel voor de grondbelasting werd geschat op achtenveertig gulden en achtendertig
cent. Dat stuk bouwland was op 3 september 1823 bij akte, verleden voor notaris
Pierssens te Sittard, voor drie of zes jaren verpacht. De jaarlijkse pacht bedroeg
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drieëntwintig mudden, vijf schepels rogge. De naam van de pachter is niet vermeld.
Wel is aangegeven dat de koper de pacht moet handhaven tot 3 september
“eerstkomende” , dus 1829, om het gekochte stuk bouwland in bezit nemen.
Ook wat betreft de inhoudsmaten was er geen eenheid. Een Nederlandse mud werd
gelijkgesteld aan 0,1 kubieke meter, een Nederlandse schepel aan 0,01 kubieke
meter.

Kaartje met eigendommen van de Plevits in Pissum

Het derde lot bevatte een stuk land ter plaatse genaamd het Berkelderveld. Het
Berkel(d)erveld is gelegen ten noordwesten van Holtum. Dat stuk land bestond uit
vijf delen:
1. Bouwland, groot veertien bunders negentien roeden zeventien ellen vierkant.
2. Grond beplant met “wishout”, groot een bunder vier roeden vierkant. Het is niet
duidelijk wat met wishout wordt bedoeld. Waarschijnlijk wordt met wishout
beplanting (bomen) bedoeld die bestemd is om gekapt te worden. Ook is het
mogelijk dat dit woord slaat op een toponiem voor dit stukje grond.
3. Groesgrond of beemd, afzonderlijk genaamd het “Kerkbosch” of ‘kurbusch” groot
achttien bunders drie roeden zeventien ellen vierkant. Een groes is een drassig
weiland. De “k” in “Kerkbosch” is door de opsteller van het vonnis ten onrechte
opgenomen. Het gebied ken ik uit mijn jeugd als “Körbus”.
4. Moeras, groot dertien roeden twintig ellen vierkant.
5. Bos, groot twee bunders zestig roeden vierkant.
Alle delen lagen in éen blok, aan een zijde belendend de Scheidstraat, aan een andere
zijde de Berkelerbemden, de derde zijde aan “genaamd de Kamer” en de vierde zijde
aan verscheidene “hoofdstukken”. De jaarlijkse zuivere opbrengst voor de
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grondbelasting werd geschat op vierhonderdzesenzeventig gulden en drieënveertig
centen.
De onder 1, 2 en 4 vermelde delen waren bij akte van 14 maart 1829, verleden voor
notaris Engelen, voor een termijn van drie of zes jaren verhuurd aan Theodorus
Hostenbach voor een jaarlijkse pacht van vijfenvijftig mudden twee koppen rogge.
Een Nederlandse kop was 0,001 kubieke meter. De koper van het perceel moest de
verhuur ten minste tot het einde van de drie jaar respecteren. De andere delen kon
hij na vervulling van de verkoopvoorwaarden in bezit nemen.
Het vierde lot betrof een huis met schuur, stallingen en tuin, gelegen in Susteren op
de Markt, groot tien roeden tachtig ellen vierkant. De jaarlijkse zuivere opbrengst
voor de grondbelasting werd geschat op drie gulden en achtenveertig centen. Het
perceel grensde aan een zijde aan Joseph Rijckelen, aan de andere zijde aan de
erfgenamen van Ernest Dohmen, aan de voorzijde aan de straat en aan de achterzijde
aan de erfgenamen van Ernest Dohmen.
Van dit huis is de volgende uitgebreide beschrijving opgenomen.
Het huis is gebouwd van brikken en gedekt met pannen. Het heeft een ingangsdeur
en twee poorten aan de straat en heeft het nummer 105. Het heeft vijf vensters “ter
aarde” (aan de onderkant). Beneden bevinden zich drie “plaatsen” (vertrekken),
waarvan er twee “het licht nemen aan de straat” (met vensters aan de straat) en een
met een venster. Achter deze voorplaatsen is een keuken met twee andere plaatsen,
“welke het licht nemen aan den Steenweg”. Onder het gebouw zijn twee kelders.
Naast het huis is een koetshuis en achter het huis zijn de stallingen met daaronder
ook een kelder. Op de eerste verdieping zijn vijf kamers, waarvan drie het licht
nemen elk door een venster op de straat en de twee andere door een venster op de
tuin uitziende. Het huis is zonder schriftelijke “toust” (huurovereenkomst) bewoond
door de heer Isac Collard voor een jaar voor een som van eenentachtig guldens en
vierendertig en een halve cent Nederlands. De koper kan de huur opzeggen. De heer
Collard is in juni 1828 het huis gaan bewonen.
Uit de omschrijving kan afgeleid worden dat het zeker voor die tijd een groot en
voornaam huis was. In het vervolg van dit artikel zullen we zien welke rol dit huis
in Susteren ging vervullen.
De gang van zaken bij de gerechtelijke verkoop
De openbare verkoop gebeurde voor de rechtbank van eerste aanleg te Maastricht.
De verkoop gebeurde per lot. Een deurwaarder stak “waslichten” (waskaarsen) aan
en zolang die brandden konden er “hoogsels” (biedingen) plaatsvinden. Er werd
echter bij de eerste zittingen door niemand geboden. Er kon alleen geboden worden
door procureurs, die tot de rechtbank te Maastricht als zodanig waren toegelaten. Dat
waren advocaten uit het arrondissement Maastricht. Inschakeling van een procureur
kostte natuurlijk geld. Dat verklaart wellicht dat er weinig animo was om te bieden.
Op de zitting van 1 juli 1829 werd niet geboden. Prokureur Van den Boom, die
optrad namens de “vervolgers” (beslagleggers) heeft vervolgens aan de rechtbank de
voorlopige toewijzing van de goederen aan de beslagleggers gevraagd en verkregen.
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Op 1 juli 1829 werden bijgevolg alle loten voor enkele honderden guldens per lot
“preparatoir geadjuceerd” (voorlopig toegewezen) aan de syndici.
Op 2 september 1829 vond er wederom een veiling per lot plaats waarbij er wel
“hoogsels” zijn gedaan. Op het eerste lot werd geboden door prokureur Noyen, op
het tweede lot door de prokureurs Van den Boom en Noyen, op het derde lot door de
prokureurs Van de Boom, Michiels en Noyen en op het vierde lot door de prokureurs
Van den Boom en Noyen. Vervolgens is er op die dag overgegaan tot de ”massale
opveiling”. Dat hield in dat de loten tesamen, in massa, geveild werden. De vier loten
werden samen ingezet voor een bedrag van negenduizend vijfhonderdtwintig
guldens. Het hoogste bod werd gedaan door prokureur Noyen, namelijk elfduizend
vijfhonderd gulden. Dat bod lag ver boven de som van de biedingen van de partiële
veilingen van de afzonderlijke loten. Noyen trad op voor de hierna vermelde kopers.
In de akte staat vervolgens: “De Regtbank adjuceert definitierlijk” (wijst definitief
toe):
1 de eerste drie loten (Conventenbosch, Pissum en Berkelderveld) aan de heer
Wilhelm De Plevits, kapitein bij de afdeling in garnizoen te Leuven, voor wie bij de
toewijzing aanwezig was en de koop verklaarde aan te nemen diens broer Jan Baptist
de Plevits, rentenier, wonende te Roosteren, handelend krachtens volmacht van zijn
broer verleden voor notaris Jacobus Josephus Everaerts, residerende te Leuven. De
prijs voor de drie loten werd vastgesteld op negenduizend vierhonderd vierentwintig
guldens drie en zestig cents.
Willem de Plevits (voluit: Xaverius Wilhelmus Sidonius Franciscus Baron de Plevits
d`Alfens )(1790-1873) woonde toen op de Hof Alfens te Millen (Selfkant). Deze
hoeve was hem ten deel gevallen bij de verdeling van de erfenis van zijn vader in
1825. Als jong militair (luitenant) in het Franse leger had hij de veldtocht in 1812
van Napoleon naar Rusland overleefd. In 1830 kreeg hij eervol ontslag als kapitein
van de Infanterie uit het Nederlandse leger.
Met betrekking tot het Berkelerveld valt een pachtovereenkomst uit 1842 te
vermelden. Blijkens een akte van 4 april 1842 verschenen voor Antoon Philip
Pierssens, openbaar notaris te Sittard, enerzijds “De Hoogwelgeboren Heer Willem
de Plevits, Rentenier en grondeigenaar, wonende te Alfens, gemeente Millen,
Koningrijk Pruissen” en anderzijds een groot aantal personen aan wie Willem de
Plevits landerijen “genoemd Berkeler” onder de gemeente Susteren in pacht gaf voor
een periode van negen jaren. Ik vermeld hier enkele voorwaarden van die
pachtovereenkomst.
De pachters waren gehouden” de landerijen loffelijk te bebouwen, dezelve op
behoorlijke tijden en saisoenen te bemesten en in te zaaijen, en geenszins gedogen
dat er hindernisse aan toegebragt worden, hetzij door voetpaden of anderszins,
jaarlijks de wegen en uitgedreven erven in staat te stellen, op boete van
verantwoordelijk te zijn voor alle schade en nadeel’.
De jaarlijkse pachtprijs werd bij ieder perceel vastgesteld in “koren en geld”. De
pacht in geld moest betaald worden “ten woonhuize des Heeren verpachters”. De
vruchten (het koren) moesten geleverd worden “ter plaatse welke door den Heer
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verpachter zal bepaald worden, echter zal deze niet verder dan anderhalf uur van de
woning van de aanpachter verwijderd kunnen zijn”.
De pachters zullen tijdens de duur van de pacht geen schadevergoeding kunnen
vorderen “voor hagelslag, miswas, of alle andere voorziene en onvoorziene
toevallen”.
De verpachting betrof 42 percelen, relatief klein van oppervlakte. De pachters
woonden allemaal in Holtum. Ik vermeld hier hun namen: Willem Essers, Anna
Maria Counen, weduwe van Jan Heilgers, Gertrude Elizabeth Oliverts, Jan
Ophelders, Hendrik Bustings, Jan Lomans, Leonard Vandenbongard, Renier Geijen,
Lambert Swillens, Jan Sanders, Leonard Lomans, Peter Schoffelen, Gerard Houben,
Willem Smeets en Adam Vansloun, en Willem Essers.
De pachtovereenkomst werd ondertekend in de schrijfkamer van de notaris.
2 het vierde lot, het huis op de Markt te Susteren, werd toegewezen aan de gemeente
van Susteren, vertegenwoordigd door de heer Jan Baptist de Plevits, in hoedanigheid
van burgemeester van de gemeente Susteren. De prijs voor het huis bedroeg
tweeduizend vijfenzeventig guldens zevenendertig cents.
Het huis op de Markt te Susteren
Zoals hiervoor vermeld, werd het huis op de Markt te Susteren aangekocht door de
gemeente Susteren. Wat was de bedoeling van deze aankoop? Ik maak hier een
uitstapje naar een artikel van Wil Schulpen, gepubliceerd in de Heemklankjaargang
35, nummer 1 2012. Ik geef de eerste pagina van dat artikel hieronder weer.
“Het raadhuis
Wil Schulpen
Aan het raadhuisplein ligt een pand met de naam “Raodhoes”. Hierin wonen mensen,
maar er is ook een bedrijf in gevestigd. Het is het voormalige gemeentehuis van
Susteren vanaf 1939 en dit bleef het tot de samenvoeging met de gemeente Echt in
2003. Dit gemeentehuis werd in het normale taalgebruik ook raadhuis genoemd,
zoals de naam van het plein ook aangeeft. Wellicht dat de wens tot een ruim
‘gemeenteplein’ de basis is geweest om het gemeentehuis buiten het eeuwenoude
woongebied van Susteren en Feurth te leggen, eigenlijk in een soort niemandsland.
Het zal wellicht niemand verbazen dat de voorganger van dit raadhuis binnen de
versterking van Susteren was gelegen: het gebied dat beveiligd was door wal en twee
grachten. De belangrijkste aanwijzing voor de ligging ervan in het huidige
stratenplan is de Raadhuisstraat. Het raadhuis was een voor Susterense begrippen
groot gebouw, waarin meerdere functies waren ondergebracht. Deze ansichtkaart
geeft de situatie rond 1903 aan. Op de kaart staat dat er de bewaarschool van de
zusters van de H. Vincentius in gevestigd is. Maar er was ook de brandweer en de
politie gevestigd. Het was vaak een redelijk multifunctioneel gebouw. In het torentje
op het dak zien we nog het alarmklokje. Dit klokje is nu te bewonderen enkele
tientallen meters verder, op de hoek van de Winkelstraat met de Raadhuisstraat, waar
op initiatief van Sjeng Custers een replica is ontstaan van het torentje. Uit welke tijd
dit gemeentehuis dateert is verder onbekend; er is bij mijn weten ook nooit een
gericht onderzoek naar gedaan. In de beschrijving van de archieven van de gemeente
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na 1800 wordt in de negentiende eeuw nergens gesproken over het raad- of
gemeentehuis. Wel wordt vermeld dat een gedeelte van de archieven geretourneerd
wordt en afgeleverd in het gemeentehuis in 1836. In de gemeenteverslagen vinden
we een terugkerende opmerking; “de gemeente archieven zijn ingevolge inventaris
“in goede orde ten raedhuize aanwezig”. Ook in het tweede kwart van de negentiende
eeuw was er sprake van een raadhuis.”
Er is dus volgens Wil Schulpen weinig onderzoek gedaan naar het in het artikel
bedoeld raadhuis. Welnu, in de akte die ik in dit artikel bespreek, wordt mijns inziens
een tipje van de sluier opgelicht. De gemeente Susteren had op 1 september 1829
autorisatie (toestemming) gekregen van Gedeputeerde Staten van de provincie
Limburg om tot aankoop van dat huis over te gaan. Ik geef hieronder de letterlijke
tekst van het autorisatiebesluit weer.
“De Gedeputeerde Staten der Provincie Limburg.
Gezien de beraadslaging van den gemeente raad van Susteren van den zes en
twintigste Augustus laatstleden strekkende om te worden gemagtigd tot den aankoop
van een huis met aanhoorigheden waarvan den verkoop op den tweede dezer te
Maastricht geregtelijk zal plaats hebben, ten einde vervolgens dat huis tot een
schoolhuis en onderwijzers woning mitsgaders tot een gemeentehuis enz. te worden
ingerigt.
Gezien het advijs van den Heer Schoolopziener van het Distrikt.
Gelet op de bepalingen van Zijner Majesteitsbesluit van den tweeden December
achttien honderd zes en twintig Letters L 3 en dertigsten September laatstleden
nummer honderd vijftien.
Overwegende dat het bedoeld huis ten einde als waar toe hetzelve is bestemd, zeer
geschikt is toegeschenen en alzoo de belangen der gemeente vorderen dat de
aankoop worde gedaan voor zoo verre deze op enen voordeeligen voet kan plaats
hebben.
Hebben goed gevonden en verstaan:
Het gemeente bestuur van Susteren bij deze autorisatie te verleenen om tot den
ontworpenen aankoop en zulks ter concurrentie van de som van twee duizend
vijfhonderd gulden overtegaan, om voorts ter gedeeltelijke bestrijding van den
koopprijs en behoudens nadere voordragt om in het verdere benoodigde te voorzien,
de in kassa voorhande fondsen te bezigen, en onder voorwaarde eindelijk, dat, voor
zoo verre zijn majesteit van die verpligting in het onderhavige geval geen vrijstelling
mogt verleenen waar omtrent door hun Gedeputeerde Staten eventuelijk S` Konings
welnemen zal worden gevraagd, de gemeente gehouden zal zijn jaarlijks vier ten
honderd der huurwaarde van het aangekogte aan `S Rijks Schatkist uittekeren.
Afschrift dezer resolutie zal aan het gemeente bestuur van Susteren worden
uitgereikt met last om zich daarnaar te gedragen en van het verrigte ten deze dadelijk
rapport te doen.
Maastricht op dag maand en jaar als boven.
De Gedeputeerde Staten voornoemd.
Getekend Baron M. de Beeckman.”
33

Het door de gemeente Susteren bij deze gerechtelijke verkoop in 1829 gekochte huis
op de Markt is in mijn optiek vele jaren lang het gemeentehuis van de gemeente
Susteren annex school geweest. Het lag op de plek waar volgens mededeling van
Wil Schulpen nu de woningen Raadhuisstraat 2-4-6-8 staan. Ik laat het onderzoek
naar de verdere lotgevallen van het huis graag over aan een ander. De Raadhuisstraat
in Susteren is in ieder geval een tot op heden bewaard gebleven herinnering aan dit
gemeentehuis.

Kaartje met ligging gemeentehuis

Samenvatting
In dit artikel heb ik een beschrijving gegeven van de gerechtelijke verkoop van een
aantal onroerende goederen in 1829 in Susteren. Deze goederen waren afkomstig uit
een faillissement. De verkoop betrof een drietal percelen, gelegen in de gemeente
Susteren bij IJzerenbos, Pissum en het Körbus, en een huis op de Markt te Susteren.
De percelen werden gekocht door Wilhelm de Plevits; het huis door de gemeente
Susteren. Baron Jan Baptist de Plevits, burgemeester van Susteren, was bij beide
aankopen betrokken. Bij de aankoop van de percelen grond trad hij op als
gemachtigde van zijn broer Wilhelm. Bij de aankoop van het huis op de Markt als
burgemeester van de gemeente Susteren. Bijzondere vermelding verdient de
constatering dat de gemeente Susteren voornemens was het huis in te richten als
school, onderwijzerswoning en gemeentehuis.
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HISTORIE

Smokkelen 1914-1918 – Wil Schulpen
Wil schulpen

In het archief van de Natuurvrienden vond ik een aantal kopieën van een gedeelte
van een met de hand geschreven levensverhaal van Joseph Kraanen. Hij was een
bewoner van de Heide en werd geboren in 1877. Aangetroffen werden de
bladzijden 93 tot en met 118. Deze beschreven de periode 1914 – 1918 zoals hij
deze meegemaakt had en vooral het smokkelen van levensmiddelen en vee naar
Duitsland. Ik vermoed dat Evert Zits deze aantekeningen ontvangen heeft.
Mogelijk dat hij deze ter inzage heeft gehad bij zijn artikel indertijd in 1980, welk
hij publiceerde in het Jaarboek van het Land van Zwentibold.
Evert besteedt in zijn artikel ruime aandacht aan de wetgeving die leidde tot het
merkwaardig hard optreden van de Nederlandse wetshandhavers, de commiezen die
langs de grens opereerden. Het smokkelen werd afgeschilderd als een criminele
daad. Maar op de keper beschouwd kochten deze mensen netjes hun producten en
voerden deze over de grens uit. Staat en samenleving werden niet benadeeld. Daarbij
kwam nog dat men zorgde voor extra inkomen in ons land. Mogelijk dat sprake is
van een zekere belastingontduiking. Als men echter bedenkt dat van de opbrengst
mensen ook huizen bouwden, kan men ook hieraan twijfelen.
De bestrijding van deze ‘uitvoer-smokkel’ lijkt mij dan ook zijn grondslag te hebben
in de neutraliteitsvoorwaarden welke door de strijdende partijen aan Nederland
waren opgelegd. De Duitsers zouden niet vanuit Nederland voorzien mogen worden
van producten die levensbehoeften vormden.
Het komt mij vreemd over dat bij de onderbouwing van de toenmalige wetgeving
het neutraliteitsaspect niet ter sprake kwam. Immers de wetgeving verloor bij het
beëindigen van de oorlog niet zijn werking en betekenis. Terwijl bij het vervallen
van de neutraliteitsvoorwaarden er geen enkele reden meer was dit soort smokkelen
te verbieden.
In hoeverre het verhaal van Jozef Kraanen een goed beeld geeft van het gebeuren
in het Susterens grensgebied, kan natuurlijk aan de hand van deze eigentijdse
getuigenverklaring uit later jaren niet afgeleid worden. Wij hebben er wel
vertrouwen in dat het een redelijke weergave is van hetgeen ook voorgevallen is in
het grensgebied met Schalbruch en Isenbruch. Het is een beeld van kleinschaliger
smokkelpartijen dan welke door Evert afgeschilderd worden.
Wat de gepresenteerde tekst betreft, hebben wij ons best gedaan te begrijpen wat de
schrijver ons wilde vertellen. In hoeverre dit steeds gelukt is, blijft ongewis. Het leek
mij voor de lezer echter makkelijker mijn zienswijze te presenteren, dan de letterlijke
tekst van onze bronschrijver.
Jozef Kraanen vóór de oorlog van 1914-1918
Aangezien ons verhaal pas begint op blad 93 van zijn levensverhaal missen we dus
veel van zijn kinder- en jeugdjaren. Jozef was in 1914 reeds zevenenveertig jaar. In
het verhaal dat ons ter beschikking staat, staat hij even stil bij deze periode. Hij
verdeelt het in twee perioden: zijn kinder- en jeugdjaren tot 1893, als hij zestien jaar
is en vervolgens de periode tot ca.1905, wanneer hij achtentwintig is. De laatste tien
jaar voor de oorlog is niet duidelijk, maar lijkt de eerste periode van zijn
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huwelijksleven te zijn. We vermoeden dat hij vanaf deze periode definitief
woonachtig op de Heide is geworden.
Hij heeft zijn jeugdjaren ervaren als een ‘slavenkind’. Dat gold niet alleen voor
hem maar ook voor zijn leeftijdgenoten. Zij allen moesten werken van
zonsopkomst tot zonsondergang. Het was hard werken voor die kinderen. ‘s
Zomers was er werk in de steenfabrieken en in het najaar ging men bij een grote
boer voor een paar centen ‘aan de dorsvlegel’ hangen. 25 cent verdiende zo een
kind. Vanaf hun tiende jaar gingen zij bij een onderaannemer werken. Het betrof
werk bij grote boeren en dan moesten ze de suikerbieten oogsten. De aannemer
ontving van de boer procenten.
Jozef Kraanen werd op 16-jarige leeftijd zelf onderaannemer in de
suikerbietenindustrie. Hij heeft die tijd ervaren als zeer positief. Hij werkte zelf niet
veel en is volgens eigen zeggen ‘door het leven gezwommen’. Hij was als
onderaannemer bekend in de hele Rijnprovincie en het Gulikerland. Twaalf jaar
lang heeft hij daar voor grote boeren suikerbieten geoogst met tien tot twintig man
personeel. Hierbij heeft hij ook zijn vrouw leren kennen. Hij sluit deze periode met
de opmerking dat ondanks zijn grote ondernemersgeest het geluk hem verlaten had
in 1906, het begin van zijn huwelijk. Hij is wellicht in financiële problemen
gekomen. Van welke aard deze waren, maakt hij niet duidelijk.
De jaren 1906 – 1914 worden in dit gedeelte van het verhaal niet meer ingevuld.
Oorlog 1914-1918
In 1914 begon de oorlog en deze duurde tot 1918. Hij begint zijn verhaal met de
opmerking dat hij gedurende deze periode niet gewerkt heeft en uitsluitend van het
smokkelen geleefd heeft. Het waren vier jaren van welvaart.
Later blijkt dit niet geheel waar te zijn. Hij blijkt dan als tuinman gewerkt te hebben
voor een heer Weijers, die de grote baas lijkt bij de ontwikkeling van het
spoorwegemplacement en de aanleg van de tunnel. Hij kreeg voor dit werk twintig
gulden per week en hij is dit blijven doen totdat het rangeerterrein en de tunnel klaar
waren. Meijers had een bungalow gebouwd en wilde een bloemen- en rozentuin
rondom zijn pand, dat diende als woning en kantoor.
Jozef had wel de vrije hand in de uren die hij er werkte; hij moest ervoor zorgen dat
alles er piekfijn uit zag. Zo had hij zijn handen vrij om overdag als tuinman te werken
en ’s nachts te gaan smokkelen. Dit werk heeft hij gedaan tot het einde van de oorlog
toen het rangeerterrein in gebruik werd genomen.
Hij vervolgt zijn verhaal dat de werklui in de oorlogsjaren een tijd van welvaart
kenden. Men werkt niet maar met het smokkelen voorzag men in het
levensonderhoud. Het smokkelen vond zijn basis in het feit dat in Duitsland
hongersnood heerste en in Nederland was overal genoeg van. Men kon met een
nachtje smokkelen wel honderd tot meer gulden verdienen. Er dient wel bij
vermeld te worden dat het niet ongevaarlijk was, want in die jaren zijn vijfhonderd
smokkelaars doodgeschoten, waarbij Jozef waarschijnlijk bedoelde in heel
Limburg.
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De commiezen langs de grens schoten soms raak, maar de meesten schoten (bewust)
mis. Want anders zouden er veel meer doden gevallen zijn. Jozef meende dat er
goede, maar ook boze commiezen waren.
Deze commiezen, door Jozef vaak grensbeambten genoemd, lagen steeds met twee
man op wacht om smokkelbendes te betrappen. Een bende bestond uit tien tot twintig
man. Wanneer de commiezen een smokkelbende zagen naderen, dan riepen ze dat
ze moesten blijven staan. De smokkelaars reageerden dan met het weggooien van
hun smokkelwaar en zetten het dan op een lopen. De commiezen begonnen dan te
schieten en schoten
veelal niet raak.

smokkelwaar had Jozef wel tien keer meegemaakt.

Een
van
de
commiezen bleef dan
achter
bij
de
weggeworpen zakken
met smokkelwaar, die
met
de
meest
uiteenlopende
levensmiddelen
gevuld waren. Hij
moest er op toezien dat
de smokkelaars niet
terugkwamen
om
alsnog de waar over de
grens te brengen.
De andere commies
ging een voertuig, een
handkar, halen om de
zakken op te halen en
te brengen naar hun
wachtruimte.
Het
verlies
van
de

De eerste anekdote die hij verhaalt, is er een waarbij de kogels hem om zijn oren
floten. Dat gebeurde toen hij langs de Koebeek1 liep. Hij sprong in de beek en hield
alleen zijn hoofd boven water. Daarna heeft hij vier uren lang onder water gelegen
zonder zich te verroeren. Het was een nazomerdag. De ambtenaar die de handkar
was gaan halen, kwam na vier terug om de smokkelwaar op te halen, die inmiddels
bij elkaar gesleept was. Ondertussen had Jozef van vier uur ’s morgens tot acht uur
in zijn netelige positie gelegen en had hij zich zeer stil moeten houden.

Koebeek is een verder onbekende aanduiding van een waterloop in Broek of IJzerenbos.
Wellicht dat het een van de twee takken van de beek die wij vroeger (ca 1960) ‘t
“Zigeundersbaekske noemde”, is.
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Toen hij eindelijk, nadat de commiezen weg waren, naar huis kon, kwam zijn vrouw
hem tegemoet. Zij viel hem om de hals. Zijn kameraden hadden hem al opgegeven,
waardoor zijn vrouw hevig verontrust was. De kleren kleefden aan zijn lijf en hij
kon moeilijk lopen. Maar gelukkig was het geen koude nacht geweest. Toen Jozef
thuiskwam, kroop hij onmiddellijk in bed. Eten kon hij niet, maar een half litertje
cognac wilde er wel in. De warme melk die zijn vrouw klaar gemaakt had, wilde hij
niet. Hij viel spoedig in slaap en sliep twaalf uur aan een stuk. Hij verwonderde zich
erover dat hij na een nachtje slapen weer zo fit als een hoentje was, alsof er niets
gebeurd was.
Een ander verhaal gaat over de nacht dat hij aan de grensgraaf, de Laakgraaf, stond
samen met vier andere smokkelaars. De graaf die twee meter breed was, stond die
dag vol water. Zij wierpen hun zakken met smokkelwaar over de graaf heen. Zijn
vier metgezellen sprongen tegen de oever van de overkant aan en raakten in het
water. Jozef lachte hen uit en hij zou wel eens even zonder nat te worden over de
graaf springen. Hij nam een aanloop, struikelde en viel midden in de graaf.
Gelukkig stonden de Duitsers hen al op te wachten, zodat hun waar snel verkocht
kon worden. Ook nu weer hetzelfde ritueel: snel, doornat naar huis met een fles
cognac naar bed en na een nacht uitslapen was men de volgende dag weer fit.
Bij het smokkelen hoorde niet alleen het brengen van de smokkelwaar naar en over
de grens. Het was ook vaak een probleem om aan voldoende levensmiddelen of
andere smokkelwaar te komen. Op de Heide was maar één winkeltje. De meest
smokkelwaar werd dan ook in Susteren of zelfs Sittard gekocht. De commiezen
probeerden ook de aankoop van smokkelwaar in de gaten te houden. Zo
controleerde men toen de tunnel klaar was, daar de mensen die in Susteren iets
gekocht hadden. Een groot probleem vormde voor de smokkelaars de waar op de
Heide te krijgen. Met kleine hoeveelheden en door vaak op en neer te gaan, kreeg
men toch voldoende waar bij elkaar. Als je echter eenmaal op een dag door de
commiezen aangehouden was, kon je maar beter geen tweede keer gaan, want dan
liep het mis.
Toch waren het niet de mannen die voor de waar zorgden. Het waren veelal de
vrouwen die zorgden dat waar op de Heide kwam. De vrouwen verborgen dan de
levensmiddelen onder hun rokken en konden zo makkelijk de commiezen passeren.
Jozef, zijn vrouw Clara en vier kinderen hebben in de oorlogsjaren vooral van het
smokkelen geleefd.
Hij was na de oorlog, toen het smokkelen stopte, weer net zo arm als voor de oorlog,
zoals zovele anderen.
De kapitalisten. Ook waren er mensen die grof geld overgehouden hadden aan het
smokkelen in de oorlog. Zij gingen uiteraard niet met ‘pungele’ met
levensmiddelen over de grens. Zij smokkelden tien tot twintig koeien en ook
paarden. Deze mensen vertelden aan de gewone kleine smokkelaars dat ze veilig
het vee over de grens konden brengen. Zij hadden immers de ‘dienstleiders’
omgekocht. Zij zorgden ervoor dat er op bepaalde plaatsen langs de grens geen
commiezen zouden liggen, zodat tussen bepaalde tijdstippen een vrije doortocht
mogelijk was.
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Ondanks alles kon het gebeuren dat andere commiezen lont hadden geroken van de
overeenkomst. Het gebeurde dan dat enkele ‘vrijwillig’ (ik denk dat bedoeld wordt
buiten het dienstrooster om) op patrouille gingen en dan zo’n groep met koeien en
paarden ontdekten. Dergelijke veetransporten gebeurden slechts eenmaal per
veertien dagen.
Een volgende anekdote van Jozef Kraanen. Hij liep met twee vrienden door het
Broek. Ze hadden alle drie een zak met levensmiddelen bij zich. Nadat ze juist de
grens waren gepasseerd, werd er opeens vanaf de Nederlandse kant op hen
geschoten. Zij lieten zich direct vallen en kropen op handen en voeten naar een
hooiberg en kropen er niet op of in, maar eronder. De Nederlandse commiezen
wisten wel dat ze niet over de grens mochten schieten en toen hun Duitse collega’s
enkele waarschuwingsschoten losten, stopte het schieten vanaf de Nederlandse
zijde.
De Duitse opkopers, die zich ook in veiligheid hadden moeten brengen, lagen al op
ons te wachten. Een groep koeiendrijvers had ook van de situatie gebruik gemaakt
en hun kudde over de grens gebracht. Jozef zegt hierbij dat de Nederlandse
commiezen de kwaadste niet waren, aangezien er anders wel slachtoffers waren
gevallen. De drie vrienden verkochten snel hun waar en gingen toen helpen bij het
verzamelen van de koeien. Deze waren al verkocht voordat ze de grens over gingen.
De koeien werden vervolgens op transport gesteld.
Smokkelen deed iedereen. De kleine man, zoals Jozef die een zak met
smokkelwaar over de grens droeg tot de rijke mensen en de kapitalisten. Duitsland
was in die jaren aan het ‘verhongeren’. Dit zou ook de oorzaak zijn dat Duitsland
uiteindelijk de oorlog verloor. Nederland mocht van de geallieerden geen
producten aan Duitsland leveren. Duitsland moest zich zelf verzorgen. Alhoewel
Jozef het niet met zoveel woorden zegt, was het smokkelen een gevolg van het
verbod van de geallieerden en waarom de Nederlandse staat zo hard tegen de
smokkelaars optrad.
Toch was al dat smokkelen slechts een druppel op een gloeiende plaat. Uiteindelijk
verloor Duitsland toch de oorlog door de honger.
Een volgend verhaal van Jozef speelt zich af op paasmaandag niet zolang na de
‘veldslag met de koeien’. Jozef lag met zijn vrouw te slapen toen er ’s nachts op de
deur werd geklopt en eraan gerammeld. Toen hij opendeed, stonden er een man of
vijf. Zij vroegen hem of hij meeging over de grens. Zij hadden de commiezen
omgekocht en als hij een zak met smokkelwaar had, dan kon hij meegaan. Jozef
antwoordde dat hij niet meeging, ook al omdat zijn vrouw Clara dat niet toeliet.
Zijn zwager Bert Jessen vroeg of hij met Clara mocht spreken. Deze kwam
ondertussen uit de slaapkamer en zei dat Bert zich niet moe moest praten, omdat
Jozef, omdat het paasmaandag was, niet mee mocht. Men probeerde nog dat er nu
geen risico was, omdat ze de commiezen omgekocht hadden. Jozef begon te
twijfelen, maar Clara maakte er direct een einde aan. Jozef ging met haar naar bed!
Vandaar de reactie uit de groep: “Vrek mer, lieëlik wief”.
Toen ze een tijdje in bed lagen, hoorden ze ineens schoten vallen. Ze sprongen uit
bed en liepen naar buiten om te kijken van waaruit geschoten werd. Het schieten
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stopte maar niet. Op straat zagen ze drie personen komen aanrennen. Jozef en Clara
zeiden dat ze konden stoppen met rennen; hier is geen gevaar meer. Ze stopten dan
bij ons tweetal.
Jozef schamperde dat het een uur geleden nog zo vrij was. Flauwe kul, antwoordde
zijn zwager, ”jij weet toch dat ook al geeft de dienstleider een vrijgeleide er altijd
nog het gevaar van die ‘vrijwillige patrouille’ dreigt.” Ja, dat wist Jozef ook wel en
deze vroeg waar ze aangevallen waren. “Op Biesterd2”. Jozef verbaasde zich erover
dat ze al zo dichtbij aangevallen werden.
Op de vraag waar de andere twee waren, kreeg hij als antwoord dat zij dat niet wisten
en dat ook zij zich maar moesten zien te redden. Dat was ook zo. “Als er maar
niemand getroffen is”, reageerde Jozef. Men wilde nog even bij Jan Jennissen en Piet
van Thoor langs gaan of ze veilig thuis waren gekomen. Jozef kreeg toestemming
van Clara om even mee te lopen. Jan bleek nog niet thuis en hun bekroop een angstig
gevoel. Bij Piet was er een beter nieuws; hij was inmiddels ook thuis gekomen. Thuis
gekomen ging Jozef naar bed en dacht aan zijn goede vriend en goed mens Jan. Hij
moest er maar steeds aan denken.
De volgende dag gingen zij op onderzoek uit, waar Jan toch gebleven was. Zij liepen
door het Broek naar de plaats waar het groepje aangevallen was. En daar zagen ze
Jan liggen, dood! Er stonden twee grensambtenaren bij en ons groepje wilde tot bij
Jan gaan, maar werd door de commiezen tegengehouden.

De grensambtenaren van Susteren (Was ons groepje opgewacht door enkele
commiezen uit Echt?) waren op het schieten afgegaan. Zij kenden Jan en ze
berichtten het voorval aan de onderchef. Met een handkar kwam men de dode
ophalen en nadat een deken over hem was gelegd, werd hij naar zijn vrouw met vier
kinderen gebracht. Er was heel wat consternatie in Susteren. Het smokkelen lag
enkele weken stil.
2

Biezerd of Bezerd
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Een andere keer had een buurman van Jozef, Harie Craenen, een zak smokkelwaar
verzameld in Susteren. Harie dacht dat ’s nachts binnen de woonkernen niet
gecontroleerd werd, immers de commiezen die wakker waren lagen aan de grens en
de overige sliepen. Hij had zich echter vergist en hij werd op straat neergeschoten.
Hij liet vrouw en drie kinderen na.
Van zulke verhalen kan Jozef er wel tien opschrijven.
Een volgend verhaal vertelt over ene Paul, welke door Jozef een beroepssmokkelaar
wordt genoemd. Deze ging eens met de trein naar Sittard om smokkelwaar te kopen.
In Susteren werd hij op het perron opgewacht door twee commiezen. Paul had geen
koffer met waren bij zich, maar had rondom zijn lijf textiel gebonden. Paul die zijn
handen in zijn broekzakken had, werd gesommeerd om deze er uit te halen. In de
rechter broekzak had hij ook een dolkmes. Hij schopte de commiezen van zich af en
zwaaide met de dolk. Hij raakte er een in zijn hals, maar deze liep geen letsel op
omdat hij beschermd wed door een hoge boord.
Paul zette het op een lopen en toen begon men op hem te schieten. In plaats dat Paul
geraakt werd, werd een sergeant dodelijk getroffen.
De dienstleider van de commiezen, die op dat moment in zijn kosthuis verbleef, ging
bij het horen van het schieten ook op straat kijken en ook deze werd door een kogel
door het hoofd getroffen en was op slag dood. Diezelfde sergeantcommies, de
dienstleider, had eerder op die dag in de ochtend op de IJzerenbos Jozef Hulsmans
doodgeschoten. Toen Jozef dit verhaal schreef, stond het stenen kruis op de plek
waar ze Jozef Hulsmann neergeschoten hadden.
Soldaatcommiezen en burgercommiezen. Jozef maakt verschil tussen twee soorten
commiezen. De burgercommiezen hadden als taak de belasting- en accijnszaken te
innen. De soldaatcommiezen waren dan diegene die langs de grens lagen en ook
binnen Susteren patrouilleerden om te kijken of niet mensen opvallend veel
inkochten. Deze soldaten hadden dus tot taak om de grens met Duitsland dicht te
houden, zodat men aan de opdracht van de geallieerden kon voldoen.
Weelderig leven. Portemonnees kenden Jozef en zijn makkers niet. Ze hadden het
geld los in de broekzak. Jozef zegt dat hij zelfs gezien had dat mensen in de café’s
sigaren aanstaken met biljetten van tien gulden. Men leidde in die tijd een
weelderig leven. Aan de andere kant was het ook een gejaagd en onrustig leven.
Enerzijds was er het verzamelen van smokkelwaar en vervolgens moest het de
grens overgebracht worden. De mensen waren wel sterk: in één adem droegen ze
zakken van vijftig kilo over de grens.
Duitsers uit de grote stad. Wanneer men de smokkelwaar over de grens gebracht
had, stonden daar opkopers te wachten om de waar over te nemen. Deze opkopers
waren niet alleen mensen uit Schalbruch, Isenbruch en Havert, maar menige
opkoper kwam van ver. Er waren er uit Krefeld, Keulen en Dusseldorf. Het kwam
zelfs zover dat men de smokkelaars de waar uit handen nam. Men hoefde maar te
vragen, waarbij men wel een lijst liet zien van de goederen die aanwezig waren. De
honger was zo groot dat het vaker tot een handgemeen kwam. Zo ook die keer dat
Jozef met een ‘verkessjènk’ de grens overging. Hij vroeg vijfhonderd mark voor de
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ham. Na een vechtpartij besloot men eindelijk om de ham te verloten. Soms
moesten ook de Duitse grenscommiezen de orde herstellen.
November 1918 einde van de oorlog.
Nadat er vrede gesloten was, trokken tien dagen lang Duitse troepen vanaf Maaseik
via Roosteren, Dieteren en Susteren naar Isenbruch. De Duitsers mochten niet
stilstaan, maar men kon wel al lopend met hen praten. Bert Jessen meende ook slim
te zijn en kocht van een soldaat voor een pakje sigaretten een zak vol schoenen van
verschillende maten. Toen hij bij zijn vrouw Marie, een zus van Jozef Kraanen,
thuiskwam, meende hij een goede koop gedaan te hebben, maar toen hij de zak op
tafel leeg maakte, kwam hij van een koude kermis thuis: het waren allemaal linkse
schoenen.
Bert ontstak hierop in woede en wilde het de Duitsers betaald zetten. Hij ging terug
naar de stoet doortrekkende soldaten en zag er een onbeheerd rustig paard. Hij haalde
dit uit de stoet, sprong er op en reed richting Nieuwstadt. Hij had er niet lang plezier
van, want het voorval werd telefonisch doorgegeven aan de bereden marechaussees
en die haalde Bert makkelijk in. Bert moest het paard terugbrengen.

Einde welvaart. Het einde van de oorlog maakte ook een einde aan het smokkelen.
Dit einde betekende eveneens voor veel mensen het einde van de welvaart, een
periode van weelde.
Hiermee eindigt het relaas van Jozef Kraanen over de oorlog van 14-18. Of de rest
van het verhaal nog boven water te halen is? De tijd zal het leren.
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HISTORIE

Levensloop van een kerkklok – Evert Zits
Evert Zits

In de vorige Heemklank werd een verhaal gepubliceerd over de levensloop van een
eeuwenoude kerkklok (uit 1309) van de Amelbergakerk.
Het einde van dit verhaal was dramatisch. Op 14 maart 2008 werd de klok op
klaarlichte dag geroofd en nooit meer teruggevonden.
Hoe de reacties op deze brute roof toen waren hebben wij nog niet vermeld. Het zal
de lezer zeker interesseren.
Reacties
Zowat de hele vaderlandse pers, alsook de NOS nieuwsdienst maakten melding van
de spectaculaire klokkenroof in Susteren. Vooral op Facebook kwamen vanuit het
hele land reacties van velerlei aard. Hier volgt een kleine samenvatting:


Wat een schande. Een beetje een arme, weerloze klok stelen. Waar gaat het heen
in deze wereld.



Raar dat het kan gebeuren.



Wat een mooie kerk! Verschrikkelijk dat die klok gestolen is.



Maar toch wil ik de klok terug.



Waarschijnlijk omgesmolten voor een dak op moskee in Roermond.



Het is gewoon de afspiegeling van de mentaliteit van onze overheid. Onder het
mom ‘normen en waarden’ wordt alles wat een Christelijk karakter heeft, kapot
gemaakt. Het is te hopen, dat deze ruggengraatloze slopers snel het veld ruimen.
Helaas zal een andere ploeg slopers dan klaar staan om verder te gaan. De CU
neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Het zijn slapjanussen. En over het
CDA kan ik alleen maar zeggen. Als je nergens bij hoort, kun je daar terecht.
Normloos en waardeloos.



Ze zwaaiden en toeterden toen ze er mee vertrokken. Ik moet er ook nog wel om
lachen ook. Het is natuurlijk niet leuk. Maar ik zie toch een heel komisch beeld
voor me, en zie mister Bean …Kan er niets aan doen. Voor een stomme klok
zetten ze een helikopter in, maar als iemand met een Mercedes met 200 over een
drukke provinciale weg scheurt en tientallen levens in gevaar brengt, sturen ze
er 20 politiewagens achteraan die net zo gevaarlijk bezig zijn. Als ze daar nou
een helikopter op af sturen



Het zal nu wel stil zijn in Susteren.



Dans Amelberga “Gaef ós klökske teruuk! Waal grappig det de Pruusje ’t neet
veur mekaar krege mer die boerepummele waal”.



Geen klokje klingeling meer.



En terecht, die relie-herrie is toch nergens goed voor.



Stelletje ratten. Normen en waarden zijn overal ver te zoeken.
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Misschien een stunt van de Janse Bagge Band.



Er staat in Susteren een kanon op de markt. Daar mogen ze die dieven mee stuk
schieten.

De brutale roof van ‘hun’ oude klok heeft de gemoederen van de mensen van OudSusteren nog lang bezig gehouden. Dit klokmonument op de hoge sokkel was een
vertrouwd beeld geweest en had nog wat grandeur gegeven aan het sfeerloze
kerkplein.
Maar toch kwam de klok nog eens in
de picture en wel tijdens de carnaval
2009!
Een van de bekendste Susterense
einzelgenger,
Harie
Genders,
wandelde toen in een zelf
vervaardigde, op ware grootte
uitgebeelde kopie van de geroofde
klok, in de carnavalsoptocht.
Zijn creatie was zo treffend dat zij na
carnaval een tijdje op de sokkel op
het plein werd geplaatst.

In het parochieblad schreef de toenmalige
deken W. Geurts:
Wat een geweldig uniek idee van de heer
Harie Genders om de gestolen klok op deze
wijze te vervangen. Ik denk dat het bij velen
weer mooie herinneringen oproept aan de
situatie zoals die was. Nu kan ik mij ook
voorstellen hoe het geweest is. En voor de
toekomst? Wie weet wat er nog voor ideeën
uit de bus komen. Er valt in ieder geval over
te praten.
Helaas, men is kennelijk niet aan praten
toegekomen. Maar wie weet. Bij God en in
Susteren is alles mogelijk! Uiteindelijk is al
eens eerder bewezen dat men er van een
oude klok een mooie replica kan maken!

De klok hangt nog steeds
in de tuin van Harie Genders
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HISTORIE

Een historisch verhaal over Susteren (7)- Wil Schulpen
Wil Schulpen

Het nieuwe, hoog middeleeuwse klooster
Het nieuwe hoog middeleeuwse klooster te Susteren werd in het tweede en derde
kwart van de elfde eeuw gebouwd. Dit baseren we niet op mondelinge of schriftelijke
overlevering. De datering is het resultaat van vergelijking met andere gebouwen uit
die periode. Met name de grote overeenkomst van Susterens krypte met die van de
munsterkerk van Essen, die in 1051 gewijd is, drukt een zwaar stempel op de datering
van Susterens munsterkerk. Men neemt aan dat de crypte spoedig na de wijding van
haar Essener voorbeeld is gebouwd. Dateringen als ‘omstreeks 1060’ en ‘derde
kwart elfde eeuw’ of tweede helft elfde eeuw’ zijn hierop gebaseerd.
Wij weten nauwelijks iets over deze tijd in onze streek. Eigen bronnen zijn er niet
en wie de kerk met wiens ondersteuning gebouwd heeft, is ons niet bekend op basis
van schriftelijke overlevering. Op basis van latere bronnen mogen we aannemen dat
het nieuwgebouwde kloostercomplex als patronaat heeft Amelberga, Albericus en
Gregorius. Dit zijn drie in de kerk begraven lokale heiligen. De voogdij lag volgens
de oudste vermeldingen bij het huis Valkenburg en/of Gelre. Men neemt aan dat de
voogdij rond 1100 aan Goswijn I van Heinsberg behoorde en dat deze zijn zoon
Goswijn in 1118 reeds de voogdij overhandigd had. Deze laatste Goswijn werd ook
‘van Susteren’ genoemd.
Het begin van de nieuwbouw valt samen met de periode dat Gerard van Wassenberg
en zijn gelijknamige zoon hun macht aan het vestigen zijn in deze streken. Bekende
adellijke huizen die hun oorsprong vinden in het huis van Wassenberg zijn de graven
van Gelder en de heren van Heinsberg en die van Valkenburg. Het zijn die huizen
die in de dertiende eeuw in onze streken om de macht strijden. Wanneer we
duidelijkheid krijgen in de dertiende eeuw blijkt dat vooral de heer van Valkenburg
het voor het zeggen heeft in het rechtsgebied van Susteren, dat deze eveneens de
voogdij over de abdij bezit en dat de graaf van Gelre de heerlijkheid Dieteren tot zijn
bezittingen mag rekenen.
Op basis van het feitenmateriaal mag men wel aannemen dat het klooster vanuit
Wassenberg uitdrukkelijke ondersteuning heeft ontvangen. Het klooster zal in deze
tijd deze ondersteuning hebben gehad omdat het een functie had in de opvang van
adellijke dames. Dit gold niet alleen de opvoeding, maar vaak ook verbleven de
dames hun hele leven in de instelling met de achterliggende bedoeling dat het
familiebezit zoveel mogelijk in zijn geheel doorgegeven moest worden aan volgende
generaties.
Wanneer we afgaan op hetgeen we weten over de samenleving in de Susterense abdij
dan kunnen we slechts concluderen dat er geen gegevens voorhanden zijn en we dus
uitsluitend aangewezen zijn op enerzijds gegevens van elders en anderzijds op
interpolatie van gegevens naar een verder verleden.
Wat dit laatste betreft komen we terecht bij het oudste gegeven uit de eigen
abdijoverlevering: abdis Imago van Loon in 1174. Deze is wellicht ook kanunnikes
in Munsterbilzen geweest en wellicht zelfs ook nog later abdis. Dit geeft voldoende
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basis om voor de twaalfde eeuw aan te nemen dat het al een stift was, een klooster
bewoond door kanunnikessen en kanunniken. Deze vorm had het ook in latere tijden,
maar ook vóór de twaalfde eeuw?
Dat het klooster van het begin van de nieuwbouw een stift, klooster voor
kanunnikessen en kanunniken was, ligt wel voor de hand. Het is niet waarschijnlijk
dat men in de eerste eeuw van de nieuwbouw een rigoureuze verandering
doorvoerde.
Of de samenleving binnen de abdij vóór en na de nieuwbouw van de eerste gebouwen
in het midden van de elfde eeuw veranderd is? Niets dat erop wijst, maar ook niets
dat het bevestigt.
De nieuwbouw.
Het oude kloostercomplex, dat zijn oorsprong vond in de tweede helft van de
zevende eeuw, bestond uit een verzameling van afzonderlijke gebouwen: een
zaalkerkje van wellicht vijfeneenhalve bij elf meter, alwaar nu de viering en
priesterkoor binnen de Amelbergakerk liggen en waar ook de sarcofagen van rond
700 aangetroffen zijn.
Sarcofagen: begin dit jaar ontving ik van mevrouw Finoulst van de Franstalige
universiteit van Brussel enige informatie over de sarcofagen welke in de kerk zijn
aangetroffen. Zij heeft twee van de sarcofagen onderzocht en wel de sarcofaag die
in de crypte van de kerk staat en de sarcofaag die indertijd ondergebracht was in het
Museum van de Vrouw. Zij schreef dat de sarcofagen gemaakt waren van oölitische
kalksteen type Savonniéres. Deze kalksteen is ook nu nog verkrijgbaar. De datering
van de twee onderzochte sarcofagen zijn 7e eeuws of begin 8ste eeuw.
Voor zover Henk Stoepker zijn conclusies vrijgegeven heeft werd de bouw van het
nieuwe klooster begonnen met de nieuwe (huidige) kerk en de !westbouw van het
klooster. Deze sloot niet aan op de noordkant van de noordelijke toren, zoals veelal
verondersteld werd, maar lag geheel ten oosten ervan. Of dit oudste woongedeelte
van het klooster op de kerk aansloot, werd niet duidelijk. De fundamenten stopten
op korte afstand van het kerkgebouw.
Ook zijn er geen aanwijzingen die erop wijzen dat dit gebouw (westvleugel van het
klooster) tegen de kerk, dus de noordelijke zijbeuk, aanlag. Laat staan dat er
aanwijzingen zijn dat het gebouw reikte tot de lichtbeuk en dus raakte aan de
oostzijde van de noordertoren. Vensters en oud muurwerk verraden geen contact.
Vooralsnog lijkt het meer voor de hand te liggen dat deze westvleugel geen contact
maakte met het kerkgebouw en er dus ook geen sprake kan zijn van een deur in de
noordelijke toren.
Aansluitend – mogelijk al in de twaalfde eeuw – werd de oostvleugel gebouwd. Deze
stond wel in directe verbinding met het kerkgebouw. Sporen van deuren werden
aangetroffen in het noordelijk zijkoor en zijn nu nog goed waar te nemen. In deze
tijd werd ook aan de binnenzijde van de drie gebouwen (kerk, oost- en westvleugel)
de kloostergang aangelegd. Deze is gemarkeerd in het kerkplein. Tussen deze
kloostergang ontstond dan de nagenoeg vierkante ruimte, die als een soort
binnenplaats of –tuin opgevat kan worden. Centraal in het midden was wellicht een
bijzonder object, waterpunt, fontein. Het klooster had nu zijn definitieve carrévorm.
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De datering van de noordvleugel, die het kloostergebouw completeerde, is gebaseerd
op de dichtgegooide gracht die onder het gebouw werd aangetroffen. Aangezien men
het dichtgooien van deze gracht in het begin van de dertiende eeuw dateerde, kan de
bouw niet van voor 1200-1250 dateren.
Dit levert als resultaat op dat de bouw anderhalve tot twee eeuwen geduurd heeft:
midden elfde tot midden dertiende eeuw.

Op de oudste twee zegels van de plaats Susteren, het schepenzegel en het stadszegel,
staan twee vrouwen afgebeeld. Een nadere bestudering levert op dat deze dames
valken aan het africhten zijn voor de jacht (loere). Men is al gauw in Susteren
geneigd om twee dames in verband te brengen met twee heiligen die in de abdijkerk
begraven werden. Dat men geen heiligen heeft willen afbeelden, blijkt duidelijk uit
het ontbreken van de nimbus, de heiligenkrans rond het hoofd.
Kennelijk heeft men ‘dus’ twee adellijke dames willen afbeelden. De symboliek van
deze afbeelding kan in onze Susterense situatie alleen maar teruggrijpen op het
adellijk vrouwenstift van Susteren. Dit is wel in overeenstemming met de
wijzigingen in de statuten van het stift in 1348, waarbij de dames verboden werd in
de kleding passend óver de gehuchten en straten’ mochten wandelen. Zij mochten
niet meer meedoen met de burgerlijke feesten en etentjes.
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Men greep niet terug op een van de vele heiligen van Susteren, bijvoorbeeld de
patroonheiligen van de abdijkerk. Men zou kunnen argumenteren dat boven in het
stadswapen het begrip ‘sorores’ staat, wat we kunnen vertalen met zusters in welke
betekenis dan ook. Dat men de naam Susteren heeft willen weergeven.
Er is een legende en diverse andere overleveringen die de plaatsnaam koppelt aan
het begrip ‘zuster’. Een oude legende spreekt dat de nonnen in de vroegste tijden
elkaar groetten met ‘zuster’ en daarom gingen de mensen in de omgeving het
klooster Susteren noemen. Een andere overlevering spreekt ervan dat men vanwege
het feit dat de drie gezusters Gertrudis (van Nijvel), Aldegondis (van Maubeuge) en
Amelberga (van Susteren) het klooster alhier gesticht en van rijke bezittingen
voorzien hadden, de naam Susteren aan het klooster gegeven hadden. Bekender in
de oren is de overlevering dat Amelberga, Benedicta en Cecilia aan de basis van de
naamgeving lagen.
Toch menen we dat we ook een andere mogelijkheid onder ogen moeten zien. De
adellijke dames die valken aan het africhten zijn, doet ons niet denken aan heilige
of godsvruchtige vrouwen uit de diverse overleveringen. In tegendeel de afbeelding
doet ons meer denken aan de beschrijving van het kloosterleven dat in 1348 door de
bisschop van Luik werd afgekeurd en de dames kregen nieuwe statuten opgelegd.
Het nuanceverschil is hierin gelegen dat niet zozeer teruggegrepen wordt op de
periode van de heiligen (7/8e eeuw) maar meer naar de periode van de 12/13e eeuw,
een periode waarin de nonnen als adellijke dame deelnamen aan wereldse feesten en
danspartijen. Dit werd in 1348 statutair verboden.
Het maken van het schepenzegel (1200-1250) en het stadszegel (1260) ligt in ieder
geval in die vrijgevochten periode van onze abdij.
Arbeid ten gevolge van de nieuwbouw
De nieuwbouw die in de elfde eeuw begon en zeker geduurd heeft tot het begin van
de dertiende eeuw heeft generaties ambachtslieden arbeid verschaft. Het ligt voor de
hand dat deze ambachtslieden, die ook wel een handvol kooplui aantrokken zich in
de buurt van de abdij vestigden. Uiteraard in een meer prestedelijke vorm van een
kern, dan van een landbouwgemeenschap.
Deze nieuwe kern ontstond niet bij de oude landbouwnederzetting, maar werd
gesticht aan dezelfde kant van de Rode Beek, die oorspronkelijk verantwoordelijk
was voor de voorde, waaraan de Veurderpoort en de Veurderstraat (nu Marktstraat
en Raadhuisstraat) en uiteraard Veurth hun namen dankten. Deze ontstond ook aan
La grande route (Tranchotkaart 1804) ofwel de noord-zuid verbindingsweg aan de
oostzijde van de Maas.
Het is dan ook goed mogelijk dat de mensen van Susteren toen ze ergens omstreeks
1200 een symboliek voor hun schepenzegel zochten , zich al gauw herinnerden dat
de woonkern Susteren zijn ontstaan dankte aan de nieuwbouw van de abdij van
Susteren. En hoe kon men de abdij symbolisch beter weergeven met haar
bewoonsters. Zij kozen een afbeelding van deze adellijke dames, zoals zij deze in
het dagelijks leven tegenkwamen. De keuze voor de valken was een typisch iets voor
de adellijke dames.
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EFFE RAOJE

Effe raoje (deil 17)- Annie Schreuders-Derks – Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

1.Praam
1. Sjtaekvleeg
2. Sjtrikpreem
3. Gesjieër bie paerd
2.Kouter
1. Grapjas
2. Óngerdeil van ein ploog
3. Baby kabouter
3.Zich haarènkele
1. Haore van de bein sjaere
2. Hènkelsjpel veur maedjes
3. Zich de ènkele pienlik sjtoate mit de eige klómpe
4.Hègkesjteuëterke
1. Klein veugelke
2. Saort hègkesjiër
3. Kènjergrepke
5.Èllewaar
1. Manufacture (Betje van de Kamer)
2. Sjlaeg (mit de èllemaot)
3. Saort peignoir
6.Trumphamer
1. Klokkehamer veur ’t beiere
2. Kènjerhaemerke (hamertje tik)
3. Saort hamer bie ein drumsjtèl
7.Baol
1. Groate zak
2. Haol
3. Dikke balk
8.Oetgesjteveld
1. Kapot meug geloupe
2. Zöndisse sjoon aan
3. Sjoan oetgesjtald
9.Hanepin
1. Penis van haan
2. Hieël klein bietje
3. Apparaat óm hane te vange
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AW FOTOOS
Oude foto’s – Jacques Rours
Door Jacques Rours

Diverse Susterense mannen wilden wel eens een luchthaven met de vliegtuigen van
dichtbij zien. Er gingen vóór de oorlog diverse vluchten naar Nederlands Indië. En
ook naar Australië. De mannen op de onderstaande foto zijn volgens mij allemaal
spoorlui. Die hadden voor de oorlog elk jaar 21 vrije reisdagen en wat doe je dan?
Reizen met de trein natuurlijk en dus ook naar de luchthaven. De meest linkse
persoon is Louis Rours. De middelste man is Helgers. Van de andere drie personen
ben ik me niet zeker.

Hieronder: derde van links
is Louis Rours

Hieronder: tweede van
links is Louis Rours

Herkent
iemand
een van de drie
andere personen,
laat het me weten.
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PROGRAMMA 2019
Do. 19 sept.

19:00 uur opening oorlogswandeling Willibrordplein
20:00 uur in Vastrada: film over het toneelstuk ‘De Moder’
Do. 7 nov.
Reünieorkest Limburgse Jagers en teksten WO 2
17 oktober
In samenwerking met Veldeke Echt “Sjterre Sjtraole
Do. 16 jan.’20 In het kader 75 jaar bevrijding: Film van toneelspel ’t Bleumke d’roet

De oplossinge van Effe Raoje.

1= 1 + 3 Een praam is een hulpmiddel om een paard rustiger te laten worden of
rustig te houden. Het bestaat meestal uit een stuk hout met een lus van touw, De lus
wordt om de bovenlip aangebracht en aangedraaid. Hoewel het er voor het dier
zeer pijnlijk uitziet, voelt het er volgens ervaringsdeskundigen weinig van.
2=2 3=3 “Dao zit ein hègkesjteuëterke” “Wo?” Den wórste mit de naas in ‘n hègk
gesjtoate. 4=3 5=1 6=1 7=2 Ein baol noot. 8=3 9=1+2
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WEURDJE VAN DE REDAKSIE

Weurdje van de redaksie – Cor Voorter

De lètste maondj van ‘t jaor is veur väöl luuj eine maondj van tradisies. Dènk mer
aan Sinterklaos, advent en Kersmis. Toch zeen d’r mieë tradisies es dees drie door 't
ganse jaor. Allein in december geuf det nog ein speziaal geveul schienbaar en det is
veur jederein perseuënlik.
Toch zeen tradisies vandaag d’n daag aan verangering ongerhevig. Soms ómdet d’r
ein zoagenaamde maatsjappelikke discussie euver is óntsjtange of ómdet tieje
verangere. Det lètste is een natuurlijk proces, det ieëste neet en dao zit noe neet ‘t
probleem.
D'n Heemklank is ein tradisie in ‘t besjtaon van de vereniging van Natuurvrunj en
sommige luuj vraoge veurzichtig of weer oet blieve kòmme of det weer ouch
nuutsbreeve gaon oetgaeve.
Zeet mer neet bang! D'n Heemklank kump jeder drie maondj oet op papier. Die
tradisie is ‘t waerd om vas te hauwte.
Väöl laesplezeer!
Veur uch allemaol en veur die die uch deerbaar zeen:
Zalig Nuujjaor,
de kop vol haor
de mondj vol tenj
en ein waffel in de henj!
De redaksie.
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VAN DE VERENIGING

Van de vereniging- Wil Schulpen
Wandeling door Hout en Mehre

Donderdag 20 juni om half acht verzamelde
zich bij het koffiehuis IJzerenbos een groep
van ca vijfentwintig mensen voor een
wandeling door ‘t Hout en de Mehre. Onze
voorzitter, John van Bree, leidde de groep
rond de wist op diverse plaatsen de mensen te
vertellen over het bijzondere van de locaties.
Zo wandelde de groep richting overweg,
waarbij even werd stilgestaan bij het verleden
van het spoorwegemplacement.
De tocht werd voortgezet via de parallelweg
langs de spoorlijn. Bij de kruising met de
Rode Beek, kwam de geschiedenis ervan
boven water. Bij Topskoel werd aandacht besteed aan het moordkruis dat herinnerde
bij een moord uit vervlogen tijden.
Bij het verlaten van het bosgebied viel onze ogen op de drie woontorens die in het
woongebied van de Mehre lagen. John wist zijn medewandelaars te vertellen dat
deze torens namen droegen van Keltische godinnen. Dit omdat opgravingen in de
Mehre bewoning uit de Keltische tijd hadden aangetoond.
Bij het Mariakapelletje werd even halt gehouden en vervolgens ging de tocht langs
Op de Wallen, die ons herinnert aan het gegeven dat Susteren in lang vervlogen
tijden stadsrechten verwierf
en daarom omgeven was
door gracht en wal.
Via de Mehre en met name
het wandelgebied erin werd
de wandeling voortgezet.
Een gedicht en ’t sjluuske
kregen de aandacht van de
wandelaars, waarna de
terugweg naar ’t Koffiehuis
werd ingezet.
Daar werd nog genoten van
enkele consumpties, waarna
men voldaan huiswaarts kon
gaan.
Gedicht van Annie Schreuders
Derks en in 2018 geplaatst op
de locatie waar ieder jaar het
vuur ontstoken wordt
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Kroedwèsj en fête de Champêtre

Zaterdag 17 augustus, feest van Maria Hemelvaart, was in de Amelbergakerk de
traditionele, jaarlijkse zegening van de kroedwèsj. Een club onder leiding van Tiny
Crewe Jones van Mierlo had wederom voor enkele honderden kroedwèsje gezorgd,
die bij de ingang van de kerk voor een schappelijk prijsje te verkrijgen waren. Ze
vinden grof aftrek en de kerk zat als van ouds weer nagenoeg vol. De mis werd
gelezen door deken Lauvenberg en Annie Schreuders Derks bracht haar ode aan de
Kroedwèsj weer ten gehore.

Na de mis ging het gezelschap richting markt alwaar de onthulling van het reliëf van
de nootdag plaatsvond. Van deze happening is in de vorige Heemklank verslag
gedaan.
Hierna ging het richting beeldentuin of beter gezegd gezien de weersomstandigheden
richting HK van scouting Susteren. Deze ontving ons op hartelijke wijze. Hier werd
gezorgd voor een natje en droogje. Onder de meeslepende tonen van
accordeonmuziek, welke ons ten gehore werd gebracht door Ad Gijzels, werd nog
enkele uren gezellig bij elkaar gezeten. Deze avond werd ook weer eens het Rad van
fortuin van stal gehaald. Er waren prijzen en iedereen kon gratis hieraan meedoen.
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Sjterre Sjtraole

Op 17 oktober was het tweejaarlijkse Sjterre Sjtraole in de Harmoniezaal,
georganiseerd door Veldeke kring Echt en onze vereniging. De zaal liep al snel vol.
Er waren uiteindelijk een 180 personen aanwezig, bezoekers en artiesten. Het werd
een ware happening geopend door onze voorzitter en afgesloten door de voorzitter
van Veldeke. Door de avond werd het publiek geleid door Jos Douven, die op zijn
onnavolgbare wijze de diverse optredens inleidde.
Gedichten werden voorgedragen door winnaars van de schoolwedstrijden: Evan
Kraanen, Vinnie Huisman en Mirthe Pustjens. Limburgse leedjes werden gezongen
door het dameskoor van Deetere met solo zang van Anita Claessen en met
begeleiding van Ad Gijzels. Mooie zang van Linda Koolen met begeleiding van
Johan Derez. Annie Schreuders Derks met een sketch zelfverdediging, De Rivella
Boys met Eef Masthof en afsluitend accordeon muziek met meezingers van Ad
Gijzels. De avond liep weliswaar uit, maar was dan ook een ware happening.

Sandy Reijnders verraste de zaal op
een prachtig stukje muziek op haar
hobo.

Bijzondere mooie zang gaf
Mieke Bastiaens ten gehore.

Sef Laughs kreeg de zaal aan het
zingen.
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Herdenking 75 jaar bevrijding

In de periode medio september 1944 en medio januari 1945 is Susteren drie maal
door de Duitse soldaten verlaten. Eerst bij de derde keer werd deze bezetter definitief
uit Susteren verdreven. De Vereniging van Natuurvrienden Susteren heeft een drietal
activiteiten in dit kader opgezet. Om de activiteiten iets groter op te zetten heeft onze
vereniging een subsidie ontvangen van de gemeente Echt-Susteren van ruim
tweeduizend euro. Uiteraard moet onze vereniging ook het nodige hieraan bijdragen.
Maar wij dachten bij deze gelegenheid niet alleen voor de leden iets te kunnen en
mogen doen, maar ook iets voor de plaatselijke samenleving. Uit de signalen welke
wij ontvingen uit de samenleving en uiteraard van onze leden menen wij te mogen
concluderen dat dit tot heden met de reeds plaatsgevonden activiteiten ruimschoots
gelukt is.
Wandelroute door Susteren en Mariaveld
Op 19 september hadden zich op het Willibrordplein een dertig veertigtal mensen
verzameld om de opening van de wandelroute in het kader van de bevrijding officieel
te openen.
Er waren drie wethouders (P.
Pustjens, H. Meuwissen en
G. Frische) hierbij namens
de gemeente aanwezig.
Na inleidingen door onze
voorzitter John van Bree en
van wethouder Geert Frische
werd overgegaan tot de
werkelijke openingshandeling. Hierbij werd door de
wethouder en een leerling
van de basisschool In ’t Park
een vlag gehezen, namelijk
de Limburgse vlag speciaal ontworpen voor de herdenking van 75 jaar bevrijding
Limburg.
Het publiek werd een route van de wandeling aangeboden en werd uitgenodigd om
samen met de voorzitter en wethouders een klein gedeelte van de route en wel een
stuk over de marktstraat te volgen en tevens werd men uitgenodigd om naar Vastrada
te gaan alwaar een film op het programma stond.
Film van de Moder
Eveneens op 19 september vond in de recreatiezaal van Vastrada plaats de vertoning
van een film van Fer Mertens. Fer had het toneelstuk van Piet Zits onder regie van
zijn broer Evert opgenomen.
Er waren tussen de zeventig en tachtig personen in de grote zaal aanwezig. De film
maakte diepe indruk op de aanwezigen die in alle stilte dit toneelstuk over de periode
vóór de evacuatie van 7 november aanschouwden. Het toneelstuk was een goede
afspiegeling van de tragiek welke zich in die dagen afspeelde in Susteren.
Het publiek was diep onder de indruk van de voorstelling
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Evacuatieconcert

Op 7 november vond in de Amelbergabasiliek een muzikale avond plaats in het kader
van 75 jaar bevrijding. Het was de dag dat 75 jaar geleden het merendeel van de
Susterense bevolking evacueerden naar Posterholt, Montfort en vijftien andere
plaatsen. Deze stille, barre tocht wilde onze vereniging een plaats geven bij de
herdenkingen. Gekozen was voor een avond met teksten en zang en muziek van het
Reünieorkest van de Limburgse Jagers. Zang was er van Audrey Janssen, Juul Peters
en Britt Eberson. Orgelmuziek werd verzorgd door Ad Gijzels.
Teksten werden voorgedragen door Annie Schreuders-Derks en Jos Douven.
Het publiek werd door het programma geleid door lady speaker Helga Ramakers.
De kerk was meer dan vol. Er waren meer dan driehonderd bezoekers en met de
artiesten waren er ruim 350 personen in de kerk.
Het Reünieorkest van de Limburgse Jagers
speelde onder leiding van hun dirigent Jos
Stoffels.
Zij openden en sloten met de Limburgse
Jagersmars van J. Jochems.
In het programma kon men genieten o.m.
van Hymn of Honour , een medley met
muziek van Glenn Miller, Sons of the brave
mars. Verder waren er bugel solo’s van Piet
Aben en van Jean Pisters.
Jos Douven droeg het gedicht Vrijheid van
Piet Zits voor en Annie Schreuders-Derks
bracht een evacuatieverhaal.
Aan het einde van het eerste deel voor de
pauze werd de missaal van Arkle1
overhandigd aan de voorzitter van onze
vereniging.
Na het gebeuren in de basiliek was er nog
een gezellig samenzijn in café D’n Hook.

1
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Britt Eberson uit Roosteren zong I know
him so well and Halleluja van L. Cohen.

Engelse piloot op het kerkhof bij de Amelbergakerk begraven.

Ad Gijzels achter het orgel in de basiliek. Hij
begeleidde Audrey en Jules

Audrey Janssen zong tweemaal een
Vera Lynn selectie en Land of Hope
and Glory

Jules Peters zong ’t Belaofde Landj van Piet
Zits
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Nog aanstaande zijn twee activiteiten:
Film van ’t Bleumke droet – in de Harmoniezaal
Op donderdag 16 januari openen de activiteiten van dit weekend in het kader van de
bevrijding van de diverse woonkernen van Susteren tussen 15 en 18 januari. In dit
weekend wordt ook het kanon weer aan de Susterense bevolking aangeboden, zal de
harmonie een concert geven en zullen er diverse militaire voertuigen en militairen
uit WOII te zien zijn. Voor een duidelijker programma zie de gemeentelijke website:
https://www.herdenkingwo2.eu/programma/
Evert Zits heeft een toneelstuk geschreven dat speelt in de tijd kort na de bevrijding
van Susteren. Het is een blijspel waarin gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van
Susteren in die tijd uitgebeeld worden. Uiteraard kan het koningshuis niet wegblijven
en ‘Queen Willemien’ en Prins Bernhard vereren Susteren met een bezoek. Het is
een blijspel, immers de bevrijding was een blijde gebeurtenis.
Het toneelstuk werd geregisseerd door Karel Fiddelers en werd gespeeld door de
Susterense toneelgroep.
Extra Heemklank
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan een extra Heemklank, welke wellicht iets
dikker zal uitvallen. In dit nummer is er aandacht voor Susteren in Wereldoorlog II.
Het zijn vooral verhalen en artikelen welke nog niet elders gepubliceerd zijn.
Wanneer deze tijdig klaar is, dan zal deze eveneens op deze avond verkrijgbaar zijn.
Het eerste exemplaar zal dan aangeboden worden.
Alhoewel de redactie zich nog over de inhoud van deze extra uitgave moet buigen
kunnen we u een lichte inkijk geven van wat u mogelijk kunt verwachten:
 Lijst van Susterense oorlogsslachtoffers met een korte toelichting;
 Lijst van soldaten begraven in Susteren direct na de gevechten
 Uittreksel uit het verhaal van een kleindochter van Sef Pernot over haar
grootvader en ook de LO Susteren
 Verhaal van M. Zeijen-Cremers over het onderduiken van haar vader;
 Verhaal over de dag van de evacuatie in Dieteren uit aantekening van
Lambert van de Winkel
 Verhaal over een schuilkelder aan de Wijnstraat
 Jan Derks
 Uit de aantekeningen van pastoor J. Hangx van de Amelbergaparochie van
de jaren 1939-1947
 Uit dagboek van Peter Heijnen (Feurthstraat)
 Uit dagboek van H. Penders uit Dieteren
 Uiteraard zal er ook een lijst bijgevoegd worden van boeken en artikelen
over Susteren in deze oorlogstijd.
Wat het wordt?! Laat u verrassen.
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Vijftig jaar Vereniging van Natuurvrienden

Eind 1970 werd onze vereniging opgericht. Dit geschiedde in het jaar van het milieu
en het was aanvankelijk een natuurvereniging. De naam Natuurvrienden paste in dat
kader uitstekend. Aanvankelijk had men als verenigingsblad de Merkoef. In 1977
werd besloten om de statuten van de vereniging te veranderen en naast natuur ook
aandacht te schenken aan dialect, lokale geschiedenis, cultuur. Vanaf nu
presenteerde de vereniging zich niet alleen als natuurvereniging maar vooral ook als
heemvereniging. Voor de historie van de eerste veertig jaar van onze vereniging zie
de artikelen van onze voormalige voorzitter Ad Feijen in de Heemklank 2010
nummers 2, 3 en 4.
Aan dit vijftig jaar bestaan willen wij uiteraard aandacht besteden. Inmiddels leven
er enkele ideeën bij de bestuursleden, maar er wordt nog menige inzet gevergd
voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Deze denken we momenteel in januari
te kunnen afronden.
In oktober zal de leden een feestavond aangeboden worden. Aan de invulling ervan
zal nog gewerkt moeten worden. Maar wij denken er samen met de leden en uiteraard
bevriende mensen een pracht avond van te maken.
De plannen zijn momenteel nog in een embryonaal stadium en moeten nog verder
uitgewerkt worden maar gedacht wordt om de activiteiten van dit jaar allen iets mee
te geven van ons vijftig jaar jubileum.
Ook willen we in de openbare ruimte iets bewerkstelligen, waarbij uiteraard niet
voorbij gegaan zal worden aan het Willibrordplein.
Wij hopen u te kunnen verrassen – in positieve zin.

Oud bestuur v.l.n.r: André Vrehen, Fer Mertens, Jean Dewaide,
Chrit Schlangen, Evert Zits en Sef van Kempen
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Première natuurfilm Ton Vranken- Cor Voorter

Zaterdag 25 januari 2020 gaat de nieuwe natuurfilm van cineast Ton Vranken in
première. Onder de titel “Rond beken en poelen” laat Vranken de kijker op
bijzondere wijze kennismaken met de flora en fauna in “Het Smalste Stukje van
Nederland”: Echt-Susteren.
In de afgelopen zes jaar is de Susterense filmmaker bijna dagelijks in alle
jaargetijden en onder de meest uiteenlopende weersomstandigheden op pad geweest
om beeldopnamen te maken rond de beken en poelen in Echt-Susteren.
Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van een kleine cameraboot en een
onderwatercamera en kan hij interessante en gedetailleerde beelden laten zien van
de flora en fauna in de omgeving.
De filmbeelden zijn voorzien van tekst en geven uitleg over welke planten en dieren
er te zien zijn, ondersteund door de natuurlijke geluiden of eigen muziekcomposities.
De première vindt plaats op zaterdag 25 januari a.s. in D'n Hermeniezaal,
Feurthstraat 56 in Susteren. Aanvang van de filmvertoning is om 19.30 en de zaal
gaat open om 19.00 uur.
De toegang is gratis!
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NATUUR

Kustvogel broedt in grindlaag aardgasstation te Susteren – Jan Smeets
Jan Smeets

In de ochtend van 9 mei hoor ik op het golfbaanterrein, waar ik aanwezig ben voor
een eerdere waarneming van een Grote Karekiet, een Scholekster luidruchtig roepen.
De vogel foerageert in het korte gras kort achter me, dat zojuist door de
beregeningsinstallatie is besproeid. Met zijn lange spitse snavel haalt hij een
regenworm uit de grond en vliegt er mee weg. Mijn eerste gedachte is: “Zal hij hier
op het golfbaanterrein broeden?” Nee, dat kan niet, hier is het veel te druk. Maar
waar dan wel? Misschien hiernaast op het afgerasterde terrein van het
aardgasstation? Toch maar even gaan kijken. In de grindlaag tussen de
aardgasleidingen zie ik een scholekstervrouwtje in broedhouding. Het mannetje
heeft mij snel opgemerkt. Terwijl hij steeds dichterbij komt, probeert hij met zijn
kenmerkende te-piet, te-piet, te-piet-roep aandacht te trekken, zodat zijn broedende
partner onopgemerkt blijft. Hij is heel onrustig en vliegt korte stukjes naar de rand
van de afrastering. Uiteindelijk kiest hij voor een hoge lantaarnpaal waar hij
overzicht heeft op ongewenste vreemdelingen.

Scholekstereieren aardgasstation 29-05-2019. Foto: Hub Corten

Vervolgwaarnemingen
14 mei. Het vrouwtje zit nog steeds in broedhouding op dezelfde plaats in het grind.
Dat ziet er veelbelovend uit! Het mannetje bewaakt op korte afstand het nest. Zwarte
Kraaien die in de buurt komen, jaagt hij weg.
27 mei. Er wordt nog steeds gebroed. Met succes? Het mannetje komt aanvliegen
met voedsel voor het vrouwtje. Het vrouwtje verlaat het nest en het mannetje neemt
het broeden over. Een Ekster die op de afrastering gaat zitten, wordt agressief
weggejaagd.
29 mei. Bij aankomst zie ik dat er werkzaamheden zijn op het aardgasterrein. De
poort die het terrein afsluit, staat open. Twee mannen met lekdetectieapparatuur
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lopen over het grind in de buurt van het nest. O jee! Hopelijk levert dat geen
verstoring op! Op mijn vraag of ik het terrein mag betreden, wordt toegestemd. Beide
vogels hebben hun broedlocatie verlaten. Hoelang gaan de werkzaamheden nog
duren, is mijn vraag? Nog enkele uren wordt gezegd. Als de eieren op uitkomen zijn,
hoeft dit niet te betekenen dat door afkoeling het embryo dood gaat.
Maar waar precies heb ik de broedende vogel in de grindlaag voor het laatst gezien?
Het grind is overal gelijk van kleur. Vanaf het tegelpad vind ik 3 eieren. Door de
bruine vlekjes zijn de eieren goed gecamoufleerd en moeilijk te vinden. Van dichtbij
zie ik dat één ei in het midden is beschadigd. Dit ei zal niet uitkomen. De andere
twee staan nog niet op uitkomen want de bovenkant van de eieren is nog niet van
binnenuit aangepikt. Het uitkomende kuiken heeft een scherp puntje op de snavel,
de zogenaamde eitand, waarmee het barstjes in de eischaal kan maken. Nog voordat
het kuiken goed en wel uit het ei is, begint het jong al te piepen. Dat helpt om contact
te maken met de oudervogel. Misschien is het ook zo dat op die manier de jonge
vogels onderling contact maken om gelijk uit te komen, zodat de ouders niet stoppen
met broeden en met het eerstgeboren kuiken op stap gaan.
30 mei. Hoeveel geluk kun je hebben! Twee jongen zijn uit het ei. Scholeksters zijn
nestvlieders, die vanaf het eerste begin kunnen lopen en al snel het nest verlaten. Op
de foto is te zien hoe beide jongen een schuilplekje hebben gevonden terwijl het
vrouwtje op korte afstand waakt voor potentiële rovers. Het mannetje is niet
aanwezig. Even later komt hij aanvliegen met voer voor de jongen. Voedsel, zoals
emelten en regenwormen zijn in het natte korte gras op het golfbaanterrein een
makkelijke prooi. Luid roepend, te-piet, te-piet, te-piet vliegt hij terug naar het
golfbaanterrein om weer voedsel te halen.

Scholekster met twee jongen, 1 dag oud 30-5-2019. Foto: Peter Hamacher

3 juni. Het vrouwtje loopt op een tiental meter van de jongen die zoekend naar een
schuilplaats langs de afrastering lopen. Maar helaas, een schuilplaats is er niet. Er is
voor de jonge Scholeksters geen vegetatie om zich te verbergen en hun zwart-witte
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kleur sluit niet aan bij de kleuren van de omgeving. Zonder goede schuilplaats lopen
de jonge vogels een verhoogd risico prooi te worden van hongerige Haviken,
Sperwers of grote meeuwensoorten.
Het mannetje komt aanvliegen met voer en landt bij de jongen. Beide reageren direct
en nemen het voer uit zijn snavel. De jongen hebben nu meer voedsel nodig. Het
voedsel dat het mannetje aanreikt is niet voldoende om binnen de hoge afrastering
te overleven.
Maar hoe kunnen de jongen die nog niet kunnen vliegen hier ontsnappen?
Scholeksterkuikens zijn pas na vier weken vliegvlug.
5 juni. Ouders en jongen zijn verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk hebben de jongen
toch een gaatje in de afrastering gevonden en zijn ze in de omliggende velden
verdwenen. Predatie is nooit uit te sluiten maar de oudervogels zijn sterke en zeer
felle verdedigers van hun jongen.
6 juni. Geen Scholeksters met jongen te zien maar de akkers in de buurt zijn
uitgestrekt en jonge Scholeksters zijn zeer mobiel.
Keuze broedlocatie
Door slechte voedselsituaties aan de kust hebben Scholeksters hun broedgebieden
naar het binnenland uitgebreid. Vier procent van de Nederlandse broedpopulatie
broedt op platte daken van hoge gebouwen ver van de kust. Zij voelen zich hier
veilig. De keuze om het terrein van het aardgasstation als broedplaats te kiezen, is
zo vreemd nog niet. Voedsel op het nabij gelegen golfbaanterrein en een veilige
broedplaats op een afgerasterd terrein. Dit scholeksterpaar heeft de kust met eb en
vloed, schelpenstrand als broedplaats en schelpdierenvlees van mossels, kokkels en
nonnetjes als voedsel, verruild voor grind en regenwormen, emelten en insecten.
Succesvolle broedparen zijn broedplaatstrouw. Daarom is er een grote kans dat dit
paartje volgend broedseizoen op deze broedplaats zal terugkeren.
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren
jan-smeets@ziggo.nl
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VOLKSCULTUUR

De veerde wieze: Artaban – Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

Weer kènne allemaol de Drie Keuninge Melchior, Caspar en Balthasar. De
Amerikaanse sjriever Henry Van Dyke (1852-1933) vertèld in zien kersverhaol
in1896 euver: ”The Other Wise Man” eine veerde keuning. Ein vrie weergave in ’t
Zösters:
In den tied det keizer Augustus in Jeruzalem regeerde, laefde in Perzië eine man dae
Artaban hètde. Artaban woor eine gelieërde, eine wieze miensj. Hae wós väöl van
genaeskrachtige plante en went ’t duuster wórt besjtudeerde hae de sjterrehemel.
In eine hieël awd book haw hae gelaeze det ein groate nuuj sjter zou versjiene en det
den in ’t landj van de judde eine keuning gebaore zou waere dae leech en vree zou
brènge euver de ganse weld.
Artaban vertèlde det aan nog drie angere gelieërde en zie kome euverein, det went
eine get zou zeen, ze alle veer dao haer zouwe gaon. Zie woonde wied vanein aaf en
sjproke aaf det zie bie de tempel van Babylon bieein zouwe kómme en den same nao
det judde landj zouwe trèkke.
Op eine aovend dat Artaban op ziene sjpieker zoamer get veur zich oet zoot te kieke
zoog hae opèns ein sjtraolende sjter die hae nog zelaeve noajt gezeen haw.
“Det mót ’t teiken zeen” meinde hae. “De keuning is gebaore.” Medein de volgende
daag maakde hae zich gereid en verkoch zien hoes en al waat hae haw. Van ’t geldj
koch hae drie edelsjtein. Eine blawwe saffier, eine roaje robijn en eine witte parel.
Hae sjteeg op zien paerd en maakde zich op waeg nao de tempel wo zien vrunj op
hem zouwe wachte. Zie hawwe zich oetgetèld det dao tieën daag reize veur neuëdig
wore. Went eine krank zou zeen of ouch went eine neet dao woor, zouwe de angere
toch wiejer trèkke..
Artaban sjpichde zich d’r op zien vrunj weer te zeen en same mit hun te kónne reize.
Hae voor door ein duuster hout van dadelpalme. Zien paerd leep hieël langzaam óm
de waeg te kónnen vènje. Opèns bleef ’t sjtaon… dao loog get op de waeg…eine
miensj. Artaban rótsjde van zien paerd aaf en keek in ’t liekbleike gezich van eine
man. Hae meinde det ’t eine jud woor. In ’t ieëste moment zoog ’t d’r haer oet det
de man doad woor. Hae koos niks mieë veur ‘m doon. Hae dreijde zich al óm óm op
zien paerd te sjtappe. Mer opèns kuumde de man en greep hem bie eine tump van
ziene mantjel. Artaban versjrikde zich. Hae zou mótte helpe. Mer det wól waal zègke
det hae te laat bie de tempel aan zou kómme. Waat noe? Went hae dae man zou laote
ligke zou dae zeker sjterve, hae moos hem in jeder gaval get laote drènke.
Oet ein baek haolde hae get water, goof de man get te drènke en wisjde zien gezich.
Van ein genaesmiddel waat hae ummer bie zich droog sjod hae gans veurzichtig get
tösje de luppe van de kranke man. Zoa woor hae toch ein tiedje óm gang en langzaam
koom de man weer tot zich en koos hae weer get zègke: “Waem zeet geer?” vroog
hae. “Woveur zeet geer hie gekómme óm mich te redde?”
“Ich heit Artaban en bön óngerwaeges nao Jeruzalem óm de nuje keuning van de
judde te zeuke, dae leech en vrede zal brènge. Ich mót mich spoje. Hie höb geer nog
get kruje en get broad, den zeet geer sjterk genóg en kómp geer waal weer thoes.”
De Jud heef zien riejerende henj ómhoag en zag: “Moge God uch zaegene, ich höb
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niks óm uch te gaeve mer ich kan waal al vertèlle det de profete gezag höbbe det dae
Messias in Bethlehem te vènje is.”
De zón koom al op wie Artaban aan de tempel aankoom. Zie vrunj wore al vertrog.
Ónger eine sjtein vónj hae ein perkament wo op gesjreve sjtóng: “Weer höbbe
gewach tot middernach, kóm ós mer nao door de woestijn.”
Bedreuf ging Artaban op de gróndj zitte en dach: “Wie kan ich noe de woestijn door
trèkke mit ein oetgetèld paerd en zónger te aete? Ich mót trök nao Babylon, miene
saffier en mien paerd verkoupe en eine kemieël en aete zeen te kriege. Zal ich mien
vrunj nog oajt inhaole?”
Ein paar waeke voor Artaban door de woestijn, hoag op ziene kemieël. Sjógkelend
wie ein sjeep op de zieë. Hae koom langs bezunjere plaatse, Damascus, langs de
besjniejde berg van Hermon, ’t meer van Galilea, en door de vallei van de Jordaan.
Hae koom in Bethlehem aan, drie daag naodet de drie wieze Maria en Jozef mit hun
kiendje hawwe gevónje. Artaban woor kapot meug van die lang reis met ouch blie
det hae noe eindelik de nuje keuning zou zeen en dem ziene robijn en de parel koos
gaeve.
Bie de deur van ein huuske bleef Artaban sjtaon. Dao zoot ein vrouw mit ein kiendje
op de sjoat. Hae vroog de vrouw of zie drie vraemde haw gezeen die ein pasgebaore
kiendje zeukde.
“Jaozeker höb ich det” zag de vrouw, “Det wore rieke luuj. Ze hawwe kemieële, ze
brachte goud wierouk en mirre mit veur det kèndj van erm luuj. Mer nao ein paar
daag zeen zie ónverwachs weer weggegange. En dae man oet Nazareth is midde in
de nach hals euver kop vertroch mit zien vrouw en kèndj. Ze zègke det Romeinse
sjeldaote óngerwaeges zeen óm ze te zeuke. Ich sjnap det neet, ’t wore gans sumpele,
gooj luuj ich kan mich neet indènke det die kwaod in zins hawwe.”
Opèns heuërde ze van alle kenj vrouwluuj sjrieëve: “De sjeldaote van Herodes! Ze
wille ós kènjer vermaorde!!”
De vrouw wórt liekbleik en perbeerde zich in ein duuster heukske van de kamer te
versjtaeke mit ’t kiendeje sjtief taege zich aan. Artaban ging breidoet in de deur
sjtaon zoadet geine in koos. De sjeldaote keke dae vraemde groate kael wiefelend
aan. Den aanveurder wól hem aan eine kantj duje mer Artaban bleef sjtief sjtaon.
Kalm zag hae: “Es doe mich mit rös lieëts, gaef ich dich eine kosbare robijn.”
Höbberig reet den aanveurder de sjitterende edelsjtein oet zien handj en reep taege
de angere: “Doorloupe, hie is gein kèndj!”
De vrouw bedankde Artaban mit traone in de ouge. “Geer höb mien kiendje gered!
Moge de hieër uch vrede gaeve.”
“Noe höb ich allein nog mer miene parel.” bedach zich Artaban en ging wiejer op
zien reis. Noe trog hae nao Egypte, dao haopde hae ’t kèndj mit zien awwers te vènje.
In Alexandrië loos hem eine rabbi van ein perkamente rol veur: “De keuning daet
geer aan ’t zeuke zeet, is neet te vènje in ein palies of bie rieke machtige luuj. Dae
mót geer zeuke bie erme en kranke en gevangene.” Det höbbe ós de profete
veursjpeld.
Araban ging weer op waeg. Hae zoog väöl erm luuj en genoos väöl kranke door zien
kènnis van kruje. Ouch koom hae in gevangenisse en hólp wo hae koos.
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Soms leek ’t waal of hae vergaete woor woveur hae óngerwaeges woor. Mer aaf en
toe, went hae gans allein woor, maakde hae ziene reem los, haolde de parel oet en
keek d’r haer.
Zoa ginge drie en dertig jaor veurbie. Mer de keuning dae hae nog ummer zeukde
vónj hae neet. Artaban wórt awd en meug. Mit ein gruupke pelgrims trog hae nao
Jeruzalem wo de judde hunne paosje ginge viere bie de tempel.
Nog ummer sjpäörend óm zich haer leep hae door de sjmale sjträötjes. De sfeer in
de sjtad woor neet fieëstelik, eerder bedäömp en duuster. Eine groate groep luuj leep
mit väöl behei nao de sjtadspaort.
“Waat is los?” vroog Artaban aan ein paar mansluuj.
“Weer gaon nao Golgotha, dao boete de moer waere twieë gevieërlikke ruivers
terech gesjtèld. Tegeliek mit die twieë zal Jezus van Nazareth gekrusig waere. Dae
man haet väöl wónjerlikke dènger gedaon, veural veur erm luuj. Mer Pilatus haet
hem veraordeild ómdet hae bewaerde de keuning van de judde te zeen.”
Opgereech lepe de luuj door, sjuuj det ze get zouwe misse.
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Artaban woor sjpierwit gewore, hae sjtóng te riejere op zien bein. Woor det dae man?
Jezus van Nazareth? De keuning dae hae al drie en dertig jaor aan ’t zeuke woor? En
wórt dae noe gekrusig? Wie woor det meugelik?
“Missjiens kan ich hem nog vriekoupe mit miene parel” dach Artaban en leep zoa
flot wie zien aw bein hem nog kooste drage mit de sjtroum luuj mit.
Dao koom opèns oet ein ziesjträötje eine tróp sjeldaote. Zie sjleipde ein maedje mit
zich mit. Häör kleid woor kapot gerete en zie sjrieëfde van angs.
“Help mich!“ reep ze. “Mien vader woor ouch oet Perzië. Noe is hae gesjtórve en
höbbe ze mich es sjlavin verkoch! Red mich van waat nog erger is es de doad!”
Artaban haw nog mer ein kosbaar gesjènk veur de keuning dae hae zeukde. Lang
tied óm zich te euverlègke haw hae neet. Hae haolde de parel oet ziene reem en heel
‘m aope in zien handj. Verrasj en höbberig keke de sjeldaote nao dae glanzende
sjtein. Ze lete ’t maedje los, sjnapde de parel en ginge d’r tösjenoet.
Op det moment wórt ’t sjtikduuster. De gróndj trilde, de moere van de hoezer
sjógkelde op en aaf. De luuj maakde zich de paort oet. Mer Artaban bleef sjtaon, hae
haw geine haos mieë en woor neet sjuuj. Zien lètste gesjènk veur de keuning haw
hae weggegaeve. Hae haw geine haop mieë hem noe nog te vènje. Zien gezeuk woor
aafgeloupe.
Nog èns riejerde de weld, eine sjtein veel oet de moer op de kop van Artaban en hae
veel neer. ’t Maedje det door hem woor bevried zat zich op de kneen naeve ‘m. Zie
heuërde hem nog fluustere: “Mer Hieër, wienieë zoog ich uch den krank en
hóngerig? Wienieë höb ich uch den te aete gegaeve? Of uch gekleid? Wienieë zoog
ich uch krank in de gevangenis? Drie en dertig jaor höb ich uch gezóch en uch neet
gevónje” Artaban zjweeg, mer ’t maedje heuërde van wiedaaf dudelik: “Waats doe
veur mien breurs höbs gedaon, höbs doe veur mich gedaon.”
Verwónjering en bliedsjap kome euver ’t gezich van Artaban Eine lange zuch van
rös en vree koom euver zien luppe.
Zien reis woor aafgeloupe. Zien gesjènke wore aangenómme. De veerde wieze haw
ziene keuning gevónje.
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GENEALOGIE

Op zolder gevonden – de werkgroep genealogie
de werkgroep genealogie2

Bij het opruimen van de zolder kwam een mevrouw uit Susteren een oude sigarenkist
tegen en ze herinnerde zich dat haar vader, lang geleden, tegen haar gezegd had dat
deze kist goed bewaard moest blijven.
Nadat ze de inhoud bekeken had was ze van mening dat onze vereniging, de
Vereniging van Natuurvrienden Susteren, geïnformeerd moest worden. Zodoende
mochten we het kistje, met inhoud, lenen.
Het bevatte o.a. circa 70 zeer oude bidprentjes van familieleden en naasten (allen
van voor 1920, o.a. uit 1874, 1876 etc.). Deze bidprentjes zijn nu uiteraard
opgenomen in het bestand Bidprentjes van onze website.
Verder enkele brieven uit 1921 waaronder twee condoleances gericht aan Willem
Meuffels in verband met het overlijden van zijn vrouw Beatrix Meuffels-Nelissen.
Eén uit Helden-Panningen van de lazarist Hubertus Meuffels en één uit Wessem van
M.H. Kruytzer. Beiden hadden de rouwbrief te laat ontvangen om tijdig op de
begrafenis aanwezig te kunnen zijn.
Ook bevatte het een heel oud kerkboek. Dit kerkboek was gedrukt in 1819 in Keulen,
de omslag was van leer en met ijzeren beslag mooi afgewerkt. De eerste en laatste
bladzijden waren niet bedrukt en daar is de eerste eigenaar, Johan Schleipen, in 1820
begonnen met notities te maken omtrent overlijden en trouwen in zijn gezin. Zijn
dochter en/of schoonzonen hebben dit gebruik overgenomen.
De tekst was soms moeilijk leesbaar. Hieronder vindt u de tekst zoals wij hem
hebben genoteerd. De schuin gedrukte tekst, tussen boogjes ( ), is door ons, als
toelichting, toegevoegd.
Eerste blad
Johan Schleipen
- H.H. Schulpen gestorven in het jaar 1820 .. augustus
- M.H. (Maria Helena) Schulpen (echtgenote van Johan(Jan) Schleipen) is
gestorven in het jaar 1820 den 21 Augustus.
- J. (Jan) Schleipen is gestorven in het jaar 1830 den 21 augustus
- A.E. (Anna Elisabeth) Schleipen is gestorven in het jaar 1830 (moet zijn 1831)
den 19 juli (21jaar oud)
- In het jaar 1835 den 15 november is getrouwt L. Meuffels (Jan Lambert) met M.
Cornelia Schleipen. God geeft hun geluk en zegen beide
Tweede blad
- In het jaar 1835 den 15 November is Lambert Meuffels met Maria Cornelia
Schleijpen getrouwt.
- 1837 den 20 maart smorgens tussen 9 en 10 uren is geboren onsen zoon frans
joseph Meuffels sijne peeter frans joseph Schulpen Syne path Maria Elisabeth
Meuffels.

Hans van Engeland en Har Princen
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- In het jaar 1842 den 2 november smorgens tussen 9 en 10 uren is geboren onsen
zoon Adolf Meuffels
Derde blad
- In het jaar 1839 den 12 dezember ………. om 3 uren is geboren onsen Soon
johann franciscus Meuffels
- In het jaar 1840 den 16 november is Cornelia Schleipen haar man Lambert
Meuffels gestorven got heef hem de euwige rust
- In het jaar 1842 den 19 januari is Johannes (Jan Anton) Meuffels met Maria
Cornelia Schleipen getrouwt. Got geeft hen geluk en zegen bijde
Achter in het kerkboek
- In het jaar 1844 den 14 september namidaag 4 uren is geboren dogter M. ? A
Meuffels (Anna Maria)
- In het jaar 1849 den 26 februari avonst om10 uuren is gebooren onsoon Hubertus
Josef Meuffels
- In het jaar 1851 den 5 september smorgens om 4 uren is geboren onzen zoon
Leonardus (Hubert Leonard)
Enkele opmerkingen.
Maria Cornelia Schleipen ( geb. 13-03-1814- gestorven 20-06-1871) trouwt dus twee
keer:
 eerste echtgenoot Jan Lambert Meuffels ( 1805-1840)
 tweede echtgenoot Jan Antoon Meuffels (1802-1874) Geen broer van
eerste echtgenoot !!!
Van diverse van bovenstaande personen is er een bidprentje.
Kerkboek is dus gedrukt in 1819 in Keulen en door Johan Schleipen één jaar later in
gebruik genomen. Het boek is gedrukt in een oud-Duits schrift. Men moet bedenken
dat Susteren eerst onlangs (1814) aan het Koninkrijk der Nederlanden was
toegevoegd. Het kerkboek ziet er nog goed uit, wellicht dat latere eigenaars het
minder goed konden lezen en daarom minder gebruikten.
Op de sluitclip zijn de initialen ALS, gegraveerd.
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DIALEK

Lache mit de ieëlenj – Loek Storken
Loek Storken

D’r is einen houp humor in ’t laeve, mer d’r is ouch einen houp zjwarten humor. Det
is daen humor wose zó’n bietje bènnesmóndjs mit mós lache. Doe wèts neet zeker
ofse d’r helop óm moogs lache.
Zoa sjreef emes:
“D’r is einen houp leid in de waereld, mer doe mós ’t wille zeen!”
Sommige luuj kènne hie sjrikkelik mit lache, angere weer hieëlemaol neet. Doe mós
den in diene geis de mop los kènne make van de werkelikheid, en det is veur väöl
luuj bliekbaar hieël lestig. Mer in Limburg wurt ouch gezag:” Lach mer mit de
ieëlenj”, en det mósse aaf en toe ouch kènne.
De Judde höbbe erg väöl van dae zjwarten humor, mer die höbbe natuurlik ouch
ómsjtenj gehad, toen en noe nog, wo-in ze es ’t effe koos, toch mooste probere te
blieve lache. Die höbbe det bliekbaar gelieërd én gekènd.
Dèks is ’t ouch zoa, det de ein partie d’r hieël hel óm kan lache en de anger partie
hieëlemaol neet. Det is den soms humor ten koste van, mer hieël dèks neet èns sjlech
bedoeld, mer soms waal sjlech opgevat of aangekómme.
Zoa heuërde ich lèts nog ein toch waal sjoan verhaol euver (ten minste det dach ich)
eine vreugere sikkeretaris van de voetbalclub hie in Zöstere dae tegeliekertied toen
ouch hoof van de sjoal woor oppe Sjlek.
Sóndes woor eine voetbalwedstrijd gewaes tösje Zöstere en de Sjlek. In daen tied
woor ’t oppe Sjlek nog lestig óm èlf man bieëin te kriege, en ’t woor den ouch neet
verwónjerlik det Zöstere baeter woor. De Sjlek moos ’t dus höbbe van den inzèt, wie
det den zoa hèt en ouch geit.

Die gooi jónges hawwe zich zoa ingezat det de sjene van de jónges van Zóstere nao
aafloup alle kleuëre van de raengebaog hawwe en hun sjeenplate wied versjlete wore.
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En menieër de sikkeretaris haw zich neet blaw mer waal greun en gael geërgerd. En
wie d’r de maondig d’rnao weer oppe sjoal woor, koos d’r ’t neet naolaote óm zich
ei bietje aaf te reagere op die erm kènjer van de Sjlek, die d’r ouch niks aan kooste
doon.
Hae ging hun vraoge sjtèlle: “Wie numme ze de inwoners van Hongarije?” Nao ein
aantal verkieërde antjwoorde oet de klas woor den eindelik de sjlumste oet de klas
wakker gewore. “Meneer: HONgare!”
“Goedzo jónges, en wie numme ze de luuj die in Bulgarije wone?”
Mit hieël väöl meujte koom dao oeteindelik oet: “BULgare”.
“En wie numme ze noe de voetballers van de Sjlek?” woor de lètste vraog. Det woor
toch ein vraog die de meiste baove de patsj ging. Nao hieël väöl gepiep en geknars
koom toch nog get d’r oet: “Sjlekkers, meneer!”
“Mer nae”, zag Bert, want zoa hèdde dae jóng toen, “zal ich ’t uch mer èns zègke:
HALVE gare!”
Dao koos toen op de Sjlek neet ederein mit lache.
Ouch de moppe euver Belsje op ’t Holles en euver Hollenjers op ’t Belsj vele in ’t
begin neet euveral in gooi aerd. Noe zeen w’r gelökkig zoa wied det dao aan
beidskenj van de päöl geweun hartelik euver gelache kan waere. Sommige dènger
höbbe dus bliekbaar ouch waal ei bietje hunnen tied neuëdig.
Neet allein euver de Belsje, mer ouch euver de Pruusje zeen d’r hie in Holland nog
hieël väöl geintjes vertèld. Weer hie in Limburg höbbe daobie nog ’t groate veurdeil
en ouch ’t groate genoege det w’r, naeve de Belsje en de Pruusje, ouch ós eige
landgenote, de Hollenjers, èns lekker kènne tösjepakke. Zoa sjnit ’t mets van drei
kenj.
Hollenjers meine, esse Ruud Gullit op eine awwe damesfits zètte mit ein oranje
vlegske achter op ‘t sjteulke, det de ganse waereld den óntroerd is en detse den ’t
Waereldkampioensjap Voetballe moge organisere. Det klopde natuurlik neet en
mislökde dus, en det sjnapde ze hiej in Limburg ouch prima.
Ruudje haet, wie ze zègke, trouwes väöl mieë op mit jóng dames es mit aw
damesfitse, mer det tösje häökskes. En dao is d’r ouch lang neet den ènnigste in.
Zoa loos ich in ein Hollands blaad, wo ze ’t euver wèntjerkos hawwe: “Word lid van
de Rookworstenclub!” Veur det ich mich noe daoveur durf op te gaeve, vraog ich
mich toch aaf: “Esse noe ein echte braodwoosj bès, moogse dich den ouch opgaeve?”
Kiek, det probleem höbbe Hollenjers noe neet, die gaeve zich zelfs es echte
knakweusj nog op. Want det zeen ’t per sjlot van raekening allemaol, dao zeet g’r ’t
toch waal mit mich euver èns, hé! Mesjien höb g’r zelfs waal zó’ne erme jóng in de
femilie! Zó’n prach-exemplaar!
Ein woosj is ein woosj, zult g’r mesjien dènke, mer zoa sumpel is ’t natuurlik neet.
Dao kómp g’r bie eine Pruusj al zeker neet mit weg.
Frankfurter, Krakauer, Bockwurst en nog väöl mieë van det sjpul! Wiet g’r zeet: nog
mieë versjil es tösje de weusj, is ter tösje de luuj! Womit ich neet wil zégke, det d’r
tösje luuj en weusj gein of weinig versjil is. Hoewel…..bie sommige kump toch waal
get aarzelende twiefel op, wobie ich gein name wil neume! En ouch neet moog van
de vrouw!
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Limburgers zeen hieëlemaol gein Hollenjers, ze höbbe ós allein in ’t verleje èns
ónger d’raan geplek.
In ein book van de Belsj Geert van Istendael loos ich èns: “Eine echte Limburger is
een halve Belg!” Det klop. En volges mich is eine Limburger ouch nog minstens ein
kwaart Pruusj. En ouch de Franse en de Sjpanjaarde zeen hieël lang in Limburg
gewaes, en die höbbe toen neet constant de henj in de tesj gehawte, die ginge ouch
“weldoende” róndj.
Van det Hollenjer zeen bie eine Limburger blif dus ech neet väöl mieë euver. En dao
höbbe w’r dus verreks väöl gelök mit gehad. Ja, waat dach geer, laot ós ouch èns
boffe! Woróm zouwe die Hollenjers ummer gelök mótte höbbe?
Sommige dènger zeen trouwes op ’t Belsj precies ’t zelfde wie bie ós. Zoa loze w’r
op de mert in Mezeik bie ein kräömke: “Steel hier niet! De overheid duldt geen
concurrentie!”
En wat die Belsje betref: Ein dèngk is veur mich zeker: Tösje gooj luuj door sjtroump
de Maas.
Zoa zeen d’r trouwes ein paar typisch Hollandse sjpraekweurd: “Je hoeft niet persee
aan een boom te hangen om een eikel te zijn”. En: “Je hoeft niet persee uit een kip
gekomen te zijn, om een ei te zijn”.

Doe vreugs dich aaf woróm det det noe toevallig net typisch Hollandse sjpraekweurd
zeen. Nou, soms geluif ich neet in ’t toeval.
Mer g’r höb intösje ouch waal zelf kènne constatere: Humor mósse dus veural neet
te serieus opvatte!
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KRONIEK

De watersnood van 1925 – Wil Schulpen.
Wil Schulpen

Dat de Maas overstromingen veroorzaakt is een lang bekend natuurverschijnsel. Het
oudste natuurverschijnsel uit onze streek waarbij de Maas een rol speelt dateert nog
uit de hoge middeleeuwen. Volgens kroniekschrijvers zag men toen bij een zware
aardbeving ‘het water van de Maas hoog in de lucht hangen.
Een grote overstroming vond ook in 1740 plaats. Dieteren werd toen ook onder water
gezet. Bijzonder was in die tijd dat de mensen van Dieteren vluchtten naar Susteren,
dat zelf toen nog in puin lag. Namelijk zestien maanden eerder had een zeer grote
brand in Susteren gewoed. Susteren was toen voor een groot gedeelte platgebrand en
de brand kreeg men eerst in controle in Feurth. In de voormalige schuur van het
huidige pand Feurthstraat 34 trof men nog een steen aan met het jaartal.
Ook in de twintigste eeuw waren er nog overstromingen tot dat het Julianakanaal
werd aangelegd. Ook Baakhoven en Gebroek lagen in een gebied dat vaak te lijden
had van een kolkende Maas. Wil Wackers vertelde dat in de schuur van zijn oom en
buurman te Baakhoven een boot hoog opgehangen was. In geval van nood kon men
hiermee richting Susteren.
Een verhaal over die overstroming welk nu nog wel verteld wordt. “In det
óngerloupe landj bleve op versjeiene plaatse énkele verheuëginge baoven ’t water
oetsjtaeke. Op dees eilandjes zote väöl knien. En dao ginge sjtruipers op aaf
geaopend mit ’n reaal sjtök hout. Mit ‘ne roejboat d’r op aaf en zich de neuëdige
knien eige gemaak. Op ’n gegaeve móment euveral plisie die de sjtruipers weg joge.
Waat woor d’r aan de handj? De keunigin in hoags eige persoon koom kieke waat ’t
water van de Maas hauw aangerich. En ’t koos toch neet det zie mit die struipes oug
in oug koom te sjtaon’. Zover het verhaal van vader Baer3.
In een van de oudste jaargangen van de Schakel kwam in een artikel tegen over de
watersnoodramp van 1925. Het handelde over de grote overstroming die algemeen
bekend staat als die van 1926. Dit kwam doordat het Land van Maas en Waal op 1
januari 1926 deels onderstroomde en de dagen en nog grotere gebieden. In onze
streken was de Maas echter al eind december buiten haar oevers getreden en waren
grote delen van onze voormalige gemeente onder water gestroomd. Het betrof wat
we nu nog rekenen tot het terras van de Maas zelf, het stroomgebied van de Maas,
al wordt dit nu beschermd door het Julianakanaal. Hierin ligt Baakhoven. Ook het
‘terras van Dieteren’ liep onder. Het water kwam tot aan de Dieterderweg en de
Louerstraat, waar nu de randweg loopt Susteren zelf ligt op een hoger terras en
werd daardoor gespaard door de kolkende stroom van de Maas.
Het artikel in De Schakel droeg in de titel het jaartal 1925. Dit omdat de schrijver,
ofschoon het al veertig jaar geleden was, zich nog goed herinnerde dat Dieteren vóór
1 januari 1926 onder water was gelopen: Hij schrijft dat mensen elkaar vanuit
ondergelopen huizen een gelukkig nieuwjaar wensten.
Wij hebben het artikel zoveel mogelijk letterlijk overgenomen uit de Schakel van
1965. De schrijver ervan werd niet vermeld.
3

Verhaal wordt verteld door Sjeng Custers
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Het voorspel
Het zal in december bijna 40 jaar geleden zijn. Er was in de herfst van dat jaar veel
regen gevallen. De zijriviertjes van de Maas in het kalkplateau van Langres in
Frankrijk en de gezwollen bergbeken der Ardennen hadden weken lang hun
bruisende en schuimende watermassa’s in de Maas gestoord, zonder zich af te
vragen, waar die brave rivier met zoveel water naar toe ging. De mensen hier vroegen
zich dat trouwens wel af, en niet in het minst de mensen, die de naaste buren van de
Maas waren.
Met grote zorg zagen zij 't water wassen en met nog meer zorg zagen zij de maas
buiten haar oevers treden en een omvang aannemen, die deze zorg meer dan
rechtvaardigde . Het is waar, de Maaslandse mensen waren heel wat gewend op het
gebied van wateroverlast, maar wat er nu dreigde was iets anders dan anders. Zoveel
water! En steeds kwamen er meldingen van nog meer! Dat kon niet goed gaan! Dat
moest wel scheef gaan dit jaar .
En het ging scheef, want de duiken konden op de meeste plaatsen de Maas “dijk”
niet meer voeren. Ze waren verwaarloosd, afgebrokkeld, uitgehold door spelende
kinderen. En op veel plaatsen was de kruin ervan nog amper een meter breed.
Zodoende … ."
In Dieteren ging ·het leven echter rustig zijn gang. De repetities voor het toneel van
de fanfare voor de 2e Kerstdag, waren in volle gang .
Ik meen mij te herinneren dat het een stuk was van Jan Groovelt, getiteld ‘De
Waterduivel’, maar ik zou er
mijn hand niet voor durven
opsteken. Als wij ná de repetitie
naar huis gingen hoorden wij
door de stilte van de herfstavond
het brullen van de Maas,
waarvan
de
woeste
waterstroom, half geworgd door
de beklemming der dijken zijn
stormachtige weg zocht naar het
Noorden.
Het
was
een
angstaanjagend geluid in de
stilte die op zo’n late avond over
het dorp lag, maar toch niet zo
dreigend, dat men zich in
Dieteren
ernstige
zorgen
maakte. Hoog water· dreigde er
elk jaar, als het veel regende. De
lage wieën naar Roosteren en Baakhoven toe, stonden geregeld onder water en ‘s
winters vormden ze bij vriezend weer, een uitgebreide ijsvlakte, waar jong en oud
zich naar hartenlust kon vermaken onder het genot van een glas bier of een dröpke
terwijl de winterse hemel vol gejengeld werd door een schorre grammofoon.
Op de keeper beschouwd, was hoog water dus iets wat hoofdzakelijk prettige kanten
had.
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Naderend onheil
Maar toch … dit jaar … zo hard had de Maas nog nooit gebruld. De oudsten van het
dorp konden zich niet herinneren zoiets dreigends ooit te hebben gehoord en toen
wij op een decemberavond weer bezig waren met repeteren, kwamen "waarnemers"
zoals dat in de officiële taal heet, ons waarschuwen, dat we maar moesten ophouden
met repeteren, omdat de waterduivel in hoogsteigen persoon op weg was naar
Dieteren. Buiten was het een opschudding van belang. Heel 't dorp was uitgelopen,
en iedereen vroeg aan iedereen, of het waar was, dat de dijken langs de Maas overal
waren doorgebroken. Maar niemand wist precies wat er aan de hand was.

We liepen allemaal in de richting Roosteren, maar zagen voorlopig van water nog
niets. Langzaam keerde de rust weer en spoedig lag heel het dorp op één oor. Mensen
zijn zo gauw in paniek, maar ook weer zo gauw tot vergeten geneigd. Echter deze
keer bleef het niet bij een loos gerucht. Het grauwe daglicht van de nieuwe
wintermorgen ging op over een uitgestrekte watermassa, die vanaf Roosteren
langzaam, maar tergend zeker naderbij kwam. De mensen stonden onzeker bij
elkaar... Zou 't dan toch… Maar ze accepteerden het eenvoudig niet … doordenken…
Conclusietrekken … en daarna handelen … Neen ’t kon niet zijn …
“Bidt dat Uw vlucht niet zij in de winter”. … "De mensen zullen van angst oprijzen
wegens het gebrul van zee en golven". Dat staat alles geschreven, maar wie ter
wereld gelooft nu, dat zo iets op hen toepasselijk zou zijn. Zo was het toen ook in
Dieteren. De mensen stonden hulpeloos en werkeloos af te wachten, het ergste
vrezend en het beste hopend.
Er waren er ook, die iets deden. Ze maakten een walletje voor de deur om het water
tegen te houden - mocht het werkelijk komen. Wij deden dat ook. Wij werkten hard,
zelfs zéér hard. We voerden grond en grind aan en het walletje groeide tot een stevige
borstvoering van ruim een halve meter hoog. Toen we klaar waren, wisten we
voldaan het zweet van ons gezichten en gingen naar binnen om onze handen te
wassen. Maar we bleven als aan de grond genageld staan: binnen kwam 't water
tussen de vloerplanken naar boven geborreld!
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En om nu een lang verhaal kort te maken.
De zwakke, zo lang verwaarloosde dijken braken overal door en de Maas drong door
de grote gaten het land binnen en nam bezit van de gehele omtrek, die in oeroude
tijden tot haar stroomgebied had behoord.
Ook het dal-dorp Dieteren behoorde hier toe. De Maas rondde haar grenzen weer af
tot de hoge oevers van het Susterense veld, vanaf de steenfabriek van Custers, door
de Koppelweien naar Taterbos, de Mooy en De Doort in het Noorden en vandaar
weer met een grote boog naar het Noordwesten. De Maas had haar oer-glorie weer
hernomen en te midden van die uitgestrekte watervlakte lagen de dorpen, waarvan
kerktoren en huizen eenzaam uit het water oprezen en buiten het dorp de bomen en
hier en daar een hoogte die een eilandje vormde en waarop hazen, konijnen en
kleinere dieren, die aan het geweld van de watersnood waren ontkomen, nu zielig bij
elkaar hulpeloos zaten te wachten op wat er komen zou. Dat was voorlopig niets en
niemand.
Wat men lang had zien aankomen, verwachte en gevreesd had, was tenslotte nog zo
verraderlijk sluipend en snel gekomen, dat de mensen volkomen het hoofd hadden
verloren. Er waren er die hun vee nog tijdig konden wegvoeren, maar bij de meeste
boeren stond het angstig en hulpeloos in de ondergelopen stallen te loeien. De
paarden maakten een uitzondering. Stom en roerloos stonden ze in het water met
gebogen kop wachtend op de dingen die komen zouden.
Hulp evacuatie noodtoestanden
Toen alles nu een voldongen feit was, begon de reddingsactie. Waar nog mogelijk,
trok men op eigen gelegenheid weg, naar Susteren. Velen moesten maar wachten,
tot ze gehaald werden, want zij waren de enigen niet. Overal langs de Maas tot ver
daarbuiten waren de dorpen overstroomd en was hulp dringend nodig. En die hulp
was niet zo uitgebreid en zo efficiënt, als in 1953 in Zeeland, waar goed uitgeruste
soldaten werden ingezet en helikopters, die in staat zijn iemand van een schoorsteen
weg te pikken.
Soldaten kwam en
er toen ook wel.
Vanuit
Susteren
brachten ze een
boot
door de
Kromstraat
en
lieten die te water,
terwijl de vele
nieuwsgierige vol
eerbied en met
ontzag toekeken
naar deze mannen,
van het vak.
Deze mannen van
het vak voeren weg
en twee honderd
meter
verder
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verwarden ze zich zo afdoende in struiken en prikkeldraad, dat heel hun
vakmanschap niet toereikend was om los te komen. Dat was voorlopig de eerste hulp
van het Nederlandse leger.
De mensen die in hun huizen waren achtergebleven huisden op de bovenverdieping.
Er waren toen mensen, die op de slaapkamer samen leefden, met varkens die aan
bedden en kasten knaagden en soms woonden er ook kalfjes bij hen in.
Toen het Nieuwjaar werd, riepen de buren elkaar door 't raam een zalig en gelukkig
Nieuwjaar toe.
Ik was toen samen met mijn broer Sjang nog thuis. Ook wij woonden op de
bovenverdieping. De rest was geëvacueerd naar Susteren. Wij zaten daar vrij
comfortabel; eten was er voorlopig genoeg en wij hadden nog een volledige haas
gebraden en wel in de ketel. Beneden was 't minder fraai. De Maas golfde door de
ramen naar binnen en de tafel en stoelen dreven vrolijk rond, Alleen de Brabantse
kachel stond stoer en pal in het water te roesten. Van tijd tot tijd ging een van ons
langs de trap achter naar beneden om te zien, hoeveel het water weer was gestegen;
wij zetten daar dan een krijtstreep.
In de schuur zaten op de balken de kippen maar hun aantal verminderde gestaag,
want deze dieren hadden de eigenaardige gewoonte om voor en na in het water te
duiken om aldus jammerlijk om te komen
.
In het verloop van de avond klonk van buiten plotseling geroep . Het was boer
Winteraken, die tot over het middel in het water stond en Sjang kwam vragen om te
helpen 't vee weg te brengen naar Susteren. Sjang deed dat natuurlijk, met nog
anderen , en samen zijn ze er in geslaagd om in de nacht door het diepe kolkende
water de beesten in veiligheid te brengen. Bij ons in de buurt, ging het water als een
razende te keer. Het kwam aangegolfd uit het molenstraatje en stroomde in wilde
vaart langs ons huis de weiden in, in de richting van ’t Kröpke.
Soms hoorden we het
doffe bonken van zware
bomen .die meegesleurd
..
werden, en tegen de
muur botsten. Terwijl
Sjang weg was, ging ik
weer op controle, de trap
af. De hond een grote
Duitse herder, die ook bij
ons was, maakte van de
gelegenheid gebruik om
aan de haas te beginnen,
die in de kelder zat. Toen
ik terugkwam was hij al
zover klaar, dat het voor
ons niet meer de moeite
waard was om ook nog eens te beginnen. Na een paar dagen steeg het water niet
meer en kon men langzaamaan een overzicht krijgen omtrent de ramp. En dat was
heel wat!!
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Nu het water niet meer zo fel stroomde, konden bootjes rondvaren om brood te
bezorgen bij de achtergebleven mensen. Velen evacueerden toen maar waaronder
ook mijn broer en ik. Wij namen onze intrek bij Keppene, waar wij liefderijk
ontvangen werden en wij 't goed hebben gehad.
Een lach en een traan
Bootjes voeren er ook uit, om 'de hazen en konijnen te verlossen die geïsoleerd op
hun eilandjes zaten. Maar de evacuatie was ook voor hen niet zo prettig. Ook gingen
nu regelmatig karren van Susteren naar Dieteren om nog te redden wat nog te redden
was, of om het vee te verzorgen, dat was achtergebleven. Ik ben eens mee geweest
op zo’n tocht. Het was vrij gevaarlijk, want de weg was niet te zien. Ook waren er
soms grote gaten in de weg. Raakte de kar van de weg af, dan was men verloren,
tenzij men goed kon zwemmen. Het gevaarlijkste punt was wel, daar waar nu de weg
recht door is getrokken naar Roosteren. Daar was toendertijd een vrij diepe ,
driehoekige kuil, omzoomd door bomen en struiken. De weg liep er met een bocht
naar rechts, vlak langs. Het ging gelukkig goed, we verlieten ons maar op het instinkt
van het paard, dat tot aan zijn buik door het water plaste, maar goedmoedig
onverstoorbaar de goede weg vond. Wij zijn zo doorgereden tot in de Kantj. Bij
Renske Rooyen had men vergeten de lamp uit te draaien, toen men vertrok. Wij
hadden opdracht, de peer stuk te gooien, want de deur was op slot en het was daar
trouwens te diep om er door te waden. Het is ons gelukt dwars door het raam heen.
Bj Frens de Smeed moest een varken opgehaald worden, dat op de mesthoop zat.
Ook dit is gelukt al was het een karwei, om dat beest er van te overtuigen dat het
voor zijn bestwil was.
Wij handelden nog enige boodschappen af en slaagden erin om weer heelhuids in
Susteren te komen. Zo gingen de dagen voorbij met een lach en een traan, zoals het
hele leven is. Er gebeurden grappige dingen die de mensen even hun strakke
gezichten deden oplichten.
Zo het verhaal van Hub Damen, die de rector van de Hei moest dragen, toen hij een
kijkje in de kerk wilden nemen. Huub droeg hem op zijn rug en het ging goed , tot
Huub een hand losschoot en de rector in het water viel. Maar ook droevige
gebeurtenissen, zoals de thuiskomst van Pie Maessen, die met zijn auto bij Den
Bosch in het kanaal reed en jammerlijk omkwam. Op een platte wagen werd de kist
naar Dieteren gebracht in de ondergelopen kerk en toen weer teruggevoerd naar
Mariaveld, waar hij begraven is.
Droef zijn ook de ervaringen der getroffenen toen ze eindelijk weer naar hun huizen
konden terugkeren en ze pas goed gewaar werden wat watersnood eigenlijk wil
zeggen. Doorweekte, half verrotte muren, bedorven granen, hooi enz. Bedorven
meubilair, omgekomen vee, gestolen goederen – ja, ook dat – en naderhand de
verpestende ziekte brengende atmosfeer van huizen, die drooggestookt moesten
worden .
De naweeën hiervan deden zich nog jaren daarna gelden, toen de watersnood
allang vergeten was, in de vorm van reuma en nog erger. En de schadevergoeding?
WIE lacht daar ?
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VOLKSCULTUUR

Aan de haal met een kanon … 4 - Evert Zits
Evert Zits

Mislukt offensief van Flarissen in Susteren
Aan het vindingrijk brein van de olijke Jean Janssen, opper-Flaris van de
Geleens Flarissen zullen nog wel de nodige originele stunts ontspruiten,
maar men kan er thans wel zeker van zijn, dat de Flarissen in de toekomst
van kanonnen afblijven, want in de nacht van woensdag op donderdag is
gebleken, dat ‘zwaar geschut’ hen niet ligt.
In het holst van de nacht waren de Geleens troepen ten strijde getrokken
om zich in het rijk der Graasburgers te Susteren meester te maken van het
grote Duitse kanon, dat zich aldaar op het Raadhuisplein bevindt.
Zonder dart er een schot viel, werd het kanon veroverd. Alleen de hond
van burgemeester Gijzels dreigde even het vreedzame offensief te
verstoren, doch het beest bedankte er schijnbaar voor om zich alleen in
de strijd te werpen en beperkte zich tot een kort geblaf. Het kanon met
een gewicht van ongeveer tweeëneenhalf ton werd achter een
vrachtwagen gespannen en de Geleense krijgers gingen met hun
oorlogsbuit aan de haal, nadat zij op het Raadhuisplein hadden
geschreven “Hier stond eens het kanon van Susteren”.

Het gekaapte kanon in
een greppel langs de
Rijksweg Zuid. Boven
op
het
kanon
de
legendarische
caféhouder
Paul
Peters.
Daaronder links Jean
Jansen, vorst van de
Flarissen, rechts vorst
Herman Bohnen van de
Graasburgers.

4

Uit ‘De Limburger’ februari 1960
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De Geleens kanonniers hadden echter te vroeg gejuicht, want het kanon
weigerde Susterens grondgebied te verlaten. Even voor de grens
Susteren-Nieuwstadt schoot het los en kwam naast de Rijksweg in een
greppel terecht ter hoogte van de Katzbekkermolen. Hoe de opper-Flaris
zijn krijgsvolk ook aanmoedigde, in het kanon was geen beweging te
krijgen en er zat niets anders op dan in Geleen een zwaardere vrachtwagen
op te halen.
Overigens juist op tijd, want even later passeerde een wagen van de
Rijkspolitie, waarvan de inzittenden het kanon gelukkig niet bemerkten.
Toen ook vrachtwagen nr. 2 het tegen het Susterens kanon moest
afleggen, was van de overwinningsroes van de Geleense dapperen niet
veel meer over en Jean Janssens troepen gingen muiten. Om het moreel
te handhaven, zat er voor de opper-Flaris niets anders op dan het bevel tot
aftocht te geven. In de vroege morgenuren ondernam het uitgeputte
Geleense krijgsvolk de smadelijke terugtocht.
Het was een zeer sportieve geste
van de Flarissen om zich
donderdagmorgen in het vijandelijke kamp te melden, waar zij ruiterlijk
erkenden, dat hun offensief volledig was mislukt en aanboden om het
kanon weer op zijn oude plaats terug te bezorgen.
Met treurige gezichten hebben de Flarissen donderdagmiddag het kanon
dat men met een grote takelwagen uit de greppel had moeten halen, in
Susteren terugbezorgd.

Notenkrakers – Evert Zits
Evert Zits

Van Angelique Heijnen ontvingen wij deze aardige foto van de viering van een
nootdag in de jaren vijftig, van de plaatselijke schutterij St. Sebastianus. Deze
jaarlijkse gebeurtenis vond toen plaats in de sjöttekamer van café ‘Bie Trees’ in de
Wijnstraat. Op de foto: v.r.n.l.: Widdershoven, Tegelaars, deken Deckers, Coonen,
van de Winkel, Weijzen, ?.
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SPREUKEN

Om wat over te mijmeren bij de kerstboom - Evert Zits
Evert Zits

De zin van het leven?
Zin in het leven!
Leer van gisteren.
Droom van morgen.
Leef vandaag.
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat.
Maar ook het spoor dat je achterlaat.
Het leven kan een feest zijn.
Maar je moet wel zelf de slingers ophangen.
Voor verdriet zijn geen woorden.
Voor herinneringen wel.
De herinnering is het enige paradijs
waaruit de mens niet verdreven kan worden.
Je wordt geboren, je gaat dood.
En de rest is vrijetijdsbesteding. (James Yoyh)
Een mens zou zich veel vroeger moeten
realiseren, waar het allemaal te laat voor is. (Kees van Kooten)
Anderen te kunnen ontroeren is soms
de enige hoop in het leven. (Lucebert)
Een dag ongestoord en zorgeloos doorbrengen
betekent een dag onsterfelijk zijn. (Chinese spreuk)
Een eekhoorn sterft geen hongerdood.
Die heeft nog vrienden in de noot. (M v.d. Eynde)
Zij hield van bloemen.
Hij leidde haar om de tuin (M. Bemelmans)
Een huisdier geeft ieder mens
de kans een baasje te worden. (Middas Dekker)
De enige soort vlinders die nog niet
bedreigd wordt is die in de buik. (Bert Dewilde)
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Mensen zijn soms alleen maar goed,
Omdat ze niet slim genoeg zijn
om slecht te zijn.
Vragen naar de toekomst
is vragen om een depressie.
Het geluk bestaat daaruit,
dat men met zijn ongeluk tevreden is.
Uitslovers aller landen gaat uit elkaar!
De wereld is geschapen op een zondag!

(variant op uitspraak Karl Marx “proletariers aller landen verenigt u!”)

Laot gaon wie ’t geit.
’t Geit wie ’t geit.
’t Kump wie ’t kump
’t löp wie ’t löp
En ’t wurt wie ’t wurt
Den is ’t wie ’t is.

Wie langer wie minder
doon ich nog mit.
Wie langer wie mieë
gaon ich opziej sjtaon.
En wach mer aaf
En laot de luuj mer
hunne gank gaon
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Toponiemen: Pas, Mussenbroek, Röl – Wil Schulpen
Wil Schulpen

In de kadastergebieden D sectie 1 en E sectie 2 liggen enkele veldnamen die we
iets nader onder de loep willen nemen.
(Op de) Pas
Dit is anno 2019 een straatnaam. De straat begint aan de Rijksweg Zuid en kwam in
vroeger eeuwen uit bij de Winkelpoort. Ze eindigt bij de brug over de Rode Beek en
gaat daar over in de Elzenweg. Op de Pas heette vóór de herindeling van 1982
Passtraat. Maar ook dat was geen oude naam. Wellicht pas in 1937 heeft de wijze
raad van Susteren besloten om dat tracé deze naam te geven. Voorheen was het
‘gewoon’ de Elsenweg, een weg naar het Helsene, ’t Hout.
Dat de vroede vaderen in 1937 niet zozeer naar de oude Passtraat gekeken hebben
bij hun naamgeving, maar veeleer naar de Pasweg, geeft wellicht een andere
invalshoek: Men zag misschien het deel van de oude Elsenweg naar de Rijksweg
min of meer als verlengde van de Pasweg, zodat de naamgeving wel verklaard kan
worden.
Het toponiem Op de Pas is ook al eeuwenoud. We vonden het ook onder de naam
Kirchenpas. Al gauw denkt men dan aan relatie met de kerk. Wat de herkomst ervan
is, blijft onduidelijk, mogelijk dat men via de pas naar de kerk of munster ging.
Ook werd een gedeelte van het gebied Pas rond 1820-1830 Berg ofwel met
voorzetsel en lidwoord: Op de Berg genoemd. Het gebruik van voorzetsel en
lidwoord (op de) treffen we vaak aan, maar ik neem aan dat dit niet bij het eigenlijke
toponiem hoort. Zie bijvoorbeeld Op Koye, is eigenlijk Koye (Koeweide). Zo ook
bij Elsen (Helsene, nu Hout) zie we In de Elsen.
Het begrip pas5 wordt vaak verklaard met weide naar het Latijnse pascua. Pas heeft
echter meerdere betekenissen zoals in bergpas, waar het een enge doorgang aanduidt.
In de late middeleeuwen betekende dit woord ook al toegangsweg of doorgang.
Het Susterens landschap wordt van oudsher doorsneden door twee beken van enige
omvang, namelijk de Rode Beek, waarbij de belangrijkste woonkernen ontstaan zijn,
en de Geleenbeek die langs Katsbeck en tussen Baakhoven en Gebroek stroomde.
Aan beide beken lag een pas. De Geleenbeek kruiste de Landstraat ofwel La grande
route de Maastricht à Susteren (de grote weg van Maastricht naar Susteren). Het
veld kreeg de naam Lutter Pas. Dezelfde noord-zuid verbindingsweg sneed ook de
Rode Beek. Deze overgang werd Voorde (Feurth) genoemd. Iets oostelijk, dus
stroomopwaarts vanaf deze voorde vinden we een overgang van minder belang,
namelijk vanuit het stadje via de Ploegenpoort naar het gehucht Roet (Rode) , alwaar
de molen van het kapittel lag (Abdissenmolen). Bij deze overgang ligt het veld (Op
de) Pas. Deze gegevens doen ons besluiten dat het begrip pas in Susteren veeleer
gebruikt werd voor een overgang door een beek van een weg. Het verschil tussen
voorde en pas staat me niet helder voor de geest, maar heeft wellicht te maken met
de soort overgang. Een pas is dan moeilijker te nemen dan een voorde, maar dit
laatste is slechts een gevoelen.
5

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pas1
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Uitsnede kadasterkaarten ca. 1830

De Passtraat was nog begin twintigste eeuw de naam van de huidige Kloosterstraat
vanaf de brug over de Rode Beek. Aan de overzijde van de Rode Beek heette de
Kloosterstraat Molenstraat en liep verder langs de beek naar de molen. De Passtraat
stopte in vroeger eeuwen bij het stift, maar ze heeft ongetwijfeld in zeer vroege tijden
doorgelopen naar het veld Op de Pas. Dit lag achter Thulle wei, de plek waar de
schutterijen hun koning schoten. Thulle wei was ook een veld dat een gedeelte van
het grote veld Pas was.
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Elsen
Dit is een gebied aan weerszijden van de Elsenweg grenzend aan het Hout. De naam
is een overblijfsel van de tijd toen het gebied nog bos was en deel uitmaakte van het
grote Helsene. Een gedeelte van het gebied wordt Saldens wei genoemd. Dit duidt
op een eigendom van een familie Salden. In de zestiende en zeventiende eeuw komen
we de naam verschillende keren tegen. Als kanunnik, schepen, burgemeester. Enige
twijfel is wel op zijn plaats, aangezien toponiemen van enige ouderdom nauwelijks
voor- of familienamen kennen. Daarom heb ik wel eens gedacht aan een
samentrekking van ‘des aldens weide’. Maar hiervoor vond ik geen enkele
aanwijzing.
Aan de andere kant van de Elsenweg vinden we nog het toponiem Kuys Elsen. Het
begrip kuis in de betekenis van rein, schoon of iets dergelijks is hier natuurlijk niet
van toepassing. Vooralsnog houden we het erop dat het te maken heeft met een soort
koeweide. Het begrip kuis is namelijk ook een jonge koe. Het begrip zal in oorsprong
teruggaan op koe, maar wordt in andere streken ook met schapen in verband
gebracht. Laten we het voorlopig maar speels houden op de Koei’s Elsen.
Elsen of Elzen
Dit is een mooi voorbeeld van hoe in de twintigste eeuw oude straat- en veldnamen
een andere schrijfwijze kregen. Er zal in Susteren de overtuiging geleefd hebben dat
de benaming Elsenweg te maken had met de boomnaam els. En aangezien het
meervoud van els elzen was, kon men toch wel op de klompen aanvoelen dat het
Elzenweg moest zijn en dat de schrijfwijze uit vroeger dagen te wijten was aan het
gebrek aan kennis.
Echter de moderne mens heeft het contact met het verleden wat dit betreft verloren
en aanvaarde de oude, juiste schrijfwijze niet, die immers oorspronkelijk Helsene en
later Elsen was.
Rull in het veld de Pas
In dit veld komen we tweemaal bij de beschrijvingen in de achttiende eeuw de
Rullgrab (Rulgraaf) tegen. De eerste vermelding is van een perceel deels beemd
deels akker en dat grensde niet alleen aan de graaf maar ook aan de Bach. Met dit
laatste kan alleen maar de Rode Beek bedoeld zijn. We zijn tevens geneigd om dit
perceel te lokaliseren op de kadasterkaart van eerste helft negentiende eeuw waar de
gracht in de Rode Beek stroomt of (-minder waarschijnlijk-) er een aftakking van is.
De tweede vermelding is van een perceel dat grenst aan dezelfde Rullgrab en ook
aan een straatje. De ligging ervan wordt verder ingevuld door het ernaast gelegen
perceel. Dat grensde niet alleen aan het straatje maar ook aan de stadsgracht. Het
volgende perceel helpt ons nog verder, dat lag niet alleen aan de stadsgracht en het
straatje maar ook aan de straat. Tevens was het eigendom van de pastoor. Nu kunnen
we dit laatste perceel aanwijzen als een perceel aan de stadsgracht en de Elsenweg,
zeg maar waar in onze dagen de brug over de verplaatste Rode Beek ligt (Op de PasElzenweg – Relindisstraat).
Op de kadasterkaart vinden we de Rullgrab met redelijke zekerheid terug als een
graaf die begint aan de voormalige loop van de Rode Beek en eindigt dan in het
Pasveld bij de Elzenweg!
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Röl en Mösjebreukske
Tijdens de avond Sjterre Sjtraole was er ook een optreden waarbij Eef Masthoff als
artiest optrad. Deze had een verklaring voor de Röl – en wel in verband met de
Rölmösje – die bij mij overkwam alsof de Rode Beek in vroeger jaren de Röl
genoemd werd. Of ik nog over een goed waarnemingsvermogen beschikte, doet niet
ter zake, maar het bracht me er wel toe om het begrip Rölmösje eens te ontleden. En
zoals ik al jaren hoorde, komen we dan terecht bij twee benamingen uit het
Susterense landschap, namelijk de Röl en het Mösjebreukske (of brook?).
Op de kadasterkaart uit de eerste helft van de negentiende eeuw6 met gegevens die
nu al twee eeuwen oud zijn, vinden we het begrip prominent terug. We treffen er de
veldnamen Röl en Kleine Röl (voorafgegaan weer door op de) aan alsmede de
waternaam Rölbeek of Rölgraaf . Als waternaam komt ze slechts aan een zijde van
de huidige Rijksweg, vóór ca. 1840 nog ‘La Grande Route de Maastricht à Susteren’
aan de zuidzijde van Susteren. Aan de noordzijde heette de weg ‘La Grand Route de
Maastricht à Roermond’.

Tussen Elsenweg en Op de Pas: Klein Mussenbroek, Deuren beemd
en Paulus Kamp met Huize Dings

De naam Mussenbroek komt op de kaart slechts beperkt voor: een klein perceel langs
de Elsenweg bij de huidige brug over het nieuwe tracé van de Rode Beek. De naam
luidt Klein Mussenbroek. Men zou dan kunnen denken dat er dan ook een (Groot)
Mussenbroek geweest moet zijn, maar dat staat niet op de kaart. Wanneer we
aannemen dat er werkelijk een groot Mussenbroek bestaan heeft, dan kan men op
basis van de beemd- en kampnamen vermoeden dat Deuren bend en Pauluskamp er
toe behoorden. Ook de overlevering leert ons dat dan het veld ‘Klein Röl’ er
eveneens toe behoord heeft.
Er is nog een oudere beschrijving die wellicht al teruggaat op metingen uit de eerste
helft van de achttiende eeuw of zelfs eerder. Het is in 1783 óvergeschreven’ door
schepen Bachhaus. Aangezien het een beschrijving is zonder kaart is het moeilijker
om een juiste ligging te bepalen. Wanneer de grootte van een perceel ongewijzigd is
gebleven in de periode ca. 1780 – 1820/30 is herkenbaarheid mogelijk.

Voor wat betreft de veldnamen hadden we ook een kadasterkaart uit het begin van de vorige
eeuw kunnen nemen. Ze zijn in vrij grote lijnen hetzelfde
38
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Kuys Elsen

PapenMunster

Uitsnede kadasterkaart ca 1830
39

Mussenbroek, Mösjebreukske
Als eerste komen we een veldnaam tegen in het meetboek met de naam
Musschenbroek. Deze blijkt ongeveer duizend roeden groot te zijn. Omgerekend aan
de standaardmaat van 20,25 m2 per roede komen we dan aan ongeveer twee
hectaren. Echter naar mijn gevoelen moet men vaak een grotere omrekeningsfactor
nemen en komt men zelfs tot tweeëneenhalve hectaren. Als men bedenkt dat de
Pauluskamp midden tussen de percelen van het broekgebied vermeld worden, kan
men zelfs aannemen dat deze kamp een onderdeel met eigen naam van het broek is.
Deze kamp is ca. 450 roeden, dus een hectare (of iets groter). Opvallend is dat de
meeste percelen ook aan het Mussenbroek grenzen. Het laatste perceel, een tuin van
26 roeden, grenst aan de stadsgracht, de Rullflus en de straat, een voor mij
onmogelijke situatie.
Als tweede vonden we dat de Beemd achter het Hemelrijk met twee van de zeven
percelen grensde aan het Mussenbroek. Waarbij het tweede eveneens aan de
Landstraat (Rijksweg) grenst. Ter oriëntatie: het perceel lag ter hoogte van de
panden Oude Rijksweg Zuid 7-9. Deze beemd wordt ca. 1830 ‘Op de Klein Röl’
genoemd. Zeker als men de overlevering van de mensen aan Op de Pas meeneemt,
zal deze beemd ongetwijfeld deel hebben uitgemaakt van het Mussenbroek.
Tussen de panden Rijksweg 9 en 11 loopt nu nog een restant van een oude weg. Ik
meen dat dit in vroeger dagen de Sittarderweg7 werd genoemd. Nu staat er nog een
bord dat je moet stoppen voor de Rijksweg. Aan de andere zijde van deze weg ligt
de Papenakker (aan weerszijde van de Rijksweg). De twee eerste percelen op
Papenakker grenzen ook aan het Mussenbroek.
Tenslotte grenst het Mussenbroek ook aan de Clemenskamp. Een vrij grote kamp
met enkele lossen percelen ook ca 1500 roeden groot, ca. 3 – 3,5 ha.
Hieruit concluderen wij dat het Mussenbroek in lang vervlogen dagen begrensd is
door de Elsenweg (nu: Elsenweg en Op de Pas), de Landstraat (nu Rijksweg), de
Papenakker en de Elsen (met Kuys Elsen en Clemenskamp). De grootte 5-7 ha.
Betekenis Mösjebreukske
Mösje of mussen doet uiteraard denken aan ‘het kleine vogeltje dat in vroeger jaren
veel voorkwam’. Zoals vrijwel steeds wanneer men een veldnaam aan een dier
koppelt, blijkt dat niet juist. ‘Er waren veel mussen in het broek’ dus daarom is het
de naam, een vaak voorkomende redenering.
Het is veeleer een van de vele namen voor doorweekte grond: sumb, mehre, broek,
moeras enz. enz. Een oud begrip voor moeras is mos8. Mos kan naast moeras ook
poel betekenen. Verder wordt genoemd modder, slijk. Het woorddeel mussen zien
we dan ook als afleiding van een begrip dat moeras of modder betekent. Het gaat
dan terug op het begrip mos, waaraan ook de sporenplant haar naam ontleent.
Indien dit juist is dan zal dit een zeer oude naam zijn geweest, namelijk in de tijd dat de
Vloedgraaf nog niet aangelegd was. Later is de route naar Sittard natuurlijk achter de
Vloedgraaf gelegd – om een brug te sparen. Deze liep via de huidige Overslagweg
(Nieuwstadt), vroeger de Susterderweg genoemd.
8
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mos1
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Clemens Kamp en Paulus kamp
Dit zijn benamingen die teruggaan op eigendomsverhoudingen. Aan de abdij waren
een aantal beneficies (ambten “banen”) die door geestelijke uitgevoerd werden. Dit
hield vaak in het lezen van missen. Zo was er het altaar of beneficie van Paulus in
de abdij en uit het Papenmunster afkomstig het Willibrordaltaar. Willibrord had bij
zijn wijding tot bisschop de naam Clemens gekregen. Het perceel komt dan ook
onder diverse namen voor: Clemenskamp, Willibrordkamp of Papenmunster.
Deurenbeemd
Deuren is afkomstig van het begrip duur en kan hier vergeleken worden met
begrippen uit Latijn c.q. Romaanse talen (tauro, toro) en betekent stier. Het begrip
valt min of meer in de categorie Koeweiden (Koye). Deze beemd werd kennelijk in
zeer vroege tijden beheerd door de eigenaar van de stier. Het is mij momenteel niet
duidelijk wie de eigenaar was of dat dit de heer (dus de heren van Valkenburg en
later de hertogen van Gulik) of dat dit behoorde tot de rechten van de abdij. Er wordt
wel beweerd dat dit recht aan de abdis toekwam.
Rul in het meetboek
Volgens de beschrijvingen grensde de percelen van ‘de beemd achter het Hemelrijk’
aan de Rullgrab (Rulgraaf). Dat verbaast ons natuurlijk niet want op de kadasterkaart
wordt die beemd ‘Op de Kleine Roel’ genoemd.
Een aantal percelen, als tuin in gebruik, langs de stadsgracht grensden volgens de
beschrijvingen aan de Rullfluss. Ik kan dit niet goed plaatsen, immers tussen de
stadsgracht en de vermoedelijk Röl liep nog een weg, straat.
Rullfluss is een afwijkend begrip van Rullgrab en betekent wellicht iets als de
Rulstroom of de Rulbeek. Wij nemen aan dat deze Rölbaek langs de huidige Op de
Pas stroomde, langs Klein Mussenbroek en de Deurenbeemd.
Vijf van de tien percelen die het Hemelrijk vormden, lagen ook aan de Rulbeek.
Tussen de Churbuschstraat, Rullflus, Flusgrab en Rullcamp ligt een kamp van het
kapittel groot ca. 250 roeden dus 5000-6250 m2.
Waar stroomde de Röl?
Zoals het zich nu laat aanzien was ‘de Röl’ een waterstroom die begon aan de Rode
Beek en door de velden Pas, Mussenbroek en Hoof eindigde in de Vloedgraaf..
Mogelijk is het oorspronkelijk een natuurlijk beekje geweest dat later gebruikt werd
om een verbinding te maken tussen de Rode Beek en de Vloedgraaf om wateroverlast
binnen Susteren te voorkomen. Echter de onderbouwing hiervoor is bij lange na niet
rond.
Röl of Rul9
In Noord-Brabant en Limburg wordt rul gebruikt ter aanduiding van een beekje,
kleine waterloop, volgens de Nederlandse etymologiebank. Hierbij begrijp ik dat
hiermee in principe een natuurlijke waterloop bedoeld wordt, mogelijk een kreek
langs de terrasgrens tegen de locatie met de kloosternederzetting. Deze kreek
behoorde tot de kreken waarin ook de Rode Beek langs de molen werd gelegd.
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rul4
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rullen3
9
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VOLKSCULTUUR

Sinterklaasgedicht10.
In deze tijd van krijgsrumoer
Is het voor Sint een heksentoer
Om voor de kinderen te bedenken
Wat hij hen dit jaar weer zal schenken
Want de taai taai is op de bon
En wat hij verder krijgen kon
Is peperduur geworden
Dankzij de nieuwe orde
Er is geen letter meer te krijgen
Om van banket nog maar te zwijgen
De speculaas is schreeuwend schaars
En door wie komt nu al dat naars?
Ziehier het volgende relaas
Gerapporteerd door Pieterbaas
Want die heeft alles wel gezien
Vanuit zijn eigen vliegmachien
‘k Zag treinen rijden af en aan
Naar ’t westen leeg
Naar oost belaân
’t Schijnt dat men elders is vergeten
Dat Nederlanders moeten eten
Ook is er een slag mensen, Sint
Wat in dat land niet wordt bemind
Ze zijn het volk daar tot een last
‘k Meen dat dat tuig de zak wel past
Ik eindig nu maar met mijn wens
En dat doet elk verstandig mens
Dat, als de sint weer komt uit Spanje
Hij wordt verwelkomd door Oranje

10

geschreven in 1940 vermoedelijk door een verzetsvriend
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AW FOTOOS

En toen kwam de Swentiboldstraat… - Wil Schulpen
Wil Schulpen

Bij de ontsluiting van het Molenveld, een nieuwe woonwijk begin zestiger jaren
vorige eeuw, dat gelegen was tussen de Molenveldweg en de Feurthstraat, moesten
zes huizen verdwijnen voor de aanleg van de Swentiboldstraat.

Pand Feurthstraat 32,
Woning van Wiro Claessen

Pand Feurthstraat 30
Dit pand werd rond 1960
door de verkenners gebruikt
voor opslag oud papier

Pand Feurthstraat 28
In dit pand woonde de
familie Schreurs, die in
1956 naar Australië
emigreerde.
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Een historisch verhaal over Susteren (8)- Wil Schulpen
Wil Schulpen

De woonkern Susteren
Het begrip Susteren is aan meerdere zaken verbonden, zoals het klooster, het
rechtsgebied, het dekenaat en ook aan een woonkern. Deze woonkern was zeker in
later eeuwen de belangrijkste binnen het gelijknamige rechtsgebied (later gemeente).
Deze woonkern werd in de dertiende eeuw versterkt met wal en gracht en kreeg
poorten om er in en uit te kunnen gaan.
We nemen aan dat deze woonkern niet ontstaan is als landbouwnederzetting maar
als woonkern voor mensen die min of meer afhankelijk waren van de abdij en er
diensten voor verrichtten.
Het is mogelijk dat al in de vroege middeleeuwen een kleine kern nabij de abdij
gevormd is. Hiervan hebben wij echter nog geen aanwijzingen aangetroffen. Wij
menen veeleer dat de woonkern vorm heeft gekregen door de mensen die nodig
waren voor de bouw van het nieuwe middeleeuwse klooster en dan denken we aan
de elfde eeuw. Ambachtslieden en handelslui vestigden zich vooral rond de latere
markt van Susteren, die zijn oorspronkelijk vorm heeft behouden en niet zoals
gebruikelijk zijn bestaansrecht heeft verloren aan een groot rechthoekig plein
aangelegd in de dertiende eeuw, zoals in Sittard, Nieuwstadt, Maaseik.
Een tweede factor die de woonkern aanzienlijk deed groeien was de ontginning van
het grote gebied ten zuiden van de kern. Hiervan is de Vloedgraaf het belangrijkste
product. Deze werd vooral in de bedding van natuurlijke beekjes en een oude
Maasarm aangelegd en zorgde voor een groot aaneengesloten gebied met grote
weidegebieden, denk aan Körbes, Kamer maar ook het Mussenbroek.
De markt c.q. woonkern ontwikkelde zich aan de belangrijke verbindingsweg aan de
oostzijde van de Maas vanuit Maastricht naar gebieden noordelijk van Roermond:
Van de stadspoort (Martinuspoort) van Wyck-Maastricht naar de Winkelpoort van
Susteren. Daarom werd het tracé tussen beide poorten ‘La grande route de Maestricht
à Susteren’ genoemd. Als de weg Susteren via de Feurderpoort verlaat, verandert de
naam en wordt Susteren vervangen door Roermond.
De vorm van de markt is mogelijk ontstaan door de vorming van het bekende
driehoekje bij wegen. Herkenbare voorbeelden liggen nog in Roosteren (Passtraat en
Hoekstraat) en in Illikhoven bij het gemeenschapshuis. De weg zal aan de westelijke
zijde gelopen hebben en een honderd meter achter de voorde zal men een ‘afkorting’
– al was het maar tien meter – gemaakt hebben op het drogere terras.
Omdat we veronderstellen dat de woonkern in het begin vooral door ambachtslieden
en meegetrokken handelslui bevolkt werd, heeft de kern vanaf het begin een meer
steeds karakter gehad. De woonhuizen lagen op kleinere percelen en werden veel
dichter op elkaar gebouwd dan in de landbouwgemeenschap aan de overzijde van de
Rode Beek. De afhankelijkheid van de abdij (werk) en de landbouwgemeenschap
(voedsel) is ook aanzienlijk. Het bracht ook een gevarieerder aanbod aan arbeid
binnen de woonkernen van Susteren en omgeving.
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Stadsrecht anno 1260
Het is niet de woonkern Susteren die stadsrecht ontving, maar het rechtsgebied, in
termen van onze samenleving de gemeente. Een document waarin het stadsrecht
bevestigd wordt, is ons niet overgeleverd. Susteren wordt voor het eerst oppidum
(stad, versterkte plaats) genoemd in 1276. Het is waarschijnlijk dat het stadsrecht
ontvangen is in de dagen dat de schepenbank van Susteren in 1260 de rechten tussen
de heer van Valkenburg en de heer van Dieteren op het rechtsgebied van Susteren
verwoorden en deze door de heren aanvaard en vastgelegd werden.
De leeuw in het stadswapen van Susteren heeft voor verwarring gezorgd. Men meent
wel – en dat al lang – dat dit de leeuw van Gelder is. Dit hoeft niet juist te zijn omdat
Valkenburg in die dagen eenzelfde leeuw voerde. De blokjes rondom de leeuw
wijken ook nog af van die van Gelder (wapens Nieuwstadt, Roermond, Venlo).
Het was weliswaar niet zo dat Gelder helemaal geen rechten had in Susteren: de
heerlijkheid Dieteren in beheer van de heer van Dieteren was een achterleen van
Gelder.
Het schepenoordeel uit 1260 is ons via de archieven van de heerlijkheid Dieteren
bewaard gebleven, de akte met het stadsrecht is ons niet overgeleverd. Van het
stadsarchief is op enkele sporadische, achttiende eeuwse documenten na niets
overgeleverd. Om dit hiaat enigszins op te vullen moeten we dus nagaan welke
rechten in onze omgeving gangbaar waren.
Susteren ontving dan ook het stadsrecht van Dirk II van Valkenburg. Dit stadsrecht
had nogal wat gevolgen, die we nu willen gaan aanstippen.

45

De versterking of stad Susteren
Een van de rechten was dat men zich mocht verdedigen. Het was niet zo dat men
het bijna achttien vierkante kilometer grote gebied ging versterken door het
aanleggen van gracht en wal. Slechts een klein gedeelte ca. tien hectaren werd
versterkt.
Aangezien bij de ontvangst van het stadsrecht de abdij van Susteren een wellicht
doorslaggevende rol gespeeld heeft, moest die abdij uiteraard binnen de versterking
vallen. Oók de voorstedelijke woonkern (11e-12e eeuw) werd eveneens opgenomen
in de versterking. Dit geheel werd omgeven door wal en gracht en kreeg aanvankelijk
drie poorten: Feurderpoort, Ploeghenpoort en Winkelpoort.
Naast de abdij waren er nog twee belangrijke gebouwen binnen de versterking of
stad namelijk het stadhuis ‘midden’ op de markt en de stadsmolen, eigendom van de
heer van Valkenburg en gelegen aan de Rode Beek, die dwars door Susteren
stroomde.
Het stadszegel
Het stad zijn is een recht, voorrecht of privilegie. En zoals het hoort bij een
rechtspersoon is er ook iets waardoor uitspraken of beslissingen bekrachtigd worden:
het stadszegel. Het stadswapen staat vaak bol van symboliek en verwijzingen.
Vaak zitten er twee waarden in: ééntje die verwijst naar de schenker van het
stadsrecht en de ander is een verwijzing naar de plaats zelf, vaak de patroonheilige
van de kerk. Een derde symboliek is vaak – een onjuiste – verwijzing naar de
plaatsnaam, zoals voor een broek-naam een broek opnemen.
De verwijzing naar de schenker gebeurt
door het opnemen van zijn wapen in het
stadszegel of contrazegel. In Susteren is
in het zegel zelf het wapen in een
driehoekig schild centraal in het zegel
geplaatst. Ook in het contrazegel zien
we diezelfde afbeelding. Het is uiteraard
het wapen van Valkenburg zoals door
Dirk I, Dirk II en Walram de Rosse werd
gebruikt.
Dan is er de verwijzing naar de plaats
zelf. De afbeelding van het (oudere)
schepenzegel wordt hierbij omgevormd
tot wapendragers van het schild met het
wapen van de heer van Valkenburg. De
symboliek is twee adellijke dames die valken aan het africhten (“loere”) zijn.
De symboliek van twee adellijke dames is een verwijzing (naar we aannemen) naar
de abdij met stift-vorm voor adellijke dames. Hiermee kan uitgedrukt zijn dat men
zich in Susteren realiseerde dat het ontstaan van het stadje vooral te danken is aan
het vele werk dat door de abdij van mensen van buiten de abdij werd gevraagd. De
woonkern is dichtbij en dankzij de abdij ontstaan.
In de tekstrand van het zegel komt ook voor sorores. Dit is het Latijnse meervoud
van zuster. Hoe moet men dit zien? Als een poging om de plaatsnaam te vertalen
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naar het Latijn? Is het om aan te geven dat de twee afgebeelde dames zusters in de
betekenis van nonnen zijn? Of is het zelfs de bedoeling om aan te geven dat het
gezusters, familieleden, zijn.
Een Latijnse weergave van de plaatsnaam, zoals ook wel verondersteld wordt, lijkt
weinig waarschijnlijk. Het is veeleer de bedoeling om aan te geven dat de twee
zusters zijn. Aangezien het hier geen heilige personen zijn, is de meest voor de hand
liggende verklaring dat men wil aangeven dat er adellijke personen wonen in de abdij
van Susteren.
De adellijke dames werden gebruikt om de abdij weer te geven, die aan de wieg
stond van de woonkern, die later versterkt werd: het stadje.
De schepenbank en de raad
Vóórdat een rechtsgebied het stadsrecht kreeg, had dit zoals vrijwel alle plaatsen,
zeker van enige omvang, een schepenbank. Ook andere instellingen zoals de abdij
en de heerlijkheid Dieteren hadden een soortgelijke instelling die laathof genoemd
werd.
De schepenbank bestond uit een aantal schepenen en een vertegenwoordiger van de
heer, die schout werd genoemd. De schepenen werden benoemd door de heer of door
een plaatsvervanger van hem. Het was een soort rechtbank met wellicht ook andere
taken, zoals het vastleggen van eigendommen.
De schepenbank had, als rechtspersoon, ook
een eigen zegel, zoals we reeds hierboven
zagen. Hierop stonden twee adellijke dames
afgebeeld die valken aan het oefenen waren.
Wanneer een rechtsgebied het stadsrecht
ontving, kreeg ze ook – veelal een beperkt –
zelfbestuur. Waarover dat bestuur mocht
besluiten was in het stadsrecht en andere
privilegiën vastgelegd. Dit bestuur werd de
raad genoemd en hun besluiten werden
gezegeld met het stadszegel. De leden van de
raad
werden
raadsleden
ofwel
Rathsverwanten genoemd. Wellicht is dit
begrip pas later ingevoerd, aangezien de leden van de schepenbank ook de raad
vormden en daarom werden ze ook steeds schepen genoemd.
In Susteren waren ook twee burgemeesters: de gerechtsburgemeester en de
gemeenteburgemeester. Te oordelen naar de naamgeving kan men veronderstellen
dat de eerste formeel deel uit maakt van de schepenbank en de tweede van de raad.
Het is de vraag of men zich zo strikt aan deze formele scheiding hield omdat in de
praktijk lange tijd geen onderscheid gemaakt werd door beide instanties. Behalve
natuurlijk als een besluit gezegeld moest worden, dan moest wel het juiste zegel aan
het document gehangen worden.
Uit de documentatie kan men opmaken dat de gerechtsburgemeester ieder jaar bij
toerbeurt uit de schepenen gekozen werd. Ook werd ieder jaar een nieuwe
gemeenteburgemeester gekozen, maar deze mocht ook een willekeurige andere,
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deskundige persoon zijn. Tot de taken van de burgemeesters behoorde ook het doen
van uitgaven en ontvangen van gelden en het opstellen van jaarrekeningen.
Deze moesten gepresenteerd worden op St. Petrus Stoel (22 februari).
Stadhuis

Elke stad kreeg ook een stadhuis. Dit was de plaats waar de
raad/ schepenbank vergaderde, waar het archief met het
stadsrecht en privilegiën bewaard werden. Ook natuurlijk
andere zaken als jaarrekeningen, besluiten e.d.. Uit de
beschrijvingen die we kennen, blijkt dat men onder het stadhuis
bijeenkwam, het gebouw een zolder en een gevangenis had en
uiteraard een vergaderruimte. Het blijkt van eenzelfde type als
ook in Nieuwstadt en Sittard. De ligging ervan was op de
markt.
Van Nieuwstadt is een tekening met een plattegrond uit de
zeventiende eeuw bekend. Op deze tekening zien we op de
markt gelegen het stadhuis liggen. Dit geeft ons een goed beeld
hoe we ons van het stadhuis een voorstelling kunnen maken.

Onder het stadhuis verzamelden mensen zich wel bij gelegenheden als
eedsafleggingen e.d. Ook was hier markt van gevoelige spullen als laken.
De plaats ervan is ons niet schriftelijk
overgeleverd, alleen weten we dat het op de markt
ergens was gelegen. Mogelijk dat de juiste ligging
ons bekend is via de Tranchot kaart. Op deze kaart
heeft de tekenaar zo ongeveer op de markt waar de
huidige Raadhuisstraat en Salvatorstraat elkaar
zouden snijden een vlek ingetekend, die op een
gebouw duidt.
Stadsmolen
De stadsmolen was oorspronkelijk een eigendom van de heer van Susteren in de
veertiende eeuw en vroeger eigendom van de heer van Valkenburg. Het blijkt in later
eeuwen ook een banmolen te zijn, waarop de mensen van Susteren en Feurth
verplicht waren hun granen (vruchten) te laten malen. In de vijftiende eeuw hebben
er verbouwingswerkzaamheden aan plaatsgevonden, toen men de bedding van de
Rode Beek hoger heeft gelegd. De oudste pachter, die bekend is, is het stadsbestuur
en later kreeg de abdij het beheer over de molen in ruil voor een aan de hertog
geleend geldbedrag door de abdij.
Mogelijk dat de Rode Beek haar hoofdstroom via een tracé door het stadje gekregen
heeft bij de aanleg van de stadsgracht met wal in de zestiger jaren van de dertiende
eeuw. Maar dit kan ook op een eerder tijdstip hebben plaatsgevonden en wel in de
tijd dat er sprake is van een grote bevolkingstoename door allerlei
ontginningswerkzaamheden, zoals de aanleg van de Vloedgraaf. Dat zou dan
inhouden dat de stadsmolen in oorsprong dateert uit de elfde eeuw.
wordt vervolgd
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EFFE RAOJE

Effe raoje (deil 18))- Annie Schreuders-Derks – Annie Schreuders-Derks
Annie Schreuders-Derks

1.Kristelieëre
1. Katechimus lieëre
2. Eine de waorheid zègke
3. Kristal pótse
2.Meuleverke
1. Knóddele mit mael
2. Pissebed
3. Verke in de módder
3.Mikkemik
1. Rem aan eine wage
2. Wègkeman
3. Raak gesjaote
4.Huuldop
1. Mekend kèndj
2. Sirene
3. Brómtol
5.Uichelik
1. Good oetzeen
2. Valsj
3. Pedant
6.Waan
1. Druim
2. Wankel
3. Kaorezeef
7.Zungelknäökske
1. Knaok veur aan te knage
2. Borduurwerk gesjieër
3. Lektrish knupke, èllebaog
8.Aafzjweite
1. Oetkume, kapot meug
2. Heit baje
3. De mood verleze
9.Aansjtriksel
1. Aangebreid (gesjtrik)
2. Dik besjmaerde bótterham
3. Döbbele sjtrik aan sjoonsreem
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DIALEK

Awd en nuuj – Loek Storken
Loek Storken

Väöl luuj make zich bie ’t begin van ein nuuj jaor al kopzörg. Ein nuuj jaor beginne
is veur die net zoa get es veur den ieëste kieër in eine nuje auto rieje. Ze make zich
den drek al weer dikke bein wienieë detse de ieëste blötsj zulle oploupe.
D’r zeen d’r bie van dik in de sevetig en die blieve zich mer zörg make euver van
alles. Terwiel ze toch al dik sevetig jaor höbbe kènne zeen det det neet hulp.
Élk jaor geit wie ’t geit, net wie ’t waer ouch duit wat ’t duit. En väöl van die awwe
van sevetig zelf ouch doon. En geliek höbbe ze trouwes.
’t Is jus mer good det dae wat op zien achterpeuët löp neet ummer alles kènt regele.
Op hieël väöl plaatse in de waereld kènse zeen waat veur eine puinhoup det ’t den
wurt.
Geneet van ’t nuuj jaor, nog mieë es van ’t awd jaor det noe drek veurbie is en wach
neet op ’t ieëste blötsjke det g’r dit jaor gaot oploupe. Det kump ouch vanzelf, zónger
det g’r dao op wach. En neet allein aan den auto. En “ein gooi blötsj” is dèks ouch
al goud waerd. Veural esse die thoes höbs róndjloupe.
En maak ouch gein herrie waem mit Nuujjaor de lètsten aoliebol krig. D’r zeen d’r
’t gans jaor nog mieë es genóg. Die zuusse allewiele zelfs al euveral róndjloupe, mit
en zónger sjlips óm. In Amerika dao löp de grótste aoliebol róndj mit einen hieële
groate roaje sjlips.
Ouch die gooi veurnummes die
sommige höbbe, en wovan ze zich
wiesmake detse die kómmend jaor
gaon oetveure, det is allemaol
flawwe kul. Dao höbse ’t gans
aafgeloupe jaor al den tied veur
gehad óm die oet te veure. En
waarsjienlik de jaore daoveur ouch
al. Wo wachse eigelik op? Doe kèns
ouch geweun midde in ’t jaor
sjtoppe mit rouke. Of get minder
pinte gaon drènke. Of de vrouw èns
dèkker ei bleumke mitbrènge. Of
èns eine kieër dèkker nao de mam
gaon in ’t bejaardehoes. Of dich èns
get mieë aan de kènjer ophawte.
Nemes hilt dich daobie taenge,
allein doe dich zelf waarsjienlik.
Doon wasse doon mós, in ’t nuuj
jaor, mer ouch geweun door ’t jaor
haer. Kal neet euver gezóndj aete, laes neet euver gezóndj aete, mer probeer det te
doon. Laot de supermerte zitte mit hunne vaerdige zawt- en sókkerkraom, en sjteel
zelf èns get lekkers en gezóndjs inein.
Zoa lestig is det neet, d’r zeen mer hieël weinig koks mit universitaire opleiding.
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Net wie Guido Gezelle wènsj ich uch allemaol veur ’t kómmende jaor alle goods:
Een deugdelijk jaar
lk wensche u een jaar,
dat zachte als zijde is;
ik wensche u een jaar,
dat blank en blijde is;
ik wensche u een jaar,
dat ver van krank is,
een deugdelijk jaar
zoo breed als 't lang is;
ik wensche u een jaar,
dat, als 't voorbij is,
een zalig jaar
voor u en mij is;
ik wensche u een jaar,
zoo Gods gebod is,
dat in en dat uit
geheel voor God is.
Guido Gezelle (1830-1899)
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Programma 2020

(onder voorbehoud)
Donderdag 16 januari. In het kader 75 jaar bevrijding: Film van toneelspel ’t
Bleumke d’roet. Wellicht uitreiking extra Heemklank. Dit vindt
plaats in de Harmoniezaal
Donderdag 16 april. Jaarvergadering
Donderdag 28 mei. Busreis naar Hilvarenbeek. (doktersmuseum en kermismuseum)
Donderdag 18 juni. Film van Ton Vranken
Donderdag 16 juli. Wandeling vanuit ’t Gemood
Donderdag 15 augustus. Kroedwèsj zaegening in de basiliek en daarna Fête de
Champêtre in de beeldentuin of HK scouting
Donderdag 17 september. Busreis naar Xanten.
Donderdag 16 oktober. Feestavond 50 jaar Natuurvrienden
Tevens zal in de loop van het jaar regelmatig aandacht zijn voor ons 50 jaar jubileum.

De oplossinge van Effe Raoje.
1=2

2=2 3=1 (aafkoms: frein mécanique) 4=3 5=2 6=2 7=3 8=3 9=1
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