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Weurdje van de redaksie – Cor Voorter  
 
Alles liek waal aan ‘t verangere! 
Mit eine wèntjer achter ós, dae geine echte wèntjer woor. Sjtórme mit wèndjkrachte 
die weer neet gewènd zeen en die väöl euverlas veroorzaakde. Mér weer luuj 
verangere geweun mit, weer zeen fleksibel en passe ós bietje bie bietje aan en gaon 
geweun wiejer mit ós laeve.  
Mesjien is de vaerkrach die weer es luuj ummer weer kènne opbrènge óm te 
verangere waal een hieël kosbaar bezit.  
In jannewarie vierde weer 75 jaor bevrijding Echt-Susteren en keke weer trök op de 
lètste oorlogsdaag en de oeteindelike bevrijding van Zöstere op 17 jannewarie. 
De Natuurvrunj höbbe op hun meneer ein gepaste biedrage en invulling aan de 
gemeinte gegaeve, van ein Evacuatiekonsert tót en mit eine reprise van de 
oorlogswanjeling door Zöstere.  
Ouch ós Knón koom trök op ziene zokkel aan de Mért. Väöl luuj vónje ‘t mer niks, 
zó’ne laege zokkel. ‘t Woor den ouch ein opluchting van jewelste toen oos Knón op 
de kop aaf  75 jaor nao de bevrijding weer officieel truuk koom op zien plaats.  
Weer moge, nae mótte dankbaar zeen veur die vrieheid die weer trökkrege na vief 
jaor oorlogsgeweld en ieëlenj...  
De generatie die d’n oorlog haet mitgemaak, is dalik niet mieë, de verhaole waat 
zeen opgesjreve en doorvertèld die kènne de herinnering laevend hawte. Mér 
verhaole die neet vertèld zeen of wore, gaon veur altied verlaore. Det is jaomer...  
Weer es  vereniging én redaksie probere väöl vas te lègke veur de generaties nao ós... 
Wat det betruf verangert d’r neet väöl en det is mer good ouch. Ein bietje vastigheid 
is noajt weg.  
Väöl laesplezeer en op nao een sjoan veurjaor!  
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging 

Jaarvergadering verschoven 
De jaarvergadering die op 19 april zou plaatsvinden is geannuleerd. Ze zal op een 
nog nader te bepalen datum plaatsvinden. Via onze Nieuwsbrief die verstuurd wordt 
aan de leden waarvan het emailadres bij het secretariaat bekend is. De overige leden 
wordt gevraagd om regelmatig de website van onze vereniging te raadplegen, 
uiteraard nadat de autoriteiten het groene licht voor vergaderingen hebben gegeven. 
Tevens zullen we via het Waekblaad en eventueel via andere media de nieuwe datum 
bekend maken. Wel zullen de leden bij deze Heemklank al het jaarlijks boekje voor 
de jaarvergadering met agenda, verslagen en begroting ontvangen. Hebt u vragen 
en/of op- en aanmerkingen hierop, dan kunt u deze –liefst per email – doorgeven aan 
de secretaris. Verder willen we de bezoekers van onze jaarvergadering vragen dit 
boekje s.v.p. zolang te bewaren. Wij hopen met u dat deze corona-tussentijd van 
korte duur zal zijn, of beter nog als u dit leest reeds tot het Susterens verleden 
behoort. 

Afgelast: busreis van 28 mei 
Het bestuur heeft gemeend de busreis van het voorjaar te moete annuleren. Uiteraard 
is dit en gevolg van de noodzakelijke maatregelen de inmiddels genomen zijn in 
verband met het coronavirus. Ook al zouden de maatregelen eerder versoepelen 
mennen wij dat er toch te weinig animo en belangstelling is om met onze vereniging 
een busreis te maken. 

Busreis naar Hilvarenbeek: 17 september 9:00 uur Raadhuisplein  
28 Mei organiseert onze vereniging een busreis  naar Hilvarenbeek. 
Eerst wordt u ontvangen bij het doktersmuseum met koffie en vlaai, waarna een 
uitgebreide uitleg en een bezoek aan het museum en de tuin. 
Daarna gaat het richting draaiorgelmuseum. Alwaar de mogelijkheid bestaat om een 
lunch te gebruiken (op eigen kosten). 
’s Middags bezoek aan het museum met koffie en cake.  Daarna een diner in 
restaurant Antoine te Soerendonk. Terug in Susteren om 19:30 uur. 
Kosten van busreis, bezoek Hilvarenbeek en diner is  €57,00 . 
Betalingen die ontvangen zijn door onze vereniging tellen als inschrijving. 
Ook dit is onder voorbehoud van de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. 

Overig programma 
Hoe wij in de loop van dit jaar precies invulling gaan geven aan het vijftigjarig 
bestaan van onze vereniging is minder duidelijk door de ontwikkeling van het alom 
bekende virus. Wij laten het programma vooralsnog ongewijzigd, maar er zullen 
ongetwijfeld enige aanpassingen komen. 
Wij zullen u uiteraard tijdig op de hoogte brengen hoe een en ander verder vormt 
krijgt. 

VAN DE VERENIGING 
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Afsluiting 75 jaar herdenking bevrijding 
Op 16 januari werd in de harmoniezaal  de verfilming van het toneelstuk van Evert 
Zits  ’t Bleumke droet getoond als blijde afsluiting van het programma van de 
verenigig in het kader van de herdenking 75 jaar bevrijding. Dit blijspel werd zeer 
goed ontvangen door de bezoekers. Het toonde gebeurtenissen uit het dagelijkse 
leven van Susteren in die tijd. Uiteraard kon het koningshuis niet wegblijven en 
‘Queen Willemien’ en Prins Bernhard vereerden Susteren met een bezoek Het 
toneelstuk werd geregisseerd door Karel Fiddelers en werd gespeeld door de 
Susterense toneelgroep. 
Het aantal bezoekers was 110-115. 
Tijdens deze avond konden de leden ook kennis maken met de nieuwe aanwinsten 
van de vereniging: een goed geluidsbox en microfoon en een groot scherm. De 
vereniging staat bij opvoeringen nu wellicht niet meer voor ongewenste 
verrassingen.  

Vastrada 
Zoals bekend worden wij al jaren gastvrij ontvangen door verzorgingshuis Vastrada. 
Wij mogen op de begane grond van het ‘torentje’ enige kasten plaatsen als 
opbergruimte voor zaken die wij willen bewaren. Ook in het torentje, formeel de 
kleine conferentiekamer, hebben wij toestemming om een drietal kasten te plaatsen 
en hebben we een tafel ter beschikking, waarop we scanner, computer, monitor e.d. 
kunnen plaatsen zodat we er ook werkzaamheden kunnen verrichten. 
Evenzeer is belangrijk dat wij toestemming hebben om de ruimte te gebruiken; 
natuurlijk onder voorwaarde dat de organisatie Vastrada deze ruimte niet nodig 
heeft. Hiervan maken wij dankbaar gebruik. Niet alleen het bestuur vergadert hier 
maandelijks, maar ook kan de genealogiegroep hier terecht en zelfs wekelijks 
(woensdagmiddag) worden er volop fotomateriaal gescand. En natuurlijk weet u ook 
dat we driemaandelijks gebruik kunnen maken in de avonduren van de grote zaal, de 
recreatiezaal voor onze  kwartaalavonden. 
De praktijk wijst uit dat vrijdag het torentje niet erg in trek is voor bijeenkomsten 
van groepen binnen Vastrada. Wij willen hier graag gebruik van maken door 
werkzaamheden als het secretariaatswerk, financiële werkzaamheden en maken van 
Heemklank  ook hier onder te brengen. 
Omdat we willen proberen dan zoveel mogelijk gedurende bepaalde uren aanwezig 
te zijn, is er tevens de mogelijkheid dat u als lid ook eens een kijkje komt nemen en 
bijvoorbeeld iets wilt opzoeken, bekijken  of gewoon wat vertellen. 

Wat bewaren wij zoals in de kasten van Vastrada: 
Het archief van de vereniging; 2. Boeken, publicaties en folders  over en van Susteren 
en Dieteren; Wetenswaardigheden van en over ons werkgebied; Bidprentjes;  
Fotomateriaal als negatieven, dia’s en foto’s; Een veertigtal foto lijsten; De Schakel; 
Ook zijner nog een aantal boeken die niet direct met Susteren/ Dieteren te maken 
hebben en welke we wegdoen. Belangstelling?? 
 
Kijken? Alleen … corona houdt ons voorlopig buiten Vastrada. Even geduld. 
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Spectaculaire gebeurtenissen jonge slechtvalken – Jan Smeets  
Jan Smeets 
 
Zomer 1996 broedt voor de eerste keer een paartje slechtvalken op de DSM-locatie 
in Geleen, nu Chemelot. Dit slechtvalkenpaar vindt een nestmogelijkheid in een nis 
van een hijsoog van een hoge destillatiekolom van de salpeterzuurfabriek. De 
nestplaats blijft onopgemerkt totdat er een jonge slechtvalk op de grond terecht komt. 
De jonge vogel komt in een vogelasiel in Geleen terecht. Na 4 dagen wordt hem in 
de buurt van de nestplaats de vrijheid gegeven.  
 
Op verzoek van de werkgroep Slechtvalk wordt in 1997 een nestkast geplaatst op 
een bordes tegen de schoorsteen van de waterkrachtcentrale. Hetzelfde jaar wordt de 
nestkast bewoond door een paartje torenvalken, maar een jaar later heeft een 
slechtvalkenpaar zich de nestkast toegeëigend.  
 
Op 11 mei tref ik bij de waterkrachtcentrale enkele bekende vogelaars van de 
werkgroep Slechtvalk. Zij zijn naar hier gekomen om jonge slechtvalken te ringen.  
Een van de werkgroepleden gaat via de klimladders naar de nestkast. Met de jongen 
komt hij naar beneden. Collega’s wachten hem op en vragen: “Hoeveel?” “Drie, 2 
vrouwtjes en 1 mannetje. Ik kijk hem verbaasd aan en vraag: “Hoe weet je dat?” 
Waarop hij antwoordt: “Vrouwtjes maken een hoger geluid dan mannetjes!”  
Het bepalen van het geslacht van de jongen gebeurt aan de hand van gewicht, 
vleugellengte, pootdikte en klauwmaat. En wat blijkt? Twee vrouwtjes en 1 
mannetje! 

Jonge slechtvalk (met kleurring A8) met verschroeide hand-arm- en staartpennen 
 

NATUUR 
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Een maand later 
Een maand later vliegt het pas uitgevlogen vrouwtje met kleurring A8 te dicht langs 
de brandende affakkelschoorsteen op de DSM-locatie in Beek en valt van 80 m 
hoogte naar beneden. De binnen- en buitenvlaggen van de hand- en armpennen van 
beide vleugels zijn voor een groot deel verschroeid. De vogel wordt door de 
werkgroep Slechtvalk opgehaald en komt in het asiel van de werkgroep in Arnhem 
terecht. Alle verschroeide handpennen worden tot boven de spoelen afgeknipt. In de 
spoelen worden nieuwe handpennen gelijmd, zodat zij weer korte stukjes kan 
vliegen.   
Na een volledige najaarsrui kan de vogel weer vliegen. Leden van de werkgroep 
leren haar prooien te vangen, hetgeen veel tijd vraagt. In juni 2000 wordt zij in de 
buurt van Arnhem vrijgelaten. Zij heeft tot 2001 op de zendtoren in Arnhem 
gewoond.   
 
Het noodlot slaat weer toe 
In 1999 wordt weer gebroed in de nestkast van de waterkrachtcentrale. Bij het 
uitvliegen van vier jonge slechtvalken beginnen de problemen opnieuw. Twee 
mannetjes kunnen al vliegen en worden door de ouders bij de nestkast gevoerd. De 
twee vrouwtjes zijn bij uitvliegen circa 300 gram zwaarder. Dat hogere gewicht 
maakt vliegen moeilijker. De twee vrouwtjes worden 5 maal van de straat geplukt, 
waarvan eenmaal ’s nachts. Telkens moet de straat worden afgesloten voor het 
verkeer. Beide vogels worden alle keren door de bedrijfsbrandweer op het dak van 
een naastgelegen gebouw gezet en van voedsel voorzien.  
 
Problemen blijven voortduren 
Vrouwtje met kleurring B6 belandt in een afvalcontainer met stalen platen. Zij wordt 
bij het weghalen van de container opgemerkt en weer op het dak geplaatst. Kort 
hierna wordt de werkgroep wéér gebeld met de mededeling: ”Er is een slechtvalk 
tegen een rijdende auto gevlogen en die is bij de crash in de kolenbunker van de 
waterkrachtcentrale beland.”  
De kolentoevoer naar de oven wordt direct gestopt. Een kraanwagen moet eraan te 
pas komen om een groot stalen rooster boven de bunker te verwijderen. Vrachtauto’s 
geladen met kolen staan uren te wachten.   
De inmiddels gearriveerde leden van de werkgroep zien onderaan een berg kolen een 
slechtvalk diep weggedoken zitten tegen de bunkerwand. Net op tijd, anders was de 
vogel met de kolen in de oven terecht gekomen. Met een vangnet kan hij uit de 
kolenbunker worden bevrijd. “Het is jong B6.” De vogel heeft de crash weer 
overleefd en is na 4 dagen observatie in een asiel, op de locatie vrijgelaten.  
  
Het houdt niet op   
Op 15 juli slaat het noodlot wéér toe. Het ontredderde 3 maanden oude vrouwtje B6 
wordt teruggevonden in Havert. Wat kan er zoal misgaan voor een pas uitgevlogen 
jong? Vijfmaal van de straat geplukt worden, tegen een passerende auto aanvliegen, 
uit een afvalcontainer gehaald worden, in een kolenbunker belanden of in de vlam 
van een affakkeltoren vliegen? Dit zijn allemaal crashes welke op deze locatie zijn 
gebeurd. Maar door een mens uit de lucht geschoten worden? Dit overtreft alles!  
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Dezelfde dag heb ik samen met de vinder van de slechtvalk de vogel naar het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. Een dierenarts constateert een 
ontsteking in het linker polsgewricht van 3 cm groot en 5 mm dik. Op de röntgenfoto 
is voorbij het polsgewricht een loodhagelbolletje te zien dat de ontsteking 
veroorzaakt. Het gewricht wordt deskundig gespalkt. Een antibioticakuur wordt 
gegeven om de ontsteking te behandelen. Na 3 maanden revalidatie is de slechtvalk 
volledig hersteld en in natuurgebied De Rug, langs de Maas in Roosteren, met succes 
de vrijheid gegeven.  
 
Literatuur 
Tijdschrift Limburgse Vogels maart 1992 
DSM-nieuws juni 1997 
Slechtvalk Nieuwsbrief, juni 1997 en juni 1999 
Nieuwsbulletin Natuurhulpcentrum Opglabbeek november 1999 
Eigen artikel in Slechtvalk Nieuwsbrief december 1999, Slechtvalk neergeschoten in Havert   
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl  
 
  

mailto:jan-smeets@ziggo.nl
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“Maak dien druime waor” Vrouwedaag 2020 – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks  
Internationale Vrouwendaag, de actiedaag van de vrouwenbewaeging wórt veur ‘t 
ieës oetgerope door Clara Zetkin, op de internationale vrouweconferentie in 
Kopenhagen in 1910, woaan 100 luuj deilnome oet 17 lenj.  
De aanleiding woor de massale sjtaking op 8 mieërt 1908 in Amerika van vrouwluuj 
in de textielindustrie veur eine ach-oerige wirkdaag en baeter ómsjtenj op ‘t werk. 
Mer veural de sjtried veur ‘t algemein keesrech sjtóng centraal. De jaore daonao 
wórte in ummer mieë lenj demonstraties gehawte. De ieëste Waereldoorlog maakde 
ein ènj aan dit gebroek. 
Mit de oplaeving van de feministische bewaeging in de jaore zestig koom de 
belangsjtèlling voor eine internationale vrouwendaag weer trök. In 1978 wórt de 
daag door de Verenigde Naties es fieësdaag erkènd. 
In Nederlandj wurt door väöl vrouwengroepe gezamelik 8 mieërt gevierd. De 
bedoeling van dae daag is de gemeinsjappelijke sjtriedpunte van de 
vrouwebewaeging nao veure te brènge.  
Ènkele thema‘s oet ‘t jaorprogramma van de vrouwevereiniginge zeen:  
“De positie van de vrouw des huizes in de afgeloupe 100 jaor” en  
“Maak je dromen waar”.  
Weer zeen allemaol maedjes van de aafgeloupe 100 jaor. ‘t Hoesvrouwelaeve woor 
konstant in bewaeging, op ein dörp sjus wie in de sjtad. Det is zeker de lètste 
óngerhawve ieëuw zoa gewaes. Zelf bön ich gebaore in 1943, dus ich höb ein groat 
deil van die periode zelf mitgemaak  
Van ‘t alledaagse hoeselik laeve weite weer Limburgse vrouwluuj van awdshaer get 
te make womit weer de res van Nederlandj ein puupke laote ruuke. 
Det wilt neet zègke det ‘t hie in Limburg allemaol eine pot naat is! Versjil mót zeen. 
Want wós geer det ze in Mesjtreech de móndj wiejer aope doon es in 't noorde van 
Limburg? Det baove Ech de luuj zjwaorder van knäök zeen? En det in 't Gäöl en 
Gölpdal mieë luuj duustere haore en krolle höbbe?  
Väöl luuj zeen erg geïnteresseerd in ´t cuturele erfgood van det hoeselik leave van 
vreuger, mer weer kènne ós absoluut neet mieë dao in verplaatse. Bekènd is de 
reactie van eine bezeuker dae ́ t verhaol van de kunskènner Pierre Jansen aanheuërde 
euver de ermood van de aerpelaeters van van Gogh. Eine reageerde mit: “zoa erg zal 
´t neet zeen gewaes, ze höbbe ein antieke aolielamp baove de taofel hange!”   
Wie sjtadser det weer waere, wie mieë weer det verdreijde en verteikende hoeselike 
leave van vreuger trök zeuke. Went eine zaet det ´t laeve van ein hoesvrouw vreuger 
gezapig woor, mót ich dao flink mien bedènkinge bie zètte. 
Want ein vrouw hoofde toen “allein mer” te zörge veur ´t hoeshawte! Det heel 
óngevieër in:´t verzörge van de kènjer, ´t kleinvieë: hoonder, bagge en kawver, ´t 
verzörge van de mosem en ´t inmake van greunte en fruit, ´t verwirke van de sjlach, 
´t bakke van broad, ´t kaoke, ´t zörge det geregeld get op de taofel koom, soms vief 
maol op eine daag, ´t sjaonhawte van hoes en good, ´t kaoke, wesje en bleike van de 
wesj en ´t sjtrieke, sjtoppe, neije en verzörge van de lieveskas. Noe geit men 

VOLKSCULTUUR 
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samewone mit twieë handjdeuk en ein dèkbèdeuvertrèk. Mer de lieveskas en de 
kelder wore ummer statussymbool van jedere zichzelf respecterende hoesvrouw. 
Dao wurt mich waal èns gevraog: Waat deeg men es vrouw in de vrieje tied? 
Went ein hoesvrouw oet dae tied dit zou heuëre, zou zie dènk ich neet èns weite waat 
det is, of zie lachde zich kapot! In ein hoesvrouwbedrief haw men rechsjtreeks mit 
de jaorkringloup te make. Ein hoesvrouw woor ummer gebónje aan häör bedrief. 
Häör wirke wórt tot veur nog neet zoa lang geleje veur ein deil veurgesjreve door de 
natuur. Went de boane riep zeen, mót ingemaak waere, zin of geine zin. Veur det 
alles opgesjlage wórt, moos de kelder gewit waere, tied of geine tied. In de zomer, 
went geougs wórt, woor ’t hel wirke geblaoze óm eine veurraod veur de lange kawwe 
wèntjer aan te lègke. 
Tösjedoor zörgde zie veur de blomehaof en ´t sjtrik- en sjtopwerk loog ummer waal 
pakkes gereid. Neet veur niks kènne weer nog ummer de oetdrökking:  
“Vrouwluujhenj en paerstenj moge noajt sjtilsjtaon.” 
"Het rijke Roomse leven" löp wie eine vaam door 't Limburgse laeve. De Limburgse 
aard is sjterk gesjtempeld door 't katholicisme. Hie zit väöl bie waat de Fransoze 
"Sauver les apparences" neume. "De sjoane sjien beware." Weer höbbe alle heilige 
ein bietsjke femilie van ós gemaak. Wo de vaan oethunk, laote weer alle heilige 
mittrèkke, de sjtraot op.  
Dao haw de hoesvrouw natuurlik ouch ein groat veurdeil aan: Zie haw veur jeder 
óngerdeil eine heilige dae häör koos óngersjteune, mer egaal of de heilige Laurentius 
aangerope wórt, went ein groate manj wesj gesjpeuld en gesjtreke mooste waere, 
veuldeste aan ‘t ènj van den daag tóch oeteindelik de eige rögk!  
Theresa van Avila is de aerpeleheilige, mer de aerpel moos zie toch zelf sjèlle en 
dökker zelf oetdoon. In den haof koos Dorothea waal biesjtandj gaeve óm de sjónste 
bleumkes te kriege, mer went de sjlekke de sjlaaj opvrote woor ´t toch henjiger óm 
get anges te zeuke.  

Es de vlekke neet oet de wesj gaon, hoofste 
geine vanish te koupe, den kóns doe de heilige 
Clara aanrope, die maak alles weer sjoan en 
zuver. 
En men zaet nog ummer: “Sinte Katrien duit de 
verkes pien” Mer det mót ein adelike dame zeen 
gewaes, dus die zal zich zelf de henj neet nöt 
gemaak höbbe went gesjlach wórt.  
Sinterklaos is de kènjerbesjermer. Mer went ein 
kèndj krank is, móste toch zelf zeuke welke 
heilige det dao veur aan te rope is. Of 
oeteindelik toch mer den dokter belle en dien 
kiendje zelf verzörge. 
Ein dènk zègk ich uch, of det noe tieën of 
hónderd jaor geleje is:  
Weer vrouwluuj zeen hie op aerd ‘t zawt in de 
pap! 
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Oet de vastelaovesgezèt van 1948- Annie Schreuders-Derks 
 
Kènt geer ’t Zöstere nog van drie jaor geleje 
Gans opein gesjtoate tót ein huipke puin 
Mit ein prölke van de Hark wore weer tevreje 
Waat gerouf woor zóchte weer alweer bieein 
Mer den tied dae duit det alles weer vergaete 
En ’t laeve wurt weer langzaamaan normaal 
Daoróm zal de leus van jederein nog heite 
Vastelaovend viere weer allemaol. 
 
In Zöstere trèk veur ’t ieëste weer d’n optoch 
Mit de prins van 48 aan de kop 
Jederein kan danse, sjprènge en ouch gekke 
En weer zoepe alle cente op 
Weer höbbe weer de raod van èlf gekke 
Die brachte hie de zaak weer aan de gang 
Bèste zaat, brènge die dich weer op dien sjtekke 
Want de graasboer is veur nemes bang 
 
Mek- Mek 
Kwek- Kwek 
In Zöstere is alles gek 
Mek- Mek 
Kwek- Kwek 
 
Went de prins zaet sjtop den is ’t gedaon 
Es in Zöstere alle gekke weer gesjeid zeen 
En de centjes zeen weer netjes nao de maon 
De raod van èlf en de prins van 48 
Sjtaon in Zöstere baovenaan 
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Das Land mit den unbegrenzten Unmöglichkeiten - Loek Storken 
Loek Storken 
 
In Pruusjes höbbe ze ein Èngelsj-Duutsje vertaling gemaak van de vakantieterm 
“ALL INCLUSIVE”. In net Duitsj höbbe ze det vertaald mit “ALL YOU CAN 
FRESS”. 
Hie bie ós in Limburg wurt zó’n bietje plaogend al hieël lang gezag det op ’t Pruusjes 
alles grótter, baeter, lekkerder en sjónder is. Ouch baovensjtaonde vertaling duit dao 
waal weer ei bietje aan dènke. En ouch de oetdrökking “die Liebe geht durch den 
Magen” wurt weer ei bietje bevestig. Toch zeen ze dao allewiele aan deze kantj van 
de päöl ouch neet vies van. ’t Kan neet dik genog, groat genóg, en lekker genóg zeen. 
Väöl is in dezen tied neet mieë genóg. ’t Mót leefs “väöler den väöl” zeen. 
Weer hóbbe ós wat det betref waal aan ós bure aangepas, óm neet te zègke, weer 
zeen noait väöl anges gewaes. Weer lieke op ós Duutsje bure van de Zelfkantj (en 
wiejer) en op de jónges van Mezeik. En ich durf zelfs greuëtsj te zègke det dao niks 
mis mit is. Waat is noe sjónder es dich good te versjtaon mit dien bure, letterlik en 
figuurlik? 
Te väöl is te väöl, det is ederein waal dudelik, mer wat is d’r taenge lekker aete en 
drènke? 
“Heel Holland bakt” is noe den titel van ein tillevisieprogramma. En op det kesjke 
kènse de gansen aovend en zelfs ’s nachs nao kaokprogramma’s kieke. Allein in de 
keukes van väöl jóng gezinne hie in ‘t landj, dao wurt dèks nog mer hieël weinig 
gekaok en gebakke en gebraoje. Dao wurt mieë gehaold en opgewermp. Kaoke is 
neet mieë zelf doon, mer is d’r haer kieke gewore. Mer dao krisse de boek neet op 
ein gezónj meneer mit vol. 
’t Rare is det dèks de luuj die thoes nog geinen èrpel gaar kriege, ein sjoan 
designkeuke höbbe sjtaon en de kas vol kaokbeuk höbbe mit hieël sjoan plaetjes d’r 
in. Ze weite de deftige name van allerlei exotische gerechte. Es ’t mer eine vraemde 
boetenlandse exotische naam haet en van wied weg kump, kènne ze d’r oere euver 
kalle, mer zelf gereidmake, ho maar! Ze kriege nog geine kaetel kappesmoos 
ineingesjteeld, gezjwiege van sjlempap. Nederlandj, het landj van de kuf! Ze kènne 
euveral euver moele wie Brugman en euver mit kalle, mer zelf get gereid make, mer 
nae jóng. 
Noe höbbe ze weer get nuujts, vertèlde eine van de wanjeljónges. D’r zeen ein aantal 
luuj gezóch, die mótte ’t eine maondj lang elken daag doon, gaer of neet. En den 
waere die op den tillevisie dao-euver geïnterviewd.  
“Höbse die gezeen op den tv?”, zag Ton. “Tjuu, die zoge d’r toch waal verreks meug 
en aafgepeigerd oet! Det kan toch neet good zeen veur eine minsj!” 
 “Jao”, zag Gene, “en die drènke väöl FANTA, want die höbbe väöl FANTAsie! En 
driekwart gelaoge wat die dao allemaol euver vertèlle. ’t Hoof in Holland neet mieë 
waor te zeen es ’t mer sjpectaculair is”. 
Weer laeve trouwes allewiele ouch in ein landj wo gein foute mieë gemaak waere. 
Nemes is perfek, allein hiej in Hollandj is den eine nog perfekter es den angere.  

DIALEK 
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En edere Hollenjer wèt allewiele alles baeter. Zelfs de boetelenjers mit einen 
Hollandse pas die pas ei paar jaor hie zeen, weite alles ouch al hieël gaw baeter. ‘t Is 
net ein besjmèttelike ziekte.  
Vreuger maakde de vrouwluuj de meiste foute, daonao kome de mansluuj. Noe make 
die allebei gein mieë. Es d’r foute gemaak zeen, den haet in deze modernen tied de 
computer ’t gedaon. Teminste det zègke ze. En waem ze is, det zult g’r intösje waal 
door höbbe. Det zeen die, die ummer en euveral ei smoesje veur hóbbe en ein 
meining euver höbbe. 
Ze zeen hie in dit landj ouch al jaorelangk op zeuk nao eine mol. Det doert mer en 
det doert mer, en ze blieve dao mer euver zeivere. Haol toch geweun eine 
awwerwètse boerejóng d’r bie, dae haet dae mol bènne de vief minute bie de peuët. 
Den zeen w’r teminste van det neuëzel gezanik aaf. 
Veur väöl luuj hoofse esse get mós make of get mós doon, dich ouch neet mieë te 
sjpooje. “Noe jaag dich dao mer neet aan”, zègke ze den, mer ze höbbe waal gaer 
desse ’t neet vandaag gereid höbs, mer ’t leefs ieërgistere. 
Zoa kènse in ’t landj, biezunjer veural in Amsterdam ouch allerlei raar cursusse 
volge. Zoa loos ich lèts nog get euver eine cursus verkes knuffele taenge vleegangs. 
Ich weit neet of die dao toesjtömming van de Partie van de Dere veur höbbe en van 
die verkes zelf, mer gaef mich toch mer ei lekker cortelètje van zó’ne kuusj. 
Toch sjient d’r al väöl vreuger emes in de gate te höbbe gehad det d’r mit de cultuur 
en de besjaving daobaove baove de groate riviere get aan de handj is en woor, getuge 
waat Nescio dao in zien Natuurdagboek 1946 - 1955 al euver zag: Bij Muiden over 
het land naar Hilversum gekeken, waar vroeger de beschaving huisde naar ik dacht 
(40 à ruim 65 jaar geleden)...... 
Esse ’t al zelf gaon zègke, den is d’r meistal toch wel get van waor. 
Ouch Spinoza, eine Joods–Nederlandse filosoof,taal- en wiskundige (1632 – 1677),  
dae zag of baeter gezag, dae sjreef vreuger al: “Ik heb veel moeite gedaan niet te 
lachen om de daden van de mens, ze niet te betreuren of te vervloeken, maar alleen 
ze te begrijpen. Dat is al moeilijk genoeg”. 
Ouch de Nederlandse taal wurt allewiele dèks flink versjangeleerd en verkieërd 
gebroek. 
“Ik besef me”, zègke ze op vandaag ouch al, ouch regelmaotig op de teevee of in de 
gezèt. Ich vraog mich den ummer aaf, wiese det den mós doon. Doe kèns get dènke, 
get beseffe, mer dichzelf get beseffe, det liek mich toch ein vrie ingewikkeld proces. 
Dao krisse toch waal eine krunkel van in de herses.  Mer ja, doe mós mer dènke: ’t 
Zeen Hollenjers hè!Die make ‘t (zich) gaer ingewikkeld. En dae krunkel höbbe ze 
waarsjienlik dèks al van de gebaorte. 
Doe heuërs ouch waal dèkker zègke: „Dat geeft het zich toch niet”. Dit is ein sjtókske 
taalverhaspeling “ohne Ende”. ‘t Wurt meistal gezag door eine kranke Limburger 
dae kos waat kos Hollands wilt kalle. Dae zondig dus döbbel. Dae haet nog neet 
geheuërd det esse twieëtalig opgreujs, desse dao groate veurdeile van höbs. 
Den titel van mien verhaol, dae klop dus neet. Weer höbbe hie dus te make mit op 
zien mins twieë lenj mit “onbegrensde onmogelijkheden”.  
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Hiej duit ’t pien, en dao duit ’t pien, mer toch nog ummer gaer hiej – Loek 
Storken  
Loek Storken 
 
Esse get väöl mit awwer luuj ómgeis, en esse zelf al ”jóngk bejaard” bès, den is det 
neet te veurkómme, den krisse ónherroepelik te make mit allerlei luuj die constant 
ligke te kume wo ze ’t vandaag höbbe, wo ze ’t gistere hawwe en wo ze ’t mörge en 
euvermörge nog gaon kriege. 
Es det angere zeen, den höbse nog gelök gehad, want veur ’t zelfde geldj bèsse zelf  
’t haasje det det allemaol haet en det dao ligk te jieëmere. En es haas dènkse den 
ummer: “Zou ich de volgende Kersmis nog haole?” 
Den awwerdom kump mit gebraeke, en w’r höbbe det noait van ós aw luuj wille 
geluive, mer dao kómme w’r noe vanzelf achter. 
Det is trouwes mer good ouch, want anges woorse noait zoa awt gewore. Esse neet 
awt wils waere, mósse jóngk sjterve.  
Esse vreuger op eine verjaordaag kooms, den woorte dao allerlei leuke en sjterke 
verhaole vertèld, moppe getap en dèks of baeter gezag meistal nog get nötte kal 
verkoch. In plaats van de nuujtste moppe heuërse noe ummer euver de nuujste 
ziektes. Nao zó’nen aovend den bèsse weer gans op de heuëgte, den veulse dich dèks 
net zó’n medische enceclopedie. ‘t Is dèks net ofse ei paar oer urges in ’t ziekenhoes 
in de wachkamer höbs gezaete. ”Je bent weer helemaal bijgepraat!”  
Terwielse dao soms ouch bès hartsjtikke leuke dènger kèns heuëre. 
Zoa zeen ein aantal van ós wanjeljónges (de meiste, óm neet te zègke bienao 
allemaol) al jaore vaste klantj bie den opvolger van waat vreuger ziekenhoes De 
Goddeloze Voorzichtigheid woort geneump in Zitterd. Later Maasland- , noe 
Zuyderland. (Det is trouwes ouch zoa get: Zoa gaw es jederein wèt wie get hèt, den 
wurt de naam verangerd). 
Ich mót uch toch mer èns gaon vertèlle wat die men dao höbbe mitgemaak. ‘t Is neet 
allemaol ieëlenj gelökkig. 
Zo haw eine van de jónges aan den dokter vertèld det d’r elke mórge kloksjlaag zeven 
oer  moos poepe. “Ja”, haw daen dokter gezag, “dat is dan toch prima, zó’n 
regelmatige stoelgang”.  “Jao det zal den waal”, haw hae weer gezag. “Geer höb 
good kalle, mer ich sjtaon ummer pas óm ein oer of ach op!” 
Eine woor op ’t Belsj in ’t ziekenhoes gewaes en doe wèts: mit die Belsje mósse 
ummer oppasse. Es die einen Hollenjer kènne tösjepakke zulle ze ’t neet laote. En 
geliek höbbe ze. 
Zoa vertèlde dao eine Belsj detse in Genk “in ’t hospitaal” eine Hollenjer geopereerd 
hawwe. Ze hawwe dem ein nuuj votlaok mótte make. Ei votlaok mit ein nuuj votlaok 
dus. 
De operatie leek ieës hieël good gelök, mer nao ein tiedje bleek toch det det neet 
klopde. 
’t Votlaok haw den Hollenjer aafgesjtaote. 
Eine moos nao de fysiotherapeut, en wie d’r dao aankoom bleek det geine “peut” 
mer ein hieël jóngk net vrouwelik therapeutje te zeen. “Tjuu”, zaet d’r, “wie ich dem 
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zoog woor al alles euver. Ich höb  det kèndj toch nog mer get lekker laote knoemele, 
want zègk noe zelf: Zó’n kans kènse toch neet veurbie laote gaon! En ’t ziekefonds 
vergoedt ouch nog”. 
Noe is d’r dao al versjeije kieëre haer gewaes, terwiel d’r hieëlemaol niks haw. 
“Och”, zaet d’r, “laot det kèndj zich toch ouch eine sjoane cent verdene!” 
Eine vertèlde det d’r ein “bijna-dood-ervaring” haw gehad, d.w.z. haw gedruimp. 
Hae loog in zienen druim in de ziekewage mit eine ziekebroeder naeve zich en hae 
vroog aan dae broeder: “Wo brèngk geer mich haer?”  “Ja”, haw dae jóng gezag, 
“weer zeen op waeg nao ’t liekehuuske”. “Mer wie kan det den noe? Ich bèn toch 
nog gaar neet doad!” 
“Det klop”, haw dae broeder gezag, “mer weer zeen ouch nog neet dao!”  
 
Mer òndanks alle ieëlenj, de regering, de crisisse, de fraude, de “pijntjes” enz. enz. 
zeen w’r toch nog allemaol ummer gaer hiej. Weer zeen bliej det w’r hiej nog ein 
tiedje moge róndhuppele. Det wilt toch waal get zègke, want ei paar van ós höbbe 
de tachtig al moge bereike. De minsj is iezersjterk. En wie’t g’r weit ouch hieël 
zjwaak.  
In ’t Vaterland dao zègke ze: 
„Gott sei Dank dass wir noch auf der Wiese sind !“, en ouch: 
 
Beklage nicht den Morgen 
Der Müh’ und Arbeit gibt 
Es ist so schön zu sorgen 
Für Menschen, die man liebt. 
 
Den Hollenjer zaet ’t minder dichterlik: 
“Lang laeve ’t „hiernumaals“”. 
En eine van de wanjelieërs dae zaet ummer:  
„Ich wil jóngk sjterve, mer waal zoa laat meugelik!“ 
 
Maar je gaat en staat 
en denkt: ik laat mij 
      niet kisten. 
Vandaag nog niet en 
   dat alles dankzij 
   Gods genade en 
   De paracetamol.     
 
In het laeve geit ’t trouwens neet euver  
de finishlien, mer óm de reis. En euver  
die reis sjrieve ze op ’t Duutsj: 

Auch aus dem kleinsten Kammerfenster 
Kannst Du den Himmel sehen. 
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Een historisch verhaal over Susteren (9): - Wil Schulpen  
Wil Schulpen 

De broederschappen1 
Broederschappen uit de middeleeuwen kan men vergelijken met maatschappelijke 
organisaties, instellingen, verenigingen en stichtingen in onze samenleving. Het 
rechtsgebied was echter in die tijden veel kleiner dan het huidige: gemeenten 
tegenover land. Broederschappen kun je enerzijds vergelijken met instellingen als 
leger, politie en anderzijds met verenigingen, vakbonden als men wil. Ze waren ook 
niet al te groot. 
In ons rechtsgebied met de grotere kernen Susteren, Dieteren en Feurth en de 
kleinere Heide, Root, Baakhoven en Gebroek waren voor zover ons gegevens 
overgeleverd zijn een viertal wereldse broederschappen bekend: 
 Broederschap St. Sebastianus, een instelling die gekoppeld was aan het bestuur 

en taken had op het gebied van bescherming in diverse vormen; 

 Broederschap St. Petrus en Paulus een instelling voor jongeren, die ingezet 
konden worden als ‘hulptroepen’ van de voorgenoemde broederschap; 

 Broederschap St. Nicolaas, wellicht een instelling als de huidige middenstand 
of winkeliersvereniging; 

 Broederschap St. Anna, wellicht een broederschap in de lakenproductie. 
 
Broederschap St. Sebastianus, een broederschap van schutten 
Dit schutten heeft niets te maken met schieten, maar veeleer met beschermen2. Het 
Nederlandse beschutten en het Duitse schützen dragen deze betekenis nog in zich. 
Het is een groep mensen die de bevolking beschermt en dan kan op vele wijzen tot 
uiting komen: beschermen tegen brand (brandweer),  beschermen tegen gespuis of 
vijandelijke groepen (leger) of beschermen tegen criminelen (politie). 
Wanneer men het op de keper beschouwt, dan is beschermen  naast het verzamelen 
van voedsel en huisvesting een basistaak van al de kleinst mogelijke 
samenlevingsvorm. Vanuit het gezin, naar woongemeenschappen met enkele 
boerderijen, naar grotere als dorp, stad en uiteindelijk land, groeide deze taak en 
werd steeds in een andere vorm gegoten. 
De ouderdom van de vereniging van schutten is ook een zaak waar men niet uitkomt. 
Men kan iets koppelen aan voorwaarden welke men oplegt, zoals we koppelen het 
ontstaan van deze broederschappen aan het ontstaan van steden, aan de eerste 
vermelding in de documentatie, aan het stadsrecht.  
Uit de overlevering van de broederschap St. Sebastianus blijkt dat men  al rechten 
ontving van ‘een graaf van Valkenburg’. Dit is in de tweede helft van de veertiende 
eeuw te dateren, bijv. rond 1360. Dat betekent dan dat het bestaan aangetoond is. 
Logisch is echter om het bestaan te aanvaarden bij de inrichting van Susteren als 
                                                      
1 Eerdere artikelen van mijn hand over dit onderwerp: 
Schutterijen in Susteren, in Echter Landj nr. 14, 2016, pag. 187 – 214 
In  Heemklank verschenen:1989 2; 1979 4;2003 3 en 4; 2004 1 en 4; 2005 3; 2006 4, 2011 2 
2 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schutten of beschutten 
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stad, dus rond 1260. Maar ook dat zegt weinig, want het is meer dan waarschijnlijk 
dat al een organisatie vóór die tijd bestond.  
Kan het in de periode vóór 1260 een losse samenwerking zijn geweest, zoals in de 
vijftiger en zestiger jaren de buurtverenigingen, met de komst van het stad-zijn werd 
de broederschap naar mijn vermoeden in een keurslijf gedwongen, zoals wij deze 
kennen in de vroeg moderne tijd (1500-1800). 

De organisatie van de broederschap van schutten  
De broederschap was strak georganiseerd en stond niet onder het bevel van het 
stadsbestuur, maar onder dat van de  heer van Susteren, aanvankelijk de heren van 
Valkenburg (?-1260-1400) en later de hertogen van Gulik (1400/ 1495-1794). 
Nieuwe leden van de broederschap werden namens de hertog benoemd door de 
ambtman van Born, als diens plaatsvervanger. Uit een voordracht uit drie personen 
werd dan een nieuw lid benoemd. Zij moesten ook een eed afleggen in de handen 
van een plaatsvervanger van de hertog van Gulik. 
Het aantal was kennelijk door de eeuwen heen vijfentwintig en ze werden benoemd 
uit de ingezetenen van het rechtsgebied. Het waren veelal de betergesitueerden, die 
in aanmerking kwamen en die bleken vooral binnen de muren van het stadje te 
wonen, maar ook elders, in Feurth, Dieteren, Baakhoven, konden leden van de 
schutterij wonen. 
De belangrijkste opdrachten kwamen ook ‘uit het kamp van de hertog’. Dit kon zijn 
van de ambtman of zijn plaatsvervanger, maar ook wel de schout van Susteren. De 
belangrijkste inkomsten van de broederschap kwamen ook van de hertog.  
In hoeverre  en of überhaupt het stadsbestuur opdrachten kon geven, wordt niet 
duidelijk. Wel had de broederschap inkomsten uit de stadskas. Ook de abdis en 
aanvankelijk de kanunniken droegen een steentje bij.  
Men bleef zijn leven lang lid van de broederschap, tenzij men gekozen werd in de 
schepenbank of de raad van Susteren. 

De interne organisatie van de broederschap  
Naast gewone leden kende de broederschap ook officieren. Het officierenkorps zou 
men als het bestuur van de vereniging kunnen zien. Aangezien in de documentatie 
van de broederschap alleen gegevens uit de zestiende eeuw en later voorkomen, 
hebben we geen zicht op de situatie in de middeleeuwen.  
Zo zien we in de zeventiende eeuw de koning verschijnen. De bron is de vogel uit 
1624 en aansluitend de zilveren koningsplaten. Of voordien het fenomeen koning bij 
de Sebastianen bestond is niet duidelijk. De titel koning zelf  geeft ons ook geen 
vertrouwen dat het een oude functie is. Ook zo de vaandrig, de officier die het 
vaandel draagt, lijkt zo van latere tijd, wanneer men aanneemt dat het vaandel van 
latere  tijd is. 
 
Oorspronkelijke functie kan de kapitein zijn. Het lijkt voor de hand dat er een 
persoon steeds geweest is die de lijnen uitzette, nadat een opdracht ontvangen was. 
Dit is dan de kapitein. De kapitein en vaandrig werden in hun functie bevestigd door 
de ambtman of diens plaatsvervanger. Dit nadat de schout van Susteren iemand uit 
een voordracht bestaande uit drie personen had gekozen. 
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Dan waren er de schuttenmeesters. Dit waren de mensen die de werkzaamheden van 
het bestuur moesten uitvoeren: doen van uitgaven en ontvangen van inkomsten, 
beheer bezittingen, jaarrekeningen, controle lood en kruid enz. Wat de 
burgemeesters van schepenbank en raad waren, waren de schuttenmeesters van de 
broederschap. Zij werden ieder jaar uit de leden gekozen, alhoewel de praktijk 
uitwees dat men vrijwel automatisch na tien en na twintig jaar lidmaatschap deze 
functie moest uitoefenen. 
 
Daarnaast was er nog een groepje: de Bastianussen. In tegenstelling tot de 
schuttenmeesters waren deze volledig naar binnen gericht. Het was een groep die na 
moest zien of men zich aan de eigen regels hield. Als prettige taak hadden ze het 
keuren van bier en andere brouwsels. Evenals de schuttenmeesters werden deze drie 
gekozen  en wel als beginnend, tien en twintig jaar lid. 
 
De broederschap bezat ook een eigen ruimte om bijeen te komen en om feesten te 
vieren. Dit werd de  schuttenkamer genoemd. Deze werd door de stad onderhouden 
en de broederschap zelf had een knecht in dienst voor werkzaamheden ter plaatse.   
Op de loonlijst van de broederschap stond ook een tamboer, een trommelaar. Deze 
moest de groep begeleiden wanneer ze er op uittrokken, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse 
processie. 

De taken van de broederschap van de schutten 
De taken van de broederschap zijn die, die te herleiden zijn tot het begrip  
beschermen.  
De meest aansprekende taak van de broederschap is het verdedigen van het 
vestingstadje tegen vreemde indringers. Van deze taak is ons niets overgeleverd. In 
de zestiende eeuw waren de militaire taken overgenomen door betaalde legers. 
Wellicht dat men nog bij beperkte schermutselingen optrad. 
Een andere taak, in een stadje met houten huizenbouw dicht op elkaar was  brand 
natuurlijk een groot gevaar. We weten uit diverse overleveringen dat ook Susteren 
vaak door brand zwaar getroffen is. De broederschap had zelfs de stadsweieren en 
de eraan gesloten kleine omlopende gracht ontvangen in beheer. Deze gracht moest 
het bluswater brengen tot vlakbij de huizen.  
En natuurlijk waren er politietaken, zoals patrouilleren, bewaken van gevangen, 
begeleiden bij arrestaties enz.  

Broederschap van Petrus en Paulus 
Deze broederschap heeft een vogel uit 1652, wat het bestaan ervan in het midden 
van de zeventiende eeuw aantoont. De ouderdom van de vogel zegt niets over de 
ouderdom van de broederschap,  immers die van de St. Sebastianen dateert uit 1624, 
terwijl deze broederschap eeuwen ouder is! 
Van de broederschap Petrus en Paulus  is verder niets bekend uit de tijd voor 1800. 
In de negentiende eeuw blijkt het de ‘jonggezellenvereniging’ te zijn. Deze 
organiseerde in die tijd nog de carnavalsoptocht (waarvoor men ook collecteerde) en 
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het plaatsen van de meiboom. Voor 1800 plaatste men twee meibomen: één bij de 
abdij en de ander wellicht bij het stadhuis op de markt. 

De patroonheilige van de jonggezellenbroederschap 
Als patroonheiligen komen Petrus en Paulus  bij een kerk in Susteren slechts éénmaal 
voor. Dit is in het document van 714 waarin Pepijn van Herstal aan Willibrord een 
kerk schenkt met als patroonheilige Salvator en de H.H. Petrus en Paulus. Het is de 
kerk van het Papenmunster waaraan in Susteren de H. Willibrordus gekoppeld wordt. 
Van dit Papenmunster wordt aangenomen, omdat het in een lijst van parochiekerken 
van het landdekenaat Susteren voorkomt, dat het ook gedurende langere tijd in de 
Middeleeuwen parochiekerk van het kerspel Susteren is geweest. De publicatie van 
een document van deken Broccaerts (17e eeuw) toont aan dat deze kloosterkerk niet 
binnen de muren van het stadje Susteren lag en daarom niet op dezelfde plaats 
gelegen kan hebben als de huidige Amelbergakerk. 
We mogen aannemen dat de diensten van de parochie na de stadswording verplaatst 
zijn binnen de stadsmuren en wel aanvankelijk in de Amelbergakerk, later een 
Mariakerk3. Het Papenmunster blijkt in de late middeleeuwen afgebroken te zijn.  
Wanneer men aanneemt dat de jonggezellenbroederschap haar patroon van de 
parochiekerk overgenomen heeft, dan betekent dit ook dat de broederschap al in de 
dertiende, uiterlijk begin veertiende eeuw al bestond.  

De functies van de jonggezellenbroederschap 
Natuurlijk zal de broederschap ook een podium voor de jongeren geweest zijn om 
activiteiten te organiseren, waarbij men zich kan uitleven en plezier maken. Denk 
hierbij aan het plaatsen van de meiboom. 
Maar ook zal deze groep serieuzere taken hebben gehad. De leden waren uit de 
leeftijd ca. 17(?) jaar – 30 jaar, al hoewel ook oudere personen lid konden blijven. 
Voorwaarde was natuurlijk dat men ongehuwd was. Men heeft hand- en 
spandiensten moeten verrichten bij opdrachten vanuit het stadbestuur en wellicht dan 
onder verantwoordelijkheid van de ‘oude schutten’ (Sebastianen). Men moet dan 
denken in latere tijden met kar en paard aanwezig zijn om een of ander vervoer te 
doen. Maar ook zal men in tijd van nood  bij het verdedigen van het rechtsgebied 
moeten helpen. Men zal ook oefening in de schietkunst (aanvankelijk pijl en boog) 
hebben gehad. Later heeft men – zoals wellicht alle broederschappen – vanaf de 
zestiende eeuw over gestapt zijn op geweren, wat natuurlijk ook tot uiting komt in 
het midden van de zeventiende eeuw bij het  vogelschieten.  
Was er een relatie met de Sebastianen? Het is wel waarschijnlijk, alhoewel er geen 
documentatie is, die dit helder maakt. Een niet geheel duidelijke overlevering binnen 
de familie verhaalt van een anekdote van nónk Sjang4, die zestig jaar lid van de 
Sebastianen zou zijn geweest. Hij zou sinds lange tijd kwaad op de ‘sjötte van de 
Hei’ zijn geweest omdat ze zich van de Sebastianen hadden afgescheiden (?) en naar 
                                                      
3 Er is een 17e eeuws schilderij in de Amelbergakerk waarop Maria Boodschap (25 maart) 
afgebeeld is. Dit heeft wellicht deel uitgemaakt van het hoofdaltaar in de Mariakerk. Tevens 
is er het gerucht dat de voorganger-kerk van Amelberga ook een Mariakerk was. 
4 Nónk Sjang zou ook op de carnavalsfoto van ca. 1918-1920 staan met de Duitse helm op 
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de Heide vertrokken waren. Ik heb zoiets meer gehoord, maar kan de juistheid ervan 
niet vaststellen. 
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de jonggezellenbroederschap bij de 
vorming van het rectoraat Mariaveld als ‘gewone’ schutterij verder is gegaan.  

De broederschappen St. Nicolaas en St. Anna 
Ook van deze twee broederschappen is geen archief overgeleverd, zodat we het met 
de vermeldingen in andere archieven moeten stellen. Dat deze broederschappen ook 
‘schuttende’ functies hebben gehad zoals de  reeds genoemde broederschappen is 
onwaarschijnlijk. Enerzijds is er geen aanwijzing die hierop duidt en anderzijds was 
Susteren te klein voor meerdere broederschappen van schutten. 
Het waren veeleer verenigingen van groepen mensen, die eenzelfde belang hadden 
en dat in verenigingsverband verdedigden en aankaartten bij de overheden. De leden 
van dergelijke broederschappen waren dus bijvoorbeeld middenstanders, mensen uit 
de lakenindustrie, schoenmakers, smeden enzovoorts.  Elders wordt hier wel de 
naam  gilde5 voor gebruikt, een begrip dat ik in onze streek nog niet tegenkwam (in 
historisch opzicht).  
 
De broederschap St. Nicolaas vonden we voor het eerst vermeld in lijsten van 
inkomsten van de parochie. Vanaf  het jaar 1402 blijkt de broederschap St. Nicolaas 
eigenaar van percelen grond. Dit is wel voldoende om te kunnen aannemen dat deze 
broederschap in de late middeleeuwen (zeker al in de veertiende eeuw) een rol in 
Susteren speelde. Men neemt aan dat deze verenigingen in de twaalfde en dertiende 
eeuw ontstaan zijn. We zouden het in Susteren kunnen koppelen aan het stad worden, 
dus derde kwart dertiende eeuw of in de twaalfde eeuw aan de eerste vorming van 
een stadachtige samenleving door de ambachtslieden en handelaars die aangetrokken 
werden door de nieuwbouw van de abdij van Susteren (ca. 1000-1250). Vooralsnog 
kiezen we voor het derde kwart van de dertiende eeuw. 
 
Ook de broederschap St. Nicolaas had een vogel, die door de koning van de 
broederschap werd gedragen. Ook deze dateerde uit het midden van de zeventiende 
eeuw. De traditie van de vogel is kennelijk in Susteren een zeventiende eeuws 
fenomeen, dat niet alleen door de  broederschap van Schutten in ere werd gehouden.  
 
De broederschap van de St. Anna is een vrij onbekend fenomeen. Deze broederschap 
heeft rond 1500 een St. Anna te Drieën door de Maastrichtse houtsnijder Jan van 
Steffenswert laten maken. De broederschap heeft wellicht in de zestiende eeuw 
opgehouden te bestaan. Dit blijkt wel uit een hertogelijk visitatierapport. Omdat dit 
valt in de tijd dat ook de lakenindustrie sterk aan terrein verliest, kan men vermoeden 
dat deze broederschap zijn leden had met werkzaamheden bij de vervaardiging van 
laken. 
 
Beide broederschappen komen in de documentatie ook voor als verenigingen die 
bijdragen in het onderwijs te Susteren. Eigendommen van de broederschappen 
werden ingezet bij de betaling van  de schoolmeester en het onderhoud van de school.  
                                                      
5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_(beroepsgroep) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_(beroepsgroep)


21 
 

De heren van Susteren in de 13e en 14e eeuw6  
 
In deze periode waren telgen uit het adellijk huis van Valkenburg heer van Susteren. 
Ook in de periode hieraan voorafgaand waren personen die zich  van Valkenburg 
noemden heer te Susteren. Vanaf 1020 is wellicht Susteren al onder Wassenbergs 
heerschappij en hieruit ontstond het huis Valkenburg. Deze tak stierf  met Goswijn 
IV van Valkenburg uit ca 1207. De Valkenburgse bezittingen inclusief Susteren 
gingen over naar Dirk van Kleef, die daarna heer van Heinsberg en Valkenburg was. 
 
Dirk I van Valkenburg (1207-1227) 
Goswijn II van Valkenburg had naast Goswijn  III van Valkenburg ook een zoon 
Godfried, die de Heinsbergse bezittingen erfde.  Deze Godfried huwde Sophie van 
Loon. Deze is mogelijk een zus van de abdis van Susteren, Imago van Loon. Deze 
Imago is in Susteren vooral bekend omdat zij het bekende evangeliarium van 
Susteren aan de abdij schonk. Godfried en Sophie hadden een dochter Aleidis, die 
gehuwd was met Arnold van Kleef en uit dit huwelijk werd onze Dirk geboren. 
Mogelijk dat Dirk I nog voogd van de abdij Susteren is geweest toen zijn oudtante 
Imago er nog abdis was. 
Van deze Dirk zijn geen documenten, waarin Susteren een rol speelt, bekend. Dat 
hij echter wel zeker heer van Susteren  is geweest weten we uit het schepenoordeel 
van de schepenen van Susteren in 1260. Hierin wordt hij genoemd,  omdat hij rechten 
in Susteren uitoefende.  
 
Beatrix (1227-1236) 
Toen Dirk I stierf was zijn opvolger nog minderjarig. Zijn vrouw heeft toen, totdat 
Dirk II zelf volwassen was, de erfenis beheerd. 
 
Dirk II van Valkenburg (1236 – 1268) 
Dirk treedt voor het eerst in 1237 naar buiten als Heer van Valkenburg. Men neemt 
aan dat hij in of vóór 1236 de volwassen leeftijd heeft bereikt. Vanaf dat moment 
lost hij zijn moeder af als regent van de Valkenburgse bezittingen.  Dirk was op zeer 
jonge leeftijd gehuwd en kerkelijk gescheiden van Margaretha van Gelder. Later 
huwde hij met Bertha, erfvrouw van Monschau. Uit dit huwelijk was Walram de 
Rosse, opvolger va Dirk II. 
Dirk II is vooral bekend doordat hij als heer van Susteren rechten deelde met de heer 
van Dieteren. In 1260 stelde de schepenen een document op waarin ze aangaven 
welke de rechten van de heer van Valkenburg en welke van de heer van Dieteren 
waren. Het document werd ook als echt aanvaard door beide heren, doordat beiden 
hun zegel aan het document hechtten. 
Uit het document blijkt dat Susteren tweeherig was en tevens dat Dirk van 
Valkenburg voogd was van de abdij Susteren. De heer van Dieteren had geen rechten 
op de abdij. Opvallend is dat de heerlijkheid Dieteren niet vermeld wordt.  

                                                      
6 Severin Corsten, Die Herren von Valkenburg (ca. 1000-1364), in PSHAL 1984 pag. 162-
200. 
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Tussen de situatie van 1260 en de situatie zoals wij deze voor ogen hebben, is dus 
enige tijd vergaan en moet dus iets ‘merkwaardigs’ hebben plaatsgevonden. Immers 
wij kennen in latere situatie Susteren als éénherig, dit willen zeggen in latere 
perioden had een telg uit het huis van Valkenburg (tot 1400) steeds alle heerlijke 
rechten in handen. En tevens was er binnen het rechtsgebied nog een  heerlijkheid 
Dieteren met een eigen laatbank, een instelling als de schepenbank die bij problemen 
besluiten nam en ook bijhield wie welk deel van de heerlijkheid in leen hield. Ook 
wie eigenaar was van een gedeelte ervan, werd door hen bijgehouden. 
Het rechtsgebied Susteren moet dus in het derde kwart van de dertiende eeuw een 
reorganisatie gekend hebben en “toevallig” werd Susteren bij het begin ook nog 
“oppidum” (in een Latijnse tekst) genoemd. Dit betekent  versterkte plaats en wordt 
met ons begrip “stad” vertaald en wel in de betekenis van een plaats (rechtsgebied) 
met stadsrecht. Wanneer een plaats met een verzameling voorrechten (“privilegiën)  
stadsrecht krijgt, blijft koffiedik kijken. 
We willen nu het document van 1260 nog eens onder de loep nemen. De Latijnse 
tekst ervan en een vertaling is reeds een dertigtal jaren geleden in de Heemklank 
opgenomen en we zullen hier dan ook niet deze teksten nog eens opnemen7.  
 
Document 1260: wijsdommen van de schepenen van Susteren 
Bij het nalopen van dit document moeten we goed voor ogen houden dat het een 
opsomming is van de rechten en plichten van de heren van Valkenburg en die van 
Dieteren en zeker niet een weergave is van de eventuele voorrechten van de plaats 
Susteren. Toch zal het ons enige inkijk geven in de bestuurlijke situatie in het midden 
van de dertiende eeuw. 
 
Bij het opstellen zijn de schepenen van Susteren onder ede gesteld. Het stuk wordt 
bekrachtigd door de zegels van “de kerk van Susteren”,  met het “onze” , dat blijkt  
van de heer van Valkenburg te zijn en met dat van de heer Gozewijn van Born.  Met 
de kerk van Susteren is naar wij aannemen de abdij Susteren bedoeld en niet de 
parochiekerk.  
Gozewijn (III) van Born was een zoon van een zus van Dirk II van Valkenburg, 
gehuwd met Otto van Born. Zijn grootmoeder Imago is uit de familie Kleef-Loon en 
wellicht genoemd naar de abdis van Susteren. 8. Deze Gozewijn zegelt ook een 
document uit 1287, een schenking van de heer van Dieteren (Dirk) en zijn broer 
Gozewijn. Wij nemen aan dat Gozewijn van Born zegelt namens W., heer van 
Dieteren. Anders zou Valkenburg eenzijdig een rechtsdocument opmaken, en dat 
lijkt mij weinig waarschijnlijk. Het is onduidelijk wie die W., heer van Dieteren is.  
Hij is wellicht de vader (of grootvader?) van de latere heren van Dieteren Dirk en 
Gozewijn. 
De W. zou staan voor Winand of voor Winrik, namen die verbonden zijn met 
Dieteren en in onze omgeving gekend waren. Maar het is natuurlijk geen wet van 
                                                      
7 G. van de Bergh, Wijsdommen van de schepenen van Susteren, in Heemklank 1983,4, pg.15-
22. 
8 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I4527.php. Wat de stamboom-
gegevens waard zijn, ben ik niet nagegaan. 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I4527.php
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Meden en Perzen dat onze W. uit de familie ‘van Dieteren’ stamt. Hij kan ook  heer 
van Dieteren zijn geworden en daarna eventueel zich naar zijn heerlijkheid is gaan 
noemen. Als je dan naar kandidaten gaat zoeken in de omgeving  van de familie 
Valkenburg en natuurlijk Gozewijn van Born stuit je al gauw op een Wilhelm van 
Born, broer van Gozewijn van Born en zoon van Margaretha,  zus van Dirk II van 
Valkenburg! Dat de twee broers, “heren van Dieteren” in 1287  Dirk en Gozewijn 
heten is dan zeker niet vreemd (naar vader en oom of naar opa en oud-oom). Ook dat 
zegelen door Gozewijn niet verder toegelicht wordt, is begrijpelijk als men een 
dergelijke familierelatie aanneemt. Heren van Dieteren een zijtak van Valkenburg?  
 
De heer van Valkenburg wordt gewoonlijk vertegenwoordigd door zijn voogd en de 
heer van Dieteren door zijn schout. De voogd van V. spreekt recht dan niet samen 
met de schout van D.. De schout moet wel op elke van de drie jaarlijkse rechtsdagen 
een Luikse stuiver betalen. Hier staat tegenover dat de schout als hij komt die dag 
vrij gehouden wordt en ook een warme maaltijd krijgt. 
Wat boetes betreft al dan niet uit rechtspraak worden deze verdeeld en wel 2/3 voor 
de heer van Valkenburg en 1/3 voor de heer van Dieteren. De voogd kan bij 
rechtspraak ook op alles beslagleggen. Hiertoe stuurt hij twee schepenen en de bode. 
Bij een zware misdaad, zoals doodslag of iets dergelijks, en er zijn kosten zoals voor 
de beul, dan ook moet de heer van Dieteren 1/3 deel betalen. 
 
De heer van Valkenburg kan de burgers van Susteren oproepen ten strijde; de heer 
van Dieteren kan ze oproepen om zijn leengoed, leenhof te verdedigen. De heer van 
Valkenburg kan een verzoek doen om een bijdrage te geven wanneer hij over de 
Alpen trekt, wanneer zijn dochter huwt en wanneer zijn zoon ridder wordt geslagen. 
 
De schepenen verklaren dat de heer van Valkenburg de woudvrede kan opleggen. 
Men herinnert zich nog dat zijn vader (Dirk I van Valkenburg) dit ook al gedaan had. 
De woudvrede legt men kennelijk op aan alle houtvesters.  De strekking ervan blijft 
onduidelijk. Wel zien we hier dat Dirk I van V. al rechten in Susteren uitoefende. 
 
Hout was een belangrijk materiaal in die tijden en daarom kreeg dit de nodige 
aandacht. Zowel de heer van Valkenburg als de heer van Dieteren kon hout schenken 
uit het bos voor huizenbouw binnen het rechtsgebied van Susteren. Buiten het 
rechtsgebied van Susteren mochten ze geen hout schenken9.  
 
De houtvesters, die beëdigd waren, mochten het erf dat bij hun beroep hoorde 
afscheiden van het bos met een omheining. Tevens mochten ze het doufhout uit het 
bos op een kar laden en naar hun huis brengen om te verbranden. Ze mochten ook 
de watertwijgen afsnijden en meevoeren. 
 
Ook was er aandacht voor dieren en wel in het bijzonder de varkens en de bijen. 
De houtvesters mochten hun varkens gratis laten weiden in het bos. Wanneer de  
ekeren  (eikels) rijp waren, dan kwamen deze vruchten de eerste zes weken ten goede 

                                                      
9 Mogelijk dat ook bedoeld is dat ze met elkaars toestemming buiten Susteren mochten 
leveren. Maar dat lijkt mij niet echt waarschijnlijk dat de schepepen dit zouden vertellen. 
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aan de heer van V. en de heer van D., dit als varkenswinst en ‘t werd  vedema 
(weidom)  genoemd. De achtervedema (achterweidom) was voor de houtvesters.  
Er zijn nog diverse artikelen wat betreft het weiden van de varkens in de bossen. 
 
Wanneer een bijenzwerm in een tronk van een boom zit, moeten ze contact opnemen 
met de heer en die bepaald dan wat er gebeurt. Zit de zwerm in het gebladerte, dan 
mogen de houtvesters deze zelf houden.  
 
Ook moeten de houtvesters de haver die ‘houtkoren10’ wordt genoemd oogsten. Zes 
vaten voor de heer en het zevende voor de houtvester. 
Eveneens zijn de houtvesters verplicht de kapoenen in ontvangst te nemen en te 
bewaren voor het gebruik van de heer. Ze zijn  ook verplicht te zorgen voor 
voldoende hout in het verblijf van de heer als hij komt.  Eveneens is elke houtvester 
met Kerstmis verplicht een droge boom als brandhout beschikbaar in huis te hebben. 
 
De kerk. Ook hier wordt niet de parochie bedoeld maar de abdij van Susteren. Het 
blijft vreemd overkomen dat men zeker nog in die tijden de abdij betittelde als kerk. 
Rechtspraak over mannen (mensen) van kerk en goederen berustte bij de (hof van 
de)  heer van Valkenburg. De rechtsdag van de abdij werd voogdgeding11 genoemd.  
Het is onjuist om zaken van de kerk naar de rechtspraak van de plaats te brengen.  
 
Op jacht. De houtvesters zijn verplicht om goed te zorgen voor de heer van V. 
wanneer hij op jacht gaat boven het bos (te, bij) Lyde en in de omgeving van 
Susteren. Ze moeten zorgen voor wijn, eten, haver, enzovoorts. Ook de houtvesters 
van de heer van D. zijn dit aan hun heer verplicht. 
 
Bijzonder is de vermelding van een kennelijk voorrecht van de inwoners van 
Susteren. De schepenen, mogen na beraad met de burgers van Susteren  waaraan 
ook de voogd van V. heeft deelgenomen de ban of vrede opleggen binnen de 
woonkernen van het rechtsgebied. Boetes (voor eigen inwoners) ten gevolge hiervan 
worden voor 2/3 gebruikt voor het algemeen nut van de plaats en de rest wordt zoals 
gebruikelijk verdeeld. Vreemdelingen die deze regel overtreden zijn alles kwijt. 
 
Ook de laatste opmerking is niet geheel begrijpelijk. Het betreft een persoon die 
ondanks het verbod van de heren om hout te kappen, dit toch doet en hij bereikt dan 
de “vrijheid van de plaats Susteren”, dan  hoeft geen pand voor hem genomen te 
worden.  
Kennelijk is er binnen het rechtsgebied van Susteren ook nog ‘een vrijheid Susteren’. 
Deze beide zijn natuurlijk niet hetzelfde. 
 
Kunnen we iets zeggen over de bestuurlijke situatie in Susteren in 1260? 
Susteren wordt steeds in 1260 ville genoemd, wat dat min of meer plaats, woonkern  
of misschien nog algemener rechtsgebied zou kunnen aanduiden. Soms is men 
geneigd om het met  stad te vertalen zoals in Nova Ville, wat voor Nieuwstadt staat. 

                                                      
10 Er stond hontkoren met een relatie naar hond; dat lijkt mij minder waarschijnlijk. 
11 Er staat vaitdinc 
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We mogen wel aannemen dat Susteren nog geen versterkte plaats was; in dat geval 
was wel de term oppidum gebruikt. 
Toch vallen zaken op die er op duiden dat Susteren al steedse aspiraties had. 
Zo worden de mensen van Susteren in het document als cives aangeduid. Een woord 
hiervan afgeleid is civitas. Dit laatste kan betekenen  burgerschap, burgerrrecht, 
burgerij  maar werd vooral na de Romeinse tijd gebruikt voor  stad. Het begrip cives 
werd in de middeleeuwen dan ook gebruikt voor  burger in de betekenis van inwoner 
van een stad. De drie partijen die het document zegelden stemden dus in met de tekst 
en men mag aannemen dat men de inwoners van het rechtsgebied Susteren als  
burgers zag. Als Susteren het op dat moment al niet was in de ogen van die mensen, 
dan was men wellicht ‘hard op weg om het te worden’.  Dit zou kunnen betekenen 
dat men wist dat Susteren al een heel serie privilegiën had of dat men wist dat het 
verlenen van het stadsrecht aanstaande of een kwestie van tijd was. 
Susteren had een schout met een voogd als plaatsvervanger van de heer. Deze 
mensen konden samen met de ‘burgerij’ regels aan de mensen binnen de woonkernen 
van het rechtsgebied opleggen. Men kon dus al eigen wetgeving maken.  En het blijkt 
eveneens dat men mensen die zich er niet aan hielden ook geldelijke boetes oplegde. 
Men had dus al een samenlevingskas, waaruit zaken van algemeen nut betaald 
konden worden.  
Wanneer men bedenkt dat het document niet bedoeld is om iets te zeggen over een 
eventueel zelfbestuur, dan komt er al een aardige onderbouwing uit naar voren voor 
de stelling ‘dat Susteren toch wel hard op weg was om stad te worden’.  
 
Walram van Valkenburg (1268-1302) 
Hij was onder meer heer van Valkenburg en Monschau en in onze contreien ook van 
Sittard. Hij werd omstreeks 1280 schout van Aken. Hij was een van de strijdlustigste 
ridders uit zijn tijd. Bij de slag bij Woeringen in 1288, waarbij de Limburgse 
hertogtitel op het spel stond, had hij, ondanks dat hij een van de mogelijke opvolgers 
was, de partij van zijn zwager Reinoud van Gelder gekozen. Uiteindelijk verloor de 
Gelderse alliantie de slag en werd Reinoud gevangen genomen. Walram ontsnapte 
de dans en behield zijn bezittingen. 
Twaalf jaar eerder betraden beide zwagers het toneel van Susteren. Er is een 
document bekend uit het jaar 1276 waarin Reinoud Susteren aan Walram schenkt als 
huwelijksgift voor zijn huwelijk met Reinouds zuster Philippa. 
 
Ondanks dat mijn vertaling , die soms zeer letterlijk en voor interpretatie vatbaar is, 
al eerder in de Heemklank 1987 nr. 3 werd geplaatst, hierbij nog eens een veraling 
van de oorspronkelijk Latijnse tekst : 
 

Wij, Reynaldus, graaf van Gelre, maken bekend aan ieder die deze brief 
zullen zien dat wij naar aanleiding van het verzoek én de heftigheid in 
spreken van de edele en eerlijke man van onze geliefde zuster, Walram, 
heer van Valkenburg en van Monschau, aan Philippa, zijn geliefde 
echtgenote, onze zuster, afstonden en herkenden (als eigendom) de 
versterkte plaats (of: stad) Susteren met al zijn toebehoren en al zijn 
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inkomsten en ook met de gaafheid van alle rechten waarmee dezelfde 
Walram. de genoemde stad Susteren hield en bezat, datzelfde wordt in zijn 
geheel onderscheiden om in leen van ons te houden, als bruidsschat, 
zolang als zij zal leven, vrij om te bezitten en te hebben. 
Belovend eerlijk en oprecht Philippa, onze voornoemde zuster, in rustig 
bezit van de genoemde goederen, zolang als zij zal leven, al naar gelang de 
orde van het recht zal bevolen hebben, zoals de heer te handhaven (in zijn 
bezit) van dezelfde goederen en te verdedigen tegen alle 
ongerechtigheden en onaangenaamheden tegen wie dan ook. 
 
Volgens wiens getuigenis van de zaak wij deze brief leidden naar ons zegel, 
de eenheid met het zegel van voornoemde Walram van onze zuster 
sterkend. 
 
En wij Walram heer van Valkenburg en Monschau herkennend (als 
eigendom) en erkennend voornoemde in zijn geheel en in zijn onderdelen 
tot onze heftigheid in spreken en verzoek gedaan zijn, tot gehele 
getuigenis van het voorafgegane en tot dezelfde sterke toewijding doen 
ons zegel bijvoegen aan de tegenwoordige brief. 
 
Datum in het jaar 1276, zondag waarop Jubilate wordt gezongen. 

 
De grote vraag is, wat gebeurt hier? Wanneer we de tekst letterlijk volgen, staat er 
dat Walram aan Reinoud Susteren gegeven heeft en vervolgens schenkt Reinoud zijn 
zus Susteren. Reinoud deed dit op dringend verzoek van Walram. 
Wanneer wij zoiets lezen, vragen wij ons af waar is die Walram mee bezig? Toch 
was Walram niet gek. Het was overigens een bekend procedé: iets weggeven en dan 
weer in leen terug ontvangen. We mogen aannemen dat de belangrijkste reden voor 
Walram was om deze schenking en ontvangst te regelen het voorkomen dat Reinoud 
zijn gebied in onze contreien verder uitbreidde; immers Walram had hier met Sittard, 
Born en Susteren geen onaanzienlijke bezittingen; en die wilde hij natuurlijk houden. 
 
Het document is steeds verbonden aan het stads-zijn van Susteren. Wat we kunnen 
constateren is dat hierin Susteren oppidum, dus versterkte plaats wordt genoemd. 
Algemeen aanvaard staat dit voor ‘stad’. Zelfs als de leeuw in het Susterens 
stadswapen een Gelderse leeuw was, dan nog was dit geen reden om te 
veronderstellen dat Susteren toen stadsrecht ontving. Maar het is ook nog niet eens 
de leen van Gelder, aangezien de blokjesverdeling aan de bovenrand afwijkt van het 
Gelders systeem. Het is dan ook de Valkenburgse leeuw, die zowel door Dirk II als 
Walram werd gevoerd. Het ligt voor de hand om het stad-zijn van Susteren te 
koppelen aan de gebeurtenissen in 1260. 
 
Dirk III, Heer van Valkenburg, óók van Susteren. 1302 - 1305. 
Hij volgt zijn vader Walram op. Over zijn Heer-zijn van Susteren is verder níets 
bekend. Hij wordt als hij kinderloos in 1305 sterft, opgevolgd door zijn broers. In 
Susteren door zijn broer Jan. 
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Jan van Valkenburg, Heer van Ravenstein, heer van Susteren. 1305 - 1356. 
Deze is de eerste uit de familie Van Valkenburg die wé1 Heer van Susteren 
was en niet Heer van Valkenburg. Hij erft o.a. in 1320 Born en in 1338 Sittard. Hij 
was een oom van Jan/ Johan van Valkenburg, die kort heer van Valkenburg was. 
 
In 1326 krijgt Jan kennelijk Susteren in leen, toen Reinoud II hertog van Gelder 
werd. Reinoud en Jan waren volle neven. Men kan vermoeden dat Jan Susteren van 
zijn moeder Philippa van Gelder geërfd heeft.   
Philippa, zijn moeder, zou in hetzelfde jaar 1302 als zijn vader, Walram,  gestorven 
zijn. Of Susteren via Jans broer Dirk in 1305 in Jans bezit is gekomen of dat hij dit 
rechtstreeks in 1302 ontvangen heeft, kan niet verder onderbouwd worden. 
 
Lange tijd heeft Brabant, dat sinds 1204 één van de twee heren van Maastricht was, 
gepoogd aan de oostzijde van de Maas vaste voet  te zetten. Dit zou uiteindelijk wel 
lukken, maar daar voorafgaand heeft dat heel wat strijdtonelen opgeleverd.  
Zo lijkt Susteren in 1333/34 gedurende zeven maanden tot de Brabantse goederen 
behoord te hebben. Over deze tijd wordt wellicht geschreven in een rapport uit het 
jaar 1400.  Hierin kunnen we lezen dat de stad Susteren een leen was van de heer 
van Valkenburg. Maar tijdens een beleg van de hertog van Brabant had hij Susteren 
overgedragen in handen van de graaf van Gelder. Dit duurde zeven maanden. Nadat 
er vrede gesloten was werd Susteren weer teruggegeven aan de heer van Valkenburg. 
Ondanks dat dit verhaal slechts een halve eeuw na de gebeurtenissen aan het papier 
is toevertrouwd, lijkt de tekst niet helemaal betrouwbaar. Immers het betreft hier niet 
om een  heer van Valkenburg maar om iemand met de naam  van Valkenburg.  Dit 
gebeuren kan ertoe geleid hebben dat de bindingen met Gelder na enkele decennia 
definitief verbroken werden. 
 
Deze Jan (Johan) van Valkenburg is ook een van de oudste schenkers van het 
Paulusaltaar in de Amelbergakerk. Hij schonk aan dit altaar vier bunder land. De 
opbrengst van deze grond ging naar de kanunnik of kapelaan die het beneficie 
(geestelijk ambt) aan dit altaar verbonden, beheerde. In de praktijk kwam het er op 
neer dat hij een aantal voorgeschreven missen jaarlijks moest lezen.  
Zijn broer en opvolger bevestigde dit al in 1355. 
 
Walram heer van Born Sittard en Susteren 1356-1365 
De periode dat Walram, zoon van Jan,  de rechten 'uitoefende werd beheerst door de 
Valkenburgse opvolgingsoorlog. 1352-1365. De Hertog van Brabant had alle 
rechten opgekocht, welke men kon laten gelden volgens het spilleleen , waarbij ook 
vrouwen erfrecht hadden. Walram II en Walram von Sponheim lieten rechten gelden 
volgens het zwaardleen (alleen via mannelijke linie kon men erven). 
Uiteindelijk bepaalde in 1365 het Landvredegerecht dat de hertog van Brabant de 
rechten mocht uitoefenen in het graafschap Valkenburg. Valkenburg was in 1356 
verheven tot graafschap. Na het hertogdom Limburg was het graafschap Valkenburg 
het tweede grote eigendom van de hertogen van Brabant in deze streken. 
In l365 wordt Walram door zijn halfbroer Reinoud opgevolgd. 
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Reinoud van Valkenburg,  heer van Daelenbroek. 1365 - 1396. 
Daelenbroek omvatte de dorpen Herten, Merum en Ool. 
Tijdens Reinouds leven valt het einde van de expansiekracht van de hertogen van 
Brabant in deze kontreien: in 1371 wordt hij verslagen. Sindsdien gaan de hertogen 
van Gulik zich meer en meer met de gang van zaken in deze gebieden bemoeien. 
 
In 1374 doet Reinoud formeel afstand van rechten op het graafschap Valkenburg. In 
1386 wordt hij bestuurder van de landen van Overmaas (hertogdom Limburg en 
graafschap Valkenburg). 
 
 
Een geschil tussen abdij en stad in 1385 

Reinolt van Valckenberg, heer van Borne en Sittard, oorkondt, dat hij een 
geschil tussen de abdij en de stad Susteren over wederzijdse rechten en 
plichten als volgt heeft beslist. In de eerste plaats wordt de abdij vrijgesteld 
van alle heffingen in de heerlijkheid Susteren, voor zover deze heffingen 
goederen betreffen die de abdij vóór 6 maart 1385 heeft verkregen. Na 
deze datum verworven bezittingen zullen wel aangeslagen mogen worden. 
Aan de inwoners van de stad Susteren wordt opgedragen novaaltienden 
aan de abdij te leveren. Daarentegen wordt aan de abdij verboden om 
zonder toestemming van de burgemeesters der stad hout te kappen. 
Tenslotte wordt de abdij vrijgesteld van deelname aan het bouwen van 
stadsmuren en stadsgrachten12.  

 
In het archief van de  broederschap van de beëdigde schutten St. Sebastianus wordt 
als de grote weldoener genoemd ‘de graaf van Valkenburg’. Deze schonk de 
broederschap  het vruchtgebruik over de wal en gracht van het vestingstadje 
Susteren. De naam van de gulle gever wordt evenwel niet vermeld. Aangezien men 
deze Reinoud wel aan het graafschap kan koppelen, zou deze de weldoener kunnen 
zijn. 
 
Deze Reinoud had ook een jaardienst in de Amelbergakerk gesticht. De hertog van 
Gulik en Gelder, Reinoud IV, erkende in 1406 dat hij hiervoor een jaarrente van 
veertien malder rogge moest betalen. 
 
In 1396 overlijdt hij kinderloos. Hiermee was de familie Valkenburg - Kleef - 
Heinsberg, wat Susteren betreft, in mannelijke linie uitgestorven. Een zoon van zijn 
halfzuster Philippa treedt dan in de rechten. 
 
Van Salm Simon Jan en Odilia 1396 – 1400/2 
Aanvankelijk, 1396 - 1387/8 volgt Símon Reinoud op. Deze Simon verpandt 
Susteren al na twee maanden. In  januari 1397 blijkt Jan als Heer te fungeren. De 
familie van Salm besluit tot verkoop van het gebied Sittard, Born en Susteren. De 
koop vindt plaats met de hertog van Gulik. De koop wordt in 1400 gesloten en is in 
1402 volledig uitgevoerd. 
                                                      
12 Habets, PSHAL 6, bijlage 7 
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Susteren één of twee heren? 
In principe heeft niemand hier enige aandacht aan geschonken, maar in 1260 blijken 
zowel de heer van Valkenburg als de heer van Dieteren rechten op het rechtsgebied 
Susteren uit te oefenen. Daarna is geen spoor meer te herkennen van de 
’tweeherigheid’ van Susteren. Je vraagt je af of je nu spijkers op laag water aan het 
zoeken bent of dat er daadwerkelijk iets ingrijpends – in alle relativiteit – gebeurd is. 
Heeft de heer van Dieteren zich neergelegd bij het verlies aan inkomsten uit de 
heerlijkheid Susteren? Of heeft men hem op een of andere wijze gecompenseerd. 
 
In 1260 hadden zowel de heer van Valkenburg als de heer van Dieteren rechten op 
het rechtsgebied van Susteren. Het was duidelijk zo dat beide heren over het hele 
rechtsgebied rechten konden laten doen gelden, zoals bij de rechtspraak! Daarna 
vinden we nooit meer enige aanwijzing die hierop wijst. Zelf betrap ik me er ook op 
steeds slechts één heer voor het rechtsgebied te noemen, namelijk tot 1400 leden van 
de familie van Valkenburg. Bij de verkoop van het rechtsgebied Susteren in 1400 en 
de beschrijving die eraan vooraf ging, blijkt andermaal niets van enige rechten van 
een ander, dus de heer van Dieteren of een rechtmatige opvolger.  
In mijn onderzoek naar historische feitjes binnen het verleden van Susteren heb ik 
nooit iets kunnen ontdekken dat de heer van Dieteren zijn rechten verloor en 
eventueel gecompenseerd werd. Toch stellen we vast dat de heer van Dieteren zijn 
rechten op Susteren verloren heeft13, wat toch 1/3 deel van de inkomsten van de 
heren lijkt te zijn.  
Is er een regeling getroffen tussen de rechten van beide heren en wanneer? We gaan 
ervan uit dat 1/3 van de opbrengst uit de heerlijkheid Susteren toch van die omvang 
was, dat men zoiets niet ‘zomaar’ liet wegglippen. Dan zou het kunnen dat een 
regeling met de eigenaar van het 1/3 recht is getroffen in de periode 1260-1276. 
Daarna gebeurt tot de verkoop van 1400 niets opvallends in deze samenhang.  
Wanneer we naar Susterens omgeving kijken valt in die tijden op dat in 1277 ‘uit het 
niets’ de plaats Nova Ville, nu Nieuwstadt, ten tonele verschijnt. In het stadswapen 
zien we een Gelderse leen, die algemeen aan graaf Reinoud I van Gelder wordt 
toegeschreven. 14 De oppervlakte van dit gebied (Nieuwstadt) is de helft van dat van 
Susteren; dit is een andere formulering voor 1/3 : 2/3! 
Verder zien we op een lijst van rond 1500 van lenen van de heerlijkheid Dieteren 
onder de inmiddels verloren gegane bezittingen ‘de hof van Nova Ville’, wat toch 
wel eigenlijk aan Nieuwstadt doet denken. 
Verder menen wij dat het heel goed mogelijk is dat het feit dat de heer van Dieteren 
al eind dertiende eeuw leenman van Gelder was, gekoppeld kan worden aan de 
eigendom van een aantal goederen tussen Maastricht en Roermond in 1204, 
waaronder Dieteren. In deze zienswijze was het 1/3 recht op Susteren al een 
achterleen van Gelder in 1260! 
        Wordt vervolgd 
                                                      
13 Het betreft hier niet de heerlijkheid Dieteren, die laten we hierbij buiten beschouwing. 
14 Nieuwstadt wordt wel ouder gedateerd op basis van een vermelding van een priester uit 
Nova Ville. Deze gevolgtrekking is        op zijn zachtst gezegd ‘erg voorbarig’. 



30 
 

Bim bam beiere – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
Bim bam beiere 

De köster lös gein eiere. 

Waat lös dae köster dan? 

Sjpek in de pan! 

Dao wurt de köster vèt van. 

of: Mit ein rogge (wègke) bótteram 

  

Ein ei is gein ei. 

Twiëe eier is een hawf ei. 

Drie eier is een paosjei. 

  

Kómme de paosjklokke truuk in ’t landj 

Besjerm dich den taege zónnebrandj. 

  
Bim bam beiere! 
Witte Dónderdig is nog ummer den daag det de kraole, wie weer noe zègke de 
mèsdeners mit d'n ermkörf en de ratel of klepper langs de deur kómme veur eier op 
te haole. “Drie daag bóttermèlk, drie daag sop!” Dit eier verzamele is ein sjrikkelik 
awd gebroek.'t Sjtamp nog oet d'n tied van de vreugere “tiendenheffing”, ein saort 
van belasting, mer den in natura. 't Is nog oet d'n tied ouch det de parochiane de plich 
hawwe óm veur de geistelike en hun helpers dus ouch de kösters, de graafdelvers en 
de klokkeloewers te zörge. De tiendenheffing woor in feite 't aafsjtaon van ein 
tieënde deil van de opbrèngs van ein bedrief. De geistelike wore aafhankelik van de 
gifte van de parochiane. Nog tot kort veur WO II kome plaatselik de pesjtoar en de 
köster zelf langs de deur. Later is det euver gedrage aan de mèsdeners. 
‘t Leedje: “Bim Bam Beiere De koster lust geen eiere, wat lust hij dan…spek in de 
pan, duit ós hie nog aan gedènke. (De vaste is gedaon, de köster moog weer sjpek 
aete. Dènk ouch aan de proof van ‘t verke) 
De opbrèngs van de mèsdeners-inzameling wurt verdeild ónger de mèsdeners en hun 
helpers. Hie woor vreuger ouch dökker de köster bie en degeen die de kirk pótsde en 
óngerhele. 
Meistes wórte de eier ónger de jónges verdeild, mer dökker ging men ouch nao de 
maag van de pesjtoar die ze den kaokde en verfde en op paosjdaag nao 't lof 
verdeilde. 
  

VOLKSCULTUUR 
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Verkoop van een gedeelte van de wallen in Susteren aan Frantz Theodore de 
Guasco – Wil Filott. 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Voor de verdediging van een stad werden in de vroege middeleeuwen grachten en 
wallen aangelegd. De grachten werden gegraven. Dat was in die tijd uiteraard 
handwerk. Met de uitgegraven aarde werden ophogingen naast de gracht gemaakt, 
de wallen. In de wallen werden poorten aangebracht voor het in- en uitgaande 
verkeer. Susteren verkreeg in 1276 stadrechten van Reinoud I van Gelre. In 1385 
werd melding gemaakt van omwalling en omgrachting. De wallen en de gracht zijn 
dus voor die tijd tot stand gekomen. De gracht werd gevoed met water uit de Rode 
Beek.15 Men kan dus stellen dat Susteren sinds de 14de eeuw een verdedigingsstelsel 
had bestaande uit een gracht en wallen.16  In de omwalling van Susteren waren drie 
poorten aangebracht: de Feurderpoort, de Winkelpoort en de Ploeghenpoort. In de 
loop der tijden verloren wallen hun verdedigingsfunctie onder meer door de komst 
van vuurwapens. Vaak werd ook het onderhoud verwaarloosd. De wallen waren 
eigendom van de stad of in latere tijden van de gemeente. Gemeenten gingen vaak 
over tot verkoop en/of slechting van de wallen, ook omdat die een hindernis vormde 
voor uitbreiding. Zo heeft ook de gemeente Susteren begin 19de eeuw besloten tot 
verkoop van de wallen over te gaan. Ze zijn verdwenen. Ook zijn in die tijd de 
poorten gesloopt. Een aantal straatnamen in Susteren houdt de herinnering aan deze 
wallen nog levend: Bleekwal, Op de Wallen, Ploeghenpoort. Ook Reinoud van Gelre 
en de watertoevoer voor de grachten zijn in straatnamen vastgelegd: Reinoud van 
Gelderstraat en Aan de Rode Beek. 
 
Voorwaarden voor de verkoop van de wallen17 
De gemeenteraad van Susteren heeft in zijn vergadering van 6 april 1827 de 
voorwaarden vastgesteld, waaronder (de eigendommen van) de wallen verkocht 
zouden worden. Voor de verkoop was een plan opgesteld, waarbij de wallen in 
percelen waren opgedeeld. 
Van de verkoop is een notariële akte opgesteld “ter rekwisitie” (op verzoek) van de 
“Heeren Jan Baptist Baron de Plevitz, Burgemeester der gemeente Susteren en lid 
der Provinciale staten van Limburg thans woonachtig te Roosteren, Pieter Hendrikus 
Jetten, landbouwer en Schepen, Adolphus Meuffels, Jan Willem Bohnen, Jacobus 
Horens, Ernest Dohmen, Gerard Krijns, Hendrikus Schulpen, landbouwers en leden 
van het gemeente bestuur van Susteren”.18 
                                                      
15 Bron: wikipedia.org/wiki/Susteren. 
16 Meer over de tijd voor de gracht en wallen: “De pre-stedelijke kern Susteren “ Wil 
Schulpen, Heemklank jaargang 15-3 pagina 38 en volgende. 
17 Bron: Een notariële akte van 18 april 1827 van Thomas Gerardus Delahaije, notaris te 
Sittard. (Particulier archief familie de Plevits aan mij ter beschikking gesteld door de heer en 
Mevrouw Crewe-Jones – Van Mierlo te Susteren).  
18 Uit de vermelding van de beroepen blijkt dat alle gemeenteraadsleden landbouwers waren. 
Dat geeft het agrarische karakter van de bevolking van Susteren aan. 

HISTORIE 
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De belangrijkste voorwaarden voor de verkoop waren volgens de notariële akte van 
verkoop waarbij ik de nummering in die akte aanhoud. 
1 De verkoop geschiedt in het openbaar met de laatste toeslag aan de meestbiedende. 
2 De goederen worden per perceel verkocht maar het staat de gemeente vrij om na 

beraad over de verkoop per perceel over te gaan tot de verkoop van percelen in 
massa. De gemeenteraad kan deze dan toewijzen aan de “parcelaire” kopers of aan 
de koper in massa. 

3 De kooprijs moet betaald worden in “neerlandsche koers”. 
6 Na de toewijzing behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor om de 

toewijzing van een of meer percelen goed of af te keuren. 
8 De kopers krijgen pas het genot van de aankoop na definitieve goedkeuring. 
9 De kopers zijn verplicht binnen vier dagen na de toewijzing tien procent van de 

koopprijs aan de gemeenteontvanger te betalen.  
12 De kopers mogen de eigendom van het gekochte niet “veralieneren” 

(vervreemden) dan nadat de koopprijs met interesten volledig is betaald. 
14  De kopers moeten bij de toewijzing tot zekerheid voor de nakoming van hun 

verplichtingen dadelijk een in de gemeente of elders in het Rijk gedomicilieerde 
borg stellen ten genoegen van de gemeenteraad. 

16 Als gebouwde of ongebouwde eigendommen via de verkochte wallen of 
gemeentegrond een toegang hadden en de eigenaren daarvan geen andere 
toegang hebben of kunnen vinden, moeten de kopers aan die eigenaren een 
toegang open laten “overeenkomstig het burgerlijk wetboek” en desverlangend 
tegen een vergoeding. 

17  De percelen worden verkocht ‘tot aan de hagen, tuinzels of muren van de 
aanstotende erven binnenwaards de stad”. Waar de hagen van particulieren te 
ver zijn geplant, geschiedt de verkoop tot aan de “limit”, afgepaald door de 
landmeter Otten. 

18  De gemeente garandeert geen maat en de koper zal genoegen moeten nemen met 
de maat zoals die voorkomt in het plan van de meting van landmeter Otten. 

 
Verder is bepaald dat de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden ter 
goedkeuring gezonden worden aan de “weledele groot achtbare heeren 
Gedeputeerde staten dezer Provincie”. 
Het besluit met de voorwaarden was ondertekend door J.B. Deplevits,       
burgermeester, G.H. Jetten, Adolph Meuffels, J.H. Bohnen, J. Horens, E. Dohmen, 
G. Krijns, H. Schulpen en de secretaris Maessen.  
Het besluit is op 10 april 1828 goedgekeurd door gedeputeerde staten der Provincie 
Limburg en ondertekend door De Brouckere en door de Griffier der staten H.A. 
Gilleret. 
 
Toewijzing van de nummers 37 en 38 
In de mij ter beschikking gestelde akte is geen relaas van het verloop van de openbare 
verkoop en de biedingen opgenomen. Verder is die akte beperkt tot de verkoop van 
de percelen 37 en 38. De verkoop vond plaats op 18 april 1828. 
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Nummer 37 bevatte een perceel eigendom “deelmakende van den wal onder en naast 
Susteren”, ” belend”19 van een zijde aan Peter Wolfs. Jan Peter Nelissen, 
Bartholomeus Denijs, Theodore van den Berg, Gerardus Weijsen en Paulus Bauer, 
aan de andere zijde aan de gracht, palende met een hoofd20 aan de “gracht zegge21 de 
straat”, met het andere aan het navolgende perceel, groot dertien roeden vijf ellen 
negentien palmen”.22 Dit perceel werd voor de som van 195 guldens 78 cents 
toegewezen aan Jan Sleijpen en Matthis Dohmen, landbouwers, woonachtig te 
Susteren. Na voorlezing hebben beide voor de koop getekend. 
Nummer 38 bevatte “een dito perceel”, belend van een zijde aan Theodore van den 
Berg, Gerardus Weijsen en Bauer en Gerardus Borgelman, van de andere zijde aan 
de gracht, “palende met een hoofd op het voorgaande perceel met het andere op de 
gemeente bleek, groot acht roeden acht en vijftig ellen zes en vijftig palmen. Dit 
perceel werd toegewezen voor 51 guldens en een halve cents aan Hendrik Palmen, 
timmerman te Susteren. Hendrik Palmen heeft verklaard na voorlezing niet “weeten 
te teekenen”.23  
De akte vermeldt verder: ”Aldus gedaan en gepasseerd te Susteren in 
tegenwoordigheid van Mathis Joseph Maessen “dwangbeveldrager24 zegge 
herbergier” en Christiaan Neutjens, Timmerman, beide woonachtig te Susteren”. De 
akte is ondertekend door deze twee heren, J.B Deplevits Burgermeester, alle hiervoor 
genoemde leden van de gemeenteraad en de notaris. 
Men zou zeggen dat hiermee de kous af was maar dat was niet het geval. De volgende 
dag 19 april 1828 zijn de 
nummers 37 en 38 “in massa 
uitgezet” (samen te koop 
aangeboden). De percelen zijn 
toen toegewezen aan Frantz 
Theodore De Guasco, zonder 
beroep, woonachtig te 
Susteren, voor 252 guldens. 
Dat bedrag was iets hoger dan 
de koopsommen voor de 
afzonderlijke percelen. De 
Guasco stelde Hendrikus 
Palmen, de koper van 
perceelnummer 38, voor als 
                                                      
19 “belend” is “grenzend”. 
20 “palende met een hoofd ” is “grenzend met een korte zijde”. 
21 Het woord “zegge” betekent naar mijn mening in deze context zoiets als “en”. 
22 In de akte worden oude oppervlaktematen gebruikt. Deze kunnen plaatselijk verschillen. 
Ik geef hier voor een inzicht de maten bij benadering weer in thans gebruikte maten. Bunder: 
hectare; (vierkante) roede; centiare; (vierkante) ellen: are; palm: 10 vierkante centimeter.  
23 Hendrik Palmen kon zijn handtekening niet zetten was dus blijkbaar analfbeet. 
24 Een dwangbeveldrager is een persoon die ten behoeve van een overheidsinstelling officiële 
stukken, zoals dwangbevelen, uitreikt.  
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borg. De burgemeester en de leden van de gemeenteraad hebben eenstemmig 
verklaard de verkoop van de gezamenlijke percelen (in massa) goed te keuren en de 
toewijzingen van de afzonderlijke percelen af te keuren en te vernietigen. De akte 
vermeldt verder: “Aldus gedaan en gepasseerd te Susteren ter behuizing van den heer 
Maessen, in tegenwoordigheid van Bartholomeus Busch veldwachter en Jan Weijsen 
barbier beide woonachtig te Susteren”. De akte is ondertekend door deze twee heren, 
alsmede door J.B. De Plevitz, Burgemeester, de hiervoor genoemde leden van de 
gemeenteraad en de notaris. 
 
Deel van de akte waaruit de toewijzing aan Frantz Theodore de Guasco blijkt 
De verkoop in massa van de percelen 37 en 38 is volgens de akte goedgekeurd op 1 
mei 182925 door gedeputeerde staten, en getekend door De Broekere en H.A. 
Gilleret, griffier. 
Wie was Frantz Theodore de Guasco en waar kwam hij/kwamen zijn voorouders 
vandaan?  
De naam van de koper van de percelen 37 en 38 van de wallen van Susteren, Frantz 
Theodore de Guasco, wekte mijn nieuwsgierigheid op. Deze naam kende ik niet. Ik 
heb geprobeerd meer over deze Frantz Theodore de Guasco en zijn afkomst en 
afstammelingen te weten te komen.26 De zoektocht leidde in eerste instantie naar 
Valkenburg. Op het kerkhof tegen de helling van de Cauberg bevindt zich een 
grafkelder van de familie De Guasco. Deze grafkelder is in 1864 gebouwd met 
neogotische elementen. Het is een rijksmonument.27 De grafkelder is nog steeds in 
gebruik. In 2015 is een nazaat van de familie De Guasco in deze grafkelder bijgezet. 
In Valkenburg herinnert ook een gevelsteen met het wapen van de Guasco (c`est 

mon désir) in het Huis de Guasco aan de 
Grotestraat 13 aan deze familie. Ook is er 
een hotel de Guasco in Valkenburg. 
                         
Onze Frantz Theodore de Guasco is op 
16 mei 1772 geboren in Valkenburg en 
daar op dezelfde dag met de namen 
Franciscus Theodorus gedoopt. Hij 
woonde later in Susteren en was daar 
schepen (wethouder) en raadslid. Hij is 
op 26 november 1841 overleden te 
Roermond en op 29 november 1841 in 
Susteren begraven. Wanneer hij in 
Susteren is komen wonen, is mij niet 
bekend. Evenmin of hij tot zijn dood in 

                                                      
25 1 mei 1829 is waarschijnlijk een schrijffout in de akte. 1 mei 1828 lijkt mij meer voor de 
hand liggend. Charles de Brouckère, degene die de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van de verkoop in massa (als gouverneur) heeft getekend, was van 1815 tot in 1828 
gouverneur van de provincie Limburg in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
26 Bron: www.genealogieonline.nl . 
27 Bron: www.rijksmonumenten.nl/monument/507237/familiegraf-de-guasco-valkenburg.  

Gevelsteen met familiewapen de Guasco 
 

http://www.genealogieonline.nl/
http://www.rijksmonumenten.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=wapen+guasco&id=5D4285ACA27EC0B4A44E1B430924AE15397BEC18&FORM=
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Susteren heeft gewoond. Hij is daar, zoals we zagen, wel begraven. Al zijn kinderen 
zijn in Susteren geboren tussen 1812 en 1824. Hij woonde er in ieder geval al in 
1812 en ook nog in 1828 getuige de akte van aankoop van de percelen 37 en 38 van 
de wallen. 
Frantz Theodore moet een man in goeden doen geweest zijn. Dat moge blijken uit 
een aankondiging in 1822 van een vrijwillige verkoop door tussenkomst van notaris 
Pierssens van onroerend goed te Susteren van Mr. De Guasco.28 De verkoop werd 
aangekondigd voor 24 juni 1822 om negen uur `s ochtends ten huize van de Guasco. 
In de aankondiging staan geen voornamen of voorletters vermeld maar ik ga ervan 
uit dat met De Guasco Frantz Theodore bedoeld is. Als beroep van de Guasco is 
herbergier29 vermeld.30 De aankondiging in het Frans behelsde in mijn vertaling in 
het Nederlands de verkoop aan de hoogst- en laatstbiedende van:  
1. Een prachtig huis, gelegen te Susteren, bestaande uit een woonhuis met 

koetspoort, stal, kelders en een tuin grenzend aan het huis, bewoond door mr. 
De Guasco, herbergier. 

2. 29 bunders 58 vierkante roeden akkerland, met de te velde staande 
gewassen31, op het Berkelerveld. 

3. 4 bunders 28 roeden 40 ellen akkerland op genoemd veld. 
4. 2 bunders 65 roeden 20 vierkante ellen van hakhout op het zelfde veld. 
5. 15 bunders 91 roeden 20 vierkante ellen weide, genaamd Berkelweide, met 

het daarop aanwezige gras32. 
 
Waar het woonhuis in Susteren lag is in de aankondiging niet vermeld. Of deze 
verkoop uit financiële noodzaak was of een andere reden had, is mij niet bekend.33 
 
Kinderen van Frantz Theodore de Guasco 
Frantz Theodore is in 1811 gehuwd met Maria Anna Helena Quadvlieg. Het echtpaar 
heeft 6 kinderen gekregen. Ik beperk me bij de vermelding van de kinderen tot een 
tweetal. 
Een van die kinderen, Petrus Hubertus Antonius de Guasco is op 15 november 1820 
in Susteren geboren. Hij was bierbrouwer en raadslid in Valkenburg. Hij is daar op 
1 november 1884 overleden en op 4 november 1884 begraven. Hij is op 5 augustus 
1857 in Weert getrouwd met Maria Lucia Hubertina Princen, ook bekend als Maria 
                                                      
28 Bron: Journal de la Province de LImbourg van 6 juni 1822. 
29 In het Frans: aubergiste. 
30 In de in dit artikel vermelde akte van 1828 staat dat Theodore Frantz de Guasco zonder 
beroep was. 
31 In het Frans: avec les récoltes sur pied. 
32 In het Frans: avec l`herbe sur pied. 
33 Vermeldenswaard is dat in het Journal de la Province de Limbourg van 24 mei en 8 juli 
1822 de verkoop werd aangekondigd op 10 juni 1822 te Maastricht van “ “twee in de 
gemeente Hulsberg naast elkander geleegen percelen akkerland…..met en benevens de 
daarop wassende tarwe, welke percelen tot hier toe door de Heer De Guasco van Valkenburg, 
beakkerd zijn geworden”. Ik neem aan dat met deze de Guasco niet Frantz Theodore is 
bedoeld, gelet op de toevoeging “van Valkenburg”. 
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Lucia Hubertina Prevoo, geboren op 4 september 1835 te Weert, overleden op 5 mei 
1914 te Valkenburg en daar op 8 mei 1914 begraven. Het echtpaar kreeg 7 kinderen.  
Een andere zoon, Victor Hubertus Antonius de Guasco, is op 14 juni 1818 in 
Susteren geboren en daar op dezelfde dag gedoopt. Hij woonde in Maastricht en was 
winkelier en koopman Hij is op 31 oktober 1881 in Maastricht overleden. Hij is in 
1845 gehuwd met Maria Elisabeth Holinde. Het echtpaar kreeg 7 kinderen. 
 
Voorouders van Frantz Theodore de Guasco 
De vader van Frantz Theodore de Guasco was Franciscus Carolus Josephus de 
Guasco. Deze is geboren op 12 november 1747 te Valkenburg. Hij was schepen van 
Justitie in Wijlre. Hij woonde in Valkenburg en is daar overleden op 20 juli 1836 en 
daar begraven op 23 juli 1836. Hij was getrouwd met Maria Sophia Dolmans, 
geboren en gedoopt op 17 januari 1748 in Arensgenhout34, overleden op 26 februari 
1808 en begraven op 29 februari 1808 te Valkenburg. Het echtpaar kreeg 6 kinderen, 
onder wie onze Frantz Theodore. Franciscus Carolus Josephus was enige zoon van 
Johannes Franciscus Antonius de Guasco. Hij was niet onbemiddeld. Hij kan 
beschouwd worden als de stamvader van de Valkenburgse de Guasco`s. 
De grootvader van Frantz Theodore was Johannes Franciscus Antonius de Guasco, 
geboren op 15 augustus 1708 in Bricherasio, Italië. Hij was van adel (graaf). Hij was 
een hoge beroepsmilitair (generaal majoor). Als officier trad hij eerst in Russische 
dienst maar later diende hij tijdens keizerin Maria Theresia in het Oostenrijkse leger. 
Na de - overigens verloren - verdediging van Schweibnitz (Silezië, thans Swidnica 
in Polen) tegen de Pruisen in 1762 werd hij gedecoreerd met het grootkruis van de 
Militaire Theresia Orde.35 Hij is overleden op 23 maart 1763 te Königsberg (Oost-
Pruisen, thans Kaliningrad in de oblast Kaliningrad, een enclave van Rusland aan de 
Oostzee) en daar begraven op 26 maart 1763.36 Hij is in 1746 getrouwd met Anna 
Maria Gertruida Hendrichs von Scholtz, geboren en gedoopt 10 maart 1717. Het is 
deze de Guasco, althans zijn vrouw, die zich in Valkenburg heeft gevestigd. 
Verdere voorvaders van het geslacht de Guasco zijn te traceren tot in de 13de eeuw. 
Zij zijn geboren in Allessandria en Bricherasio, beide in de regio Piëmonte. Ook 
wordt vermeld dat zij heer van Castel San Georgio waren. Nu zijn er in Italië meer 

                                                      
34 Arensgenhout ligt nu in de gemeente Beekdaelen. 
35 Over deze Johannes Franciscus Antonius zijn in zijn tijd talloze berichten verschenen in 
kranten in heel Europa, ook in Nederland. Ik citeer enkele berichten uit Nederlandse kranten. 
“ La reddition de Schweidnitz: Tout le monde admire la belle défense du Comte de Guasco” 
(Nouvelles extraordinaires de divers endroits, Leiden 2 november 1762); “Veelen besluiten 
daaruit dat Schweidnitz verlooren is, echter defendeert de Gener. Guasco nog dapper” 
(Amsterdamsche courant 5 november 1762); “Van Wenen wordt berigt, dat de Graaf van 
Guasco, tot Generaal van de Artillery benoemt en met de Orde van Theresia vereerd is” 
(Opregte Groninger courant 12 november 1762). 
36 Bericht van 23 april 1763 in de Middelburgsche courant: “Wij hebben met aandoening van 
droefheid van Koningsbergen in Pruissen vernomen dat de gewezen commandant van 
Schweidnitz, de Graaf van Guasco, Generaal van de Infanterie en het Groot Kruis van de 
Ordre van Maria-Theresia, in den ouderdom van 52 jaar …aan een beroerte is overleden”. 
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plaatsen (Castel) San Giorgio. Mogelijk wordt hier Castello di San Giorgio in 
Piëmonte bedoeld. 
Samenvatting 
In dit artikel heb ik de voorwaarden van de openbare verkoop in 1828 van de wallen 
in Susteren beschreven. In het bijzonder ben ik ingegaan op de verkoop van de 
percelen 37 en 38 aan Frantz Theodore de Guasco. Ik heb verder enige informatie 
over de koper en de familie de Guasco gegeven. Ik hoop hiermee een kleine bijdrage 
te hebben geleverd aan de lokale geschiedenis van Susteren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle reacties naar aanleiding van dit artikel zoals aanvullingen en verbeteringen zijn welkom bij de 
auteur: 
Wil Filott 
Moeselschansweg 40 
6005 NA Weert (Nederland) 
e-mailadres: filot001@planet.nl 
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Lazaristen van Mariaveld (1916-2007)37 – Wil Schulpen 
Wil Schulpen 

In deze presentatie willen we enkele 
personen de revue laten passeren die 
enerzijds met het parochiegebeuren van 
Mariaveld te maken hebben, maar ook 
anderzijds personen die op een of ander 
wijze in de schijnwerpers stonden of staan. 
Allereerst willen we stilstaan bij de eerste 
rector Willem Meuffels, zijn afstamming en 
zijn betekenis voor Susteren. 
Ook enige andere lazaristen zullen de 

aandacht krijgen: Pater Barendrecht die in de moeilijke dagen van november 1944 
tot januari 1945 de granatenregen trotseerde om de mensen in Susteren bij te staan. 
En pater Roozen die Susteren bewust maakte van zijn cultureel erfgoed. 
Natuurlijk ook aandacht voor wellicht wel de belangrijkste verworvenheid van de 
Lazaristen en de Dochters der Liefde: de wonderbaarlijke medaille 
 
1889: Hubert Meuffels uit Susteren en Willem Meuffels uit Dieteren vertrokken naar 
Parijs om Lazarist te worden, de orde gesticht door Vincentius a Paulo 

 

Hubert  (1871) had als ouders  Jan 
Meuffels en Anna Claessen. Een broer 
van vader Jan was de burgemeester 
van Susteren en Born en het gezin 
woonde aan de markt. Naast dat men 
landbouwer was, had men ook een 
winkel.  Hubert las in 1897 zijn eerste 
mis in de Amelbergakerk 
                                                      
37 Ooit is dit een gedeelte van het materiaal dat bedoeld was om een presentatie te maken; het 
is er echter niet van gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem (1871)was geboren in 
Dieteren en zijn ouders waren Adolf 
Meuffels en Barbara (Maria Barbara) 
Lijnen. Zijn vader was landbouwer.  
 
 
 

HISTORIE 
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De eerste twee personen die zich aansloten bij de orde van Vincentius a Paulo waren 
Hubert en Willem Meuffels. Ze worden vaak neven genoemd, maar onze genealogen 
van de Natuurvrienden Hans van Engeland en Har Princen konden via de naam- 
gevende lijn geen verwantschap ontdekken vóór de eerste helft van de zeventiende 
eeuw. Ook andere verwantschap was onbekend.  
 
Hubert Meuffels, Provinciaal Overste 1932-1945 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubert Meuffels ging na zijn opleiding te Parijs naar Zuid Frankrijk, maar in 1903 
was hij terug in Nederland. Hij was aangewezen als eerste overste van het nieuwe 
klooster te Panningen. In 1932 werd hij provinciaal overste. Overste van de provincie 
Nederland van de Lazaristen. In die functie mocht hij diverse wereldreizen maken 
naar China, Indonesië en Brazilië. Dit omdat de Nederlandse provincie deze missies 
voor haar rekening had genomen en Hubert de missies moest gaan controleren.  
Ook heeft Hubert enkele boekjes geschreven met name over de H. Lidwina van 
Schiedam. 
Hij stierf in Parijs en werd er ook begraven. 
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Hubert te midden 
van leraren uit 
Panningen en de 
studenten 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hubert 3e van links 
zittend in Surabaya 
in Indonesië 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hubert derde van links in 
Brazilië 
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Hubert Meuffels 
Als overste van Panningen begeleidde hij de stichting van het 
klooster van Mariaveld, totdat Willem als rector de touwtjes 
in handen nam. 
 
Na zijn terugkeer in Nederland werd Hubert overste van het 
nieuwe klooster van de Lazaristen in Panningen. Hij was 
hierbij dicht bij Susteren, ook als het vergeleken wordt met 
Wernhoutsburg in Brabant, waar Willem verbleef. Dat lag 
ongeveer drie maal zo ver weg. Wellicht dat hierin de 
oorzaak ligt dat Hubert, en niet zoals een decennium eerder 
Willem, te hulp werd geroepen toen een volgende wens 

vanuit Susteren kenbaar werd. De parochie en met name haar pastoor Tijssen had de 
Lazaristen gepolst om een rectoraat in de parochie op te richten. Ook Hubert ging 
persoonlijk de zaak bepleiten bij de Generaal Overste te Parijs, na toestemming van 
de bisschop van Roermond. Met een zak geld om een kerk en klooster te bouwen 
keerde hij terug. Grond gekocht en plannen gemaakt. Willem Meuffels werd in 1916 
benoemd als eerste rector en als metgezel kreeg hij van Gussenhoven mee. Op het 
moment dat Willem de zaak overpakte, trok Hubert zich terug. 
 
In de later fase toen Hubert provinciaal overste was, bezocht hij het klooster van 
Mariaveld jaarlijks. Zijn aantekeningen worden nog in het archief van de parochie 
Mariaveld bewaard. 
 
 
Willem Meuffels, rector van Mariaveld 1916-1930 

Zijn eerste werk in Susteren kreeg Willem toen hij werkzaam 
was als provisor, zielzorger en docent in Wernhoutsburg in 
1900. Vanuit de gemeenteraad was de suggestie gedaan om de 
‘Zusters van Liefde’ te vragen om een bewaarschool te houden 
in Susteren. De orde was toendertijd een volslagen onbekende 
in Nederland. Kennis ervan zullen de Lazaristen en de 
Lazaristen in spe naar Susteren gebracht hebben.  

Pastoor Verheggen vroeg goedkeuring aan de bisschop en na 
vijftien maanden kwam de goedkeuring uit Roermond. Wel 

moesten er Nederlandse zusters in het klooster komen. De zusters kwamen niet 
alleen voor de bewaarschool, maar ook kregen ze de meisjesschool en zouden ze 
zorg gaan dragen voor armen en zieken in de gemeente. Het gemeentebestuur had 
hier zelfs voor over dat het raadhuis gedeeltelijk tot klooster en bewaarschool werd 
omgebouwd. Willem Meuffels ging persoonlijk naar Parijs om de zaak te regelen. 
Een delegatie vanuit Parijs bezocht Susteren en spoedig was de zaak beklonken.  In 
1902 kwamen de eerste drie zusters uit Parijs, waarvan de overste, zuster Agnes, 
geboren en getogen was in Roermond.. 
Als laatste van deze taak hield hij rond Kerstmis een retraite voor de Mariakinderen, 
maar er waren ook anderen bij, zoals 140 jonge vrouwen tussen de twintig en dertig 
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jaar. Deze retraite werd door Willem Meuffels omschreven als “ons eerste 
dienstwerk in Nederland”.  Met ons bedoelde hij de Lazaristen niet immers de 
Dochters der Liefde die al liefdewerk in Susteren verrichtten. 
De belangrijkste taak in Susteren was uiteraard toen hij de functie van rector binnen 
de Amelbergaparochie in 1916 op zich nam.  Hij zou de bouw van kerk en klooster 
van wat toen Mariaveld werd genoemd  in 1917/1918 begeleiden. 

Willem regelde aanvankelijk de aanloopzaken vanuit Wernhoutsburg. Toen het ernst 
werd, verhuisde hij november 1917 met zijn confrater Gussenhoven naar ’t Sjtuf, 
van waaruit hij de bouwwerkzaamheden in de gaten hield en zich voorbereidde op 
zijn taak om de spoorweglui op te vangen. 
Beide Lazaristen trokken er ook geregeld op uit om bedelpreken te houden. Meuffels 
ging samen met pastoor Tijssen zelfs naar de bisschoppen van Utrecht en Haarlem 
om hun goedkeuring te vragen voor inzamelingen in hun bisdommen. 
 
Op 5 augustus 1918 werd kerk en altaar ingewijd en kon het rectoraat zich gaan 
ontplooien. De rector mocht nog niet veel in zijn kerk, mis lezen en biecht horen. 
Voor bijzondere vieringen moest men nog steeds naar de Amelbergakerk. Maar 
Willem Meuffels kreeg maximale medewerking van pastoor Tijssen, die als dank 
van de Lazaristen opgenomen werd als lid van de Congregation de la Mission en ook 
natuurlijk wegens zijn inzet voor zieken en armen. 
Willem Meuffels zette zich in om naast het geestelijke ook te zorgen voor een 
maatschappelijk leven binnen zijn parochie. Zo zette hij zich in voor de Bond van 
Tram- en Spoorwegpersoneel. Ook wist hij  mensen te motiveren om een nieuwe 
harmonie op te richten. 
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In de beginjaren moest de rector voor vrijwel alles toestemming van of wel de 
pastoor ofwel de bisschop vragen. Hij mocht alleen mislezen en in de parochie 
werkzaamheden verrichten. 
 
Ondanks dat rector Meuffels alle medewerking van pastoor Tijssen en zijn opvolger 
had gekregen om het rectoraat meer zelfstandig te laten functioneren, kwam de grote 
ommekeer in 1922 toen het rectoraat de rechten van een hulpkerk kreeg. Het 
rectoraat kreeg zijn eigen grenzen en kon bijna als een volwaardige parochie gaan 
functioneren. Dopen en begraven mocht, het huwelijk moest nog in Susteren-kom 
gesloten worden. 
 
Tot 1930 was Willem Meuffels rector van Mariaveld. In dat jaar werd hij benoemd 
tot eerste Rector te Parijs van alle katholieke Nederlanders in Frankrijk.  
  
De herinnering aan de eerste rector van Mariaveld leeft voort in de straat,   die naar 
hem werd genoemd; het vroegere "kirkpaedje" tussen de Wilhelminalaan en het 
kerkplein heet nu: de Rector Meuffelsstraat. 
 
Willem Meuffels stierf op 71-jarige leeftijd te Parijs, waar hij op 19 juni  1943 werd 
begraven in de grafkelder van de heren Lazaristen op het kerkhof Montparnasse te 
Parijs. 
 
Hij was Ridder in de orde van Oranje Nassau. 
 
Op zijn gedachtenisprentje is sprake van Herenneven: neven die ook Lazarist of 
priester waren. Dit waren, zoals het zich laat aanzien, niet de broers  Hubert en 
Martien uit Susteren.  
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Effe raoje (deil 19))- Annie Schreuders-Derks – Annie Schreuders-Derks  
Annie Schreuders-Derks 
 
1.Bibberente 

1. Riejerkoorts 
2. Zörg 
3. Renteversjil 

2.Aafloeze 
1. Aafnumme (aftroggele) 
2. Aafwirke 
3. Sjtiekum aafloestere  

3.Dampnetel 
1. Sjtoumfluit 
2. Heite kos 
3. Douve netel 

4.Daem 
1. Ujer (speen)  
2. Haorsjtreng 
3. Aanwiezing 

5.Dankverdeender 
1. Hoaggeplaats emes 
2. Vottekroeper 
3. Vriewilliger 

6.Häörebedäöreke 
1. Klein kiendje 
2. Plant 
3. Geitje 

7.Ieswage 
1. Priksleij 
2. Ieskerke mit lek ieskes 
3. Keulwage veur vleisj 

8.Leechdaag 
1. Langste daag 
2. Maria Lichtmis 
3. Daag mit väöl bliksem 

9.Lebesman 
1. Paeperkokeman 
2. Verleef persoan 
3. Laevesgeneter 

 
 

EFFE RAOJE 
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Aw foto’s….- Jacques Rours 
Jacques Rours: 
 
Weet u meer over de betreffende gebeurtenissen en eventueel hun volledige 
namen? Laat het me weten!    
 
“Geridderde” leden van de Congregatie van de H. Familie. 
 

Boven achter de vijf bejaarden: Pater Reijnen. 
Van links naar rechts: Onbekend (Craenen ????), Willem Meuffels, Dreessen, Theiodoar 

Rours, Hochstenbach.. Alle vijf goede vrienden die altijd samen een “dröpke” gingen 
drinken en daarbij meerdere café’s bezochten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep verkenners in Parijs onderweg op bedevaart naar Lourdes 1953: 
Van Links naar rechts: Jo Storken, Chrit Kuipers met achter hem Herman Aben, Hub 
Rours, Jan Eberson met achter hem Rector Dietvorst, Wil Weijzen, Maessen, Sjieër 

Leenders, Hein Dullens en Lambert Mooren. 

AW FOTO’S 
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Aw foto’s….(2) – Annie Schreuders-Derks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOVEN: 
Jan Looien Ton Derks 
Andre Bohnen Pierre 
Schreuders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINKS: 
Marie en Jo Derks 
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Aw foto’s….(3) 
Uit de collectie van kapelaan Martens 1960-1962; skelter race in Susteren 

 

 

Kapelaan Martens en 
o.m. Jac Luys en Ton 
Sanders 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond: rechts 
de molen en links 
kerk en klooster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De start 
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Programma  2020 
(onder voorbehoud) 
Donderdag 16 april. Jaarvergadering 
Donderdag 28 mei. Busreis naar Xanten 
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 Hilvarenbeek (doktersmuseum en  

kermismuseum) 
Donderdag 16 oktober. Feestavond 50 jaar Natuurvrienden 

Tevens zal in de loop van het jaar regelmatig aandacht zijn voor ons 50- jarig 
jubileum. 
 
De oplossinge van Effe Raoje.   
1=2 Oet de bibberente helpe.   2=1   3=3Det geit wie ein dampnetelefluitje 
(gesjmaerd)   4= 1 + 2 Köm dich dien daeme èns oet.  5=2   6=1   7=1   8=2   9=3 
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Weurdje van de redaksie – Cor Voorter 
 
‘t Blif bizar...! ‘t Ganse verenigingslaeve ligk sjtil. Gein bie-einkomste of 
oetsjtepkes, gein besjtuursvergaderinge. En alles vanwaege COVID-19 oftewaal ‘t 
Coronavirus. 
 
De redaksie haet zien meneer van wirke neet hove aan te passen. Weer kómme zelje 
bie-ein en waere aangesjtuurd door de redaksieplanner Wil Schulpen. Dae duit 
namelik altied  net det bietje mieë es wat gevraog wurt. 
 
De veurige Heemklank loog gedrök en waal bie häöm thoes, toen het besjtuur in al 
zien wiesheid besjloot om d'n Heemklank vanwege Corona den mer väöl later te 
bezörge... 
 
Wil vónj det zunj en och jao, hae moos toch in bewaeging blieve, dus bezörgde hae 
ze mer zelf, ondanks det luuj taege häöm zagte det ze d’n Heemklank waal róndj 
wólle brènge. 
 
Taege Wil kènt zelfs de wiesheid van ‘t besjtuur niks inbrènge...! 
 
De redaksie waardeert de inzet van Wil, mer deze kieër waal döbbele waardering... 
 
Veur noe, väöl laesplezeer. Blief gezóndj en tót in ‘t nuje normaal! 
 
 
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Van de vereniging 
Woord van de veurzitter 
 
Leef luuj, In 1970 is ós Vereniging van Natuurvrienden Susteren opgerich en in 2020 
besjtuit ze vieftig jaor. Zoa es g’r in de Heemklank höb kènne laeze, sjtuit 2020 in ’t 
teike van ós jubileum. Mer toen koom corona en det virus bedórf alles. Alle bie-
einkomste die weer same gepland hawwe, dus ouch de fieësaovend van 16 oktoaber, 
zeen gesjrap. De bösreize nao Hilvarenbeek en Xanten gaon neet door vanwaege de 
sociale beperkinge die ós zeen opgelag. Weer allemaol veule edere daag de 
oetwirking van de angerhalve maeter maatsjappie en de opgelagde meneer wie weer 
mit angere ómgaon. Geweun bie emes bènne loupe óm ‘ns te informere of geweun 
get te vertèlle bie ’n tas koffie is d’r neet mieë bie. Op de mert sjtaon ich bie de 
vèsjkraom braaf in ein vak op angerhalve maeter te wachte tót ich aan de beurt bön. 
Mien kènjer en kleinkènjer knuffele, ’t haet zien beperkinge en det vilt neet mit kan 
ich uch zègke. 
Mer waat weer noe doormake, is natuurlik neet veur niks en doe merks det ’t de 
gooje kantj op geit. Langzaam is d’r weer mieë mögelik en ouch euver de 
óntwikkeling van ein good vaccin heuër ich al gooj berichte. Zoa gaw es weer get 
meugelik is veur de vereniging zólle weer dao gebroek van make. In de volgende 
Heemklank sjrieve weer euver ‘t programma van ’t loupende en volgende jaor. De 
meiste óngerdeile van dit jaor sjuve weer door nao 2021. De gooj data vèntj g’r 
bènnekort in de Heemklank en op ózze website. www.natuurvriendensusteren.nl  
Veur de res, geneet van de natuur en de luuj in eur ómgaeving en blief gezóndj. 
John van Bree, veurzitter 
 
Energiebesparende maatregelen huiseigenaren 
Het Rijk heeft extra financiële middelen vrijgemaakt om huiseigenaren voor te 
lichten en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente 
Echt Susteren maakt gebruik van deze Regeling Reductie Energiegebruik. De 
Energie Coöperatie Echt Susteren Energie (ESE) heeft van de gemeente voor de 
uitvoering  een subsidie ontvangen . 
Huiseigenaren uit de gemeente Echt Susteren kunnen bij ESE een voucher 
aanvragen  en tot het waarde-bedrag van de voucher, zijnde € 70, kleine 
energiebesparende producten aanschaffen zoals tochtstrips, radiatorfolie, 
energiebesparende LED lampen, slimme radiatorkranen, isolatiemateriaal, een 
douchekop die water bespaart, energieverbruik-meters, een slimme thermostaat, 
deurborstels, radiatorventilator, waterzijdig inregelen CV, luchtafscheider CV, 
vuilafscheider CV, kraanfilter en advies m.b.t. het verduurzamen van de woning. De 
kosten van de gekozen maatregelen kunnen, tot het waarde-bedrag van de voucher, 
worden gedeclareerd bij ESE.NB. Er wordt een voucher per woning verstrekt. Kijk 
voor meer informatie en het aanvragen van de voucher op  
www.echtsusterenenergie.nl  (kies – “over de coöperatie” -   “projecten” – “RRE 
actie”).Vraag snel de voucher aan want op is op. 
  

VAN DE VERENIGING 

http://www.natuurvriendensusteren.nl/
http://www.echtsusterenenergie.nl/
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Een bijna vergeten oorlogsverhaal – Evert Zits 
Evert Zits 
 
Naar aanleiding van de recente ‘herdenking 75 jaar bevrijding’ werden in diverse 
gemeenten boeken en brochures uitgegeven over plaatselijke gebeurtenissen tijdens 
de laatste wereldoorlog. 
Ook onze “Vereniging van Natuurvrienden” heeft er een mooie speciale uitgave van 
het tijdschrift “Heemklank” aan gewijd. Daarnaast wil ik ook verwijzen  naar het 
fraai uitgegeven boek “75 jaar bevrijding; verhalen rond de oorlog op het Eiland in 
de Maas”. Het betreft de plaatsen Stevensweert en Ohé en Laak, behorende tot de 
gemeente Maasgouw. Het is een speciale uitgave van Vereniging Amici Insulae, 
vrienden van het eiland in de Maas. 

 
 In een van de in dit boek gepubliceerde verhalen 
komen twee personen voor afkomstig uit Susteren, 
die toen in Posterholt waren geëvacueerd. Het 
betreft de Susterense arts Faverey en een jeugdig 
meisje, Lies Steijvers. De dokter werd de “zjwarte 
dokter” genoemd. Deze volkse benaming was 
onterecht. Hij had geen zwarte kleur, maar had een 
bruin getinte huidskleur. Hij was afkomstig uit 
Suriname waar hij in 1909 te Paramaribo was 
geboren.  
In 1943 vestigde hij zich, komende van 
Amsterdam, in Susteren, waar hij met vrouw en 
twee zoontjes, een dokterspraktijk begon in een 
woning nabij het voormalige gemeentehuis in de 
Raadhuisstraat. Tot dan toe was dokter Vic 
Mostart, sinds 1920, de enige dokter in Susteren 
geweest. 

Het nieuwe doktersgezin zou niet lang wonen in Susteren. Het was oorlog en 
Nederland onderging veel ellende als gevolg van de Duitse bezetting.  
Het jaar 1944 bracht voor Zuid-Limburg in september de lang verwachte bevrijding, 
maar voor Susteren werd het een rampjaar. Het Amerikaanse leger stopte ten zuiden 
van Susteren de snelle opmars door Limburg. Vanaf eind september werd Susteren 
frontgebied. Maandenlang woedde er het oorlogsgeweld met al zijn verschrikkingen. 
De zwaarste slag trof de toch al ernstig beproefde bevolking – ongeveer 5000 
personen – toen Susteren op 7 november op bevel van de Duitsers moest evacueren 
naar het twintig kilometer verder gelegen Posterholt. Het werd voor velen een ware 
lijdensweg. 
 
Ook dokter Faverey en zijn familie verlieten Susteren en vertrokken naar Posterholt 
dat spoedig overbevolkt was door evacuées uit  Susteren en andere Midden-
Limburgse gemeenten. 
Ofschoon de inwoners van Posterholt naar vermogen de nood trachtten te lenigen, 
was er een groot gebrek aan huisvesting, voedsel en brandstof. Maar er was ook een 
groot tekort aan medische zorg. 

Dokter Faverey 
1909 -1995 

HISTORIE 
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De energieke dokter Faverey ging snel aan de slag en richtte in een ruimte van het 
burgemeestershuis een klein lazaret in, waar hij zieken en oorlogsslachtoffers kon 
verzorgen. Er werden ook enkele bedden geplaatst. 
Dag en nacht was de dokter in de weer voor zijn patiënten. Hij heeft er een tijdje 
alleen voor gestaan, maar de werkdruk werd tenslotte zo zwaar dat hij dringend hulp 
nodig had.  
 
Een jong meisje 
Die hulp verschafte hem een vijftienjarig meisje uit Susteren; Lies Steijvers. 
Het gezin Steijvers: vader, moeder, twee zoons, twee dochters en grootmoeder was 
ook naar Posterholt geëvacueerd.  Zes oudere kinderen verbleven elders. Nabij het 
huis waar het gezin gehuisvest was, verbleef een buurvrouw die ernstig ziek was. 
Lies werd door haar moeder naar dokter Faverey gestuurd met het verzoek om hulp. 
Deze stelde vast dat de patiënte alleen behandeld kon worden in zijn praktijk. Maar 
daar had hij hulp bij nodig. 
Moeder Steijvers gaf aan dat Lies, hoewel pas vijftien jaar oud, dat wel zou kunnen. 
Dat bleek inderdaad wel het geval te zijn. Kennelijk had zij bij de dokter zo’n 
pientere indruk gemaakt dat hij haar ouders toestemming vroeg om hem dagelijks te 
komen helpen in het lazaret. Zij stemden in en Lies begon vol goede moed aan een 
moeilijke taak, die nog veel van haar zou eisen. 
Met veel toewijding en ijver verrichtte zij het werk dat haar werd opgedragen bij het 
verzorgen van zieken en gewonden en de verpleging van patiënten in de paar bedden 
waarover men kon beschikken. Daarbij fungeerde zij ook nog als hulp in de 
huishouding en was zij een steun voor mevrouw Faverey, die in verwachting was. 
 
Oorlogsgeweld 
Na vier maanden kwam met de verovering van Susteren, medio januari 1945, het 
front weer in beweging. In zware gevechten stootte het Engelse leger noordwaarts. 
Veel plaatsen in Midden-Limburg betaalden een zware tol voor hun bevrijding. 
Onder de bevolking vielen doden en gewonden door granaatvuur en 
bombardementen; met name Montfort werd zwaar getroffen. 
Toen het oorlogsgeweld ook Posterholt en omgeving naderde werd het gebied 
voortdurend door granaten bestookt. Een aantal slachtoffers kwam terecht in het 
lazaret van dokter Faverey, waar het aantal bedden moest worden uitgebreid. 
Al spoedig kwam er gebrek aan verbandmiddelen en medicamenten. Desgevraagd 
kwam een nabij gelegen Duits lazaret te hulp. De Duitsers bleken ook bereid ernstige 
zieken en overleden patiënten naar het ziekenhuis in Roermond te vervoeren. Het 
lazaret raakte overvol met gewonden die dringend hulp behoefden. 
Lies was getuige van vaak vreselijke situaties, maar ze bleef trouw op haar post. Elke 
dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en vaak ook ’s nachts. Zij was voor de 
overbelaste dokter een grote steun. In die turbulente omstandigheden werd op 14 
januari 1945 de verwachte baby geboren, waarbij Lies ook aanwezig moest zijn. 
Direct na de geboorte, werd de baby, een meisje, in haar armen gedrukt om het te 
verzorgen. 
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Drama kinderen Cloosen 
In die periode vonden op ’t Reutje, een woonkern nabij Posterholt, zware 
beschietingen plaats. Daar was toen het gezin Cloosen uit Stevensweert geëvacueerd.  
 
Bij een heftige granaataanval, op 21 januari, werden vier kinderen van dit gezin 
zwaar gewond: Pierre (5 jaar), Leentje (10 jaar), Gerard (12 jaar) en Thom (6 jaar).  
Pierre was op slag dood. De gewonden werden met een bakkerswagen naar het 
lazaret in Posterholt gebracht. Vier dagen later overleden daar Leentje en Gerard. 
Thom overleefde en genas van zijn ernstige verwondingen aan het hoofd. 
 
Het drama van de kinderen Cloosen werd van nabij meebeleefd door Lies. Overmand 
door verdriet vertelde zij aan haar vader wat er die dag gebeurd was. Deze kwam zo 

onder de indruk van haar verhaal, dat hij contact 
zocht met een timmerbedrijf in Posterholt en dat 
vervaardigde drie doodskistjes. Lies kan zich nog 
herinneren hoe moeder Cloosen, als versteend, 
tussen de kistjes zat. Dat beeld is ze nooit meer 
kwijtgeraakt. De kinderen werden in Posterholt 
begraven en na de oorlog herbegraven in 
Stevensweert, 
 
Inmiddels was het lazaret overbezet geraakt. 
Verpleging en verzorging waren praktisch 
uitgesloten. Er ontstond een chaotische 
noodtoestand. “Wat ik toen heb meegemaakt is 
met geen pen te beschrijven”, zou Lies later 
vertellen. 
 

Bevrijding 
Aan die rampzalige situatie kwam een einde toen op 26 januari Posterholt door 
Engelse troepen bevrijd werd. 
 
Veel ellende, angst en gevaar waren voorbij. Er kwam spoedig een uittocht van de 
vele evacués, die zo gauw mogelijk weer naar huis wilden keren. Helaas was dat 
voor de Susterense evacués uitgesloten. Hun dorp was één grote puinhoop en overal 
bevond zich oorlogstuig. Vanuit Posterholt werden zij met Engelse legerwagens naar 
opvangcentra in Sittard vervoerd en van daaruit naar diverse plaatsen in Zuid-
Limburg geëvacueerd. 
 
Ook de familie Faverey heeft Posterholt spoedig verlaten en is niet naar Susteren 
teruggekeerd, maar is naar elders vertrokken. Na de oorlog heeft men nooit meer iets 
van hen vernomen.  
Nog lang daarna heeft Lies zich blijven afvragen hoe het de dokter en zijn gezin zou 
zijn vergaan. In de loop der jaren zijn de oorlogsherinneringen nooit vervaagd. Ze 
heeft ze echter nauwelijks ter sprake gebracht. 
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Ontmoeting familie Cloosen en Lies met Mavis 

v.l.n.r.  Thom Cloosen en echtgenote Annie van Ool, Lies, Mavis, Petra en de 
partner van Mavis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoeting tussen Lies en Mavis  
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In 1948 trouwde zij met een “Zösterse jóng”, Sjeng Ermans. Ze kregen vijf kinderen. 
Toen die waren uitgevlogen verhuisden ze naar een mooi appartement in 
”Kapittelhof”. Zij is er blijven wonen, toen Sjeng in 2015 is gestorven. Ondanks haar 
hoge leeftijd is Lies nog vitaal en gaat blijmoedig door het leven. Zij beschikt nog 
over een ijzersterk geheugen en spitse humor1. 
Haar ‘oorlogsverleden’ was steeds onopgemerkt gebleven en bijna in het 
vergeetboek geraakt. Maar na vijfenzestig jaar kwam het toch in de openbaarheid. 
 
Het verhaal wordt bekend 
Tijdens een rondwandeling door Stevensweert in 2010 liep Lies even over het 
plaatselijke kerkhof. En of het zo had moeten zijn, stond ze opeens voor het graf van 
de in de oorlog omgekomen drie kinderen Cloosen. Terug bij de groep vertelde ze 
aan haar gids, Hans Richter, over het drama dat ze toen had meebeleefd. Deze kwam 
onder de indruk van haar verhaal en zocht contact met Thom Cloosen, een van de 
slachtoffers die indertijd het drama had overleefd. Spoedig volgde toen een 
emotionele ontmoeting tussen Lies en de eenenzeventigjarige Thom, zijn echtgenote  
Annie van Ool en kinderen. Tot in detail kon zij vertellen wat er toen gebeurd was. 
In het lazaret had de kleine Thom met een groot verband om zijn hoofd in een ijzeren 
bedje gestaan, herinnert Lies zich nog. 
Sindsdien is er een vriendschappelijke band ontstaan tussen Lies en de familie 
Cloosen in Stevensweert. 
 
Een zoektocht met succes 
Petra (gehuwd met Bas Geurts) een dochter van Thom, kreeg nu ook het ware verhaal 
te horen. Haar vader was er altijd zwijgzaam over geweest.  
Zij vernam dat in die dramatische  periode de vrouw van de dokter was bevallen, van 
een meisje dat de naam Mavis kreeg en geboren werd op 14 januari 1945 te 
Posterholt. Dat had haar in het bijzonder getroffen en  en ze begon zich af te vragen 
hoe het dat meisje was vergaan. Het werd een moeilijke zoektocht; een verhaal apart. 
Het spoor van talrijke mails leidde uiteindelijk via Suriname, naar Denemarken, waar 
Mavis Faverey al vijfenvijftig jaar woont. Toen kwam na deze spannende zoektocht 
de langverwachte mail “Ik ben het meisje dat u zoekt”. 
Onder indruk van de mail met het oorlogsverhaal, dat Petra had verstuurd, deelde 
Mavis mee, dat ze spoedig naar Nederland zou komen voor een bezoek aan Susteren, 
waar haar vader een praktijk had gehad en aan Posterholt, haar geboorteplaats. 
Kort daarna heeft Mavis haar reis naar Nederland ondernomen. 
Op 4 december 2019 werd zij te Stevensweert door de familie Cloosen en Lies 
Ermans hartelijk ontvangen. Vooral voor Lies was het een emotionele gebeurtenis. 
Na 75 jaar ontmoette zij de vrouw, die zij als baby had verzorgd. Over en weer 
werden herinneringen opgehaald en genoten van de geboden gastvrijheid. 
Het werd voor allen een onvergetelijke dag. 
 
 
 

                                                      
1 Lies is een tante van Henk Steijvers , frontman van de bekende Janse Bagge Band. 
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Presentatie oorlogsboek 
Op 21 december 2019 vond in Stevensweert in het Trefcentrum de presentatie plaats 
van het boek “75 jaar bevrijding”, verhalen over het oorlogsverleden van 
Stevensweert en Ohé en Laak (het eiland in de Maas). 
Voor deze gebeurtenis was ook Lies Ermans uit Susteren uitgenodigd. En daar was 
een reden voor. Bij de inleiding van het boek werd ook verwezen naar het verhaal 
van de gebeurtenissen  rond een noodlazaret in Posterholt, in die laatste dramatische 
oorlogsmaanden. Dit lazaret  was opgericht en werd beheerd door de uit Susteren 
geëvacueerde huisarts Faverey. De toen vijftienjarige Lies Steijvers, eveneens een 
Susterense evacué, heeft hem naar vermogen, vol moed en werklust, geholpen en 
zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de verzorging en verpleging van zieken en 
gewonden. Zij was voor de overbelaste dokter een grote steun. Veel evacués , die 
toen in Posterholt verbleven, waaronder ook inwoners van Stevensweert en Ohé en 
Laak zijn aan beide hulpverleners veel dank verschuldigd. Dat werd dan ook bij deze 
treffende boekpresentatie benadrukt met woorden van dank en respect. Deze 
‘officiële huldiging’ was voor de van nature bescheiden Lies Ermans een 
onverwachte verrassing , die haar zeer trof. Het betekende tevens een welverdiend 
postuum eerbetoon aan dokter Faverey, die in 1995 is overleden. 
 
Een lintje voor Lies 
Ook dit jaar vond vlak voor Koningsdag de traditionele lintjesregen plaats. Maar 
omdat de koning er lang niet genoeg had heeft L1 Limburg voor een aanvullend 
buitje gezorgd met eigen Limburgse lintjes. Toe te kennen aan personen die zich op 
diverse terreinen verdienstelijk hebben gemaakt. 

Tot de uitverkorenen behoorde ook een “bijzondere vrouw” uit Susteren: Mevrouw 
Lies Steijvers. En waarom viel haar deze eer te beurt? 
Dat hebt u kunnen lezen in dit artikel. 

Met dank aan Mevr. Petra Geurts-Cloosen  
voor verstrekte informatie en foto’s. 

Lies ontvangt lintje L1 
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Hoe goed gaat het met de economie, nu er een credietcrisis is? 
 
De bananenhandelaar is de pisang en 
de tabakshandelaar is de sigaar. 
De bakker verdient geen droog brood meer en 
de herenmode is de das omgedaan. 
De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in 
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen. 
 
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergelegd  
terwijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien. 
De horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en 
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen. 
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht 
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt. 
 
De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat 
de wegen aan belasting bezweken zijn. 
De wielrenners weten niet meer rond te komen en 
de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden 
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en 
voor de bioscopen valt het doek. 
 
De kwekers zitten op zwart zaad,  
de schoorsteenvegers komen op straat te staan en 
de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten. 
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en 
bij Rijnmond gaat de pijp uit. 
 
De NS is het spoor  bijster,  
de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in, terwijl  
de metselaars in de put zitten en 
de caféhouder het zat is. 
De kapper zit met zijn handen in het haar, 
de boer is uit het veld geslagen en  
de helderziende schemert het voor de ogen.... 
 
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag 
dat er geen schot meer in zit??? 
Wat een wereld !!!!!!!! 
 
 

Van een onbekende auteur, via mail binnengekregen 
 

  

VOLKSCULTUUR 
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Gluren in de natuur – Hans van Engeland 
Hans van Engeland 
 
In het vroege voorjaar hebben we vele wandelingen rondom Susteren gemaakt. 
Meestal bleven we niet op de “populaire” routes, maar zochten de meer rustige paden 
op. Als je dan oplet, kun je veel mooie dingen waarnemen. 
In het landschapspark langs de Geleenbeek, noordwestelijk van Nieuwstadt, lopen 
mooie wandelpaden en zo konden we heel dicht bij een (verwilderd?) damhert 
komen. Het is maanden geleden “geadopteerd” door een kudde  Schotse hooglanders 
die daar zijn uitgezet voor de begrazing. Bekend is dat in Sweikhuizen en Meers 
eveneens damhertjes vrij rond lopen. 
 
Iets verder verrasten we een aalscholver. Zit er vis in de Geleenbeek ? 
 

In en rond het gebied  Hohbruch 
bij Schalbruch zie je talloze 
wissels van wilde zwijnen. Op 
een plek lagen vele haren van 
wilde zwijnen, waarschijnlijk 
verstrikt geweest in een stuk 
prikkeldraad. Bijna iedere dag 
zagen we reeën. Wat is er nog 
mooier dan overdag zes 
volwassen stuks rustig zien 
grazen op een zeer afgelegen 
weide ? 
 

Een koppel buizerds die op de thermiek snel opstegen en zich dan in baltsvlucht 
tientallen meters als een baksteen lieten vallen. 
 
Het geklop van de spechten, een boomklever die onweerstaanbaar werd gelokt door 
uitgestrooid voer bij de schuilhut. Begin april de roep van de koekoek die, na zijn 
verre tocht vanuit het zuiden, de lente weer aankondigde. 
 
Elf witte reigers, samen foeragerend op een pas bewerkte akker. Een enkele fazant 
is nog wel te zien, maar konijnen en hazen zijn er niet of nauwelijks meer, jammer. 
Het monotone geluid van de kikkers in de Doort in de avonduren. Het geluid draagt 
honderden meters ver. 
 
In de bermen veel kleurrijke planten zoals de gele, paarse en witte dovenetel. Het 
ruigviooltje met zijn prachtige diepblauwe kleur. In het Hout bedekt de bosanemoon 
overvloedig de bodem. Rondom  het “Slekker hout” en de Pissummerweg zijn de 
pinksterbloem en de grootbloemige muur in overvloed aanwezig. Des te groter is het 
contrast met veel graslanden waar alleen maar puur groen te zien is, erg onnatuurlijk. 
 
Als je dan na zo’n wandeling bij thuiskomst nog even nakijkt of het nu een torenvalk 
of sperwer was die daar aan de rand van het bos op een tak op de uitkijk zat, dan kun 
je als natuurvriend alleen maar vaststellen dat de omgeving van Susteren zo gek nog 
niet is. 

Geadopteerd damhertje 

NATUUR 



13 

“Waar komen die “gasten” toch vandaan?” – Jan Smeets 
Jan Smeets 
 
3 februari 2020: 61 Grote Zilverreigers foerageren in de graslanden bij de 
Middelsgraaf IJzerenbos. Nooit eerder heb ik zo’n grote groep hier waargenomen! 
Prachtige grote witte vogels met lange hals, gele snavel en lange zwarte poten 
zoekend naar voedsel in het groene gras, met op de achtergrond wuivende rietkragen. 
Een schitterend beeld!  
Een tiental vogels vliegt op. Waar naar toe? Het oogverblindend wit van hun 
verenkleed lijkt nog witter tegen een donkere wolkenlucht. Gelukkig! Ze komen 
terug en landen in de groep, een enkeling foerageert in het plas-dras deel van de 
Middelsgraaf tegen de Duitse grens. Nogmaals tellen en nogmaals zoeken naar 
gekleurringde vogels. Het aantal blijft 61 en géén gekleurringde vogels te zien. 
Jammer! Dus geen antwoord op: “Waar komen die “gasten” vandaan?” Waar gaan 
ze overnachten? Geen idee!  
Grote Zilverreigers slapen op gemeenschappelijke slaapplaatsen dicht op elkaar in 
struiken of bomen, waar ze veilig zijn voor grondpredatoren en de nacht kunnen 
doorbrengen.  
 

                                    
Grote Zilverreiger. Foto: Ton Vranken 

  

VAN DE VERENIGING 
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                                             Koereiger. Foto: Hub Corten 
 
 
 
 

 
Grote Zilverreigers Middelsgraaf IJzerenbos. Foto: Ton Vranken 
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De volgende dag is de groep bijna gehalveerd. Waar zijn ze naartoe? Op trek, naar 
de overwinteringsgebieden in Midden- of Zuid-Frankrijk of het 
Middellandszeegebied? Volgende dagen worden de aantallen steeds minder. Een 
enkeling wordt nog tot eind maart begin april waargenomen. Vermoedelijk een 
overwinteraar? Uit ringterugmeldingen is bekend dat de vogels die in de 
wintermaanden in Nederland verblijven vaak afkomstig zijn uit Midden- en Oost-
Europa. De Nederlandse populatie broedvogels wordt geschat op 250-300 paren. 
 
Decoratie voor dameshoeden   
In de 19de eeuw was het bij rijkere dames in Europa de mode om veren van Grote- 
of Kleine Zilverreigers als decoratie op hoeden te dragen. Voor één kilogram ‘hoed-
veren’ waren 300 reigers nodig. De populaties “witte reigers” waren in Europa zo 
goed als uitgestorven. De reigers waren in die tijd niet beschermd. Dit heeft geduurd 
tot begin twintigste eeuw voordat de eerste vogelwet voor Europa tot stand kwam en 
de verenhandel kon worden gestopt.    
 

 
                                     Kleine Zilverreiger. Foto: Hub Corten 
 
Literatuur                        
Limburgse Vogels 1, 1995 
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren  
jan-smeets@ziggo.nl 
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Ieërlikheid doert ’t langste, mer fraude nog väöl langer – Loek Storken  
Loek Storken 
 
Weer zote einen hieëlen tied trök èns urges in ’t Belsj langs ein kanaal op ein terrasje, 
en toen pauzeerde dao ouch zó’ne fitsrenner mit zó’n banketruitje. Waat veur ein 
banketruitje duit noe effe neet ter zake, want die zeen toch groatendeils (mesjien of 
waarsjienlik) bienao allemaol van ’t zelfde lake ein pak: sjlechte banke, gein rente, 
mer gooi bonusse en ouch gooi truitjes. Hae haw geine jas aan, mer weer ginge dem 
natuurlik toch èns flink aan ziene jas, want weer wille in verbandj mit ós wanjele 
vanzelfsjpraekend ouch waal wete, wat noe de bèste pille zeen. Want die höbbe weer, 
noe alles flink begint te krake, ouch ummer mieë neuëdig.  
Alle renners van die ploog hawwe óntkènd det ze naeve ’t pötje gepis hawwe. Toch 
hawwe ze ouch waal degelik IN ’t pötje gepis, en wat dao oet die controle gekómme 
woor, det woor geine zuvere pis, geine zuvere kattepis en ouch geine zuvere koffie. 
De betreffende renner woor einen Hollenjer. Op ei gegaeve moment zaet ‘r : “Mijn 
advocaten gaan aantonen dat ik niet loog, toen ik jokte”. Jao, ’t koos waal Lance 
Armstrong zeen gewaes, mer det woor d’r dus neet. Mit anger weurd: Die angere 
sjlikke (mesjien of waarsjienlik) bienao allemaol ouch. 
En die advocate die leije ze allewiele op óm te bewieze det wat gelaoge is, det det 
waor is. Det höb g’r de lètste jaore toch al versjeije kieëre kènne zeen. De hooftaak 
van die menkes is taengewoordig: RECH TRÈKKE WAT KRÓMP IS! Det is wat 
“Bram en kornuite” veurnamelik oetvraete! En dao waere ze ouch nog neet zoa 
sjlech, zoawaal wit es zjwart, veur betaald, desnoads in alle kleuëre van de 
raengebaog. En ouch handje contantje, en weer ein kostuumke van Armani. En veur 
“Eva-tje” zal det toen in daen tied waal weer ein tesjke van Gucci beteikend höbbe.  
 

  

DIALECT 
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Mit nog get “handjgeld” d’r in. Mer Eva is neet mieë bie dae Bram. Die lult noe veur 
zich zelf. En die haet al weer eine nuje sjponsor, óm neet te zègke: sjpónsoar. En 
ouch Bram zelf is neet mieë dao. 
Zoa is de fitsren- en advocatewaereld dus minstens veur ein deil zoa rot wie eine 
manj mispele, óm neet te zègke: zoa rot wie kaaf. 
Euver de politiek, banke en verzekeringe höb ich ’t al èns dèkker gehad. Doe vreugs 
dich aaf wat den noe nog euverblif. Ouch de kirk haet mit zien “gróndjpersoneel” 
neet ummer 
’t richtige gedaon. ’t Is gein wónjer det die bie dae zaenge ouch dèks de wèndj van 
veure kriege. 
Toch zuusse in ei landj wo flink op de kirk, de “Gristenen” en de katholieke gesjólje 
en gesjób wurt, det den toch veur ein groat deil van de Nederlenjers de 
decembermaondj in ’t teike van de Kersgedachte sjtuit. En den wurt d’r ouch nog 
door de ergste heidene van Nederlandj veur de Paosje ein saort musical opgeveurd: 
de Passion. Det duit de farizeeërs in den tempel waal weer ech tót laeve kómme, in 
plaats van den Hieër zelf. 
Mer mesjien is dit toch waal weer ein bewies det mit de Tieën Gebode op zich niks 
mis is. En mesjien mótte w’r dus mer oetsjeije mit sjelje op ‘t “gróndjpersoneel” , 
zoawaal van de kirk, es van de bank, de advocatuur, de politiek, de 
verzekeringswaereld enz. Mer ’t wurt waal hoag tied det de “rotte mispels en rotte 
eppel” d’r oet gewirk waere en det al die raar “oerleuënkes” van die men èns 
aangepak waere. En die hoag oerleuënkes zitte veural hoag in de pikorde, en neet bie 
’t lieëg gróndjpersoneel. “Die zaengene zich zelf waal”, woort vreuger gezag, en d’r 
is nog niks verangerd. 
Zoa mótte w’r in de politiek volges mich ouch neet mieë dènke in rechs en lènks, 
mer in ieërlik en neet ieërlik.  
En wat ós aete betref: ’t Wurt veur de “moderne” minsj ummer lestiger te weite wat 
de gifmengerjónges van de voedselmaffia dich in ’t voor menge. Ich zègk hie hieël 
bewus “voor” en neet “aete”. Ich kweek achter in den haof zelf nog vanalles, mer 
aevegood krisse daobie toch van alles bènne, wo vreuger geinen hóndj broad van zou 
vraete.  
Dao zou dus vreuger ouch geinen hóndj de moel aan sjtaeke, mer noe zeen d’r al 
miljoene kènjer die qua sjmaak totaal verzauwd zeen. Die wille niks anges mieë es 
wat rammelt van ’t zawt, de sókker of de sjmaakstoffe. De res vènje ze flaw! En väöl 
awwers zeen bliekbaar neet zoa sjlum óm die kènjer get anges aan te wènne en 
d’rveur te zörge det die gezónje kraom te aete kriege mit eine natuurlike sjmaak. Ich 
weit det det lestig is, mer det wil neet zègge desse dien kènjer mer geweun mós laote 
“vergiftige”! Doon d’r get aan, ’t is erger dense dènks. Väöl nuuj drènkskes en 
frisjdrank, zoagenaamp hip, cool en vèt, besjtaon allein nog mer oet water mit kleuër-
, zeut- en sjmaaksjtoffe. Geine greumel fruit. Get gekleuërd waeterke. Laot ze zitte 
mit dae kraom. 
In de meiste “kant en klaar gerechte” zit väöl te väöl wat d’r neet in thoes heuërt, 
vulling óm massa te kweke, water óm gewicht te kriege en mieë van det sjieks. 
Weer mótte langsamerhandj weer zoa väöl meugelik trök nao ieërlik en natuurlik! 
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De Haan (Gallus gallus) – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
Nao ein van de aafgeloupe nachte det ich de sjlaop neet koos vènje, heuërde ich in 
alle vreugte, wie ’t leech nog roze door de gerdiene sjeen, van wieds eine haan kreije. 
Det brach mich in ein nostalgische buuj. Ein geluid van vreuger thoes. Ein paar daag 
lank bön ich mit dae haan bezig gewaes en höb hem bekeke van alle kenj. 
De haan is ein van de ieëste veugel die es 
zinnebeeld gebroek wórte. Dao zeen door 
de ieëuwe haer versjeije beteikenisse aan 
toegekènd. Hae sjtuit symbool veur angs, 
veur zunj, betroewbaarheid, bliedsjap, 
boetvaerdigheid, gebed, gif (toorn), mood, 
mannelikheid, ónreinheid, óntuch, sjtilte, 
versjtandj, veuroetzeen, vriegaevigheid, 
waakzaamheid.  
Symbool van Christus. Nationaal symbool 
van Frankriek.  
De haan sjtuit veur de dageraad. Vol 
bliedsjap euverwunt hae ’t duuster en begint 
jeders kieër aan eine nuje daag. De haan is 
’t zónnedeer, hae sjtuit veur de wermde van 
’t laeve.  
 
Op de klok van opa van bie ós thoes, oet de 19e ieëuw, die ich oeteindelik geërf höb, 
is de haan te zeen es teiken van ’t versjtrieke van de tied. Op de wiezerplaat de 
jaorgetieje en op de sjlingerplaat de daag: 

Lènksónger de haan symbool van de mörge 
Rechs ónger de uul, symbool van de aovend 
Baove de haan de maon symbool van de nach 
Baove de uul de zón symbool van de daag. 

 
Op edere kirktore en in de heraldiek 
vènje weer de haan trök. ‘t Is eine 
vogel dae hoag in aanzeens sjtuit in 
de vogelweld. Hae haet de mach ’t 
duuster te laote verdwiene. Es hae 
kreijt, is de hèllemach verbraoke. In 
zien bóntje vaere zit de glans van de 
mörgeszón. 
In de awdheid woor de haan al ’t 
zónnedeer gewied aan de zónnegod 
Apollo. 
De waakzaamheid maakde hem al 
vreug es attribuut van Athene en 
Demeter. 

VOLKSCULTUUR 
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In de sjtried brach men hem in gezelsjap van Ares (Mars) en van Aesclepius in de 
sjtried taege krenkdes (esculaap). 
 
Volges Prudentius (410) is de haan ’t beeld van de weldrechter. Zien gekreij in de 
vreuge mörge mót ós de sjtöm van de allerhoogste rechter aanzègke. In de catacombe 
vuntj men hem es de sjtöm van Christus, dae de gesjtórvene oet de sjlaop wèk óm 
bie ‘t aordeil te versjiene. In eine waeg ’t nuje leech. Hae verjeug de duvele en alle 
machte van ’t duuster.  
 
Beda (Èngelsje Benedictijn, kirklieëraar 673-735) zaet: 
 “De haan verzinnebeeldt de zielen der rechtvaardigen, die wachten naar de 
dageraad, na de duisternissen van de wereldnacht.” 
Versjient de haan mit Pieëtrus den beteikent hae waakzaamheid, zelfeuversjatting, 
berouw en sjpiet. Daoveur vuntj men hem waal èns es verseringsmotief op 
biechsjteul. Dao sjtuit hae ouch veur de passie van Christus, van ’t leech in de 
christelike lieër. Den is ’t mer eine kleine sjtap óm hem es besjermer op alle tempels 
van ’t leech te zètte. De wèndjwiezer in de vorm van eine haan wis ós de waeg en 
geuf de richting aan. Ummer mit de kop nao de aansjtórmende wèndj.  
 
’t Gebroek van hane op de tore sjient al hieël awd te zeen. De kathedraal van Brescia 
haet al eine oet de neugende ieëuw. De Èngelsje dichter Wolstan (tieënde ieëuw) 
haet ’t euver de haan van de kathedraal van Winchester. De haan van de tore van 
Coutances wórt in 1091 door de bliksem getróffe. 
Hae is ’t beeld van de geloufspraekers die ’t leech oetdrage. Bie ’t kreije van de haan 
verdwient ’t duuster en wurt men opgerope tot ’t mörgegebed. 
De hanekamp wurt gebroek es symbool van ’t vuur. Dae roaje kamp brunk men in 
verbandj mit de zónsóngergank en de hèrfs. Van zón en van vuur (verg. rode haan 
brand). De roaje haan waert vuur en brandj. Hae sjtèlt de bliksem veur dae 
ónwaerswolke kènt sjpliete.  
De witte haan waert kwaoj geiste. 
Eine hanekamp aete besjermp taege nachmerries. 
In ós sjtreke sjtuit de haan veural veur waakzaamheid. 
Mer det menke van de hoon of de kip, sjtuit ouch symbool veur seksualiteit, óntuch 
en ónreinheid. Bie de tieën gebode sjtuit de haan veur ’t zèsde gebod: onkuisheid. 
In miniature wurt gif, kwaodheid en rancune veurgesjtèld es ein vrouw op ein 
everzjwijn. Zie dreug eine haan in häör henj. In de middelieëuwe maakde men hem 
al tot symbool van mannelikheid. Dit verdeende hae door zien permanente 
bereidheid tot paring. Zoa wórt hae ’t “summum van wellust”. De duvel dreug ein 
sjtaartvaer van eine haan op zienen hood.  
’t Aete van ein hanenscrotum zou erotiserend wirke en zelfs de gebaorte van eine 
jóng bewirke. Bie ein zjwaor bevalling wórt eine haan d’r bie gehaold óm det get te 
verlichte. (de Cock Volksgeneeskunde 1891). 
De H.H. Dominicus van Calzada, Edigna van Puch, Landricus van Soignies, 
Mathilda van Duitsland, Mercurius, Odilia van Odiliënberg, Petrus, Valentinus van 
Rome, Valentinus van Terni en Vitus van Lucania waere mit eine haan aafgebeeld. 
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Sjpreuke: 
 
Eine haan kreijt ’t helste op ziene eige mèstem. 
(In eigen omgeving kun je het best je 
verdediging voeren.) 
 
Dao zit eine vraemde haan op de sjpieker. 
(Overspel) 
 
Es den haan van Pieter kreijt, brunk hae raegen 
mit. 
(Petrus en Paulus 29 juni) 
 
Die haet eine haan de kop aafgebete. 
(Vuurrode lippenstift) 
 
Eine goje haan dae is neet vèt. 
(Tegen een magere man die pas getrouwd is.) 
 
Eine magere haan en vètte hin is ’t bewies van 
leefde en van min. 
(Zelfde) 
 
Noe zólle weer mer beginne, zag de vos taege 
de hinne. En hae sjnapde de haan ’t ieëste. 
 
'Versjrik dich neet', zag de vos, en hae sjpróng 
op de haan. 
 
 ‘t Is mich get, zag de douve, vreuger kreijde de 
hane, noe gape ze allein nog mer. 
 
Den eine haan duit den angere kreije. 
(Als er een begint.) 
 
Gein twieë hane op eine mèshoup. 
(Geen twee kapiteins op een schip.) 
 
Éín hoon kan mieë oeterein sjarre es tieën hane 
bie ein. 
 
Es de hane kreije, geit ‘t waer dreije. 
 
De haan is de baas es de hèn neet thoes is.  
(De vrouw heeft het voor het zeggen.) 
 
Doe mós dich eine haan koupe, dae maak tiete. 
(Opschepper) 
 
Es den haan ‘smörges kreijt op de mès, 
den dreijt ’t waer of ’t blif wie ’t is. 
 
Es de hèn bie de haan kump, vergit zie häör eige kuke.   
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Verkoop van een gedeelte van de wallen in Susteren aan Frantz Theodore de 
Guasco – Wil Filott 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Voor de verdediging van een stad werden in de vroege middeleeuwen grachten en 
wallen aangelegd. De grachten werden gegraven. Dat was in die tijd uiteraard 
handwerk. Met de uitgegraven aarde werden ophogingen naast de gracht gemaakt, 
de wallen. In de wallen werden poorten aangebracht voor het in- en uitgaande 
verkeer. Susteren verkreeg in 1276 stadsrechten van Reinoud I van Gelre. In 1385 
werd melding gemaakt van omwalling en omgrachting. De wallen en de gracht zijn 
dus voor die tijd tot stand gekomen. De gracht werd gevoed met water uit de Rode 
Beek.2 Men kan dus stellen dat Susteren sinds de 14de eeuw een verdedigingsstelsel 
had bestaande uit een gracht en wallen.3  In de omwalling van Susteren waren drie 
poorten aangebracht: de Feurderpoort, de Winkelpoort en de Ploeghenpoort. In de 
loop der tijden verloren wallen hun verdedigingsfunctie onder meer door de komst 
van vuurwapens. Vaak werd ook het onderhoud verwaarloosd. De wallen waren 
eigendom van de stad of in latere tijden van de gemeente. Gemeenten gingen vaak 
over tot verkoop en/of slechting van de wallen, ook omdat die een hindernis vormde 
voor uitbreiding. Zo heeft ook de gemeente Susteren begin 19de eeuw besloten tot 
verkoop van de wallen over te gaan. Ze zijn verdwenen. Ook zijn in die tijd de 
poorten gesloopt. Een aantal straatnamen in Susteren houdt de herinnering aan deze 
wallen nog levend: Bleekwal, Op de Wallen, Ploeghenpoort. Ook Reinoud van Gelre 
en de watertoevoer voor de grachten zijn in straatnamen vastgelegd: Reinoud van 
Gelderstraat en Aan de Rode Beek. 
 
Voorwaarden voor de verkoop van de wallen4 
De gemeenteraad van Susteren heeft in zijn vergadering van 6 april 1827 de 
voorwaarden vastgesteld, waaronder (de eigendommen van) de wallen verkocht 
zouden worden. Voor de verkoop was een plan opgesteld, waarbij de wallen in 
percelen waren opgedeeld. 
Van de verkoop is een notariële akte opgesteld “ter rekwisitie” (op verzoek) van de 
“Heeren jan Baptist Baron de Plevitz, Burgemeester der gemeente Susteren en lid 
der Provinciale staten van Limburg thans woonachtig te Roosteren, Pieter Hendrikus 
Jetten, landbouwer en Schepen, Adolphus Meuffels, Jan Willem Bohnen, Jacobus 
Horens, Ernest Dohmen, Gerard Krijns, Hendrikus Schulpen, landbouwers en leden 
van het gemeente bestuur van Susteren”.5 
                                                      
2 Bron: wikipedia.org/wiki/Susteren. 
3 Meer over de tijd voor de gracht en wallen: “De prestedelijke kern Susteren “ Wil Schulpen, 
Heemklank jaargang 15-3 pagina 38 en volgende. 
4 Bron: Een notariële akte van 18 april 1827 van Thomas Gerardus Delahaije, notaris te 
Sittard. (Particulier archief familie de Plevitz aan mij beschikking gesteld door de heer en 
Mevrouw Crewe-Jones – Van Mierlo te Susteren).  
5 Uit de vermelding van de beroepen blijkt dat alle gemeenteraadsleden landbouwers waren. 
Dat geeft het agrarische karakter van de bevolking van Susteren aan. 

HISTORIE 
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De belangrijkste voorwaarden voor de verkoop waren volgens de notariële akte van 
verkoop waarbij ik de nummering in die akte aanhoud. 
 
1 De verkoop geschiedt in het openbaar met de laatste toeslag aan de meestbiedende. 
2 De goederen worden per perceel verkocht maar het staat de gemeente vrij om na 
beraad over de verkoop per perceel over te gaan tot de verkoop van percelen in 
massa. De gemeenteraad kan deze dan toewijzen aan de “parcelaire” kopers of aan 
de koper in massa. 
3 De kooprijs moet betaald worden in “neerlandsche koers”. 
6 Na de toewijzing behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor om de 
toewijzing van een of meer percelen goed of af te keuren. 
8 De kopers krijgen pas het genot van de aankoop na definitieve goedkeuring. 
9 De kopers zijn verplicht binnen vier dagen na de toewijzing tien procent van de 
koopprijs aan de gemeenteontvanger te betalen.  
12 De kopers mogen de eigendom van het gekochte niet “veralieneren” 
(vervreemden) dan nadat de koopprijs met interesten volledig is betaald. 
14 De kopers moeten bij de toewijzing tot zekerheid voor de nakoming van hun 
verplichtingen dadelijk een in de gemeente of elders in het Rijk gedomicilieerde borg 
stellen ten genoegen van de gemeenteraad. 
16 Als gebouwde of ongebouwde eigendommen via de verkochte wallen of 
gemeentegrond een toegang hadden en de eigenaren daarvan geen andere toegang 
hebben of kunnen vinden, moeten de kopers aan die eigenaren een toegang open 
laten “overeenkomstig het burgerlijk wetboek” en desverlangend tegen een 
vergoeding. 
17 De percelen worden verkocht ‘tot aan de hagen, tuinzels of muren van de 
aanstotende erven binnenwaards de stad”. Waar de hagen van particulieren te ver 
zijn geplant, geschiedt de verkoop tot aan de “limit”, afgepaald door de landmeter 
Otten. 
18 De gemeente garandeert geen maat en de koper zal genoegen moeten nemen met 
de maat zoals die voorkomt in het plan van de meting van landmeter Otten. 
Verder is bepaald dat de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden ter 
goedkeuring gezonden worden aan de “weledele groot achtbare heeren 
Gedeputeerde staten dezer Provincie”. 
Het besluit met de voorwaarden was ondertekend door J.B. Deplevits,       
burgermeester, G.H. Jetten, Adolph Meuffels, J.H. Bohnen, J. Horens, E. Dohmen, 
G. Krijns, H. Schulpen en de secretaris Maessen.  
Het besluit is op 10 april 1828 goedgekeurd door gedeputeerde staten der Provincie 
Limburg en ondertekend door De Brouckere en door de Griffier der staten H.A. 
Gilleret. 
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Toewijzing van de nummers 37 en 38 
In de mij ter beschikking gestelde akte is geen relaas van het verloop van de openbare 
verkoop en de biedingen opgenomen. Verder is die akte beperkt tot de verkoop van 
de percelen 37 en 38. De verkoop vond plaats op 18 april 1828. 
Nummer 37 bevatte een perceel eigendom “deelmakende van den wal onder en naast 
Susteren”, ” belend”6 van een zijde aan Peter Wolfs. Jan Peter Nelissen, 
Bartholomeus Deniers, Theodore van den Berg, Gerardus Weijsen en Paulus Bauer, 
aan de andere zijde aan de gracht, palende met een hoofd7 aan de “gracht zegge8 de 
straat”, met het andere aan het navolgende perceel, groot dertien roeden vijf ellen 
negentien palmen”.9 Dit perceel werd voor de som van 195 guldens 78 cents 
toegewezen aan Jan Sleijpen en Matthis Dohmen, landbouwers, woonachtig te 
Susteren. Na voorlezing hebben beide voor de koop getekend. 
Nummer 38 bevatte “een dito perceel”, belend van een zijde aan Theodore van den 
Berg, Gerardus Weijsen en Bauer en Gerardus Borgelman, van de andere zijde aan 
de gracht, “palende met een hoofd op het voorgaande perceel met het andere op de 
gemeente bleek, groot acht roeden acht en vijftig ellen zes en vijftig palmen. Dit 
perceel werd toegewezen voor 51 guldens en een halve cents aan Hendrik Palmen, 
timmerman te Susteren. Hendrik Palmen heeft verklaard na voorlezing niet “weeten 
te teekenen”.10  
De akte vermeldt verder: ”Aldus gedaan en gepasseerd te Susteren in 
tegenwoordigheid van Mathis Joseph Maessen “dwangbeveldrager11 zegge 
herbergier” en Christiaan Neutjens, Timmerman, beide woonachtig te Susteren”. De 
akte is ondertekend door deze twee heren, J.B Deplevits Burgermeester, alle hiervoor 
genoemde leden van de gemeenteraad en de notaris. 
Men zou zeggen dat hiermee de kous af was, maar dat was niet het geval. De 
volgende dag 19 april 1828 zijn de nummers 37 en 38 “in massa uitgezet” (samen te 
koop aangeboden). De percelen zijn toen toegewezen aan Frantz Theodore De 
Guasco, zonder beroep, woonachtig te Susteren, voor 252 guldens. Dat bedrag was 
iets hoger dan de koopsommen voor de afzonderlijke percelen. De Guasco stelde 
Hendrikus Palmen, de koper van perceelnummer 38, voor als borg. De burgemeester 
en de leden van de gemeenteraad hebben eenstemmig verklaard de verkoop van de 
gezamenlijke percelen (in massa) goed te keuren en de toewijzingen van de 
afzonderlijke percelen af te keuren en te vernietigen. De akte vermeldt verder: 
“Aldus gedaan en gepasseerd te Susteren ter behuizing van den heer Maessen, in 
tegenwoordigheid van Bartholomeus Busch veldwachter en Jan Weijsen barbier 
beide woonachtig te Susteren”. De akte is ondertekend door deze twee heren, 

                                                      
6 “belend” is “grenzend”. 
7 “palende met een hoofd ” is “grenzend met een korte zijde”. 
8 Het woord “zegge” betekent naar mijn mening in deze context zoiets als “en”. 
9 In de akte worden oude oppervlaktematen gebruikt. Deze kunnen plaatselijk verschillen. Ik 
geef hier voor een inzicht de maten bij benadering weer in thans gebruikte maten. Bunder: 
hectare; (vierkante) roede; centiare; (vierkante) ellen: are; palm: 10 vierkante centimeter.  
10 Hendrik Palmen kon zijn handtekening niet zetten en was dus blijkbaar analfabeet. 
11 Een dwangbeveldrager is een persoon die ten behoeve van een overheidsinstelling officiële 
stukken, zoals dwangbevelen, uitreikt.  
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alsmede door J.B. De Plevitz, Burgemeester, de hiervoor genoemde leden van de 
gemeenteraad en de notaris. 

 
Deel van de akte waaruit de toewijzing aan Frantz Theodore de Guasco blijkt. 
De verkoop in massa van de percelen 37 en 38 is volgens de akte goedgekeurd op 1 
mei 182912 door Gedeputeerde Staten, en getekend door De Broekere en H.A. 
Gilleret, griffier. 
Wie was Frantz Theodore de Guasco en waar kwam hij/kwamen zijn voorouders 
vandaan?  
De naam van de koper van de percelen 37 en 38 van de wallen van Susteren, Frantz 
Theodore de Guasco, wekte mijn nieuwsgierigheid op. Deze naam kende ik niet. Ik 
heb geprobeerd meer over deze Frantz Theodore de Guasco en zijn afkomst en 
afstammelingen te weten te komen.13 De zoektocht leidde in eerste instantie naar 
Valkenburg. Op het kerkhof tegen de helling van de Cauberg bevindt zich een 
grafkelder van de familie De Guasco. Deze grafkelder is in 1864 gebouwd met 
neogotische elementen. Het is een rijksmonument. De grafkelder is nog steeds in 
gebruik. In 2015 is een nazaat van de familie De Guasco in deze grafkelder bijgezet. 
In Valkenburg herinnert ook een gevelsteen met het wapen van de Guasco (c`est 
mon désir) in het Huis de Guasco aan de Grotestraat 13 aan deze familie. Ook is er 
een hotel de Guasco in Valkenburg. 
                                                      
12 1 mei 1829 is waarschijnlijk een schrijffout in de akte. 1 mei 1828 lijkt mij meer voor de 
hand liggend. Charles de Brouckère, degene die de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van de verkoop in massa (als gouverneur) heeft getekend, was van 1815 tot in 1828 
gouverneur van de provincie Limburg in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
13 Bron: www.genealogieonline.nl . 

http://www.genealogieonline.nl/
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Onze Frantz Theodore de 
Guasco is op 16 mei 1772 
geboren in Valkenburg en 
daar op dezelfde dag met de 
namen Franciscus Theodorus 
gedoopt. Hij woonde later in 
Susteren en was daar schepen 
(wethouder) en raadslid. Hij is 
op 26 november 1841 
overleden te Roermond en op 
29 november 1841 in 
Susteren begraven. Wanneer 
hij in Susteren is komen 
wonen, is mij niet bekend. 
Evenmin of hij tot zijn dood in 
Susteren heeft gewoond. Hij 
is daar, zoals we zagen, wel 
begraven. Al zijn kinderen 

zijn in Susteren geboren tussen 1812 en 1824. Hij woonde er in ieder geval al in 
1812 en ook nog in 1828 getuige de akte van aankoop van de percelen 37 en 38 van 
de wallen. 
Frantz Theodore moet een man in goeden doen geweest zijn. Dat moge blijken uit 
een aankondiging in 1822 van een vrijwillige verkoop door tussenkomst van notaris 
Pierssens van onroerend goed te Susteren van Mr. De Guasco.14 De verkoop werd 
aangekondigd voor 24 juni 1822 om negen uur `s ochtends ten huize van de Guasco. 
In de aankondiging staan geen voornamen of voorletters vermeld maar ik ga ervan 
uit dat met De Guasco Frantz Theodore bedoeld is. Als beroep van de Guasco is 
herbergier15 vermeld.16 De aankondiging in het Frans behelsde in mijn vertaling in 
het Nederlands de verkoop aan de hoogst- en laatstbiedende van: 
1. Een prachtig huis, gelegen te Susteren, bestaande uit een woonhuis met 

koetspoort, stal, kelders en een tuin grenzend aan het huis, bewoond door mr. 
De Guasco, herbergier. 

2. 29 bunders 58 vierkante roeden akkerland, met de te velde staande 
gewassen17, op het Berkelerveld. 

3. 4 bunders 28 roeden 40 ellen akkerland op genoemd veld. 
4. 2 bunders 65 roeden 20 vierkante ellen van hakhout op het zelfde veld. 
5. 15 bunders 91 roeden 20 vierkante ellen weide, genaamd Berkelweide, met het 

daarop aanwezige gras18. 

                                                      
14 Bron: Journal de la Province de Limbourg van 6 juni 1822. 
15 In het Frans: aubergiste. 
16 In de in dit artikel vermelde akte van 1828 staat dat Theodore Frantz de Guasco zonder 
beroep was. 
17 In het Frans: avec les récoltes sur pied. 
18 In het Frans: avec l`herbe sur pied. 

Gevelsteen met familiewapen de Guasco 
 

https://www.bing.com/images/search?q=wapen+guasco&id=5D4285ACA27EC0B4A44E1B430924AE15397BEC18&F
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Waar het woonhuis in Susteren lag is in de aankondiging niet vermeld. Of deze 
verkoop uit financiële noodzaak was of een andere reden had, is mij niet bekend.19 
Kinderen van Frantz Theodore de Guasco 
Frantz Theodore is in 1811 gehuwd met Maria Anna Helena Quadvlieg. Het echtpaar 
heeft 6 kinderen gekregen. Ik beperk me bij de vermelding van de kinderen tot een 
tweetal. 
Een van die kinderen, Petrus Hubertus Antonius de Guasco is op 15 november 1820 
in Susteren geboren. Hij was bierbrouwer en raadslid in Valkenburg. Hij is daar op 
1 november 1884 overleden en op 4 november 1884 begraven. Hij is op 5 augustus 
1857 in Weert getrouwd met Maria Lucia Hubertina Princen, ook bekend als Maria 
Lucia Hubertina Prevoo, geboren op 4 september 1835 te Weert, overleden op 5 mei 
1914 te Valkenburg en daar op 8 mei 1914 begraven. Het echtpaar kreeg 7 kinderen.  
Een andere zoon, Victor Hubertus Antonius de Guasco, is op 14 juni 1818 in 
Susteren geboren en daar op dezelfde dag gedoopt. Hij woonde in Maastricht en was 
winkelier en koopman Hij is op 31 oktober 1881 in Maastricht overleden. Hij is in 
1845 gehuwd met Maria Elisabeth Holinde. Het echtpaar kreeg 7 kinderen. 
Voorouders van Frantz Theodore de Guasco 
De vader van Frantz Theodore de Guasco was Franciscus Carolus Josephus de 
Guasco. Deze is geboren op 12 november 1747 te Valkenburg. Hij was schepen van 
Justitie in Wijlre. Hij woonde in Valkenburg en is daar overleden op 20 juli 1836 en 
daar begraven op 23 juli 1836. Hij was getrouwd met Maria Sophia Dolmans, 
geboren en gedoopt op 17 januari 1748 in Arensgenhout20, overleden op 26 februari 
1808 en begraven op 29 februari 1808 te Valkenburg. Het echtpaar kreeg 6 kinderen, 
onder wie onze Frantz Theodore. Franciscus Carolus Josephus was enige zoon van 
Johannes Franciscus Antonius de Guasco. Hij was niet onbemiddeld. Hij kan 
beschouwd worden als de stamvader van de Valkenburgse de Guasco`s. 
De grootvader van Frantz Theodore was Johannes Franciscus Antonius de Guasco, 
geboren op 15 augustus 1708 in Bricherasio, Italië. Hij was van adel (graaf). Hij was 
een hoge beroepsmilitair (generaal majoor). Als officier trad hij eerst in Russische 
dienst maar later diende hij tijdens keizerin Maria Theresia in het Oostenrijkse leger. 
Na de - overigens verloren - verdediging van Schweibnitz (Silezië, thans Swidnica 
in Polen) tegen de Pruisen in 1762 werd hij gedecoreerd met het grootkruis van de 
Militaire Theresia Orde.21 Hij is overleden op 23 maart 1763 te Königberg (Oost-
                                                      
19 Vermeldenswaard is dat in het Journal de la Province de Limbourg van 24 mei en 8 juli 
1822 de verkoop werd aangekondigd op 10 juni 1822 te Maastricht van “ “twee in de 
gemeente Hulsberg naast elkander geleegen percelen akkerland…..met en benevens de 
daarop wassende tarwe, welke percelen tot hier toe door de Heer De Guasco van Valkenburg, 
beakkerd zijn geworden”. Ik neem aan dat met deze de Guasco niet Frantz Theodore is 
bedoeld, gelet op de toevoeging “van Valkenburg”. 
20 Arensgenhout ligt nu in de gemeente Beekdaelen. 
21 Over deze Johannes Franciscus Antonius zijn in zijn tijd talloze berichten verschenen in 
kranten in heel Europa, ook in Nederland. Ik citeer enkele berichten uit Nederlandse kranten. 
“ La reddition de Schweidnitz: Tout le monde admire la belle défense du Comte de Guasco” 
(Nouvelles extraordinaires de divers endroits, Leiden 2 november 1762); “Veelen besluiten 
daaruit dat Schweidnitz verlooren is, echter defendeert de Gener. Guasco nog dapper” 
(Amsterdamsche courant 5 november 1762); “Van Wenen wordt berigt, dat de Graaf van 
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Pruisen, thans Kaliningrad in de oblast Kaliningrad, een enclave van Rusland aan de 
Oostzee) en daar begraven op 26 maart 1763.22 Hij is in 1746 getrouwd met Anna 
Maria Gertruida Hendrichs von Scholtz, geboren en gedoopt 10 maart 1717. Het is 
deze de Guasco, althans zijn vrouw, die zich in Valkenburg heeft gevestigd. 
Verdere voorvaders van het geslacht de Guasco zijn te traceren tot in de 13de eeuw. 
Zij zijn geboren in Allessandria en Bricherasio, beide in de regio Piëmonte. Ook 
wordt vermeld dat zij heer van Castel San Georgio waren. Nu zijn er in Italië meer 
plaatsen (Castel) San Giorgio. Mogelijk wordt hier Castello di San Giorgio in 
Piëmonte bedoeld. 
 
Samenvatting 
In dit artikel heb ik de voorwaarden van de openbare verkoop in 1828 van de wallen 
in Susteren beschreven. In het bijzonder ben ik ingegaan op de verkoop van de 
percelen 37 en 38 aan Frantz Theodore de Guasco. Ik heb verder enige informatie 
over de koper en de familie de Guasco gegeven. Ik hoop hiermee een kleine bijdrage 
te hebben geleverd aan de lokale geschiedenis van Susteren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle reacties naar aanleiding van dit artikel zoals aanvullingen en  
verbeteringen zijn welkom bij de auteur: 
Wil Filott 
Moeselschansweg 40 
6005 NA Weert (Nederland) 
e-mailadres: filot001@planet.nl 
 
 
  

                                                      
Guasco, tot Generaal van de Artillery benoemt en met de Orde van Theresia vereerd is” 
(Opregte Groninger courant 12 november 1762). 
22 Bericht van 23 april 1763 in de Middelburgsche courant: “Wij hebben met aandoening van 
droefheid van Koningsbergen in Pruissen vernomen dat de gewezen commandant van 
Schweidnitz, de Graaf van Guasco, Generaal van de Infanterie en het Groot Kruis van de 
Ordre van Maria-Theresia, in den ouderdom van 52 jaar …aan een beroerte is overleden”. 
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Mit den tied mit, mer neet gaer – Loek Storken 
Loek Storken 
 
D’r wurt ummer gezag desse mit den tied mit mós gaon, en det doon weer es modern 
geavanceerd en geëmancipeerd wanjelclubke den natuurlik ouch. 
W’r höbbe lèts ónger de wanjelpauze allemaol eine selfie gemaak en det is toch al 
hieël veuroetsjtrevend veur men van dik in de sevetig tót bienao tachetig. Vèntj geer 
det neet cool? Of vèt? Of nog get anges van zoaget?  
Sangerendaags kiekend op dae selfie zeen weer d’r toen waal achter gekómme det 
w’r d’r in de loup der jaore qua uterlik neet op veuroet gegange zeen en zeker neet 
nóg knapper zeen gewore. 
Ómdet w’r gelaeze höbbe detse euver ei jaor of twieë “een hoofd kunnen 
transplanteren”, zeen w’r d’r zjwaor euver aan ’t prakkezere óm ós daoveur op de 
wachlies te laote zètte. Want dao mósse den drek bie zeen, anges gaon ze zich weer 
bedènke en wurt det projek, wie väöl planne hiej in Holland, weer op de lange baan 
gesjaove, en kump ‘t (ónger) in de laaj of mesjien waal gans ónger de laaj te ligke. 
En es det den ei bietje lök mit dae nuje kop, den gaon w’r daonao d’rveur óm ouch 
de res gans te laote vernuje. Taenge daen tied mótte ze det den toch ouch waal kènne. 
‘t Is mit zó’ne nuje kop natuurlik waal de vraog of de vrouw en den hóndj dich den 
nog kènne esse heives kumps, en dich nog bènne laote. Of mesjien mót de vrouw 
den ouch mer tegeliekertied veur eine nuje kop gaon. Mesjien kènse den waal same 
weer ein ganse nuuj relatie beginne. Waem wèt wat dao nog allemaol aan oet kump!  
En veur twieëe nuuj köp tegeliek krisse mesjien ouch nog kwantumkorting. 
De meiste dènger van deze nujen tied, dao zeen de jónges meistal neet zoa kepot van. 
Allein es ’t veurjaor kump en d’r weer väöl jóng vrouwluuj oppe sjtraot kómme, den 
is det weer angere kal. Mer noe mót ich gaon oppasse, want anges beginne ze ós 
weer “vrouwonvriendelijk” te vènje. En det zeen weer neet, in taegendeil..... Weer 
zeen det gaer! 
Mer zoalang weer op internet nog gein nuuj knäökskes kènne besjtèlle, mótte w’r ’t 
nog mit die awwe doon. En det vilt dèks neet mit.  
Veur de zoaväölste kieër haw ich las van miene kneen. Wie det ei paar waeke 
gedoerd haw en det gelökkig toch weer ei bietje baeter ging, zaet eine van die 
wanjelende “specialiste” naeve mich: “Och jóng, doe löps weer wie eine kievit!” En 
veur det ich de kans kreeg óm dao bliej op te reagere, zaet einen angere: “Jao, mer 
waal einen verreks awwe kievit”. Jao, die jónges gaeve zich waal mood óngerein, 
det mót gezag zeen. Det zeen men, dao kènse van opaan. 
Esse mit den tied mit wils gaon, mósse allewiele ouch elk jaor ein nuuj 
ziektekosteverzekering aafsjloete. En dao höbbe dees jónges noe net geine zin mieë 
in. “Och”, zaet eine. “Dao hawt ich mich neet aan op aan dae zeiver. Ich waer geweun 
eine kieër minder krank in ’t jaor, den höb ich mien korting ouch, en ich höb dao den 
ouch nog ei paar vrie daag extra bie!“ 
Eine dae haet al jaorelang elk jaor ein anger ziektekosteverzekering gepak, mer hae 
haet de richtige nog ummer neet gevónje. Waarsjienlik geuf ‘t die ouch gaar neet. ’t 
Ènnigste wat die verzekere is, det ze zelf veur de hoogste pieffe gooi dikke salarisse 
kènne oetbetale en det ze d’r dik aan oet kómme. Die jónges zelf, die gaon ech waal 
flink mit den tied mit. En wat die salarisse betref mit de graove bessem. 

DIALECT 
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Mer det weer det toch ech ouch doon, kènse toch ouch waal zeen aan ’t volgende. 
Gène haet namelik cruise-controle in zienen auto. Jan, den ènnigste wat nog löp dae 
versjtandj haet van auto’s, zaet opèns: “Enne, höbse die cruise-controle ouch al èns 
gebroek?” “Nae”, zaet Gène, “die höb ich neet neuëdig. Ich höb de cruise-controle 
al jaore naeve mich zitte. Zoa gaw ich ei bietje gaas gaef, den zaet die: „Fieftig, 
fieftig!“ 
Mer det sjaelt natuurlik waal flink in de persesse”.  
Dao zuusse al weer: elk naodeil haet zien veurdeil. Zègk mer èns det die neet bie den 
tied zeen. 
Zoa woor ouch eine in de tied det det nog moogde, nao de kapper gewaes en hae haw 
zich dao ein gans modern kapsel laote knippe, ómdet d’r toch ouch get bie den tied 
wool blieve. Ich weit neet mieë of d’r noe bie Huib of bie Guido woor gewaes. “En”, 
zaet eine, “haw d’r dich ouch netjes geknip?” “Ja, det weit ich neet mieë“, zag de 
goje jóng, “mer ‘t haet waal vieërtieën daag gedoerd ieër de vrouw mich weer 
kènde!” Tösje häökskes, geer zeet waal det weer in Zöstere gooi kappers höbbe, hè! 
Eine koom friedes wanjele mit helpe aan de bóks. “Mer jóng”, zaet eine van die 
angere. “Det kènse in dezen tied toch neet make!” ”Mer zeker waal”, zaet den ieëste 
weer, ”det Jortje van den tillevizie, dae dreug ters ouch. En wètse trouwes woróm 
det helpe helpe heite? Gans sumpel, die helpe dich de bóks ophawte!” 
Ouch get van dezen tied is Thaise massage. “Mer jóng, wat is det den?”, zaet 
Ton”.”Nou”, zaet de volgende, “den loupe de vrouwluuj mit de bloate veut euver 
dich haer. Dao mótte w’r toch èns eine kieër  haer gaon”.”Wat, loupe die euver dich 
haer?”,zaet nummer drie.” Nou. Den hoof ich dao neet haer te gaon. Det doon ze 
thoes ouch al jaore!”  
 
Es aw men van 70-plus wille weer natuurlik ouch waal èns mitdoon mit de modernen 
tied, mer helaas lök det nog neet ummer zoa gans good. 
Ómdet Gène haw geheuërd det väöl luuj zich de waek veur ein fieëske  allerlei kleijer 
besjtèlde, dao  bie det fieëske den get mit lepe te sjtense,  en die den nao ’t weekend 
weer teröksjikde, haw d’r zich bie de Wehkamp ein bóks besjtèld, die persé nog neet 
gedrage zou moge zeen. Helaas, det grepke ging neet door. ’t  Antjwoord woor: 
“Hebben we niet!” Dit sjpeelde zich allemaol aaf veur de corona. Hae haet noe gein 
bóks mieë neuëdig, want d’r zeen gein fieëskes mieë. Noe mót g’r natuurlik waal 
neet gaon dènke det dae thoes zónger bóks róndjlöp. Nae, ouch dao haet d’r de 
cruise-controle naeve zich loupe. 
Zoa geit ’t ós awwere noe ummer. Noe wille w’r ei bietje mitdoon, en den sjtaeke ze 
dich dao weer ein sjtekske veur. 
Ouch es w’r aan ’t werk zeen, is ’t noait good.  Es Ton de hègk aan ’t sjaere is, den 
haet d’r ummer allerlei bekieks, en die weite ’t altied baeter. Det is mesjien ouch 
waal zoa, mer den nog.... Det zaese toch neet! De twieë buurvrouwe sjtaon den altied 
óm hem haer. Die höbbe den “wirkbesjpraeking”, en die kieke den of daen erme jóng 
’t waal tegooi duit. “Dao is ’t get sjeif, hie mót ’t get hoger en dao get breijer”, g’r 
kènt det waal. Väöl gemoel, mer zelf de henj oet de moewe sjtaeke, ho maar! Die 
sjtaon den dao mit de erm euver ein te moele en van alles ómhoag te hawte. 
Zoa woor Gène ouch èns gaon kieke wie d’r zoog wie die twieë vrouwluuj “zich dao 
in zjweit sjtónge te euverlègke”. Hae haw gedach: “Doe geis èns effe helpe, want die 
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make zich väöl te meug. En den kump de minsj sjtrak thoes en den zeen die kepot. 
En det kènt neet good zeen”. Hae haw mit ein van die buurvrouwe ein hieël 
versjtenjig gesjprek. Mer det loog natuurlik neet aan die buurvrouw, det loog aan 
hem, zag Gène. Die buurvrouw is neet nuujsjieërig, mer die kómme ze ummer alles 
vertèlle en die wèt gaer alles. Die kan dao dus ouch “gaaruits” niks aan doon. 
Me leus in de gezèt ouch ummer det me genóg mót drènke en weer zeen den natuurlik  
ouch bang det w’r oetdreuëge.Det zal ós dus noait gebeure. Es w’r get gelaeze höbbe 
en det kump ós in ózze kraom te pas, den hawte w’r ós dao ouch ónveurwaardelik 
aan.  
Zoa zote w’r èns oppe Nuujsjtadt in ’t Sjpaorhutje en dao hawwe ze Alfa(hulp). Veur 
awwer luuj is det good en ’t sjmaakde ouch good. Allein de waeg trök, det is den net 
of ’t ei sjtök wiejer is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veurdet w’r de waeg op heives aan gaon, den is ’t effe neet leuk, want den mótte w’r 
betale.” Det  vènj ich ummer ’t ergste”, zaet eine. Toevallig zoot dao eine jóng van 
de Zelfkantj. “Jao”, zaet dae, “lieber einen zu viel getrunken als einen zu viel 
bezahlt“. 
Eine vertèlde èns friedessjmörges det d’r de ganse nach haw ligke druime det d’r 
’sjmörges weer nao ’t werk zou mótte.“ Tjuu“, zaet d’r, „toen höb ich toch de ganse 
nach ligke te haope det ich neet mieë wakker zou waere. Ich woor pratsjnaat van de 
zjweit”. 
Geer zeet waal, einen daag awwer is ouch neet alles! 
  

Wil
Getypte tekst
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Een historisch verhaal over Susteren (10): - Wil Schulpen  
Wil Schulpen 
Susteren in de late middeleeuwen: de woonkernen 
Hoe Susteren er in de late middeleeuwen (14e en 15e eeuw), de eerste eeuwen van 
het ‘stad zijn’ uit gezien heeft, wat de mensen deden, aten en hoe ze zich vermaakten, 
is nergens beschreven. Een van de aanvaarde uitgangspunten bij de beschrijving van 
de bedoelde periode  is dat het gebruik van het landschap in die eeuwen nauwelijks 
aan verandering onderhevig is geweest. Akker, weide, hooi, bos- en woongebieden 
zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. De opbrengsten per hectare zullen niet veranderd 
zijn, natuurlijk waren er goede jaren maar ook rampjaren. Bemesting, bewerking e.d. 
veranderde niet dusdanig dat er meer opbrengsten waren, met als gevolg dat de 
bevolking kon toenemen.   
Met name de Tranchotkaart (ca 1804/5) wordt gezien als een betrouwbaar instrument 
waarmee men iets over de late middeleeuwen kan vertellen. 
 
DE STAD SUSTEREN.  
Het klinkt groots, maar in die tijden werd een plaats stad genoemd wanneer ze 
stadsrecht had en met name wanneer ze versterkt was, van wal en gracht omgeven. 
Het aantal woningen zal de honderd niet overstegen hebben en het aantal bewoners 
zal niet groter dan ca. zeshonderd mensen zijn geweest. De bewoning lag in ieder 
geval langs de Feurderstraat (nu Markt- en Raadhuisstraat) en de Kerkstraat (nu 
Salvatorstraat). Rond 1400 worden ook de Jodenstraat en In de Winkel 
(Winkelstraat) vermeld. 
Opvallend is dat een aanzienlijk gedeelte van het omwalde gebied nooit voor 
woondoeleinden gebruikt is.  Het gebied ‘onder de Rode Beek begrenst door 
stadswal, tuinen van de Kerkstraat en het gebied van de abdij is tot in het midden 
van de vorige eeuw vrijwel onbewoond geweest. Het gebruik van diverse percelen 
als boomgaard is een opvallend verschijnsel. Aan de andere kant van abdij en 
Kerkstraat (Jodenstraat) zet zich het  gebied, ongeschikt voor wonen, voort, maar 
hier hebben we dan de ‘stadsweieren’ ofwel stadsvijvers. Wij nemen aan dat dit 
waterbekkens waren die in voorraad gehouden werden voor perioden van brand. 
Deze ‘weieren’ waren aangesloten op de zogenaamde kleine gracht, een smalle 
omlopende gracht aan de binnenkant van de stadswal. 
De belangrijkste gebouwen binnen deze woonkern waren de abdij, waarbij de 
parochiekerk, de pastorie, de stadsschool en het gasthuis lagen, en uiteraard het 
stadshuis op de Markt en de stadsmolen langs de Rode Beek, ook hier wel 
Molenbeek genoemd. 
 
DE WOONKERN FEURTH 
Dit is (ook) een lintbebouwing. Het aantal woningen zal eeuwenlang rond de 
vijfendertig gelegen hebben met een geschat inwonertal van tweehonderd mensen. 
De bewoning is een voortzetting van hetgeen zich binnen de versterking afspeelde: 
ze liggen aan dezelfde weg en ook de percelen zijn in eerste instantie aan beide zijde 
van weg even diep.  De scheiding van Feurderstraat en Feurth wordt gemarkeerd 
door de Feurderpoort. De namen rond 1400 waren nog Voerde en Voirderpoort, 
waarschijnlijk afgeleid van voorde, een doorwaadbare plaats in de Rode Beek, onder 

HISTORIE 
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welke poort – zoals men schrijft in 1576 – lange jaren de beek een rustige stroom 
had onder de gewelven van de poort. 
Ook het gebeid met boomgaarden zette zich buiten de versterking voort tot zeker aan 
de IJsstraat (nu Stationsstraat).  
Wat belangrijke gebouwen betreft lijkt het Papenmunster een goede kans te maken. 
Dit Papenmunster betekent vrij vertaald mannenklooster en is een gebouw uit de 
vroege middeleeuwen, welk zijn bijzondere betekenis verliest bij het 
stadswordingsproces. 
 
DE WOONKERN DIETEREN 
Deze woonkern had als zwaartepunt  het kerkhof en de voormalige kapel c.q. kerk, 
waarbij ook de Koppelhof en de Hoeve ter Beke met molen de ontwikkeling 
beïnvloed hebben. Het geheel omvatte een dertigtal woningen en zal eveneens een 
inwonertal van rond de tweehonderd gehad hebben  De vorm was een driehoek 
waarbij vanuit elk van de hoekpunten een weg naar een belangrijk bouwwerk liep: 
in noordoostelijke richting naar Koppelhof en Koppelberg, in zuidelijke richting naar 
de Hof te Ghener Beke met de molen en in noordwestelijke richting de Beunigerhof.  
Kenmerkend voor Dieteren was dat het omgeven was door boomgaarden. 
 
DE WOONKERN ROOT 
Begrensd in het noorden door de voorste Molenstraat (nu: Molenveldweg) en in het 
zuiden door de achterste Molenstraat, in het westen door de Rode Beek en in het 
oosten ongeveer 150-200 meter vanaf de IJsstraat (nu Stationsstraat) lag ’t Root, 
wellicht zijn naam ontvangen door het feit, dat het een gerooid gebied was, een 
ontgonnen  - waarschijnlijk moerassig – gebied. Langs de beek bouwde het kapittel 
van de abdij van Susteren een molen om de landbouwproducten zo nodig te 
behandelen. Het gehucht is bekend uit de documentatie van de parochie en ook uit 
een rapport uit 1576, waarbij oude Susterenaren getuigenis aflegden van een 
vervlogen periode. Toen bleek er een gehucht van vijf à zes huizen, boerderijtjes te 
hebben gelegen. Nadat men de bedding van de Rode Beek kennelijk verhoogd had, 
werd de situatie onhoudbaar voor het gehucht. Het water stroomde in plaats van 
richting beek, nu uit de beek. Rond 1500 zal het gehucht verdwenen zijn. 
De oorsprong zal gelegen zijn geweest bij de aanleg van de molen (12e eeuw?) Het 
inwonersaantal zal rond de dertig gelegen hebben. 

OVERIGE WOONKERNEN 
Een hoeve Baychoven (Baakhoven)  en Firmele (Gebroek) is wel al bekend, maar of 
het al meer dan een boerderij was in die late middeleeuwen is nog niet bekend. 
Zestiende-eeuwse gegeven wijzen wel op het bestaan van Heide (vijf woningen), 
Baakhoven (2 à 3 woningen), maar middeleeuwse aanwijzingen zijn er niet.  
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Gegevens uit de late Middeleeuwen (1250 – 1500) 
1250 Oudste geschiedkundige aantekeningen over de abdij van Susteren door een 

Luikenaar, Aegidius of Gilles, monnik van de abdij Orval. Hij beschreef de 
stichting van een vrouwenklooster door Sanderbout met Amelberga als 
eerste abdis.  Naast deze twee werden ook begraven in de abdijkerk 
Albericus en bisschop Gregorius, die vaak het vrouwenklooster bezochten. 

 
1260 De schepen van Susteren verklaren hoe de rechten van de heer van 

Valkenburg en die van de heer van Dieteren gezien moeten worden. Uit het 
document blijkt dat Susteren bij deze verklaring al duidelijk kenmerken van 
een stad had: de Susterenaren werden burgers genoemd en beheerden eigen 
financiële middelen. Men kon ook een ban uitspreken. Het document wordt 
gezien als een aanloop naar het formele stadsrecht, waarbij Susteren 
versterkt mocht worden en waarbij de burgers, vertegenwoordigd door de 
raad, bemand door de schepenen, het recht hadden om een stadszegel te 
voeren. Dirk I van Valkenburg heeft de formele handeling voltrokken. 

 
1276 Reinoud van Gelder noemt Susteren oppidum, stad. Reinoud, die ook heer 

van Dieteren was, regelde met zijn zwager Walram van Valkenburg dat 
Susteren niet langer tweeherig was. De rechten van Dieteren werden 
afgescheiden van die van de heerlijkheid Susteren, die Valkenburgs ‘bleef’. 
Reinoud kreeg ‘de nieuwe stad’, die hij zelf stichtte, en de heerlijkheid 
Dieteren, een verzameling eigendommen binnen de heerlijkheid Susteren. 

 
1284 De Louwerhof wordt door zijn eigenaar Giselbert Bec, met goedkeuring van 

de heer van Dieteren en van de heer van Valkenburg als landsheer, aan het 
vrouwenstift van Hocht (bij Maastricht) gegeven. 

 
1300 . Circa 1300 worden er Joden in Susteren en Sittard vermeld. Aangezien er in 

die tijd Jodenvervolgingen waren, zochten de Joden een veilig onderkomen 
in het kasteel Born. Echter ze werden hier ook overmeesterd en ruim honderd 
Joden verloren het leven (1309 ) 

 
1307 Dit jaar werd het statutenboek van het landdekenaat Susteren vastgesteld. 

Op een vermelde lijst van parochiekerken wordt het Papenmunster van 
Susteren vermeld. De lijst is vóór 1559 opgemaakt, maar ervan wordt gezegd 
dat ze van latere datum dan 1307 zou zijn. De deken van het landdekenaat 
werd door de pastoors van het dekenaat uit de pastoors gekozen. 

 
1315 In dit jaar heeft men niets kunnen oogsten wegens aanhoudende regen vanaf 

juni. In de hele streek volgde de hongerdood. Volgens de overlevering  
heerste eveneens de pest. 

 De pest en andere epidemieën waren in de late middeleeuwen een regelmatig 
terugkerend verschijnsel, dat vaak grote delen van de bevolking liet sterven. 
Zo bereikte de pest van 1348 in 1350 onze streek. 1367 de bladerpest, 1387, 
1395, 1401, 1410, 1439, 1459, 1481.  
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1326 In de leenregisters van Gelre uit dit jaar staat vermeld dat de heer van 
Valkenburg het dorp Susteren met al zijn toebehoor heeft ontvangen. 
Wellicht een overgeschreven lijst uit een al een halve eeuw oude lijst. 

 
1326 Als een van de drie molenaars van Dieteren wordt genoemd Michael Hanen. 

Deze Michael hield ook in leen van de heerlijkheid Dieteren, volgens een 
jongere lijst,  de goede hof van Nieuwstadt. Volgens deze lijst behoren ook 
tot de heerlijkheid Dieteren het slot Waldenborch en goederen te Swalmen 
en Elmpt. Deze goederen waren al rond 1500 verloren gegaan voor de 
heerlijkheid.  

 
1330 Tijdens de Brabantse – Valkenburgse oorlog is Susteren gedurende tien 

maanden door Brabant aan Gelder in leen gegeven. Na beëindiging van de 
oorlog kwam Susteren weer terug in Valkenburgse handen 

 
1335 Goswijn, heer van Dieteren, bevestigt een schenking  aan de abdij Susteren. 

Hierbij zijn aanwezig zijn ‘trouwe mannen van wapenen’ Rutger van Gen 
Eijgen en Dirk van Bayckhoven. Beide leenmannen hebben in hun wapen 
een klimmende leeuw. Dirk zal met zijn  vrouw Agnes van Schaesberg 
(Isenbruch) mogelijk de Baakhof bewoond hebben. Later (?) is hier het 
gehucht Baakhoven ontstaan. 

 
1340 De inwoners van het dorp Dieteren zijn verplicht hun granen te laten malen 

op de molen van Dieteren evenals de bewoners van de hoeves van de heer 
van Dieteren, de Beunigerhof en de Louwerhof.  

 
1348 De stiftdames en –heren hielden zich  nog nauwelijks aan enige vorm van 

kloostertucht. De bisschop van Luik greep in en legde de gemeenschap 
statuten op, waaraan men zich diende te houden. 
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1348 In een document van Goswijn, heer van Dieteren, worden gronden genoemd 
die ‘vroeger’ in het bezit van de St. Maurusabdij te Verdun waren en ‘nu’ 
aan de abdij van Susteren toebehoren. Deze schenking wordt in verband 
gebracht met huis Verduijnen te Echt, een leen van de abdij. 

 
1353 De molen van Katsbek wordt in een document van de schepenen van 

Nieuwstadt vermeld. In  1484 blijkt dat er niemand verplicht is zijn granen 
op deze molen te laten malen. De molen werd in dat jaar in erfpacht gegeven 
aan Gerard Crans, wiens erven in 1610 nog steeds de molen hielden. De 
erfpacht voor de molen was 11 radergulden ofwel 22 overlandse guldens.  

 
1358 Vermelding van een begijnhof. In 1470 werd een nieuwbouw gepleegd voor 

drie of vier begijnen. Het werd ook kloostertje genoemd. Begin zestiende 
eeuw stond het leeg en werd het als pastorie bestemd. 

 
1361 Vermelding van een boomgaard bij het Papenmunster. Deze boomgaard zal 

deel uitgemaakt hebben van de boomgaarden bij de terrasrand aan de natte 
kant van de omgeving van de huidige Stationsstraat tot de omgeving van de 
huidige Kloosterstraat. De aanleg van wal en gracht bracht hierin geen 
verandering.  

1367 Vermelding van de ‘Rechter en schepenen van de dingbank van de abdij’. 
Deze laathof blijkt later in hoger beroep bij de schepenbank van Susteren te 
gaan. 

 
1367 Oudste vermelding van de stadsgracht wanneer hofstede met een huis, 

gelegen in de vrijheid van Susteren aan de stadsgracht gelegen genoemd 
wordt. Later dat jaar blijkt dat rechten overgegaan zijn op heer Johan van 
Eght, kanunnik van de abdij Susteren, en zijn gelijknamige zoon! Dat 
kanunniken een kind hadden, kwam wel meer voor. In 1421 wordt de zoon 
Klaas van kanunnik Anton Tegelman vermeld. 

 
1382 Aardbeving in Susteren. Een ouder vermelde aardbeving was in 1107 toen 

men vanuit de abdij het water van de Maas in de lucht zag hangen.  
 
1385 Reinoud van Valkenburg doet uitspraak in een conflict tussen de abdij en het 

stadsbestuur van Susteren. In de eerste plaats wordt de abdij vrijgesteld van 
alle heffingen in de heerlijkheid Susteren voor zover deze heffingen 
goederen betreffen die de abdij vóór 6 maart 1385 heeft verkregen. Na deze 
datum verworven bezittingen zullen wel aangeslagen mogen worden. Aan 
de inwoners van de stad Susteren wordt opgedragen novaaltienden aan de 
abdij te leveren. Daarentegen wordt aan de abdij verboden om zonder 
toestemming van de burgemeesters van de stad hout te kappen. Tenslotte 
wordt de abdij vrijgesteld van deelname aan het bouwen van stadsmuren en 
stadsgrachten. 

 
1385 ca. De broederschap van de beëdigde schutten van St. Sebastianus ontvangen 

van  Reinoud van Valkenburg het recht om de omlopende wal en gracht ten 
eigen voordeel te benutten. 
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1395 Graaf Reinoud van Valkenburg, heer van Susteren, geeft aan Hein, zoon van 
Goswijn van Dieteren en zijn erven in erfpacht de Koppelhof. De jaarpacht 
is 24 malder koren (ca. 240 gulden). 

 
1398 Overeenkomst van Heinric van Stamme, gehuwd met de voormalige 

stiftsdame van Susteren Gertrude van Drumen, met het kapittel over de 
roerende goederen van zijn echtgenote.  

 
1400 Rapport met waardebepaling gebied Sittard, Susteren, Born. Susteren werd 

een omsloten stad genoemd, afkomstig van de heer van Valkenburg. Tijdens 
de Brabants-Valkenburgse oorlog was Susteren zeven maanden door de 
hertog van Brabant aan Gelre in leen gegeven. Na de vrede ging Susteren 
weer terug in handen van Valkenburg. 
De hertog van Gelder maakt aanspraak in Susteren omdat indertijd de 
afspraak gemaakt zou zijn, dat als Valkenburg geen mannelijke opvolgers 
had,  Susteren aan Gelder zou komen. Echter niets ligt vast. 

 
1400 De hertog van Gelre en Gulik koopt het geheel voor zeventigduizend Rijnse 

guldens. 
 
1402 Verantwoording van de inkomsten van de parochiekerk door de kerkmeesters  

voor de schout, burgemeesters en schepenen. Omdat de parochiediensten nog 
in de abdijkerk plaatsvonden, waren er ook twee kanunniken bij aanwezig. In 
dit document treffen we o.m. aan: 
- de drie poorten van Susteren Voorder-, Winkel- en Ploeghenpoort 
- het gasthuis 
- de molen op ’t Root en diverse andere percelen aldaar. 
- eerste vermelding van de broederschap St. Nicolaas. 

  
1410 De hele streek wordt plotseling overvallen door talrijke rode veldmuizen, 

welke grote schade veroorzaakten. In de winter werd de streek door 
vriesweer, sneeuw en regen verlost van de plaag. 

 
1414 Ermgart van Put, abdis met haar leenmannen Mathijs van der Pa, kanunnik, 

en Rutger van den Eyghen en Arnold de oude (van Dieteren), koopt van Dirk 
Monnic vier bunder land op het Hoogveld  voor het St. Catharina altaar in 
de krocht (crypte). Het betrof hier grond welke behoorde tot de laatbank van 
de abdij, zodat niet schout en schepenen van Susteren deze schenking 
vastlegden, maar de abdis en haar leenmannen (schepenen). 

 
1417 Van de hoeve Churbusch was de helft van de granen, koeien, varkens en 

schapen van de heer van Born (Valkenburg). De parochiekerk kreeg uit deze 
hoeve jaarlijks vier kwart wijn. 

 
1420  Voor de rechter en schepenen van de stad Susteren is verschenen Serveer 

Craechs en die schonk tien stukken land, groot 2800 morgen, gelegen op het 
Middelveld, Op de Pas, Lenderveld, Baakhoverveld, Berkeler, Leylard, 
Hagendoorn, Oberhorst, Langenakker naast huis Bremerholden aan de 
pastoor van Susteren om twee missen per week te lezen 
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1421 Verpanding van Susteren, Sittard en Born door de hertog van Gelder en 
Gulik aan Frederik, graaf van Meurs en Sarwerden voor tienduizend zware 
overlandse Rijnse guldens. Na de verpanding erkent de graaf alle ‘brieven, 
carthen, privilegiën, vrijheden, rechten en goede oude gewoonten. 

 
1427 De kruisbroeders uit Roermond kopen de hoeve Ter Beke (ook wel 

Rodebacher hoeve) leenroerig aan de heerlijkheid Dieteren. Ook de erbij 
liggende Dieterder molen was eigendom van deze kruisbroeders. 

 
1432 Schout, burgemeesters, schepenen, raad en de gemene burgers van Susteren 

verklaren dat een bepaalde belasting voor de Kruisbroeders uit Roermond 
wordt kwijtgescholden. Dit was gezien de aanhef een besluit van de raad van 
Susteren, die uit dezelfde personen als de schepenbank bestond, maar ze 
zegelden hun besluit met het stadszegel. 

 Dit in tegenstelling met een besluit van de schepenbank. Een dergelijk 
besluit begint met iets als: Voor de rechter, schepenen en burgemeesters van 
de stad Susteren …. En men zegelt met het zegel van de schepenbank.  

 Het eerste was een ‘politieke’ beslissing, het tweede een uitspraak van de 
rechterlijke macht. 
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1434/ 1445 In deze tijd wordt de nieuwe parochiekerk, gewijd aan Maria, ingewijd. 
Op de Mariaklok stond het jaartal 1434. Volgens een later Holtumse bron 
werd de kerk in 1445 ingewijd. 

 
1440 Dit jaar verkocht de familie van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, de 

rechten op het beneficie van het altaar van Willibrord, ook Papenmunster 
genaamd, aan het Huis Elsum. 

 
1447 Aflaat ontvangen voor Drievuldigheidszondag, het kerkwijdingsfeest van de 

abdijkerk. Eerste vermelding van de zevenjaarlijkse tonen van relieken 
(heiligdomsvaart).  

 
1447 Eerste vermelding van de Meilisgraaf. Deze graaf is aangelegd over de grens 

tussen Susteren en Echt. Ze begon waar de beek uit het grensgebied van 
Schalbruch de grens tussen beide rechtsgebieden bereikte (tevens grens 
tussen Gulik en Gelder). Ze moest er voor zorgen dat Slek en Pey geen 
overlast van het water van deze beek hadden. Het water werd via de 
Melisgraaf in de Doort geloosd. We vinden de vermelding in de “Cleernis 
van de Gemeynte Echt: … op de Laakbaan tussen de twee broekgebieden , 
recht door de heide op de Milis Grave … In de 19e eeuw werd deze 
Meilisgraaf opgenomen in de Middelsgraaf. 

 De laakbaan wordt 350 jaar later op de Tranchotkaart  de landwering 
genoemd. Een landwering was een gegraven gracht of graaf met een wal, om 
er voor te zorgen dat het vee niet de grens overging 

 
1468 Susteren loopt veel schade op bij een oorlogshandelingen tussen het 

prinsbisdom Luik en het hertogdom Gelder. 
 
1470 ca. Enkele begijnen hebben toestemming gekregen om een begijnhof of 

kloostertje te bouwen tegenover de toenmalige parochiekerk. Toen dit 
gebouw verlaten was, werd het als pastorie in gebruik genomen. De waarde 
van het gebouw was ca. vijf- tot zeshonderd (Hornse) guldens. 

 
1473 Bourgondiër Karel de Stoute, hertog van Bourgondië was in oorlog met 

Gelre. Vincentius van Meurs, de pandheer van Susteren, was voogd van 
Gelre. De bewoners van Susteren, Born en Sittard waren bang voor hun heer. 
Zij gingen een akkoord aan met de Bourgondische hertog, die de bewaking 
van Sittard, Born en Susteren toevertrouwde aan zijn luitenant generaal 
Guido van  Brimen. Na de dood van Karel de Stoute (1476) probeerde 
Gelder zich van de Bourgondische invloed te ontdoen.  Deze strijd zou duren 
tot 1543. 

 
1476 Het concilie van het landdekenaat buigt zich over een vraag van de proost 

van Meerssen hoe en wanneer de lammerentiende moest worden gehouden 
binnen het dekenaat. Hij betaalde hiervoor twee Rijnse guldens. Het mocht 
niet meer na vijftien dagen na Pasen. Om het tiende lam te kiezen,  mocht de 
eigenaar eerst zelf vijf lammeren kiezen, de tiendenaar het zesde en dan de 
eigenaar weer vier. En zo verder tot het geheel vertiend is. Blijven er minder 
dan zes over dan zijn deze voor de eigenaar, bij zes  wordt het vierde geschat 
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en mag de tiendheffer kiezen, of de helft van het geld betalen voor het lam, 
of het bedrag ontvangen. Bij meer dan zeven ontvangt de tiendheffer het 
zesde lam. Deze verdeling moest ook gevolgd worden bij het vertienden van 
korengerven en andere vruchten. 

 
1476 Jonkheer Dirk Vos verkoopt anderhalve bunder grond aan de kruisbroeders 

te Roermond. Hij verklaart dit tegenover Frank Gruyters, schout van 
Susteren en de ‘eijgensgenoten’ Aret van Oermont, Johan Haesse en Johan 
Wammus. Mogelijk dat hiermee de laathof van de heerlijkheid Dieteren 
bedoeld wordt. 

 
1482 In dat jaar  brandden de Luikenaren te Maaseik het klooster St. Agnes, buiten 

de stadsmuren, uit vrees voor de Arenbergers neer. De kloosterzusters 125!! 
in getal verbleven tot maart 1485 in Susteren. De abdis Simone van Dunghen 
en decanes Johanna Haex en het hele kapittel geven opdracht om de 
opgelopen schade te bepalen. Mogelijk in verband met schadeloosstelling 
door de bisschop van Luik.  

 
1483-1489 In deze jaren woedde de pest op een gruwelijke wijze. De bevolking ging 

vrijwel geheel ten gronde. Er kon niet geoogst worden omdat de nodige 
arbeiders ontbraken. Na deze jarenlange epidemie bleef de streek enige 
decennia verlost van een vreselijke ziekte. 

 
1490 ca. In de tijd dat ook de pest hier erg woedde, dient ook de Guliks- Gelderse 

vete (oorlog, opvolgings- of successieoorlog) geplaatst te worden, zoals die 
in 1576 in getuigenverklaringen is opgetekend. Nadat in 1492 Karel II van 
Egmond hertog van Gelder werd, kreeg deze het aan de stok met keizer 
Maximilian van Oostenrijk, Philips de Schone van Bourgondië  en Willem, 
hertog van Gulik.  Eerst werd Roermond belegerd,  maar later in 1498 werd 
Echt platgebrand en geplunderd, in 1504 Nieuwstadt leeggeplunderd. 

 In deze periode verviel de molen van het kapittel op het Root en werd de 
waterhuishouding van de Rode Beek veranderd. Het heeft er ook alle schijn 
van dat de Ploeghenpoort, de hoeves van Louwe en van Churbusch en het 
Papenmunster in deze tijd alle ten gronde zijn gegaan en nooit meer 
opgebouwd.  

 
1494 Susteren wordt terug verpand aan Gulik en blijft tot 1794 behoren tot het 

hertogdom Gulik. Susteren wordt samen met Sittard en Born gevoegd tot het 
ambt Born. Vanuit de schepenbank van Susteren kon men in hoger beroep 
terecht in Sittard en daarna in Aken.  Echter later beek dat men bij problemen  
richting Düsseldorf moest. 

 
1500 ca. Jan van Steffenswert, lid van het timmermansgilde te Maastricht, maakte 

twee beelden voor Susteren. Eén reliekhouder voor de abdijkerk van de 
patrones, de H. Amelberga. Ook voor de St. Anna- broederschap maakte hij 
een St-Anna-te-Drieën-groep, welke aanvankelijk in de Mariakerk  geplaatst 
werd.  Delen van deze groep vormen nu de reliekhouders van Benedicta en 
Cecilia.  
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Families in Susteren in de late middeleeuwen 
In de documentatie van de late middeleeuwen komen een aantal familienamen 
meermaals voor, zodat het idee ontstaan is dat deze families ook daadwerkelijk in 
Susteren woonachtig waren. Uiteraard zijn het vooral personen die een min of meer 
vooraanstaande rol in het toenmalige Susteren speelden. Aangezien het archief van 
de stad Susteren vrijwel geheel verloren is, is er weinig bekend over de schepenen 
en burgemeesters uit die eeuwen. Gegevens uit stift en heerlijkheid Dieteren zijn wel 
– ook mondjesmaat – aanwezig. We kennen daarom meer leenmannen van abdij en 
heerlijkheid Dieteren (ook wel schepenen van de laatbanken) dan schepenen van de 
schepenbank en stadsraad van de stad zelf.  Wellicht dat bij nader nalopen van de 
archieven nog meer namen met gegevens boven water komen. 
 
Van gen Eyghen 
De naam is in later eeuwen vooral bekend omdat een van de lenen binnen de vrijheid 
van Susteren het Eygenleen werd genoemd. Dit duidt er op dat de familie wellicht 
generaties lang dit grondbezit van de abdij in leen hebben gehouden. Tevens zien we 
in het beemdengebied van de Reeks ook de veldnaam  Eygenbeemd.  
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 Eygenbeemd. 
 
In 1287 wordt een Rutger van den Eyghen genoemd als leenman van de heer van 
Dieteren. Hij woont niet op een van de vier boerderijen (hoeves) die tot de Dieterense 
lenen behoorden. Hij is ongetwijfeld een van de vooraanstaande burgers van 
Susteren geweest, mogelijk behoorde hij tot de schepenen. 
 
Een halve eeuw later in 1335 zegelt Rutger  een document waarbij Goswijn van 
Dieteren verklaart een malder rogge schuldig te zijn aan de abdis. Hij wordt hier  
armiger  wapendrager  genoemd. Wellicht dat Rutger als leenman Goswijn  in geval 
van strijd verplicht was met wapenen te volgen. 
 

Vijf jaar later (1340) vinden we 
weer een Rutger van den 
Eygen, die eveneens leenman is 
van de heerlijkheid Dieteren. 
Het is goed mogelijk dat we 
met een zoon of zelfs kleinzoon 
van de eerste te maken hebben. 
Hij is dan getuige bij de 
verkoop van de Dieterense 
molen door de heer van 
Dieteren. Opvallend is dat 
Rutger  het oorspronkelijke 
document van zijn zegel heeft 
voorzien. 
 
Rond 1375 woonde ene Rutger 
vanden Eygen in de omgeving 
van de hoeve Te Ghener Beke 
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met de Dieterense molen. Hij legde in 1415 een getuigenis af dat hij gedurende een 
veertig jaar een goede buur was geweest van de bezitters van de hoeve.  
In 1410 verkoopt Rutger de abdis zes bunder grond te Baakhoven. Mogelijk dat dit 
de basis is geweest voor het Eygenleen. 
In 1414 treedt Rutger op als een leenman van abdis Ermgart van Put. Het betreft de 
aankoop  van vier bunder land op het Hoogveld die in het leen behoren dat Rutger 
van den Eygen van de abdis in leen had. Het leen was gekoppeld aan het St. 
Katharina-altaar in de crypte van het munster. 
 
Ook in 1420 treedt h ij nog op als leenman van de abdis Ermgart van Put. In het 
zelfde jaar treedt hij ook op als stadhouder van de Dieterens Heerlijkheid. 
Rutger zegelt met een rond zegel met als randschrift Rutger van der Eyghen. In de 
cirkel is een driehoekig wapenschild met daarop een leeuw  klimmend, enkelstaartig 
en rechts gewend (voor de kijker links).  
 
van Louwe (1287 Ledre) 
Een familienaam die naar we mogen aannemen afgeleid is van een hoeve van Louwe, 
die behoorde tot de heerlijkheid Dieteren. Deze hoeve wordt voor het eerst vermeld 
in 1340 en wel omdat de uitbaters ervan verplicht zijn hun vruchten te laten malen 
op de graan- en oliemolen van voornoemde heerlijkheid.  
 
In 1287  wordt Johan Ledre bewoner van een van de vier hoeven van de heerlijkheid  
Dieteren. Naar onze mening kunnen we de naam  Ledre als voorloper zien van  van 
Louwe. In de documenten van de kruisheren van Roermond komt de naam  van Louw 
vaak voor, echter dit zijn latere kopieën. De namen zijn wellicht aangepast. 
 
Het duurt een eeuw voordat de naam  van Louwe weer voorkomt en wel in een 
jaarlijkse verantwoording van de inkomsten van de parochie. Hierin worden 
genoemd Wilm (1402,1438), Peter (1438) en Herman (1438,1464). 
 
In 1497 geeft Arnt van Louwe een schuldbekentenis aan de stiftsdame Elisabeth van 
Eijl. In 1537 verklaart Johan in der Coppelen (wellicht de Koppelhof) dat hij een 
schuld heeft bij Emond Louwe.  
 
Voornoemde Arnt is rond 1500 leenman voor het leen Beysbeemd bij de molen van 
Dieteren.  Arnt is ook een van de leenmannen die deel uitmaakt van de laatbank van 
de heerlijkheid (schepen). Na Arnt volgt Jan van Louwe hem op. Na Jan verschijnt 
in 1513 heer Hendrik Salden ten tonele als leenman. Deze noemt zich heer van 
Louwe.  
In 1512 wordt een leenman van Dieteren te Veldwezelt genoemd: Emond van 
Louwe, kanunnik te Susteren. 
 
Cleper 
Ook deze familienaam komen we in 1287 tegen. Eveneens is Emond Cleper één van 
de vier bewoners van de hoeves van de heerlijkheid Dieteren.  
 
Ook hier duurt het wederom bijna een eeuw aleer we een volgend telg uit deze 
familie tegenkomen. Deze lange periode wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
voldoende documentatie. Documenten uit de 14e eeuw zijn niet talrijk. 
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In 1370 zien we een gelijknamige Cleper met de voornaam Emond verschijnen als 
leenman van de heer van Dieteren, Winand van Dieteren. Goswijn van Dieteren 
verklaart schuldig te zijn malder rogge  voor een land gelegen bij Berchover heggen 
aan de Ogelen. 
 
In 1384 wordt ene Gerhard Cleper genoemd onder grondeigenaren. 
 
In 1398 verschijnt voor schout en schepenen der stad Susteren Willem Cleper, die 
een hofstede heeft ontvangen van de rentmeester van het stift kanunnik Mathijs van 
der Pas.  De erfpacht bedraagt negen oude groten munt van Tours. Uit gegevens uit 
1402 blijkt dat Willem een zoon van Emond is.  
 
Bij de getuigen die door rechter en schepenen van Susteren gehoord worden  in 1415 
wie als leenman van de hof Te Ghener Beke gezien moesten worden, waren 
aanwezig Emond Cleper, die zich de laatste veertig jaar goed kon herinneren, Johan 
Cleper hield nu al viereneenhalf jaar de hoeve, en wist niet beter dan dat de hoeve  
was van Hettel, gehuwd met jonkheer Jacob van Leut,  en haar kinderen en Willem 
Cleper, één van de getuigen die Johan Cleper bevestigden. Rechter en schepenen 
bepalen uiteindelijk dat Jacob en Hettel de hof in leen hielden. 
 
In 1420 komt Johan Cleper nog voor als leenman bij een getuigenis voor de laathof 
van de heerlijkheid Dieteren die voorgezeten werd door Rutger van gen Eygen als 
stadhouder van de leenheer ridder Cloes Hoen. Johan kan niet zelf zegelen. 
 
In 1427  zien we dat Johan Kleper een priester van de abdij is. Hij is de rector van 
het beneficie dat verbonden is aan het O.L.V.- en St. Joris- altaar in de abdijkerk. 
Het wordt niet duidelijk of hij kanunnik of kapelaan is. 
 
van Baychoven 
Deze naam verbinden we met de hoeve Baakhoven  te Susteren.  De naam komen 
we voor het eerst tegen in 1335 wanneer een Dirk (Theodoor) de eenogige van 

Baychoven een schuldbekentenis 
van Goswijn van Dieteren zegelt. 
Hij is evenals Rutger van den 
Eygen een wapendrager van 
Dieteren. 
Het zegel van Dirk voerde volgens 
Habets een gekroonde, klimmende 
leeuw. IN het randschrift is nog te 
lezen: …BAY..N 
 
In 1340 Goswijn, heer van 
Dieteren, verkoopt aan Agnes van 
Schaesberg de molen van Dieteren. 
Agnes was de echtgenote van 
Dederich (Dirk) van Baijchoven. 
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Volgens Habets zegelt een Giselbert van Baychoven een document in 1348 van abdis 
Agnes van Beechoven. 
 
1385: Dederich van Backhoven (Bachoven) verkoopt aan de decanes van het stift 
een jaarrente van twaalf oude groten uit twee huizen in Susteren. Dit geschiedde voor 
de schepenbank van Susteren. In 1420  zegelt Dirk van Bakoven, de oude, voor de 
leenmannen van de heerlijkheid Dieteren. (Dit laatste is een 17de eeuws afschrift, 
vanwaar de naam van Bachoven.) 
 
In de lijst van betalingen aan de parochie verschijnt in 1402 een Gijs van Curbos die 
van Bachoven genoemd wordt. Op een stuk grond in Spekbroek zit een verplichting 
van acht grote. Bijna vier decennia later is Peter Baychoven Gijs hierin opgevolgd. 
 
1427: Jacob van Leut en zijn zoon Rutger geven alle rechten van de hof ter Beke in 
de bijvang van Susteren over aan de kruisbroeders van St. Cornelis te Roermond. 
Een van de ‘eerbare mannen' die zegelt (en het eerst genoemd wordt) is Dederic van 
Baeckhoven  
 
Enige jaren geleden is er langs een fietspad te Susteren een zegelstempel gevonden 
van ene Willem van  Bachoven . De afbeelding is van een klimmende, gekroonde , 
heraldisch naar rechts gewende leeuw. Het wordt gedateerd 1200-1500.  
Het wapen van Dirk van Baychoven (1335) wordt zoals hierboven aangegeven 
beschreven als een klimmende, gekroonde leeuw. Gezien de overeenkomsten van de 
zegels mag men wel aannemen dat Dirk van Bachoven een nazaat van Dirk de Schele 
is. Hij is echter in de documenten nog niet opgedoken. Gezien de vorm Bachoven 
ben ik geneigd hem ‘later’ te dateren, eind 15de eeuw? 
 
Opmerkelijk is dat er geen leen Baakhoven of Baakhof bekend is.  We gaan er van 
uit dat we te doen hebben met een hoeve aan de Geleenbeek (ook Oude Beek 
genoemd). Zowel in de lenen van de heer van Susteren (heer van Valkenburg, hertog 
van Gulik) als in de lenen van de heerlijkheid Dieteren of van de abdij Susteren is 
een leen onder die naam niet bekend. 
Toch menen we een leen aangetroffen te hebben onder de grote Bornse lenen, dus 
eigendommen van de hertog van Gulik, die aan de hoeve Baychoven gekoppeld kan 
worden. Een groot leen betekende dat de leenman op afroep met paard en harnas ter 
verdediging en redding van het vaderland verplicht is. Hier tegenover stond wel dat 
een dergelijk leen vrijgesteld was van belastingen. Oorspronkelijk moest een 
dergelijke leenman zelf dienen, latere betaalde hij een bedrag voor een vervanger. 
Dit leen stond bekend als het  Munnichs leen Dit omdat het leen lange tijd binnen de 
familie Munnichs bleef . Het was een ‘gemeen’ vrij ridderleen. Het was in de 16de 
eeuw reeds in vele stukken verdeeld (21) en kende vele eigenaars. De leenman moest 
bij deze eigenaren de verschuldigde leengelden ophalen. De grootte was 23 bunder. 
 
In het archief van de abdij wordt een beschrijving van het leen bewaard uit de tweede 
helft van de 16de eeuw. Hieruit blijkt dat  huis en hof  in Baakhoven lag en wel aan 
de voorkant en een zijde aan de straat, aan de andere zijde grensde het aan het veld 
en aan de achterkant grensde het perceel ca. een hectare aan het huis en hof van Hein 
Backus. Het is niet geheel duidelijk, wel aannemelijk dat de hoeve bewoond werd 
door Johan Munnichs. 
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De beschrijving ligt in het archief van  de abdij omdat vijf bunder uit dit leen 
eigendom van de abdij waren. Ook het gasthuis van Susteren bezat anderhalve 
bunder uit dit leen. 
 
Rond 1900 is het verhaal (de legende) ontstaan dat de familie van Bachoven von 
Echt een kasteel hebben gehad aan de westzijde van de Geleenbeek bij Baakhoven. 
Een groot schilderij met kasteel is het resultaat van deze gedachten.  
Er is inderdaad een Gaerdtsberg  en onder de bezittingen van het ambt Born wordt 
inderdaad de hofstad en weiden te Baakhoven, die Gardt genoemd. Echter die 
Gaerdtsberg, gelegen in een zeven hectare grote Gaertskamp kan niet teruggrijpen 
op het leen, aangezien kamp met berg Gelders waren. Een situering van het oude 
Valkenburgse Baychoven is daar vrijwel ondenkbaar. 
 
Craegh 
In 1370 verschijnt ene Henrich Craegh.  Hij is kennelijk een belangrijk persoon en 
heeft een zegel. Hij is gevraagd om getuige te zijn van een eigendomswisseling voor 
de laathof van Dieteren. Aangezien de leenmannen geen eigen zegel hebben, is Jan 
Vos van Holtum en Henrich gevraagd om de transactie te zegelen voor de 
leenmannen. 
Achter de naam van Heinrich Craegh staat op de Pas. Dit doet vermoeden dat 
Heinrich woonde op de Pas te Roosteren, te meer daar ook rond 1600 er nog een. 
familie Craegh woonachtig is. Toch hebben we gemeend de familienaam (ook) aan 
Susteren te mogen koppelen en wel wegens documenten van de abdij, wellicht 
toebehorend aan de parochie. 
 
Als eerste is er een document uit 1384, waarbij Heinrich Craegh, genoemd Heesken 
(=Haasje), een schenking doet aan het altaar in de abdijkerk gewijd aan Onze Lieve 
Vrouw en St. Joris (Georgius), aan kanunnik of kapelaan Godart van Echt. Deze 
schenking gedaan voor rechter en schepenen van Susteren van  twintig oude grote 
munten van Tours van de koning van Frankrijk dient jaarlijks op 23 april (St. 
Jorisdag) te worden betaald.  Als pand stelt Heinrich twee stukken land op 
Schoorbroek en een op Haegendoorn, alle drie in het Dieterense veld.. In 1427 
bevestigd  Seveer Craegh, wellicht een zoon van Heinrich, de schenking. De drie 
stukken blijken nu allen in het Haegendoornveld te liggen.. Heinrich Craegh wordt 
hier met zijn bijnaam  Haes  genoemd: Heinrich Haes. 
 
In 1420 treffen we een Seveer Craegh aan.  Deze beschouwen we als de grote 
weldoener van het pastoorsambt c.q. van de parochie Susteren. Van het document 
hebben we een afschrift van Lambert Kupers, gerechtsschrijver van Susteren Het is 
in het Frans opgesteld, dat betekent dat er nogal wat aanpassingen in kunnen staan. 
Er blijkt in ieder geval uit dat Seveer maar liefst tien stukken grond aan de pastoor 
geschonken had, vijf stukken in Dieteren en vijf stukken in Susteren Hij schenkt deze 
tien bunder  aan pastoor Anton Tegelmans, waarvoor deze twee missen per week 
moet lezen. 
In 1420 was het parochiealtaar naar we menen gekoppeld aan het O.LV.- en St. 
Jorisaltaar. Een eventuele melding hiervan is door de latere afschrijving dan verloren 
gegaan. 
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Met name de schenking aan de pastoor doet ons besluiten dat de familie Craegh in 
Susteren woonachtig was. 
 
In 1419 worden de voorwaarden over de pacht van de hoeve te Ghener Beke 
opgesteld tussen de eigenaar, Juffrouw Belen van den Wijngaert en de pachter 
Godart van de Hellen. Onder de voorwaarden lezen we dat de jaarpacht 6 malder 
rogge, twee malder rogge, maten van Susteren, en 21 Rijnse guldens zoals gangbaar 
in Susteren bedraagt. De pachter moet ook  de schuur in de hoeve timmeren, het hout 
houwen in de hoev.e Voor de molen betaalt Godart nog eens drie malder rogge en 
vier Gelderse guldens. Hiervan twee vat rogge voor het Gasthuis van Susteren voor 
de armen en een vat voor de pastoor van Susteren. 
Hierbij waren aanwezig als getuigen Rutger van den Eyghen, Seveer Craegh, 
Goswijn Craegh, Johan Roeden en Johan Munnichs. 
 
In 1420 wordt onder de landeigenaren Stephan Craegh vermeld. 
 
In 1438 komen we Arnold Craegh tegen die een hoeveelheid  was verschuldigd  aan 
de parochiekerk voor een beemd.  Wellicht zijn vader Emond had deze verplichting 
in 1402. 
  
Het is nog een van de raadsels deze familie. We treffen ze niet aan onder de 
leenmannen van abdij of van de heerlijkheid Dieteren. Aangezien Heinrich een zegel 
had en kennelijk aanzien genoot, moet daar ook een passende woning bij gehoord 
hebben. 
 
Munnichs 
Het hierboven al genoemde groot Borns leen stond bekend onder de naam 
Munnichsleen. In de tweede helft (1550-1600) van de zestiende eeuw waren Johan, 
Goddart en Johan achtereenvolgend leendrager van dit leen. Oudere gegevens 
omtrent het leen ontbreken momenteel. We vermoeden dat de familie Munnichs in 
die tijd ook de “Baakhof” bewoonde. Johan Munnichs komt ook voor onder de 
getuigen over de Kapittels molen in 1576. 
 
In 1402 treffen we de eersten mensen Munnichs aan: Dirk, Wilm en Hen. De familie 
lijkt al helemaal thuis in Susteren.  
 
In 1419  wordt de hoeve Te Ghener Beke  verpacht en onder de getuigen treffen we 
een Johan Munnichs. Later dat jaar wordt de hoeve verkocht  aan juffrouw Belen 
van Groesbeek, echtgenote  van Goswijn van den Wijngaard, knaap te wapenen. 
Leenheer van de heerlijkheid Dieteren is Cloes Hoen, heer te Broek, leenmannen 
Lambrecht van der Bosse, Winand van Dieteren, Johan Munnichs van Susteren en 
Johan van Berge, genoemd Bergsken. In de verkoop was begrepen de hoeve, weiden, 
akkerland, beenden en de molen. De landerijen waren 31 à 32 bunder groot. 
Enkele jaren later, in 1424, wordt Johan Munnichs ook schepen genoemd. Het is 
echter niet duidelijk of het hier betreft de schepenbank van Susteren of de laathof 
van de heerlijkheid Dieteren. 
In 1429 blijkt deze Johan ook een broer Dirk te hebben. 
 
In de parochielijsten treffen we nog aan: 
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1438:  Hein (Henke), Merken, Dirk, Lysse en Johan. Lysse heeft nog een toevoeging: 
aan het gasthuis. Zij woonde dus kennelijk binnen het stadje. 
1464: Johan en Hein. 
 
Rond 1500 is Johan Munnichs leenman van de heerlijkheid Dieteren, waarvan de 
leenheer is Johann Hoen uijtten Broick. 
 
van Dieteren 
Al gauw is men geneigd te veronderstellen dat hiermee de familie is bedoeld die de 
leenheren van de heerlijkheid Dieteren leverden in de 13e en 14e eeuw. Ondanks dat 
deze familie een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt ze toch niet tot de Susterense 
families gerekend. De reden hiervoor is simpel: er is geen enkele duidelijke 
aanwijzing dat de familie in Susteren woonachtig is geweest in de 13e eeuw of later. 
Het vermoeden gaat dat de familie banden had met de streek rondom Maastricht. 
Ook in Maastricht komen we telgen uit de familie tegen. Zo is het ook te verklaren 
dat belangrijke schenkingen in Susteren gingen naar instellingen in de buurt van 
Maastricht, zoals de abdij Hocht die de Louwerhof ontving. 
 
Het handelt hier over een andere familie van Dieteren. Wij kunnen dit met relatieve 
zekerheid stellen aangezien het zegel van de familie een volstrekt andere afbeelding 
toont. Hadden de leenheren-familie een leeuw in hun wapen, de familie  van Dieteren 
in Susteren hadden het achtkoppige slangenkruis, zoals we dat tegenkomen in het 
stadswapen van Sittard.  Het zegel kwamen we tegen aan een document uit 1420. 
 
De oudste vermelding is wellicht in een document van 1392 waarin Willem de Oude 
van Dieteren en zijn vrouw Margariet bekennen schuldig te zijn aan Baetzen van 
Wildenroede, decanes van het godshuis Susteren,  van  acht goede oude grote munten 
van Tours van de koning van Frankrijk of in andere munten gangbaar in Susteren. 
Als onderpand ter zekerheidsstelling voor de betaling  zet hij zijn huis , zoals dat in 
lengte en in breedte binnen de stad Susteren ligt en voortijds ‘afgepaald’ is van de 
hofstad van Herman en Cloes Hetzels. Het huis ligt  tussen dezelfde Cloes Hetzels 

koestaat en tussen de weg, die men 
naar de beek gaat, roerend in 
Buschkerstaat.  
Men krijgt het idee dat Willem en 
Margariet in een huis binnen de 
stad van Susteren wonen. Waar het 
begrip staat nu echt voor staat is 
niet duidelijk; we vinden het begrip 
nog terug in straten binnen 
Nieuwstadt: Oude Staat en Kleine 
Staat. 
 
In de parochielijsten vanaf 1402 
komen een Wynke en een Lemke 
vn Dieteren voor.  
 
In 1414 verscheen Rutger van den  
Eyghen voor de laatbank van de 
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abdij voorgezeten door de abdis van het Godshuis Susteren, Ermgart van Put,  en 
verder aanwezig haar leenmannen Mathijs van der Pas, kanunnik en Arnold de Oude. 
Het betrof een aankoop voor het St. Catharina-altaar. 
Het zegel  van Arnold de Oude vertoont in het randschrift Arnold v.. Di….. en verder 
het achtkoppig slangenkruis.  
In 1420 komen we dezelfde Arnold van Dieteren tegen als schepen van de laatbank 
van de abdij.. Met wederom abdis Ermgard van Put, priester Mathijs van der Pas en 
Rutger van gen Eygen. 
 
Dezelfde Arnold wordt in een afschrift van Lambert Kupers, gerechtsschrijver van 
de stad Susteren voor als  Seigneur Arnold de Dieteren. Zes honderd verges (roeden) 
liggen ‘tussen de goederen van heer Arnold van Dieteren’.  
 
Broek van der Erdbruggen 
Reijner Bruke van der Ertbruggen is in 1395 leenman van de heerlijk Dieteren met 
Johan van Dieteren, heer in ghenen Visserwerde als leenheer. Hij hangt zijn zegel 
aan het document van de laathof.. 
 
Thijs Bruicken van der Erdbruggen verschijnt in 1420 voor de laathof van de abdij 
met abdis Emgart van Peuth, abdis van het Godshuis van Susteren en drie leen- 
mannen. Hij verkoopt een half bunder grond  aan juffrouw (stiftsdame) Eva van 
Havert. Zijn broers Clemens en Dirk  geven hun goedkeuring. Alle drie zegelen ook 
de brief. 
 
van Churbusch 
Rond 1400 wordt Gijs van Curbos (ook van Bachoven) genoemd in de 
parochielijsten.  
 
Rond 1500 is heer Johan van Kurbussche leenman van een leen dat gelegen was in 
het Dieterense veld. Op  het eind van die eeuw wordt eveneens een Johan genoemd 
als leenman; hij blijkt toen goudsmid te zijn. 

 
Körbes of Churbusch anno 2020 
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Overige namen in de documentatie 
Gert Hoerdegel der Kremer was de 

parochie verschuldigd een kwart 
wijn voor zijn hoeve en twee kwart 
voor de dijk  van Cloes van Elen 
naast de Vuert. 

Hein Mengeles voor een hoeve langs de 
beek op het Roet  een kwart wijn  

Rutt Kickel van zijn hove te 
Paepmunster eveneens een kwart 
wijn. 

Goerken Stuyfken eenzelfde kwart voor 
een kuil van de gemeente. 

Dirk van Elen was twee oude grote 
(munten van Tours van de koning 
van Frankrijk) verschuldigd  voor 
zijn huis en hofstad, dat voorheen 
Ida van Autstege  (of Austieghem) 

Lyse Bernoet twee oude grote van haar 
hofstad waar ze ook woont. Naast 
haar woont Didden Holtsnider 

Sylle Brilekoven had een hoeve op het 
Roet, naast die van Lysken Riwens 
hoeve 

Lemke Pipers een hoef bij Henne 
Eemkens 

Tilman Hamer had land naast Sint Cloes 
(=broederschap St. Nicolaas) 

Willem Tisselen 
Hillen, dochter van Mathijs van de Pas 
Lysse Krans had een hoeve op het  

Meysschenbrueck 
Loet Kremer een hofstad in de Wynckel 
Geert Krans had een huis en hoeve bij de 

molen op het Roet 
Goes Neukel had een huis op de 

Kirkestraet 
Lynke Speyen had een stuk land op 

Ghenen Diepen Puel (Poel bij 
Feurth?) 

Johyn van Paepmunster  had land op 
Leynt  

Lyske Pipe  land op Wouf Cule 
Johan Rijke de schepen land op Louwe 

stroet 

Ger Wouf land op Hoestat 
Brentken land op Cuweye (=Koye) 
Vyncken van Dieteren  land bij de Vluet 

stroete bij  land van Heynen de 
oude.  Deze laatste was in 1402 al 
‘de oude’  maar werd in 1464 nog 
steeds genoemd. Lijsten werden 
steeds overgeschreven. 

Hein van Biecht land op de Loecgrave 
Dirk Scamps van de Ruytten hoeve op 

het Roet. 
Goessen Beumen (Bounen) een hofstad 

te Voerde 
Vos hoeve te Voerde 
Heynen Knoups 
Lenart  op te Dries van het goed Krope 

te Dieteren 
Lyne Rutkes een hoeve buiten de 

Winckelpoort, die vroeger van 
Nalen Voskens was 

Henne Pouwels hof buiten de 
Winckelpoort 

Johan Kille  van land te Pissum, dat 
vroeger van  Eymke Curkes was 

Thijs  Koexken  
Katrijn Hannes  een kuil bij het valderen 

naar Curbos 
Areth Krans van haar huis en hofstad in 

de Joedenstroet 
Kate Koumans hoeve op het Roet 
Janne Smeitz 
Ida Loupers 
Henne Nagels 
Merten van Katzbeck van land op 

Duvels Royt te Dieteren 
Daem Zavelant  had een huis dat vroeger 

van Wil Dreiskes was 
Dynen der Krend 
Goerdt van der Helle 
Jan Coppelen 
Joech Kuperbender een huis in de 

Joedenstraeten 
Jan Loupe 
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Effe raoje deil (20) – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
1.Vlegegare 

1. Gare of touw veur de wèndjvogel 
2. Vlegenèt veur paerd 
3. Dun neijgare 

2.Bizze 
1. Fluustere 
2. Op hol sjlaon van kuuj 
3. Zoeme van ein bie 

3.Kwagkelieër 
1. Krenkelike miensj 
2. Broene kwakkert 
3. Ónzeker op de bein 

4. Huijpölling 
1. Saort kever 
2. Kopkösse (peluw) 
3. Reek veur huij op te sjtaeke 

5. Krosjere 
1. Haoke (handjwerk) 
2. Emes euverhoup vare 
3. Kènjersjpelke 

6.  Blawverve 
1. Zekske blaw in de wesj doon 
2. Blaw in ’t witsel veur de sjtal (taege vlege)  
3. Opsjöppe, lege 

7. Berape 
1. Roew plieëstere 
2. Achtergebleve klein aerpelkes rape op ’t veldj 
3. Sjtruije mit sinterklaos 

8. Neugenuiger 
1. Bloodzjwaer 
2. Sjaele 
3. Emes dae alles in de gate haet 

9. Loupsjans 
1. Saort daaklat 
2. Vlonder 
3. Jatsbieës, ummer óngerwaeges 

 
  

EFFE RAOJE 
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Aw foto’s 
Schoolreis naar Schiphol 7 juni 1955 Lagere meisjesschool Susteren 

Zuster Josepha en zuster Ambrosia (van ’t wesjhoes) 
Staand: Ellie Claessen, Jose Poirters, Sophie Lambermon, Barbara Hellebrekers, Marlène 
Meuffels, Truus Sanders, Wilhelmien Reiners, Marlies Klinkers. 
Voor: Lien Schreurs, Roos Gijzels, Mariette Widdershoven, Annie Derks, Miet Michiels, 
José Kelleners. 
 
Jongensschool Susteren eind 1961: opstellen voor het naar binnen gaan  

AW FOTO’S 
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Slagerij Schrijnemakers en bondshotel Henssen 

Deze foto, wellicht genomen rond 1930, toont ons nog een bijzonderheid, namelijk het ijzeren 
hekwerk , gemaakt om te voorkomen men zo maar de gracht inrolde. Het hekwerk staat links 
vóór de slagerij, rechts een heel stuk achter het bondshotel. Het toont aan dat de gracht schuin 
de weg Marktstraat-Feurthstraat kruiste, een oud overblijfsel uit de tijd dat de Rode Beek hier 
haar rustige loop onder de gewelven van de Feurderpoort had. 
 
10 mei 1940. Duits leger passeert grensovergang in de IJsstraat.  
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Programma  2020 
 
Zoals in het woord van de voorzitter al aangegeven is, gaan activiteiten waarbij 
groepen samenkomen, niet door. Dus geen bijeenkomsten en ook geen feestelijke 
viering van ons 50 jarig bestaan als vereniging. Wij zullen u bij nieuwe 
ontwikkelingen tijdig informeren en houden contact via onze website. 
 
 
 
 
 
De oplossinge van Effe Raoje.   
1=2    2=2    3=1    4=2    5=1     6=3     7=1    8=1    9=3 
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Weurdje van de redaksie  
Nieuwe locatie en contributie  
Zoals voorgaande jaren hebben een dertigtal leden hun contributie over 2020 nog 
niet voldaan en zij zullen half oktober een herinnering ontvangen. Wilt u de 
penningmeester werk besparen, kijk dan even na of u deze wel heeft voldaan (kijk 
ook december 2019!).  
 
Door de coronacrisis hebben wij afgelopen half jaar geen gebruik kunnen maken van 
het torentje in Vastrada. Tevens konden we niet  in de kasten welke we mochten 
plaatsen in betere tijden in Vastrada. Het bestuur is dan ook al enige tijd op zoek naar 
een andere locatie. Alhoewel tegenwoordig niets zeker is, zijn wij er wel zeker van 
dat we een ruimte gevonden hebben. Contact met wethouders Gert Frische en Marian 
Bruijsten leverde op dat de gemeente in de Harmoniezaal ruimte heeft gehuurd voor 
het verenigingsleven in Susteren. Menswel zal dit voornemen vorm geven en wij 
hebben er alle vertrouwen in dat we op zeer korte termijn gebruik kunnen maken van 
het zaaltje, waar o.m. vergaderingen plaats vonden en dat ook als garderobe in 
gebruik was.  
 
Trouwens de bijdragen van Wil Filott, oud inwoner van Baakhoven, zijn een 
welkome bijdrage aan ons verenigingsblad. Dat zijn werklust nog lang vruchten voor 
onze vereniging mag afwerpen. 
  
Uiteraard weer Väöl laesplezeer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ook dit jaar verdeelt de Rabobank een budget 
onder de verenigingen. Het bedrag voor de 
afzonderlijke verenigingen wordt bepaald door 
leden van de Rabobank. Zij mogen vijf stemmen 
uitbrengen per persoon. Hoe meer stemmen, hoe 
meer de gift!!  
Bent u lid van de Rabobank vergeet dan niet uw 
stemmen tussen 5 en 24 oktober op onze vereniging 
uit te brengen! 

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 

Breng  uw stem uit tussen 5 en 24 oktober! 
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Van de vereniging 

IN MEMORIAM GERRIT HOUBEN  1942-2018 – HANS VAN ENGELAND 
Hans van Engeland  
Gerrit Houben was een fervent heemkunde-beoefenaar. 
Enkele weken geleden kreeg onze vereniging zijn gehele archief met betrekking tot 
zijn hobby geschonken. Het bestond uit ongeveer zevenhonderd boeken en ca. vijftig 
klappers met inhoud.  
Gedurende ruim veertig jaren heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van zowel 
Susteren als Echt, Pey en de Slek. Dit met een enthousiasme en vasthoudendheid die 
geen grenzen kenden.  
Omdat hij geboren en opgegroeid was “oppe Slek” heeft hij van dit dorp (en ook van 
Pey) zowat alles uitgezocht wat maar mogelijk was. Daarom hebben wij een gedeelte 
van het bestand dat alleen hier betrekking op had, gegeven aan onze 
zusterverenigingen Pejjerlandj en Echterlandj.  
Reeds in 1987 schreef hij, bij het 25-jarig jubileum van de basisschool “Op de Slek”, 
een stukje over het historie van dit plaatsje.  
Zijn interessegebied was zeer breed: families, gebouwen, dorpen, vroegere 
industrieën en gebeurtenissen (smokkelen, vechtpartijen met dodelijke afloop e.d.) 
werden onderzocht. 
Talloze malen is hij informatie gaan “ophalen” bij oudere mensen, die hem vele, 
vele, verhalen, anekdotes, volksnamen en foto’s aanreikten. Van ieder gesprek werd 
datum en gesprekspartner genoteerd. Van zijn hobby werd letterlijk alles bewaard, 
ook de kosten voor drukwerk etc. 
Ook heeft hij talloze archieven bezocht in binnen- en buitenland, zoals Sittard en 
Maastricht, Schloss Brühl, Antwerpen en Hasselt. Om oude aktes uit de 17e en 18e 
eeuw te kunnen lezen werden cursussen gevolgd (o.a. oud-Nederlands en Latijn). 
Niet alleen zocht hij de stamboom uit van vele mensen uit zijn directe omgeving, 
ook de opkomst en neergang van de steen- en dakpannenindustrie in onze regio 
werden minutieus vastgelegd. Gegevens van vroegere bewoners van Susteren, 
Heide, Baakhoven en Gebroek werden verzameld met vermelding van adres, beroep, 
ouders, geboorte-, huwelijk- en sterfdatum. Organisaties zoals vroegere 
gemeentebesturen, kerkfabrieken, bezitters van cafés etc. kenden voor hem weinig 
geheimen.  
Veel tijd heeft hij besteed aan de emigranten (landverhuizers), die halverwege de 19e 
eeuw op avontuur naar Noord-Amerika gingen. Hij correspondeerde met 
nabestaanden en toen hij daar een echt geïnteresseerde nazaat vond heeft hij met hem 
vele briefwisselingen gevoerd. Hij werkte voor deze man vanuit Nederland complete 
stambomen (tot heden) uit van generaties die vooral in de staat Minnesota woonden.  
Na zijn huwelijk met Mariëtte Schreuder is hij in Susteren gaan wonen en ze kregen 
twee dochters en een zoon. Naast heemkunde had hij ook nog als hobby’s muziek 
maken (klarinet) en op zondagmorgen op de racefiets bij wielerclub de Flesj.Op 19 
juli 2018 is Gerrit op 76-jarige leeftijd onverwacht overleden. 

VAN DE VERENIGING 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
In dit “coronajaar” is geen algemene ledenvergadering gepland en willen wij de 
leden toch informeren over het financiële reilen en zeilen van onze vereniging. 
Achtereenvolgens vindt u het verslag van de kascontrolecommissie en de daarbij 
voorgelegde en gecontroleerde financiële stukken. Reactie over deze financiële 
paragraaf kunt u per email sturen naar natuurvriendenSusteren@gmail.com  
 
Van de kascontrolecommissie ontvingen wij het navolgende schrijven: 
Susteren 18 augustus 2020 Leden van de kascontrolecommissie, aangesteld in de 
Algemene  Vergadering van 2019 conform het bepaalde in hun Statuten van de 
VERENIGING VAN NATUURVRIENDEN SUSTEREN, hebben op 18 Augustus 
jl. bij de heer Wil Schulpen, penningsmeester van genoemde vereniging thuis de 
bescheiden van rekening en verantwoording der financiële middelen van de 
Vereniging van Natuurvrienden Susteren gecontroleerd. De saldi van de 
bankrekeningen waren akkoord met de door de bank verstrekte  eindsaldo  van 
31december 2019 van de Rabo-bedrijfsspaarrekening als ook het saldo van 31dec 
2019 van de Rabo Zakelijke  rekening. Het saldo van de kas was conform het door 
de penningmeester  bijgehouden kasboek. De kascontrolecommissie stelt de 
Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester , de heer Wil Schulpen, 
voor zijn gevoerd  beleid te dechargeren  en de jaarrekening  2019 goed te keuren. 
Was getekend mevrouw Mattie Kiesouw, de heren E. Montforts en H. v. Engeland 
 

  Jaarrekening 2019             Jaarrekening 2018      
Omschrijving IN 2019 UIT 2019  IN 2018 UIT 2018 
Contributie 4.220,00   4.135,00  
Subsidie 1.300,00   1.084.20  
Giften  372.52   521.15  
Rente  1.13   0,00  
Heemklank      
Heemavonden 162.60   184.95  
Reizen 5.053.50   4.725,00  
Bijzondere activiteiten 3.079,45   799,78  
Overige inkomsten 2.000,00     
      
Bestuur en administratie  877.60   340,26 
Abonnementen/lidmaatschappen  84,00   60,00 
Archief en bibliotheek  2.347,00   33,75 
Representatie  223.90   421,04 
Heemklank  2.180.07   2.169,25 
Heemavonden  1.002.45   1.149,45 
Reizen  5.257,50   4887,00 
Bijzondere activiteiten  3.860,21   669,30 
Overige uitgaven  617,08    
SALDO (Negatief, tekort) 260.61    1.720,03 
      
TOTALEN 16.449,81 16.449,81  11.450,08 11.450,08 

 

mailto:natuurvriendenSusteren@gmail.com
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Toelichting: 

IN  Giften:  Dit is de bijdrage uit het fonds van de Rabobank clubactie.  

IN Bijzondere activiteiten: Herdenking 75 jaar bevrijding (2200 subsidie en 224.45 
vrijwillige bijdragen) en Sjterre Sjtarole (655). 

IN Overige inkomsten: bij vaststelling begroting is besloten om € 2.000,00 eigen 
middelen te gebruiken voor de aanschaf van computer en beamer 

UIT Archief en bibliotheek. Hieronder is verantwoord computer, beamer etc. 2100; 
cursus genealogie  (100), opslag negatieven (50)  

UIT Overige: aanschaf geluidsbox en microfoon 
 
 

Balans                                                         1 jan 2019     31 dec 2019 
 
Kas 7,12 169,57 
Rabobank 1.825,58 507,42 
Spaarrekening 10.000,00 9.000,00 
Nog te ontvangen gelden 0,00 0,00 
TOTAAL activa 11.832,70 9.676,99 
 
Fonds producten  1.052,53 1.057,53 
Contributie (vooruit ontvangen) 1.545,00 1.750,00 
Nog te betalen/ vooruit ontvangen 105,10 0,00 
TOTAAL passiva  
(zonder eigen vermogen) 2.702,63 2.807,53 
 
 
Eigen vermogen 9.130,07 6.869,46 
 
 
TOELICHTING : 
Fonds producten: een reserve om bijzondere uitgaven te financieren als boeken, 
CD’s en leesplanken. Het fonds oorspronkelijk (2010) gestart met € 1.000,00 , een 
donatie van de RABO bank. 
Vooruit ontvangen contributie: voor 2019  
 
Eigen Vermogen:  afname  2.260,61 

-  Aanschaf apparatuur  €2.000,00 (besloten jaarvergadering 2019) 
- Tekort jaarrekening € 260,61 
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Begroting 2020 
Volledigheidshalve bieden we ook een begroting van het lopende jaar. Wij vonden 
het zinloos om de oorspronkelijke begroting voor de jaarvergadering nu aan u voor 
te leggen. Het jaar is immers in een ver gevorderd stadium en het is niet 
waarschijnlijk dat er nog veel onverwachte uitgaven zullen zijn. De activiteiten zijn 
alle opgeschort. Deze begroting zal dan ook al een voorlopige jaarrekening  lijken. 
Wij hebben immers reeds de resultaten van de afgelopen acht maanden verwerkt in 
onderstaand overzicht  
 

Omschrijving IN 2020 UIT 2020 
Contributie 4.100  
Subsidie 1.278  
Giften  P.M.  
Rente  0  
Heemklank 0  
Heemavonden 87  
Reizen 0  
Bijzondere activiteiten 0  
Overige inkomsten 0  
   
Bestuur en administratie  50 
Abonnementen/lidmaatschappen  100 
Archief en bibliotheek  50 
Representatie  200 
Heemklank  2.200 
Heemavonden  50 
Reizen  0 
Bijzondere activiteiten  850 
Overige uitgaven  265 
   
   
SALDO (positief, over)  1.700 
   
TOTALEN 5.465 5465 

 
 
UIT bijzondere activiteiten:  

- Extra heemklank in verband met 75 jaar herdenking bevrijding Susteren 
- Bloemen graf Engelse soldaat 

 
Overige uitgaven 

- Aanschaf filmdoek 
- Bankkosten 
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Vlindertuin: Lepidoptarium – Jac van de Winkel 
J.L.M.W. (Jac) van de Winkel   

Susteren is een Lepidoptarium rijker. Voor alle duidelijkheid: Een Lepidoptarium is 
een vlindertuin. Het is geen echt aangelegde tuin, maar meer een veld waar bloemen 
ingezaaid zijn. Tuin dus in de betekenis van een stuk grond waar gewassen zijn 
ingezaaid. 
Bij de taxonomie worden de Animalia ( dieren ) in verschillende stammen ingedeeld. 
Een van deze stammen wordt gevormd door de Arthropoda ( Geleedpotigen) deze 
bevat de klassen van  de duizendpotigen, de kreeftachtigen , de spinnen en de 
insecten ( zespotigen). De insecten zijn weer in verschillende ordes verdeeld, zoals 
bijvoorbeeld de kevers ( Coleoptera) en de vlinders ( Lepidoptera). Vandaar de naam 
Lepidoptarium. 
De vlindertuin ligt In de Mehre, tussen Wegbend, Gregoriuslaan en de Rode Beek 
in. 

NATUUR 

http://www.natuurvriendensusteren.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vlinder-ligging.jpg
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Deze vlindertuin is een onderdeel van een groter project, want In nog vijf andere 
Limburgse gemeenten zijn bloemenvelden ingezaaid. Beeldend kunstenaar Stefan 
Cools is dit project gestart en werkt  samen met het IKL en de stichting The Butterfly 
House. Hij is van plan de resultaten te verwerken in een boek en een expositie in te 
richten bij museum De Domeinen in Sittard. 
De vlindertuin is dit voorjaar ingezaaid met een zaadmengsel van inheemse soorten. 
De eenjarige soorten, onder andere klaproos, zullen dit jaar waarschijnlijk al bloeien. 
De tweejarige soorten die in het eerste jaar bladeren leveren, bloeien pas in het 
tweede jaar en sterven daarna af. Om bijvoorbeeld knoopkruid in bloei te zien, zullen 
we dus nog even geduld moeten hebben. 
De vrijwilligers die een keer per maand gaan monitoren starten in juni. Dan zullen 
er na het droge voorjaar weinig planten in bloei staan, als ze er al staan. Om de 
planten en vlinders te herkennen zijn zoekkaarten uitgedeeld. Op de vlinderzoekkaart 
staan 31 vlinders afgebeeld. Als er een vlinder niet gedetermineerd kan worden, moet 
getracht worden deze te fotograferen, zodat een specialist hem later kan 
identificeren. Op de zoekkaart voor de planten staan 39 planten afgebeeld. Hier zijn 
naast de gehele plant, de bloem en het blad vergroot afgebeeld. Naast deze planten 
die waarschijnlijk in het zaadmengsel hebben gezeten, kunnen er zeker nog andere 
soorten voorkomen. Ook nu weer geldt: maak een foto en stuur die op, als je de plant 
niet kent. De grassen worden buiten beschouwing gelaten. 
Naast het waarnemen van de vegetatie en de vlinders worden er meer gegevens 
gevraagd. Zo is er een tabel om de temperatuur, de bewolking, de windkracht en het 
zonlicht (uv-index) te noteren. 
Kunstenaar Cools wil graag nog meer gegevens krijgen. Hij wil graag dat de 
vrijwilligers artistieke waarnemingen uitvoeren. Zo vraagt hij, om aan de hand van 
een kleurenwaaier met verschillende tinten geel, vast te leggen, welke tint geel de 
aanwezige gele bloemen hebben. Zo wil hij natuur en kunst combineren. 
Deze kleurenwaaier en de zoekkaarten zitten samen met een waarnemingsformulier 
en instructies in de Goodie-bag, die iedere vrijwilliger krijgt als iemand zich 
aanmeldt. 
Tijdens het monitoren op 29 juni is onderstaande foto genomen. 

http://www.natuurvriendensusteren.nl/wp-content/uploads/2020/07/vlindedrs-veldje.jpg
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Duidelijk is te zien, dat er weinig planten in bloei staan. De bodem is nog lang niet 
bedekt en er groeien veel grassen. De vlinders die bij de monitoring op het einde van 
juni werden waargenomen waren kleine koolwitjes. Op een gegeven moment waren 
er in en buiten de vlindertuin zeven koolwitjes tegelijkertijd te zien. Verder werden 
er geen andere soorten gezien. De verwachting is dat dit in de komende maanden zal 
veranderen. 
Bij het Lepidoptarium staat een paal met informatie. (zie boven dit artikel). Als 
iemand geïnteresseerd is kan hij gewoon gaan kijken, maar hij of zij kan zich ook 
aanmelden om te monitoren. Vrijwilligers zijn welkom. 
Aanmelden kan via: info@thebutterflyhouse.nl 
  
j.l.m.w.vande.winkel@home.nl 
 
Bronnen: 
- Fauna von Deutschland  
- Wikipedia  
- Stichting “The Butterfly House  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaes).  

mailto:info@thebutterflyhouse.nl
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Spotvogel of Orpheusspotvogel? - Jan Smeets 
Jan Smeets 
 
In de ochtend van woensdag 24 juni hoorde ik langs het fietspad Heerenstraat einde 
IJzerenbos in de bosschages een kakofonie van vogelgeluiden. Zwartkop, Geelgors, 
Grasmus én een geluid dat meteen mijn aandacht trok. Nogmaals luisteren. Já een 
Spotvogel. Of, was het een Orpheusspotvogel? De Spotvogel is in Limburg een 
algemeen voorkomende soort, de Orpheusspotvogel is vrij zeldzaam. Nogmaals 
zoeken of ik met mijn verrekijker de vogel in de struiken kan vinden. Nee!  
Beide soorten lijken qua uiterlijk erg veel op elkaar. Herkennen via zangdeterminatie 
is makkelijker. De zang van de Orpheusspotvogel is sneller en minder rauw dan de 
Spotvogel. Maar dan!  
 
Twee vogels vliegen op 15-20 m afstand vanuit de jonge struiken naar de top van 
een hoge berk. Al snel krijg ik een zingende vogel tegen een helderblauwe lucht 
mooi in beeld. Een Spotvogel! De vogel zingt met ver geopende bek een explosief 
nasaal rauw spotvogelgeluid, dat hij na korte pauzes telkens weer herhaalt. Mooi om 
een Spotvogel van dichtbij te zien en te horen! De opvallende lichte vleugelbaan op 
de bovendelen van de vogel sluit de Orpheusspotvogel uit, waar ik op had gehoopt.  
       

 
Spotvogel, 24 juni 2020 IJzerenbos. Foto: Ton Vranken 

        

NATUUR 
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De Spotvogel is in het IJzerenbos een schaars voorkomende soort, die vanuit 
Midden-Afrika rond half mei naar hier komt om te broeden. Van het paartje 
Spotvogels dat bij de Laak- en Broekgraaf grenzend aan het 
natuurontwikkelingsgebied op 24 juni werd aangetroffen, staat niet vast of dit paartje 
jongen heeft grootgebracht. Ook op meerdere vervolgbezoeken zijn geen jonge 
vogels waargenomen.   
 
Volwassen Spotvogels hebben een lichtgele borst en buik en een meer 
geelgroenachtige bovenzijde. De soort staat bekend om zijn zeer gevarieerde zang, 
met imitaties van andere soorten. Spotvogels worden vaak door Koekoeken als 
waardvogels gebruikt. Koekoeksvrouwtjes leggen graag haar eieren in nesten van 
Kleine Karekieten en Spotvogels die de eieren uitbroeden en de jongen 
grootbrengen. 
 
Orpheusspotvogel. Terwijl ik naar de zang van de Spotvogel luisterde, herinnerde 
ik mij een waarneming van een Orpheusspotvogel in het IJzerenbos. In de Avifauna 
van Limburg staat deze waarneming uit 1999 vermeld met de opmerking, “deze 
vogel bevatte spotvogelstrofes waardoor een hybride Orpheusspotvogel x Spotvogel 
(kruising) niet was uit te sluiten.”  
 
Dank aan Ton Vranken voor het beschikbaar stellen van de foto.  
 
Literatuur: 
Avifauna van Limburg 
Vogelarchief Limburg 
Broedvogels in Nederland 2016  
 
Jan Smeets, Jozefstraat 15, 6114 EG Susteren 
jan-smeets@ziggo.nl 
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Neet waor of ouch gelaoge – Loek Storken  
Loek Storken 
 
In zó’n röscafeeke bie ’t wanjele den wurt meistal ieës einen tied ge-aw-hoord, en 
den wurt pas ech gezeiverd. Det roswerk dao baove in die köpkes, det mót ieës get 
op gang kómme. Ouch get “sjmaere” kan door de bod waal èns helpe en det duit in 
elk geval gein kwaod. Mer den waere de probleme ouch volop op de taofel gegoaid. 
De meiste van ós wanjelclupke höbbe groate probleme mit ’t sjtofzuige.  
Zoa haw eine ei raedje los, mer volges die angere haw d’r det al väöl langer. En det 
beperkde zich ouch neet tót ein raedje, volges zien kammeraote haw d’r ze alle veer 
los, óndanks det dae sjtofzuiger van dem mer twieë raedjes haet. Daobie haw d’r die 
raedjes ouch nog neet allemaol op ein riej. Ich dènk det w’r mit dem toch mer èns 
nao ’t re-pair-café mótte. 
Weer höbbe ’t zjwaor, want es w’r van ’t wanjele thoeskómme, den sjtuit bie de 
meiste van ós de sjtofzuiger al gereid, dwars in de keukedeur , zoadet w’r d’r veural 
neet langs kènne kieke. Eine is al opgewaes veur ’t diploma Reddend Sjtofzuige. Det 
höbse hel neuëdig es de vrouw dich euver de sjlang sjtrukelt.  
Einen angere koos mer geine nuje zak kriege, dao haw d’r al sjtad en landj veur 
aafgeloupe. Nog effe, en den höbbe w’r trouwes hie in ’t landj allein nog mer aw 
zek. 
Volges mich wore die sjtofzuigers van die jónges toch waal wied versjlete, mer 
waem is det neet? 
Ze höbbe dèkker neet allein probleme mit de raedjes, mer dèks ouch mit de weurd. 
Ze kènne ’t richtige woord neet op ’t richtige ougenblik vènje. Zoa vertèlde eine det 
d’r nao de jaordeens van de tennisclub woor gewaes, en det woor toch waal eine 
zjwaoren daag gewaes, want dao mósse dich altied eine sjtevige drènke.  
“Waat jaordeens?”, zaet eine, “die tennisclub is toch nog neet doad!” Toen bleek dus 
det hae de jaorvergadering bedoeld haw, mer det woor die angere nog neet èns 
opgevalle. 
Op zó’n jaorvergadering zeen d’r altied waal probleme, en es d’r gein probleme zeen, 
den zeen d’r, wie g’r weit, altied waal luuj die probleme make. Det zeen die, die 
thoes niks te zègke höbbe, en die wille den op zó’n vergadering get van hunne Jan 
make. Det zuusse in elke gemeinteraod en op den tillevisie ouch regelmaotig trök. 
Mer ja, dae wat ’t minste euveral van aaf wèt, dae sjtèlt de meiste vraoge. Det is van 
eine kantj natuurlik ouch logisch, want dae mót nog ’t meiste lieëre. En oet ervaring 
weit ich, dae sjtèlt ouch dèks de sjtómste vraoge. 
W’r höbbe ós in ’t cafeeke óngerwaeg mer èns röstig bieëingezat en toen höbbe w’r 
alles nog èns good gecaramelliseerd, en wie w’r alles op ei rieke hawwe, ouch nog 
èns geëpileerd. Dit zeen waal neet de richtige weurd, mer dao mót g’r de stalactiete 
mer èns euver naolaeze. 
Ton zaet ummer: esse de richtige weurd neet mieë vunsj, den mósse mieë Pleegzuster 
Glühwein drènke, dao zit iezer in, en den krisse weer mieë zuursjtof in de herses en 
den krisse weer eine klaore kop. Volges mich krisse van mieë iezer jus eine zjwaore 
kop.“Doe bès mich einen iezere, doe”, zag Ton, wie ich hem det vertèlde. 

DIALEK 
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„Mer wo kènse dae Pleegzuster Bloedwijn noe nog kriege? Det is get van vreuger!“, 
vreug eine. „Ja jóng“, zaet Ton weer, “dao mósse veur nao Eisen Jansse, en vreuger 
moosse daoveur nao Mente op den Tudderderwaeg. Die laefde daovan!” 
Volges dae jóng krisse dao ouch minder frumsjele van en blifse langer jóngk, want 
det iezer det is hel en det rumpelt neet. Det kan waal allemaol zoa zeen, mer volges 
mich geisse waal väöl eerder roste, en det iezer det krig allemaol haorsjeurkes, en 
det is ouch neet alles. Die men, die wille mer jóngk blieve, ouch al zègke ze det neet. 
Mer väöl dènger blieve waor, ouch esse ze neet zaes. 

 
Mit die kómmende verkezinge bie de Amerikane 
heuërse ouch väöl dènger, wose van opaan kèns det ze 
gelaoge zeen. Eerder zagte ze van daen Trump: ‘Dae lug 
wat d’r zich baejt, en zoagaw d’r de moel aope duit”. 
Noe kènse dao nog bie doon: “En zoa gaw es d’r 
twittert”. Mer hae haet waal “Amerika weer op de kaart 
gezat”. Waat det den ouch moog beteikene! 
Tót nog toe höb ich, wie g’r waal gemerk zult höbbe, 
ummer de waorheid gesjreve, mer vanaaf noe moog ich 
ouch roddele. Ich höb van mien collega-wanjelieërs 
toesjtömming gekrege óm ouch get d’rbie te fantasere 
en mich ouch get “leugentjes om bestwil” of fake-nuujts 
d’rbie  te bedènke. In de Nederlandse pers, op den 
tillevies en in de Story en de Privé gebeurt dit al 
jaorelangk zoa, en ouch de zoagenaamde “serieuze pers”  
kènse de lètste jaore al neet al te väöl mieë geluive. Dus 
woróm zou ich noe, ómdet ich nog ei bietje ieërlik en 
serieus opgetrokke bèn, neet ouch èns get oet miene nak 
moge lulle. Sorry veur dit taalgebroek, mer g’r zeet det 
ich al mien bès doon óm mich aan ’t fatsoen van het  
allewiele heersende “journaille de crapule” aan te passe. 
Det mósse waal in dezen tied, want anges kènse neet 
mieë mit, en krisse ouch neet die viefdoezend euro per 

sjtökske, die Jan Mulder krig (wie ze zègke?!?). 
Vreuger baejde de luuj zich det ’t de moord galoppeerde óm mer in daen hemel te 
kómme. Mer de broeders en de tuinmen in de zusterkloasters, die kome meistal neet 
in den hemel. Die hawwe h’m hie ónger op de aerd. Dao zörgde die zusterkes waal 
veur. Teminste , zoa woort det meistal vertèld. Mer esse al ei paar middige op höbs, 
den wètse det ’t meiste wat (veur waor) vertèld wurt, ouch oet daen dikken doem 
gezaoge is. 
Zoa höbbe ze in Amerika daen Trump de lètste jaore nog neet kènne betrappe op get 
wat waor is. Toch höbbe ze zich dae petroan ingelag, mer mien mam zou zègke: Die 
kómme zich nog aan ’t kratse wo ze nog noait jeuk höbbe gehad. 
Mer veur Trump zou det gaar gein probleem zeen, es dae neet in den hemel zou 
kómme. Den lieët d’r zelf eine boewe, en geluif mer det dae sjónder en groter is es 
dae van ós. En van de sjtein van die Mexicaanse moer. 
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Een caféruzie met fatale afloop in Susteren in 1905 – Wil Filott 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Op zondagavond 10 december 1905 was een aantal jongemannen uit Gebroek en 
Baakhoven op stap in Susteren. Daarbij werden behoorlijk wat biertjes gedronken. 
Die jongemannen waren de broers Johannes (Jan) en Hermanus (Herman) Suijlen uit 
Gebroek, Maantje van der Leek uit Baakhoven en Mathijs (Ties) Geurts uit 
Gebroek.1 Die stapavond mondde uit in een caféruzie met dramatisch gevolg. 
 
Het bezoek aan het café van Wiro Hansen 
Om een uur of elf kwam het gezelschap de herberg van Wiro Hansen te Susteren 
binnen.2 De dochter van Wiro Hansen, Barbara, stond met Willem (Giel) Peters aan 
deur. De bezoekers vroegen en kregen bier. Even later kwam Giel Peters binnen die 
vroeg waarom hij geen bier kreeg. Dat was hem namelijk eerder geweigerd door 
Barbara Hansen, dochter van de herbergier en verloofde van Giel Peters. Er ontstond 
een woordenwisseling tussen Jan Suijlen en Giel Peters, die ontaardde in 
handtastelijkheden. Daarbij beet Jan Suijlen in de lippen van Giel Peters tot bloedens 
toe. Giel Peters greep een kan van het buffet en sloeg die stuk. Jan Suijlen diende 
Giel Peters enkele vuistslagen toe. Jan Suijlen greep een kacheldeksel. Dat werd hem 
afgenomen. Daarna werd hij buiten de deur gezet, waarna hij hevig tegen de deur 
begon te stampen. Barbara ging naar buiten en zei tegen Jan dat hij zich kalm moest 
houden en naar huis gaan. Jan Suijlen en Ties Geurts gingen toen op weg naar huis. 
Bij de brug over de Rode Beek bij de “Gebroekschen Weg”,3 keerde Jan om en ging 
terug naar het café en zei tegen zijn broer Herman: “ga mee naar huis”. Buiten raakte 
Jan weer slaags met Giel. Giel heeft toen Jan meerdere keren met een mes gestoken. 
Jan Suijlen probeerde weg te vluchten. Hij zou nog geroepen hebben “Ties, kom, ga 
naar de pastoor. Ik moet sterven. Ik ben gestoken”. Jan Suijlen is toen bij 
Hellebrekers4 naar binnengebracht en vervolgens bij Jessen naar binnen gedragen 
terwijl de darmen uit zijn lijf hingen.5  
De gewaarschuwde dokter Schoenmakers uit Sittard heeft later de eerste 
geneeskundige hulp aan Jan Suijlen verleend. Hij constateerde drie wonden, waarvan 
een in de buik ter diepte van vijf centimeter. De buikwonde was levensbedreigend 
                                                      
1 Gebroek was een thans geheel verdwenen gehucht met een vijftal woningen, veelal 
boerderijen, een kilometer zuidwestelijk van Baakhoven. Het gebied is nu van Baakhoven 
gescheiden door de autosnelweg A2. Alle woningen en boerderijgebouwen zijn gesloopt. Het 
gebied is thans onderdeel van Holtum Noord en geheel opgeslokt door gebouwen met 
handels- en industriële functies. 
2 In de krantenberichten wordt nergens vermeld waar de herberg van Hansen lag. Deze 
herberg lag naar mijn mening in de huidige Wijnstraat te Susteren. 
3 Met “Gebroekschen Weg” wordt waarschijnlijk de huidige Baakhoverweg bedoeld. 
4 In de Wijnstraat woonden na de tweede wereldoorlog Louis Hellebrekers (geboren 18 
december 1902, overleden 4 december 1993) en Betje Klinkers (geboren 14 januari 1906, 
overleden 13 september 1990). Louis was schoenmaker en had een schoenwinkel. Zijn ouders 
waren Joseph Hellebrekers en Ida van den Hoven. 
5 Volgens een bericht in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 13 december 1905 werden door 
“den Eerw. Heer Klinkum de laatste H.H. Sacramenten toegediend”. 

HISTORIE 
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omdat een darm was geperforeerd. De wonde in de darm heeft hij gehecht. Ondanks 
die medische verzorging door dokter Schoenmakers, die daarmee enkele uren bezig 
is geweest, is Jan Suijlen op 12 december 1905 `s ochtends overleden aan de 
gevolgen van de steekpartij. Brigadier Luijten en marechaussee Jongen van de 
marechaussee te Sittard zijn de volgende dag 12 december vroeg in de morgen samen 
met de burgemeester6 en de gemeentepolitie van Susteren naar de woning van Giel 
Peters gegaan. Daar heeft men hem uit bed gehaald en zijn kledingstukken in beslag 
genomen. Het mes werd niet aangetroffen. Giel is naar Maastricht7 overgebracht en 
daar in de gevangenis opgesloten. Op woensdagmiddag arriveerde het gerechtelijk 
parket uit Maastricht en werd door twee dokters een lijkschouwing uitgevoerd. Ook 
werd Giel vanuit de gevangenis te Maastricht naar Susteren gebracht en met het lijk 
geconfronteerd.8 
 
De berichtgeving 
De steekpartij met dodelijke afloop in Susteren was landelijk nieuws. Landelijke en 
regionale kranten berichten daar, soms uitgebreid, over. Ik noem hier een aantal 
daarvan: Tilburgsche Courant, Limburger Koerier, De Tijd, Dagblad van Noord-
Brabant, Het Vaderland, Het Volk, De Courant, de Nieuwe Tilburgsche Courant, Het 
Nieuwsblad van Friesland, de Arnhemsche Courant, de Delftsche Courant, de 
Bredasche Courant.  
De berichtgevingen verschilden nog wel eens van elkaar was en soms was een 
bericht enigszins tendentieus. Zo luidt de openingszin in het bericht in het 
Nieuwsblad van Friesland van 16 december 1905 als volgt: “ In `t ruwe Zuiden is 
weer een moord gepleegd.”  
In de Tilburgsche Courant van 17 december 1905 staat: “De verslagene (Jan Suijlen) 
was de zoon van brave en oppassende ouders en stond alhier als een braaf jongeling 
bekend. “In de Maasbode van 13 december 1905 staat onder de kop “Moord in 
Susteren”: “Ten gevolge van misbruik van sterken drank ontstond te Susteren ruzie 
tusschen de jongelieden Peters en Suijlen, die beiden ongeveer 20 jaar oud zijn”.  
Voor de Limburger Koerier was deze zaak aanleiding om nog eens te waarschuwen 
tegen de gevolgen van overmatig gebruik van alcoholische dranken. Hieronder staat 
een passage in bloemrijke taal daarover in de Limburger Koerier van 31 januari 
1906.  
“`t is Zondag, de jongens gaan onder elkaar uit, loopen, daar niets anders hen trekt, 
naar de cafés, verzwelgen er ongelooflijke hoeveelheden bier, geraken in zulk een 
verhitten toestand, dat `t geringste meeningsverschil opgeblazen wordt tot een felle 
vijandschap, en dan…, `t mes zit zoo los, de drank maakt zoo verblind! Nauwelijks 
een minuut later of een der aanwezigen, iemand in den bloei der jongelingsjaren 
veelal, ligt daar stervensreutelend, wentelend in zijn bloed neer. Twee 
menschenlevens zijn verwoest! Want ook de dader zal, als hij morgen gansch 
                                                      
6 J.F.J. Evertz was van 1899 tot 1923 burgemeester van Susteren. 
7 In een bericht in de Tilburgsche Courant staat dat Giel nog met de zwaargewonde Jan 
Suijlen is geconfronteerd en zwaar geboeid naar Maastricht is overgebracht. In een andere 
krant staat dat hij naar Sittard is gebracht. 
8 Volgens de Tilburgsche Courant van 17 december 1905 bleef Giel Peters tot dusverre alle 
schuld hardnekkig ontkennen. 
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ontnuchterd is, den omvang van zijn gruweldaad eerst volkomen overzien. Wat 
wroeging zal dan niet zijn deel zijn, behalve de gerechte straf, die hem jaren lang aan 
de samenleving onttrekt, welke op zijn voorhoofd meest voor zijn leven lang, de 
schande der gevangenis drukt! Aan den vooravond van den Eersten Limburgschen 
Drankbestrijderdag kan `t zijn nut hebben de ontzettende gevolgen van `t overtollig 
gebruik van bier en alcohol te teekenen in schrille kleuren”.  
 
De rechtszaak  
Op 22 december 1905 werden door de rechter van instructie van de rechtbank te 
Maastricht een tiental getuigen opgeroepen. De verdachte Giel Peters had inmiddels 
een volledige bekentenis afgelegd.9 
 
Al op 31 januari 1906 stond Willem Peters terecht voor de steekpartij voor de 
rechtbank in Maastricht voor een propvolle zaal. In de Limburger Koerier van 1 
februari 1906 wordt uitgebreid verslag gedaan van de terechtzitting. Tijdens de 
rechtszitting werden een aantal getuigen en twee deskundigen gehoord. 
De eerste getuige was brigadier Luijten10 van de marechaussee te Sittard. Hij schetste 
de gang van zaken bij de arrestatie van Giel Peters. Daarbij merkte hij op dat het hem 
daarbij voorkwam alsof de verdachte toen nog onder invloed van drank was. 
De tweede getuige was Herman Suijlen, landbouwersknecht, broer van Jan Suijlen. 
Hij schetste de gang van zaken die avond in het café van Hansen. Hij verklaarde dat 
hij na zijn vertrek uit het café ruzie gehoord had en gezien had dat Jan Suijlen en 
Giel Peters bezig waren. Hij zag vervolgens zijn broer tegen de muur van het café 
van Hansen vallen. Hij verklaarde duidelijk gezien te hebben dat Giel Peters Jan 
Suijlen een stoot toebracht in het onderlijf; hij was maar 5 à 6 passen van hem 
verwijderd. Hij had niet gezien dat Giel Peters iets in zijn hand had. Geurts heeft Jan 
Suijlen daarna opgetild; hij werd bij Jessen binnengedragen, terwijl de darmen uit de 
buik hingen. Hij heeft nog aan Giel Peters gevraagd: “heb jij dat gedaan?” waarop 
Peters geen antwoord heeft gegeven. Giel Peters is vervolgens naar van Thoor 
gelopen; hij was volstrekt niet opgewonden. 
De derde getuige was Mathijs Geurts, metselaar wonende te Gebroek, Susteren. Zijn 
verklaring omtrent het gebeurde in het begin in het café was gelijkluidend aan die 
van Herman Suijlen Hij verklaarde niet gezien te hebben dat Jan Suilen met zijn 
gezicht op dat van Peters had gelegen. Wel had hij gezien dat Jan Suijlen Peters 
vuistslagen heeft toegebracht. Nadat Jan Suijlen buiten de deur van het café was 
gezet heeft hij, Mathijs Geurts, Jan Suijlen gevraagd of hij mee naar huis ging. 
Vervolgens gingen ze samen de Gebroekschen Weg op, tot aan de brug. Toen vroeg 
Jan Suijlen: “waar is mijn broer Herman?” en keerde terug in de richting van het 
café. Jan Suijlen zei tegen zijn broer: “ga mee naar huis”. Plotseling raakten Jan 
Suijlen en Giel Peters weer aan het vechten. Hij heeft gezien dat Jan Suijlen tegen 
de muur is gevallen, maar heeft niets gezien van het steken. Jan Suijlen vluchtte 
vervolgens weg onder de uitroep: “Ties, kom, ga naar den pastoor. Ik moet sterven. 
Ik ben gestoken”. Jan Suijlen is toen eerst bij Hellebrekers binnengebracht, later 
                                                      
9 Volgens de Limburger Koerier van 28 december 1905 maakte een hevige aandoening zich 
van Giel Peters meester bij het verhoor van de getuigen waarmee hij werd geconfronteerd.  
10 In het verslag in de Limburger Koerier wordt hij aangeduid als Leijten. 
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bracht men hem naar Jessen. Mathijs Geurts kon niet verklaren of Peters of Suijlen 
dronken waren en wist ook niet of ze veel gedronken hadden. 
De vierde getuige was Herman van der Leek, arbeider te Susteren. De verklaringen 
van deze getuige waren gelijkluidend aan de eerdere omtrent de eerste twist in het 
café. Hij verklaarde dat hij Jan Suijlen met Peters op de brug van de Gebroekschen 
Weg heeft gezien. Hij heeft Peters ook zien steken. Hij heeft geen mes in de hand 
van Peters gezien. Hij verklaarde ook dat hij met Jan Suijlen van 5 tot 11 uur uit is 
geweest en dat zij ieder 15 á 20 potjes bier hadden gedronken. 
De volgende getuige was Helena van Thoor, te Susteren, woonachtig tegenover het 
café van Hansen. Zij verklaarde dat zij in de loop van 10 december spektakel hoorde 
en naar buiten ging. Zij zag ’manspersonen die in beweging waren en stemmen die 
riepen. Zij kende echter geen dier stemmen’. Peters kwam naar haar toe en wilde 
naar binnen; de toegang werd hem geweigerd. Toch wist hij naar binnen te komen 
en heeft door de schuur het huis verlaten. Zij zag dat hij een mes in de hand droeg. 
Giel Peters verklaarde desgevraagd dat hij naar van Thoor is gegaan, nadat hij 
Suijlen had gestoken, en bekende een mes in de hand gehad te hebben. 
Een andere getuige was M. Cremers, gemeenteveldwachter van Susteren. Hij 
verklaarde dat hij vernomen had dat er ruzie was bij het café van Hansen. Hij is daar 
toen daar naartoe gegaan en heeft de verdachte daar gezien en horen zeggen: “ik 
steek ze allemaal kapot”. Er stonden minstens vijftien mensen bij het café. Hij heeft 
mede Jan Suijlen naar Jessen gebracht. De verdachte was volgens hem dronken Hij 
heeft niet gezien dat de verdachte uit het huis van van Thoor is gekomen. Hij heeft 
ook geen mes gezien. 
 
Giel Peters deelde vervolgens onder voortdurend snikken mee dat hij verkering had 
met Barbara Hansen, die hem, omdat hij genoeg had gedronken, bier weigerde. Toen 
aan anderen wel bier werd geschonken, heeft hij opgespeeld. Jan Suijlen trok zich 
dat aan, vloog op hem toe en beet hem in de lippen zodat het bloed eruit liep. Verder 
vertelde hij over de bierkan en de kacheldeksel en de worsteling in het café. Hij is 
naar buiten gegaan en op de rijksweg blijven staan. Hij zag Jan Suijlen terugkomen, 
ging hem tegemoet, greep hem vast, trok een mes uit zijn zak en heeft Jan Suijlen 
enige malen in het onderlijf gestoken. Hij is toen zijn lip aan de beek gaan wassen 
en bij van Thoor binnengegaan. Hij weet niet waar hij het mes heeft gelaten. Als 
Suijlen geen ruzie had gezocht, was het nooit zover gekomen.  
De president van de rechtbank merkte op dat na een kleine ruzie binnen verdachte 
buiten wraak heeft gezocht. Bovendien had hij 20 glazen bier gedronken. 
 
De eerste deskundige, dr. Schoenmakers uit Sittard, beschreef de gang van zaken bij 
het verlenen van de eerste hulp aan Suijlen. Hij verklaarde dat de ingewanden uit het 
lichaam puilden. De buikwonde was levensgevaarlijk: een darm was doorstoken, 
welke darm hij heeft gehecht. Suijlen kon niet vervoerd worden omdat zijn polsslag 
zeer zwak was en hij voortdurend braakte. Hij verklaarde desgevraagd dat hij alles 
heeft gedaan wat hij kon met de middelen die hem ten dienste stonden. 
De tweede deskundige was dr. Roebroeck uit Maastricht, die samen met dr. Nijst op 
13 december 1905 de lijkschouwing had verricht. Hij verklaarde dat beide 
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deskundigen het volkomen eens waren met de wijze van behandeling door dr. 
Schoenmakers. 
 
Er waren ook twee getuigen a décharge: Barbara Hansen en haar moeder Catharina 
Riekens11, de vrouw van Wiro Hansen. Voor wat betreft de gebeurtenissen in het 
café verklaarden zij hetzelfde als de eerdere getuigen. Wel verklaarden beiden dat 
Jan Suilen Giel Peters heeft gebeten, voordat Suijlen het kacheldeksel ter hand nam. 
 
Het Openbaar Ministerie zei dat juridisch de zaak geen moeilijkheden opleverde. 
Giel Peters had een volledige bekentenis afgelegd. Wat betreft de eis geef ik hier de 
passage in het krantenverslag van de woorden van de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie weer. 
“Waar in Susteren Zondags vooral veel gedronken wordt, waar dikwijls ’t mes wordt 
ter hand genomen, waar een oppassend jongeling aan zijne ouders is ontrukt, zal 
spreker een zware straf eischen. Hij heeft mitsdien de eer te requireren, dat het der 
Rechtbank moge behagen bekl. schuldig te verklaren aan ’t hem ten laste gelegde, 
en hem te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de tijd van VIJF JAREN”. 
 
Na het requisitoir van het Openbaar Ministerie kwam de verdediger van Giel Peters, 
mr. Haex, aan het woord. Hij bracht naar voren dat kleine oorzaken grote gevolgen 
kunnen hebben zoals blijkt uit deze treurige zaak. Die kleine oorzaken zijn in dit 
geval:  
a. had Barbara Giel Peters bier gegeven, dan was er niets gebeurd;  
b. was Peters buiten gebleven en naar huis gegaan, dan was er ook niets 

voorgevallen;  
c. was Jan Suijlen bedaard gebleven, dan was er evenmin iets gebeurd; 
d. was Suijlen toen hij op weg was naar huis, niet teruggekeerd, dan was er 

evenmin iets voorgevallen. 
Verder zette hij vraagtekens bij de medische behandeling door dr. Schoenmakers. 
 
Mr. Haex bepleitte clementie bij de rechtbank. Hij bracht naar voren dat Giel Peters 
steeds van goed gedrag is geweest, huzaar was in Roermond, en bijna ieder zondag 
met permissie (verlof) naar Susteren kwam, wat pleit voor zijn goed gedrag. Hij 
legde ook nog twee certificaten van goed gedrag van Peters over van de 
burgemeester en de pastoor van Susteren 
 
Giel Peters had al bekend dat hij Jan Suijlen gestoken had. Hij maakte geen gebruik 
van de mogelijkheid om het laatste woord te hebben.  
 
De rechtbank te Maastricht veroordeelde Giel Peters op 13 februari 1906 tot zeven 
jaar gevangenisstraf wegens zware mishandeling den dood ten gevolge hebbende.  
Giel Peters ging in hoger beroep bij het gerechtshof te Den Bosch. De reden daarvoor 
was mogelijkerwijs gelegen in het feit dat de rechtbank te Maastricht hem tot een 
langere gevangenisstraf had veroordeeld dan het Openbaar Ministerie had geëist. Hij 
had succes. Het hof verlaagde in april 1906 de straf tot drie jaar.   

                                                      
11 De achternaam is niet helemaal juist weergegeven in het krantenverslag. Die achternaam 
luidde “Rijkens”. 
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Wat weten we van de belangrijkste betrokken personen bij dit drama? 
Jan Suijlen is geboren op 2 april 1884 en, zoals we gezien hebben, op 21-jarige 
leeftijd overleden op 12 december 1905 aan de gevolgen van messteken. De ouders 
van Jan Suijlen waren Alexander Suijlen en Agnes Janssen. Zij woonden in Gebroek. 
Dat echtpaar had twaalf kinderen. De oudste zoon was Felix Suijlen, geboren 10 
januari 1880, overleden 16 maart 1935, die in Baakhoven woonde. Felix (Fiel) was 
jachtopzichter, evenals zijn zoon Maan, beide bekende figuren in Susteren. 
 
Herman (Johannes Hermanus) Suijlen, de broer van Jan, met wie Jan op de fatale 
avond in december 1905 op stap was in Susteren, is geboren op 3 mei 1886. Hij is 
op 23 januari 1913 te Nieuwstadt getrouwd met Maria Hubertina Ubachs. Herman 
is plotseling op 20 december 1950 op 64-jarige leeftijd in Susteren overleden. Zijn 
vrouw, Maria Hubertina Ubachs is op 27 juli 1890 te Nieuwstadt geboren. Zij is op 
91-jarige leeftijd na een kort verblijf in verzorgingshuis Vastrada te Susteren op 22 
juli 1982 in het ziekenhuis te Sittard overleden. Het echtpaar Suijlen-Ubachs had vijf 
kinderen. 
 
Ties Geurts is geboren op 4 juli 1879 te Susteren en overleden op 25 juni 1951 te 
Susteren. Ties Geurts is op 8 april 1921getrouwd met Christiana Josephina (Fiena) 
Wackers, van Baakhoven 12, geboren op 19 augustus 1886 te Susteren en overleden 
op 15 februari 1922 te Gebroek. Na het overlijden van Fiena Wackers is Ties op 6 
juni 1924 in Grevenbicht getrouwd met Maria Elisabeth (Bet) Kitzen. Bet is geboren 
op 15 september 1880 te Grevenbicht en overleden op 16 juni 1957 te Guttecoven. 
In een bericht van 14 december 1936 staat dat M. Geurts te Baakhoven binnen enkele 
dagen vijf en veertig leden voor de afdeling Susteren van de R.K. Staatspartij had 
geworven.12  Deze M. Geurts is mogelijk Ties Geurts.13  
De vader van Ties Geurts was Pieter Theodoor Geurts, geboren 10 mei 1837 te 
Susteren en overleden op 8 juni 1880 te Susteren. Zijn moeder was Anna Maria 
Suijlen, geboren op 17 januari 1834 te Susteren en overleden op 16 februari 1917 te 
Susteren. Anna Maria is een zus van Alexander Suijlen, de vader van de 
doodgestoken Jan Suijlen. Ties Geurts en Jan Suijlen waren dus neven. 14. 
 
Maantje (Herman) van der Leek is op 22 februari 1879 te Susteren geboren en op 15 
september 1960 te Susteren overleden. Maantje is ongehuwd gebleven en woonde 
met zijn zus Bet (Anna Maria) van der Leek op het adres Baakhoven 5. Bet is 
geboren op 10 september 1881 en overleden in het Klooster te Holtum op 25 
september 1964.   
Barbara (Anna Barbara) Hansen, met wie Giel Peters ten tijde van de steekpartij 
verloofd was, is geboren op 6 oktober 1879 te Susteren en op 15 april 1910 te 

                                                      
12 De R.K. Staatspartij was een katholieke, politieke partij, voorloper van de naoorlogse 
Katholiek Volkspartij (KVP), die nadien is opgegaan in het Christen Democratisch Appèl 
(CDA). 
13 Op zijn bidprentje wordt als zijn voornaam Mathias vermeld. 
14 Ties Geurts was ook een neef van mijn overgrootmoeder. Mijn overgrootmoeder, die met 
Jan Lambert Filot was getrouwd, heette Gertrudis Elisabeth Geurts en woonde in Baakhoven. 
De vader van Ties Geurts, Pieter Theodoor Geurts, was een broer van mijn overgrootmoeder.  
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Susteren ongehuwd op 30-jarige leeftijd overleden. Haar ouders waren Wiro Hansen 
en Catharina Rijkens. 
Giel (Willem) Peters is geboren op 22 juli 1883 te Susteren. De vader van Giel Peters 
was Jan Peter Hubert (Hubert) Peters, geboren op 24 april 1843 te Melick-
Herkenbosch en overleden op 3 maart 1901 te Susteren. Hij was rond 1900 
pannenbakker. Hubert Peters is op 7 maart 1867 getrouwd met Anna Maria Meuffels, 
geboren op 14 september 1844 te Susteren en overleden op 10 februari 1915 te 
Susteren. Het echtpaar Peters-Meuffels had 13 kinderen en woonde in de 
Feurthstraat te Susteren. 
Giel Peters is na het uitzitten van zijn gevangenisstraf naar Nederlands-Indië 
vertrokken. Hij is daar getrouwd met Wilhelmina (Mientje) Wiggers. Een dochter 
van het echtpaar, Edith Maria Erna, is op 11 augustus 1932 geboren te Batavia, 
Nederlands-Indië, thans Jakarta geheten. 
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft Giel Peters in een Jappenkamp gezeten. Na de 
onafhankelijkheid van wat nu Indonesië heet is hij naar Susteren teruggekeerd. Hij 
heeft gewoond bij Baer Peters, een familielid, die aan de Kerkstraat, thans 
Salvatorstraat, te Susteren een kapperszaak had. Giel Peters is overleden op 3 
november 1964 in het ziekenhuis te Sittard.  
 
Korte samenvatting 
In dit artikel heb ik uitgebreid een dramatische gebeurtenis in december 1905 in 
Susteren beschreven: een steekpartij, gepleegd onder invloed van alcohol. Daarbij 
kwam Jan Suijlen, een inwoner van Gebroek, op 21-jarige leeftijd om het leven. De 
dader was Giel Peters, een inwoner van Susteren, die na het uitzitten van zijn 
gevangenisstraf naar Nederlands-Indië is gegaan maar uiteindelijk aan het einde van 
zijn leven naar Susteren is teruggekeerd. 
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God is great, the beer is good, but people are crazy – Loek Storken 
the beer is good,  
but people are crazy  
Loek Storken 
 
Dit höb ich einen Amerikaanse country-zenger èns heuëre zènge, en ummer mieë 
kumpse in dien laeve d’r achter det  dae jóng geliek haw. 
‘t Laeve is sjoan, de natuur is prachtig en ’t beer geweldig, veural op ’t Belsj. Allein 
dae wat zich op die twieë peuët haet lieëre loupe, det is ’t groate “euvel”, dae is ’t 
euveral aan ’t verpeste. 
Ouch in Amerika zeen ze noe volledig crazy, want die höbbe zich ein paar jaor trök 
zó’ne cowboy tót president gekaoze, dae ich neet èns ein laeg beurs in henj zou durve 
te gaeve. Ouch dae is volges mich “total crazy”. Eine Pruusj mit mieë herses in de 
kop es daen Trump sjreef euver dem: „Amerikaner entwickeln sich bis vierzehn, 
danach wachsen sie nur noch“. 
Aaf en toe dènkse waal èns bie dien eige det daen Hieër hie baove nao zès daag haw 
mótte oetsjeije mit zien “schepping”. In de Biebel leusse: “En de zevende dag schiep 
hij de mens!” Mesjien haw d’r det waal baeter oet ziene kop kènne laote. Det is 
waarsjienlik de zjwarte bladzijde oet de Biebel en oet de geschiedenis. Neet allein 
vrouwluuj, mer ouch dae dao baove maak foute. 
Väöl luuj zeen constant mit ónbenullige dènger en ónzin bezig. Zoa is d’r in ós 
ónneuëzel lendje veural baove de groate riviere al jaore ein saort loupgravenoorlog 
bezig euver Zjwarte Piet. Elk naojaor, al maonje veur 5 en 6 decemder begint det 
gesjtechel weer opnuuj. 
Ich höb al geheuërd det de volgende kieër Sinterklaos de zek lieët drage door 
allemaol klein Kersmenkes óm einen houp z... te veurkómme. ‘t Probleem is noe 
natuurlik weer det die menkes te dik zeen óm door de sjouw te kènne roetsje. Mer 
ja, den gaon ze mer ei paar maondj “Sonja Bakkere”. ’t Zeen ja van origine allemaol 
Amerikaantjes, en daoróm höbbe die die dikke penskes. Det kump van al det “good“  
  

DIALEK 
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Mac Donalds-voor.  
Väöl luuj verwònjere zich en make zich väöl te zieër dikke bein euver wasse zelje 
zuus, en neet genóg euver wat ze dageliks zeen en wat ze dageliks aete of mótte aete. 
Alles wurt vol zawt en vol sókker geduujd, en de kènjer vènje al niks mieë lekker es 
det d’r neet volop inzit. De groate producente gaon d’r al neet mieë vanoet det ’t aete 
“good stuff” mót zeen, mer allein nog mer det ’t flink mót opbrènge. En de luuj 
waere ummer mekkeliker en sjlikke werkelik alles. Waem is noe CRAZY ? 
Trouwens: God zuut alles, mer de bure nog väöl mieë. 
Zoa sjreef ouch èns eine: 
“Geluk is voelen dat God glimlacht”.’t Is soms allein de vraog woróm det dae 
glimlach. Op Rolduc wiste ze det, det heuërde w’r wie w’r mit de Natuuvriende in 
september 2016 dao wore. Die hawwe ’t Duutsje gezègde:  
“Der Mensch denkt, Gott lenkt”, in de verlede tied gezat: 
„Der Mensch dachte und Gott lachte“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe kèns det zoa opvatte of dae God van det dènke van de minsj neet zó’n hoag patsj 
op haet, en mesjien haet d’r dao waal geliek in. Waarsjienlik haet d’r dao ouch waal 
hieëlemaol gein hoag patsj van op, want ich höb God nog noait mit ein patsj gezeen, 
heugstens mit zó’n krenske óm. 
Wo blif in Godsnaam ’t versjtandj van de luuj? D’r gebeure allewiele dènger, dao 
kènse toch neet van bewaere det dao ènnig versjtandj bie te pas gekómme is. 
Zoa loos ich urges eine prachtige regel, dae ich nog neet vergaete bèn, en det wilt 
allewiele get zègke: “God is het Licht dat mij aanstoot in de morgen”. 
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Rode Beek werd Zwarte Beek – Evert Zits 
Evert Zits 
 
De oudst bekende beek van Susteren is de Rode Beek. Zij ontspringt in een 
bronnengebied op de Brunssummer heide. In lang vervlogen tijden werd zij de 
‘Suestra´ genoemd en waarschijnlijk is de naam Susteren hiervan afgeleid. Via de 
IJsstraat bereikt de Rode Beek Susterens grondgebied. 
Bij het begin  van het bos ‘’t Hout’ stroomt zij langs de zuidelijke bebouwing van 
Susteren: de woonwijken  de Mehre, Molenveld en Munsterveld en vervolgens gaat 
zij verder in westelijke richting. Tussen Baakhoven en Oud-Roosteren vloeien de 
Rode Beek en de Geleenbeek samen tot één waterloop, die ten noorden van Oud-
Roosteren, via een kruising met het Julianakanaal, uitmondt in dce Maas. 
In vroeger tijden heeft de Rode Beek midden door Oud-Susteren gelopen, dat in 1276 
stadsrechten verkreeg en door grachten was omgeven, als aangegeven op een detail 
van een kadastrale kaart uit 1830. 

HISTORIE 
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De Rode Beek voorzag de stadsgrachten van water en gaf waterkracht aan de 
stadsmolen die binnen de stadsgracht was gelegen. Verder in westelijke richting, 
waren ook de  Volmolen en  de  Dieterdermolen op de beek aangsloten. 

Deze mooie foto uit de jaren dertig van de vorige eeuw, toont een beeld van de  
Stadsmolen die dateert rond 1500. Links het molenrad. Het paadje links van de beek 
boog ter hoogte van de molen af en kwam uit aan de Kloosterstraat. 
Het paadje rechts liep vroeger onder het molengebouw door naar het Molenstraatje.. 
Op de voorgrond de Rode Beek.. 
Tijdens de oorlog liep het molengebouw grote schade op en werd in 1945 gesloopt. 
Gelukkig is het molenhuis gespaard gebleven. 
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Na door Oud-Susteren te zijn gestroomd boog de Rode Beek op het punt Wijnstraat 
– Rijksweg af naar de Baakhoverweg en vervolgde haar loop in westelijke richting. 
 
Zwart water 
De Rode Beek was toen een mooie brede beek met de allure van een riviertje. Helder 
zuiver water en een weelderige groei van waterplanten en oevers vol flora en fauna. 
Vissen zwommen er in grote getalen.  
Maar al dat natuurschoon werd begin vorige eeuw wreed verstoord. In genoemde 
periode was de winning van steenkool in Zuid-Limburg sterk toegenomen, doordat 
naast de bestaande particuliere mijnen ook een aantal staatsmijnen in productie 
kwamen: de Wilhelmina (Terwindselen 1916), de Emma (Treebeek 1914), de 
Hendrik (Brunssum 1918) en de Maurits (Geleen 1926). 
 
De mijnen produceerden niet alleen steenkool maar ook grote hoeveelheden vuil 
zwart water door de kolenwasserijen. Voor de afvoer hiervan ging men gebruik 
maken van bestaande beken. 
Ook de Rode Beek kwam hiervoor in aanmerking! In kort tijdsbestek veranderde de 
schitterende beek in een vuile zwarte waterloop. Het betekende een ingrijpende en 
schadelijke aanslag op natuur en landschap. Helaas moesten in die tijd 
milieuactivisten nog uitgevonden worden. 
 
Oos sjwarte baek 
Maar dichters zijn van alle tijden! De priester-dichter Jacques Schreurs, de schrijver 
van het “Spel van de Heiligdomsvaart”, schreef een kritische klaagzang op de 
teloorgang van Limburgse beken. Het gedicht, in dialekt, is getiteld:  
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Oos sjwarte baek. 
Luukes, waat gaon ich bezènge, 
Want mien erm hart is vol leid 
Kènt geer eur baek nog herkènne 
Ónger dit piksjwarte kleid? 
Vruiger kooste van mich drènke, 
Doug me de wesj aan de trap, 
Noe loup ich al mer te sjtinke, 
Noe is mie water es  pap! 
Neemes kump mee langs mich wanjele, 
Dan nog het saoves en zaat, 
Fitse en penkes en manjele, 
Sjmiete de luj in mien naat. 
Kaanjele, ziepe en kaole, 
Sjlam en drek oet de koel,  
Höbbe mien sjoonheit gesjtaole 
Zeet wie ich sjwart bèn en voel! 
Weg is mien hemelsklaor water, 
Bliedsjap van klein en van groot, 
Weg mie gelachs, mie gesjater, 
Al mien vösjkes zeen dood. 
Al mien blömkes gesjtörve, 
Niks mee es ratten en muus, 
Alles aan mich is bedörve, 
Jao, van mich zelf bèn ich vies! 
Nuuj is den tied en het laeve, 
Blèndj veur de sjoonheit en douf, 
Vööl haet den tied ós gegaeve, 
Mèh nog vööl mee ós gerouf! 
Geer dan de hie zeet gebaore, 
Drök dit èns deip in eur köp, 
Väöl van eur sjoons is verlaore, 
Hauwt nog in eer waat geer höb! 

Jacques Schreurs MSC 
 
 
 
 
Dit gedicht ontving ik van Ton Vranken. 
Welke  zwarte beek bedoeld wordt is ons niet bekend, maar het is zeker ook van 
toepassing op het verhaal van onze Rode Beek 
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Toen op het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw tot sluiting van de 
Limburgse mijnen werd overgegaan , kwam ook een einde aan het tijdperk van de  
zwarte beken. Het heeft echter geruime tijd geduurd eer zij weer hun vroegere 
schoonheid herkregen 
 
Rode Beek verdwijnt uit Oud-Susteren 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwamen plannen tot uitvoering tot bebouwing 
van het gebied Molenveld, later ook het aangrenzende gebied   de Mehre. Dit had tot 
gevolg dat de Rode Beek , in Oud-Susteren moest worden gedempt. Reeds in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw was een nieuwe waterloop van de Rode Beek, 
langs de zuidelijke rand van Susteren,  tot stand gekomen.  
Het verdwijnen van de beek, midden door de bebouwde kom, een eeuwenoude 
situatie, betekende het einde van een tijdperk. 
 
 
 
 
Maquette Harie Lempens – Wil Schulpen 

Diverse mensen en ook onze 
vereniging zijn al jarenlang bezig met 
kleine elementen aan de openbare 
ruimte toe te voegen ter verfraaiing 
van onze woonkern.  
Zo is er al het een en ander 
gerealiseerd: Lenart van de Sjmeed 
van Evert Zits, maquette op de zuil aan 
de kerk, gedicht van Piet Zits (Sjeng 
Custers), beeld ‘Dochter der Liefde 
van Huib Heijnen (werkgroep 100 jaar 
zusters), Borden Willibrordplein 
(Kunstgroep Swentibold Susteren) en 
natuurlijk ook pastoor Thijssen van 
Huib Heijnen en de Nootdag van Evert 
Zits (Natuurvrienden).  
Zo werd ook het idee geboren om een 
maquette van het stadje Susteren te 
maken als herinnering voor de 

inwoners en ter info voor de bezoekers. Tijdens een fête de champêtre werd ook 
Harie Lempens deelachtig aan de plannen. In de lange wintermaanden heeft hij een 
maquette gemaakt, die in de smaak viel bij het bestuur van onze vereniging.  
Wij hebben reeds voorzichtig contact gehad met de gemeente en zullen dit plan in 
het kader van vijftig jaar Natuurvrienden verder uitwerken.  
Wie weet kunt u over niet al te lange tijd een nieuw monumentje begroeten in 
Susteren. 

VOLKSCULTUUR 
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 “In Paradisum” – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
Deze titel geuf troas aan. ’t Geluif det men èns, door èngele gedrage, de lètste reis 
zal óngernumme. Óm zoa regelrech de ieëuwige zaligheid bènne te kónne gaon. De 
bekèndste toanzètting is oet ‘t Requiem van Gabriel Fauré. De Nederlandse teks wurt 
ouch dökker gezónge.  
 
In paradisum 
Deducant te Angeli 
In tuo adventu suscipiant te Martyres, 
Et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem, 
Angelorum te suscipiat, 
Et cum Lazaro quondam paupere 
æternam habeas requiem. 
 
Ten paradijze 
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen 
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
Moge het koor van de engelen u ontvangen 
en moge u met Lazarus, eens een arme, 
de eeuwige rust ontvangen. 
 
‘t Gedach aan sjterve en doad sjuuf men ’t leefste veur zich oet. Eine miensj hungk 
aan‘t laeve wie eine pudding aan de sjóttel. 
Sjus wie die vrouw die taege häöre miensj zag: “Went eine van ós twiëe ´t ieëste 
doad geit, blief ich hie waal neet allein wone”.  
De lètste tied, zeker in verbandj mit de corona krenkde, waere weer dökker mit de 
naas op die sjterfelikheid geduujd. Inèns kan ’t gedaon zeen.  
’t Fenomeen van de doad haet de miensj altied al geïntrigeerd. Dao is niks waat zoa 
deep en zoa absoluut ingrip in ein miensjebesjtaon es de doad. Nemes sjtriek zich 
d’r langs went dae man mit die zieësel op de waeg kump. De doad kènt gein braaf 
kiendjes. 
Het is den ouch neet vraemp det hie door alle tieje haer väöl aandach  haer is gegange. 
Waat de tradities en aw gebroeke aangeit, versjille die dökker van plaats tot plaats 
of zelfs van wiek tot wiek. De meiste rituele höbbe nog hunne oarsjpróng in 
veurchristelike tradities. Die haet men aangepas in ’t christelik ritueel. Soms geit de 
eigelike beteikenis verlaore en hilt men ’t es biegluif in ieëre. De reformatie haet 
geperbeerd dao ein ènj aan te make mer det is neet gans gelök. 
 
Sacrament van de sjtervende 
Men haet leid went eine dae men gaer haet sjturf. Mer men haw ouch ummer al angs 
veur de doad. De angs óm veur ieëwig in de hel te branje woor groat. Eine geluivige 
moos zuver zeen van zunj óm in d’n hemel te moge kómme. Daoveur kreeg de 
sjtervende de lètste sacramènte. ’t Heilig oliesel is ein van de zeve sacramènte in de 
Roamskatholieke en in de orthodoxe kirk.  

VOLKSCULTUUR 



30 

Dökker haet men ’t euver de sacramènte van de sjtervende. In Limburg haet men ’t 
euver de berechting of de bedening.  
Veur die berechting wurt naeve ’t sjterfbèd ein altaar veur det gelaeg vaerdig gezat. 
De kaes die de sjtervende in de henj kreeg neumde men waal èns “ziene reissjtek”.  
De zalving geuf men allein aan kranke die in doadsgevaor zeen. Zie waere gezalf 
veur de kop en vreuger ouch op de naas, de oare, de ouge, de móndj, de henj en de 
veut. Dit gebeurt mit speciaal daoveur gezaegende aolie. Daobie zaet men: 

“Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door 
Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn 
Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en 
verlichting geven”. 

 
’t Sterve 
Det de zieël vertrog meinde men te zeen in ‘t braeke van de ouge. De ouge zeen de 
sjpegel van de zieël. Óm te verhinjere det die zieël trök zou kómme, wörte medein 
de ouge gesjlaote. Men haw angs veur die vertrèkkende zieël.  
 

’t Sjient det ouch in Limburg 
lang ’t gebroek haet besjtange, 
tót in de 20e ieëw, óm ein 
geldjsjtök op de ouge, de naas, of 
in de móndj te lègke. Hiedoor 
zou de zieël neet mieë trök 
kónne kómme. ‘t Zou zelfs 
kónne zeen det det nog get te 
doon haet mit ’t awd Grieks 
verhaol van ’t muntjsjtök veur de 
vaerman. In ein gekerstende 
versie oet de middelieëwe vertèlt 
men det det tolgeldj is veur 
Pieëtrus, de conciërge, óm de 
hemelpaort aope te make. 
Daonao wórte rontjelóm de 
sjtervende dökker de 150 psalme 
gebaejd of de lange roazekrans. 
’s Aoves woor aovendwake. De 
ganse familie, de vrunj en de 
ganse naobersjap wore daobie. 
Den baejde men helop de 
roazekrans. 

Went eine ’t gelök haw óm sjus op ziene verjaordaag te sjterve, zou dae hieël 
fieëstelik in de hemel waere óntvange.  
 
Mer wie fieëstelik ouch, toch sjuve weer dit nog ’t leefs veur ós oet. Volgende 
kieër mieë. 
Hawt uch gezóndj, den betaal ich den dokter 
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Toponiemen van de kadasterkaart E 3 van Susteren – Wil Schulpen 
Wil Schulpen 
 
Gekozen is voor de kadasterkaart, die gemaakt is op basis van gegevens van de 
periode 1811-21 met latere aanpassingen. In dit artikel noemen we de  kadasterkaart 
1815. Het gebied E wordt begrensd door Rode Beek, Elsenweg en de 
gemeentegrenzen met Nieuwstadt, Holtum-Born en Roosteren. Het gebied werd 
genoemd  Backhoven. De woningen aan de Elsenweg tegen het Hout liggen dus 
kadastraal in Baakhoven! 
Baakhoven is, zoals wellicht een ieder bekend een gehucht van Susteren gelegen aan 
de Geleenbeek, waar deze de gemeentegrens met Roosteren vormt.  Maar als schot 
voor de boeg: Baakhoven is een hof gelegen op de verhoging. Baak is eenzelfde 
begrip als rug. 
 
Het toponiem Katzbeck. Katsbeek is een molen aan de Geleenbeek bij de grote 
weg van Maastricht naar Susteren (en Roermond) gelegen. Het ligt aan de grens 
met Nieuwstadt, die daar gevormd is door de Geleenbeek. De huidige naam voor  
la grande route    Holtummerweg, geeft ook aan dat het bij de gemeentegrens met 
Holtum-Born lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het kaartje is duidelijk te zien dat men stroomopwaarts vanaf het molenrad een 
versmalling in de Geleenbeek heeft aangebracht. Dit is gedaan om het water met 
meer kracht op het molenrad te laten werken en hierna zien we een verbreding om 
water op te vangen. Het was een watermolen voor granen en olie. Het is opvallend 
op deze eerste kadasterkaart dat er geen verbindingswegen meermaals getekend 
worden. Zo kent de Nieuwstadterweg (begin huidige Overslagweg) geen verbinding 
naar de brug over de Vloedgraaf of naar  La Grande Route. Ook de Katzbeckermolen 
kent geen verbinding naar bijv.  La Grande Route en een weg vanaf de molen eindigt 
bij een greppel, die Geleenbeek en Vloedgraaf met elkaar verbindt. Mogelijk dat 
deze graaf  - direct bij binnenkomst op Susterens grondgebied, - aangelegd is om 
overtollig water van Vloedgraaf of Geleenbeek uit Nieuwstadt komend om te leiden 
om overstromingen te voorkomen.  
 

HISTORIE 
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Waar komt de naam Kats – beek vandaan? Gezien het een oude naam is zoeken we 
een verklaring van de naam in verbinding met het landschap of in dit speciaal geval 
met iets van de molen of beek. Al gauw komt dan het dialect woord kats om de hoek 
kijken, onbeholpen, onervaren, groen. Eerder meende we wel omdat we te zeer naar 
het huidige landschap keken dat de greppel  te zien als kleine beek, de basis gelegd 
kon hebben. Maar gezien de kadasteropname en het feit dat de Geleenbeek in onze 
omgeving geen kleine beek genoemd kan worden, zullen we deze reconstructie 
vergeten. 
 
Wat het tweede deel van het woord betreft nemen we aan dat dit afgeleid is van de 
voorbijstromend Geleenbeek, die van ‘levensbelang’ voor de molen is. Het eerste 
deel is moeilijker te bepalen, maar we zochten iets wat met de molen en de beek te 
maken kon hebben. Wellicht vonden we dit in het begrip kaai, kade. Een oude 
betekenis is ook  omheining maar in dit geval lijkt ons kade in de betekenis van  
aarden wal een beter alternatief. Het is wel niet duidelijk wat en waar die aarden wal 
toe gediend heeft, maar het lijkt ons wel aannemelijk. Een aardenwal voor de 
versmalling of om de loop van de beek in het gareel te houden?  
Een molenwal komt meer voor bij watermolens 
Katsbeck: de molen aan de aardenwal in de (Geleen)beek. 
 
Het toponiem Kamer. De straat langs  Kamer en  Klein Berkeler,  vanaf de brug over 
de Vloedgraaf in de Baakhoverweg rechtdoor min of meer in de richting van de brug 
over de Geleenbeek bij Gebroek., draagt de naam  Koyer of  Kayerstraat. Het begrip 
is ons ook bekend van Koye  en de Koyerstraat. Dit laatste was de naam van de straat 
die nu Wilhelminalaan (vanaf Marialaan), Julianatunnel en Heidestraat (tot kapel). 
Het toponiem werd zes eeuwen geleden geschreven als Cuweye, dus Koeweide. Het 
begrip Koeweide is een goede bekende in het gebied en het veld Kamer was in 
vroeger eeuwen ook een weidegebied. We nemen aan dat het gebied evenals het 
Koye aan Feurth ontgonnen is tot bouwland. Het is verder niet bekend wanneer dit 
is gebeurd; in de late middeleeuwen of de vroeg moderne tijd. 
We hebben de overtuiging dat  Kayerstraat  veranderd is in Kamerstraat. Hoe, 
daarvoor hebben we de trukendoos nodig. Soms gebeuren merkwaardige zaken met 
een toponiem, althans dat nemen we aan: 
- De Nackstraat een toponiem bij Dieteren is ontstaan uit d’n Hackstraat. Bij 

uitspraak van het eerste hoort men het tweede; 
- De eendenpoel een toponiem op Lent.  Bij het toponiem Poel zegt men ‘det ligk  

in de Pool’. Bij uitspraak hiervan waarbij de beginletter iets langer wordt 
uitgesproken hoort men ‘Eendepool’, vernederlands Eendenpoel 

- Of Isenbos, werd Eisenwald (Duits) en weer vernederlands Ijzerenbos.  
 

Zo hebben we ook Koye wordt Koaj (Kooi) en dat kan aanleiding geven tot 
omzetting in kamer. Kooi is namelijk ook slaapkamer, etc. En uiteraard zal hierbij 
de oppervlakkige gelijkenis van de woorden Kayer en Kamer een mogelijk 
doorslaggevende rol gespeeld hebben. 
Kamer is dan afgeleid van Koeweide. 
 
  



33 

Het toponiem Ammeshook 
Vrijwel over de breedte van het kadastergebied land bij  La Grande Route ligt het 
toponiem Ammeshook: richting Susteren  Klein Ammeshook en richting Holtum 
Ammeshook. Als ik een gokje waag liggen de veldnamen  al op het terras  waarop 
ook Susteren ligt  en niet in het gebied dat deel uitmaakt van zoals men dat op 
vandaag noemt ‘het overstromingsgebied van de Maas’.  Het is mogelijk dat de 
Susterenaren eeuwen geleden zich dit ook gerealiseerd hebben, met name in 1106 
toen men vanuit de abdij bij een aardbeving ‘het water van de Maas in de lucht zag 
hangen’. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met de eigenheden van onze 
taal: Mes(j)treech , Mesbrach en Meseik, welke we als Mes-treech, Mes-brach en  
Mes-eik, Maastricht, Maasbracht en Maaseik kunnen zien. Maas als niet-benadrukt 
woorddeel wordt uitgesproken als mes (mös) 
Ammeshook:  Am  mes  hook:  Aan (de) Maashoek  ofwel  aan de bocht (of uithoek) 
van de Maas. 
 
De veldnaam Berkelaar 
We zijn van mening dat het gebied in vroegste tijden deel heeft uitgemaakt van het 
moeraswoud Eisenwald (legende Havert) ofwel Helsene (Nieuwstadt): één groot 
moerasbos vanaf Susterderbroek tot aan het gebied van Baakhoven-Gebroek-
Holtum. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat men ergens in de vroege 
middeleeuwen een dergelijke naam aan dit gebied gegeven heeft. 
 
Laar. Berk – e – laar. Het tweede deel is de naam van het gebied dat aangeeft tot 
welk ‘bodemgebruik’ het gebied hoort. In de etymologiebank vinden we als 
middeleeuwse betekenis voor het begrip laar: Bosachtig, moerassig terrein. In het 
Oudnederlands alleen als toponymisch element overgeleverd15. Hieraan hebben wij 
niets toe te voegen. 
 
Berk. De berk is voor ons veelal een boom, bekend om zijn witachtige schors, ook 
al geldt dit maar voor een klein gedeelte van de berkenpopulatie. Hij gedijt zeer goed 
in moerassige wouden en men zou kunnen vermoeden dat in dit gebied, dat behoort 
tot het overstromingsgebied van de Maas (natuurlijk indertijd!), een ideale plaats is 
voor een woud met een hoge concentratie berken, waardoor het de naam toegevoegd 
kreeg van ‘berkenbos’.  
De berk speelde daarboven ook een min of meer belangrijke rol in de Germaanse en 
Keltische volksverbeelding. Bij Noorse volken was de berk een mysterieuze boom, 
waarvan de geest een rijpe vrouw was  die af en toe uit de wortels verscheen 
(vergelijk de vrouwelijke demon in de Eisenwoud-legende). Voor de Germanen was 
de berk de boom van de wijsheid, die de aardse behuizing vormde van de godin Freya 
(vrijdag). Bij de Kelten was de berk gewijd aan de godin Bergha en dan zal menige 
Susterenaar denken aan de patroonheilige Amelberga. 
Het is echter weinig waarschijnlijk dat een gedeelte van het bos ‘berkenbos’ 
genoemd zou worden terwijl de berk en Els in het gehele gebied talrijk zal zijn 
voorgekomen. Voor een ongeveer gelijkluidend begrip komen we al gauw bij berg. 

                                                      
15 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw 
&uitvoer=HTML&lemmodern=%22laar%22 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw%20&uitvoer=HTML&lemmodern=%22laar%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw%20&uitvoer=HTML&lemmodern=%22laar%22


34 

Berg. Berg kent globaal twee betekenissen: verhoging, heuvel en afgeleid van het 
werkwoord bergen bewaren, opslaan. De oudste betekenis van berg meent men ook 
te moeten koppelen aan hooiberg, waarin dus beide betekenissen verwerkt zijn.. 
De hoogtekaart geeft wel enige verhogingen aan, maar die geven niet het vertrouwen 
dat deze hebben bijgedragen aan de naamvorming.  
Het gebied wordt gezien als deels gelegen in een oude Maasarm en eveneens als 
natuurlijk overstromingsgebied van de Maas. Mogelijk dat dit geleid heeft tot de 
naam, maar ook hiervoor is nog geen goede onderbouwing gevonden. 
 
Een goede verklaring voor het eerste deel van het begrip Berkelaar is nog niet 
bepaald. 
 
De veldnaam Churbusch 
In de documentatie die wij kennen komt dit veld voor als een weidegebied. Formeel 
is het zelfs één perceel, groot 22,5 bunder (18,5 hectare). In het meetboek wordt deze 
weide vermeld tussen de beemden van Klein Berkeler16. Tevens wordt ze opgevoerd 
als een eigendom van de  Churfürst.  De hertog van Gulik, Karel Theodoor uit het 
huis Wittelsbach, was tevens keurvorst van de Palts. 
De naam is voor het eerst aangetroffen in de lijsten van de parochie in 1402, dus 
ruim zes eeuwen geleden. De naam is dan bekend als ‘familienaam’ namelijk Gijs 
van Curbos, die ook Gijs van Bachoven werd genoemd. Wij menen hieruit te mogen 
concluderen (ook gezien latere gegevens) dat deze familie (of persoon) de naam 
ontleent aan een hoeve Churbusch. Met andere woorden in de veertiende eeuw lag 
in het Susterens landschap een hoeve met de naam Churbusch. 
Dit toponiem bestaat uit twee delen: chur en busch 
 
Busch. Deze naam hoort bij een landschap dat we ook als bos of woud kunnen zien. 
Het wordt met name in het Duits gezien als ‘een klein woud’. Men kan als begroeiing 
vermoeden een bos - bomen met struiken gebied. Merkwaardig  was het dat in het 
Duits het begrip in relatie met gras ofwel grassteppen werd gebracht. Dit laatste zou 
dan mooi overeenkomen met de situatie zoals die ons overgeleverd is. Echter ik ken 
geen vergelijkbare woordvorming, waarom we toch weer teruggaan naar een 
begroeiing met bomen en/of struiken. 
 
Chur, keur. Dit woord is een afleiding van kiezen en betekent dan keuze. Een 
keurvorst was iemand die mee mocht stemmen bij de keuze van en nieuwe keizer 
binnen het Duitse rijk. De oudste betekenis van het begrip is in de volle 
middeleeuwen keur, een officiële verordening (kuri = ?curie). 
Men kan zich afvragen of keur=keuze ergens op gebaseerd kan worden. Wat voor 
een keuze zou  de heer van Susteren hebben moeten maken. Hij was toch de 
oorspronkelijke bezitter!?Waarom  in een dergelijk geval de naam van het bos aan 
die keuze koppelen. Het lijkt een doodlopende weg een dergelijke gedachtegang. 
De andere, trouwens ook nog oudste aanwijzing voor het begrip, komt dan ook 
waarschijnlijker over. We kunnen veronderstellen dat in de volle middeleeuwen de 
heer van Wassenberg of van Valkenburg aan het gebruik van de gronden in dit gebied 

                                                      
16 De vermelding geldt in de lijst, niet in het openveld! 
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een speciale verordening heeft opgehangen. Hieraan hingen de mensen van Susteren 
en Holtum de naam op: Keur-bos, het bos met een verordening. 
In de omgeving kijkend treffen we hiervoor enkele voorbeelden aan: Het bescheid 
van de Graetheide (Zwentibold). Cleernis van de gemeynte van Echt zou teruggaan 
op Pepijn van Herstal. 
Deze keur (wetgeving) heeft enkele verplichtingen ingehouden die we bij de 
verpachting vaak terugvinden, zoals dat men verplicht is de graven schoon te houden 
en zo nodig nieuwe aanleggen. Een tweede is een jaarlijks een 25-tal posse of Posslin 
te zetten. Hier zou het zetten van vis bedoeld kunnen zijn, maar we houden het er 
toch op dat we met weidepalen te maken hebben. Wellicht ook onderhoud aan het 
gebied te plegen.  Uiteraard zijn hierbij ook de rechten van de heer bij vermeld. 
Alhoewel we de betekenis van keuze niet uitsluiten, menen wij dat de volgende 
betekenis toch beter past: het buschgebied, een grassteppe met wat struiken en vooral 
berken- en elzenbomen, waaraan een verordening was gehangen, nadat het gebied 
namens de heer (van Wassenberg?) was ontgonnen. Het gebied werd beheerst door 
de Maas, waarvan een oude Maasarm in het gebied lag en het gebied ook bij hoog 
water in de Maas onder kon lopen. 
Churbusch  een busch met een verordening. 
 
Het toponiem Litter of Lutter pas.  Litter of lutter is mogelijk van een afkomst 
zoals we bij  Lyde  hebben gezien, namelijk de eerste optie: afgeleid van  Lede, in 
de betekenis van een gegraven of een vergraven waterloop. 
Hier heeft deze benaming een duidelijke basis. Er is een verbinding gemaakt tussen 
de (nieuwe) Vloedgraaf en de oude, natuurlijke Geleenbeek. Het is een bijzondere 
verbinding, welke wellicht aangebracht is om bij hoog water in de Geleenbeek 
overtollig water af te voeren naar de Vloedgraaf, zodat de gehuchten Baakhoven en 
Gebroek verstoken bleven van een overstroming. 
Pas wordt veelal als  weide gezien. Gezien de ligging van de twee passen in Susteren, 
de een aan de Rode Beek bij de molen van de abdis en de ander aan de Geleenbeek 
bij Katsbeck lijkt mij een relatie met de beek meer voor de hand liggen. Temeer 
omdat het hele gebied een groot weidegebied is geweest.  
Het begrip pas kennen we ook van een bergengte en daarmee willen we het 
vergelijken. Een beek is op twee manieren goed te passeren, namelijk bij een voorde, 
een doorwaadbare, dus wellicht nogal ondiepe plek in de bedding of natuurlijk bij 
een plek waar de beek een engte kent, zodat het oversteken ook snel kan gebeuren.  
 
Een vergaarbak van toponiemen 
Schrijversweide deze weide behoorde tot het loon van de gerechtsschrijver van 

schepenbank en Raad. 
Kermis beemd 
Vijf Bunders  een perceel Elzenhout dat ruim vijf binders groot was 
Langenkamp 
Wishout,  mogelijk van  witsje. Twijgen om iets te binden Mogelijk ook hakhout. 
Scheelkoul verlaging in de grond (kuil) waarvan twee tegenover elkaar liggende 

zijden anders verliepen (de een omlaag, de ander omhoog) 
Grote Saai bend 



36 

Het toponiem Lyde (1260), Louw en Lesschen – Wil Schulpen  
Wil Schulpen 

Het oudste document dat enige kleur geeft aan de geschiedenis van Susteren is de 
uitspraak van de schepenen van Susteren over de rechten en plichten van de “heren 
van Susteren”.  Dit is opgesteld in het jaar 1260, ruim zevenhonderdvijftig jaar 
geleden. 

In dit artikel bedoelen we met Susteren zonder verdere toevoeging het kerspel ofwel 
het rechtsgebied Susteren. Op wellicht enige verwaarloosbare grenscorrecties na het 
gebied dat tussen 1814 en 1982 de gemeente Susteren werd genoemd. Bedoelen we 
een ander Susteren dan zullen we dit laten voorafgaan door een begrip als woonkern, 
kom, abdij, vesting, stad(je) of dorp. Dit Susteren is op oude kaartjes terug te vinden 
als het gebied dat omgeven was door gracht en wal. 
Susteren heeft een oppervlakte van 1736 hectares17. De woonkernen rond 1800 
waren Susteren, Feurth, Dieteren, Baakhoven, Gebroek en Heide. Vrij liggende 
gebouwen  waren de Volmolen, Katzbekkermolen en hoeve IJzerenbos. Verdwenen 
zijn in de loop der eeuwen de abdijmolen samen met het gehucht Root waar die 
wellicht in lag, en de Beuningerhof. Gebouwen die mogelijk in een woonkern, maar 
ook vrij liggend zijn geweest: Louwerhof, Papenmunster en de Churbuscherhof. 

Het document uit 1260 leert ons dat in die tijd Susteren tweeherig was, namelijk dat 
de heer van Valkenburg twee derde van de rechten en plichten bezat en de heer van 
Dieteren een derde. Dat gold natuurlijk als een dergelijke verdeling mogelijk is en 
dat betrof dus veelal inkomsten en uitgaven. Bij andere (vooral) rechten hadden 
beide het recht of alleen de heer van Valkenburg. Zo had de heer van Valkenburg 
het alleenrecht op de voogdij van de abdij, maar hadden ze beide bosrechten. Uit dit 
document blijkt ook dat de schepenen de inwoners van het rechtsgebied  burgers 
noemden en dat men over een gemeenschappelijke geldkas beschikte. Wanneer we 
in beschouwing nemen dat het oordeel over de rechten van de heren van Susteren 
handelt, zijn de aanwijzingen wel zo duidelijk dat we mogen aannemen dat Susteren 
zoveel privileges bezat dat het de facto stad was en dat dit ook door de heren als 
zodanig aanvaard werd. Daarmee staat wel vast dat Susteren ruim zeven en een halve 
eeuw stad is. Enige jaren later, in 1276, vinden we er een bevestiging van in een  
overeenkomst tussen de heer van Valkenburg en zijn zwager Reinoud van Gelder, 
als leenheer van de heerlijkheid van Dieteren 

De heer G. van de Bergh heeft bijna veertig jaar geleden de Latijnse tekst van het 
document als ook een Nederlandse vertaling in de Heemklank gepubliceerd18. Een 
stukje uit zijn Nederlandse vertaling luidt: 

Evenzo zeggen de schepenen dat telkens wanneer het zo uitkomt dat de 
heer van Valkenburg op jacht gaat boven het Ledebos en in de 
omgeving van Susteren, zijn houtvesters verplicht zijn wijn, brood, 
haver en wat dies meer noodzakelijk zij, te brengen en alsdan moeten 
zij wat betreft spijziging verzorgd worden.  

                                                      
17 Kaartje van de gemeente Susteren, Provincie Limburg uit 1866 
18 G. van de Bergh, Wijsdommen van de schepenen van Susteren in 1260, Heemklank 1983,4 

HISTORIE 
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Ik wil het iets anders vertalen:  
Evenzo zeggen de schepenen, dat telkens wanneer het gebeurt dat de 
heer van Valkenburg  op jacht gaat boven het bos (aan) Lyde en in het 
grensgebied van Susteren moeten zijn houtvesters zijn wijn, brood, 
haver en al het noodzakelijke erheen brengen en dan moeten ze de 
etensmiddelen beheren.  

Van den Bergh interpreteerde de tekst dat de houtvesters van Susteren de heer van 
Valkenburg van drank en spijzen moesten voorzien in een groot bosgebied tussen 
Dilsen, Rotem en Opoeteren. Dit bosgebied lag zo’n twintig tot vijfentwintig 
kilometers van Susteren aan de andere kant van de Maas.  
Iets dergelijks lijkt mij onwaarschijnlijk, enerzijds gezien de afstand en anderzijds 
de tekst waar het uitsluitend het rechtsgebied Susteren betreft.  Het Lyde is mijns 
inziens een plaatsaanduiding in dat rechtsgebied van Susteren. 
 
De hierboven onderstreepte vertaling uit het Latijn is een weergave van de tekst: 
super silvam Lyde et in confinio Suesterensi. We gaan ervan uit dat Silvam Lyde in 
de naamval staan horend bij super , zoals ook Confinio Suestrensi bij in. Dit laatste 
is in + zesde naamval en het eerste super + vierde naamval.  Letterlijk vertaald 
krijgen we dan  verder dan het bos Lys (Lydis)en het grensgebied Suestra. Wat men 
bedoeld kan hebben, wordt niet duidelijk. We vertalen ‘het grensgebied Suestra’ met 
‘het grensgebied van Susteren’ en het andere ‘verder dan het bos van Lys (Lydis)’.  
Lys kan de naam van een bos, een gebied maar ook een woonkern zijn geweest. 
Immers het lijkt er op dat het een nevenschikking is met de woonkern Susteren. 
 
De schepenen van Susteren gebruiken het begrip (Lys, Lut) om een jachtgebied aan 
te duiden. Het is tamelijk onduidelijk wat de schepenen willen aanduiden met de 
twee (?) jachtgebieden van de heren. Wordt met Susteren de woonplaats of het 
rechtsgebied bedoeld? Wordt er één jachtgebied of misschien meerdere bedoeld? 
Men zou het kunnen interpreteren als één jachtgebied dat ‘verder dan het bos Lys 
(=Helsene?) en (tevens) in een grensgebied van het rechtsgebied Susteren ligt’. Mijn 
gedachten gaan dan uit naar het grote gebied in het noordoosten van de oude 
gemeente Susteren: Broek, Sump, Heide, dat pas in de 18de eeuw deels ontgonnen 
werd en pas echt als landbouwgrond gebruikt wordt sinds het begin van de vorige 
eeuw.  De vraag is natuurlijk of  Helsene in die tijd een goede richtinggever was, 
aangezien we menen dat dit woudgebied zich uitstrekte vanaf Schalbruch via 
Nieuwstadt naar Holtum-Keurbos (Körbes). Wij menen daarom dat Lyde een 
toponiem is die bepalend is voor de ligging van het jachtgebied in de ogen van de 
schepenen en ook van de heren van Susteren. Het moet dan wel een zeer in het oog 
springend landschappelijk element  (bij. Koppelberg, voorde) of een nederzetting 
(boerderij of verzameling boerderijen, woonkern) zijn. 
Hoe het ook zij, het toponiem moet dan sporen achtergelaten hebben.  

In diezelfde tweede helft van de dertiende eeuw wordt onder de leenmannen van de 
boerderijen van de heer van Dieteren een  Johan Ledre genoemd, waarbij dit gezien 
kan worden als ‘van Led’ = Ledder-Ledre. De stap naar ‘Jan van Lyde’ is dan wel 
aanvaardbaar, althans voor verder onderzoek aanvaardbaar. 
 



38 

Een volgende overweging brengt ons bij een bekend en oud Susterens toponiem. 
Namelijk deze Jan  Ledre wordt eveneens een getrouwe van de heer van Dieteren 
genoemd en bewoner van een van zijn hoeven (boerderijen). Dan zijn de 
mogelijkheden wel beperkt en springt er één naar voren: Louw, dus Johan van 
Louwe. In later tijden een welbekende naam in het Susterense als ook de toevoeging 
‘heer te Louwe’.  Omdat men vroeger nogal schreef naar gelang men klanken hoorde 
is de verwisseling ‘stomme’ e en y (voor ons u in hut) navolgbaar. De ontwikkeling 
‘elder, ulder’ naar ouwer is wel een normale ontwikkeling. Dat Ledre, Lyde en 
Louw(er) tot een groep woorden behoren die mogelijk aan eenzelfde begrip te 
koppelen zijn, is hiermee wel aannemelijk gemaakt. 
 
Het toponiem Louw 
Het toponiem Louw is vooral bewaard gebleven in een verbindingsweg vanaf Feurth 
langs de Koppelberg naar Dieteren en in vroeger eeuwen (via de Leursstraat), Oud 
Roosteren dé weg naar de Maas: Louerstraat. 
In de geschiedenis van Susteren is er een ‘Louerhof’ of ‘hof te Louwe’ bekend.  
De hof of boerderij wordt in 1588 vermeld als afgebrand19. Wij menen dat deze ‘hof’ 
bij dezelfde oorlogshandelingen verwoest (en verdwenen) is, als het bekende 
Papenmunster, eveneens gelegen buiten de muren van Susteren (einde 15de eeuw).  
 
De hof van Louwe 
In 1284 werd de hof aan de abdij Hocht, gelegen zes kilometer noordwaarts aan de 
Maas vanaf Maastricht, geschonken door Giselbert Bec van Louwe met goedkeuring 
van  Dirk en Goswijn van Dieteren. Ook de landsheer Walram van Valkenburg gaf 
zijn toestemming.20. We vinden (vrij vertaald) in 1610: 
Het klooster te Hocht heeft in het rechtsgebied Susteren een hof, de hof te Loe 
genoemd, waarvan mededelingen gedaan zijn door Lenard Nabets en Johan Salden, 
beide schepen te Susteren, als pachters (halfen)  en respectievelijk ontvangers van 
de inkomsten  uit bovengenoemde hof. Aan landerijen en weiden ongeveer vijftig 
bunder (wanneer alle braakliggende, broek en slechte gronden meegerekend). De 
pacht bedraagt: 38 malder roggen, 18 malder haver en anderhalve malder zaad, alles 
Susterense maat. Daarnaast moeten ze nog 18 malder betalen aan de rentmeester van 
Born vanwege een dienst die het klooster Hocht verschuldigd is. Daarnaast moet nog 
aan geld gegeven worden:  zes koningsdaalders21. 
 
Ondanks dat deze ‘Hoff’ als afgebrand beschouwd moet worden vinden we in 1610 
dat de ‘halfman van Law’ nog meerdere diensten verplicht is te doen voor het huis 
van Born (de ambtman van de hertog van Gulik). Ondanks dat de heer van Dieteren 
de hof had weggeschonken moest de bewoner wel nog 18 malder haver jaarlijks 
betalen aan de ambtman als erfpacht. 
                                                      
19 Joris Roosen, Tussen winstmaximalisatie en continuïteit, de relatie van de abdij Hocht met 
haar voornaamste hoevepachters in de achttiende eeuw, in jaarboek 2015 van PSHAL, pag. 
183-184 
20 NGHM Eussen  e.a. , het Guliks ambt Born anno 1610, pag. 142 
21 De pacht was een aanzienlijk bedrag. Omgerekend naar guldens wordt dit 600 à 650 
gulden. De inkomsten van de abdij Susteren binnen het ambt Born bedroegen in 1610 ruim 
vijfduizend gulden (excl. altaren e.d.). En dan te bedenken dat de hoeve afgebrand was! 
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Enige jaren later, in 1631,  staat vermeld over onze hoeve: “bij verleden oorloghe 
ende miserabelen tijd affgebrant ende geruineert.” In 1704 wordt vijfendertig bunder 
uit de Louwerhof verkocht. Als reden wordt aangevoerd dat de belastingdruk in 
Gulik zo hoog was. De opbrengst  was tweeduizend gulden. De belastingvrije 
gronden heeft men toen weer verpacht. In 1783 blijken dit nog zeventien bunder. De 
helft ligt in Koekamp / Oberhorst en de rest ervan ligt  niet ver daar vanaf: 
Munsterveld tegen Coppelweiden, Lent en Middelveld. 
 
De ligging van de hof te Louwe 
De ligging van de Lou(w)erhof is onbekend, maar we vermoeden dat deze aan of bij 
de Louerstraat was gelegen. Op basis van nog aanwijzingen hebben we geprobeerd 
de locatie te achterhalen.  
Via het meetboek is van ongeveer 1/3 van de gronden de ligging bekend. Tevens 
kennen  we naast de Louerstraat ook  de Louerweg, die bij elkaar komen daar waar 
de grootste concentratie landerijen van de hof van Louw liggen(18e eeuw). Het is 
dan ook niet vreemd  dat men wel de ligging van de hof bij dit ‘kruispunt’ plaatst, 
de Kromstraat gaat ook hier op in de Louerstraat.  
Een reële optie, met als zwakste punt dat in de directe omgeving ervan op de 
terrasrand nooit enige vorm van bewoning bekend is; er zijn ook geen 
bewoningssporen bekend.  
 
Een andere mogelijkheid is  de hoek Feurthstraat – Louerstraat. De overlevering 
binnen de familie Huizinga bij monde van Tjeu dat diens oom vertelde dat het terrein 
in vroeger eeuwen ‘op Loum’ werd genoemd. Op de kaarten begin 19de eeuw bleek 
ook een aan de Feurthstraat grenzend groot perceel niet bebouwd (waar de latere 
slagerij stond). Tevens werd door pater Peters in zijn artikelen vermeld dat hij er in 
schuren  mergel en zware balken aantrof, althans werd hem verteld.  
Wellicht dat als tegenwerping aangevoerd wordt dat de ligging van een hof van de 
heerlijkheid Dieteren in Feurth niet waarschijnlijk klinkt. Dit zou dan enerzijds ook 
voor de Gebroekerhof moeten gelden en anderzijds in oostelijke richting tot 
maximaal een kilometer (woonkern Heide, Koye en Heulst) liggen 25 bunder grond 
behorende tot de heerlijkheid Dieteren. 
De aanwijzingen (Louerstraat, op Loum, binnen nederzetting, ‘gat’ in de bebouwing) 
voldoende voor een locatie  in Feurth te onderbouwen?  
 
Het begrip Louwe al meer dan zes eeuwen bekend  
Los van het begrip Lyde en Ledre (tweede helft dertiende eeuw) komt de naam 
Louwe voor het eerste voor in 1402, in beschrijvingen  van de inkomsten van de 
parochie. Er is wel een gegeven uit 1335, maar dat is in een later afschrift bekend en 
kan hier dus niet gebruikt worden.  
Het begrip komt in diverse vormen voor: 

 Hof te Louwe, de naam van een boerderij 

 Louwe straat , de naam van een straat 

 De naam van een familie: Wilke van Louwe 

 Als bezit: land van Louwe 
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De weg van het kruispunt met Dieterderweg en Ruitersweg richting het punt waar 
Louerstraat en Kromstraat elkaar naderen, droeg de naam Louerweg, welke we voor 
het eerst in 1783 tegenkwamen, maar waarvan we aannemen dat dit weggetje door 
het Munsterveld al vele eeuwen ouder is. 
Wanneer we op basis van de gegevens de ligging van een Louwe-veld zouden 
moeten reconstrueren dat is dat duidelijk minstens het gebied tussen de terrasrand 
(tussen Susteren en Dieteren), tussen Dieterderweg en Louerstraat en ten noorden 
van de Feurthstraat. Maar de naam is zeker de laatste zes eeuwen niet bekend. 
 
Het toponiem Lesschenbroek 
Er is nog een toponiem dat mogelijk iets meer licht kan werpen op het gezochte 
toponiem, nl Lesschenbroek, het broek aan Les, Ledse-broek. Het ligt ten zuiden van 
de terrasrand langs Feurth en gaat aan de westzijde over in de Poel (Peuët) en de 
oostzijde in Koye (Koeweide). Het is een broek-gebied ontstaan door opstuwend 
water tegen een niet water doorlatende  laag van het terras waarop Feurth ligt. Het 
Lesschenbroek is eeuwenlang als hooiland gebruikt en werd nog  eind achttiende 
eeuw als één gebied verpacht. 
 
Zijn de begrippen Lyde (uitspraak Ludde), Lesse en Louwe (<Ledre) te beschouwen 
als alle drie afgeleid van eenzelfde basisbegrip?  Zwak in bovenstaande blijft dat de 
lokalisering van Lyde uit 1260 slechts met kunst en vliegwerk aan de oude 
landbouwnederzetting te Feurth is verbonden. Wanneer men aanvaardt dat de 
begrippen een onderling verband hebben, waarvoor ik geen taalkundige problemen 
zie, dan kan men dit laatste wel als extra argument voor de lokalisering van Lyde 
gebruiken.  
 
Met welke woord hangen de begrippen Lyde, Lessen en Louwe samen? 
Het is moeilijk te bepalen waaruit de begrippen afgeleid zijn, zolang niet duidelijk 
is, waar het begrip oorspronkelijk aan gekoppeld was. Vooralsnog zullen we 
hieronder een tweetal mogelijkheden laten volgen, welke aan bijzonderheden in het 
landschap gekoppeld kunnen worden. 
 
1. De begrippen hangen samen met het begrip  Lede22 dat betekent een gegraven of 

een vergraven waterloop. Dit zou de waterloop kunnen zijn die ligt bij de 
terrasovergang tussen het woongebied van Feurth enerzijds en anderzijds het 
Lesschenbroek, Klein Lesschenbroek en de Poel. In vroeger eeuwen vormde 
deze waterloop een voorde in de huidige Stationsstraat (toen IJsstraat –uit  
Helsenestraat).  
Er is wat dit betreft nog een andere mogelijkheid wanneer het systeem van 
vloeiweiden  inderdaad teruggaat naar de vroege middeleeuwen en zelfs tot de 
ontstaanstijd van de nederzetting. Immers het kalkrijke kwelwater vanuit de 
moerassen bij Schalbruch werd uit de Isenbroekbeek (nu Middelsgraaf)  afgetapt 
via een kanaal naar het Lesschenbroek alwaar de gronden met dit water 
overstroomt werden, de mineralen trokken de grond in en na een tijd werd het 
water weer afgevoerd. De aldus ‘bemestte’ grond leverde riante hooioogsten op. 
Het aftapkanaal werd tweehonderd jaar geleden al de  oude gracht  genoemd. 

                                                      
22 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lede1 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lede1
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Een dergelijke naamgeving is m.i. niet echt te verwachten. Ik zou dan meer een 
plaatsnaam verwachten met een toevoeging, als Aan het Lede of zelfs 
Susterlieden of Susterluiden. Maar vooralsnog willen we een dergelijke 
mogelijkheid open laten 

 
2. Een andere mogelijkheid23 vond ik bij de diverse plaatsen  Leeuwen. Men meent 

dat deze afgeleid zijn van een begrip dat samenhangt met het oud Saksisch hleo. 
Dit heeft een betekenis als (graf)heuvel . We vinden het begrip ook terug in 
Heiligerlee. Leeuwen wordt gezien als  (een nederzetting) bij een (graf)heuvel.  
In onze situatie zou men dit in betrekking kunnen brengen met het Romeinse 
grafveld dat aan de oostkant van Feurth aangetroffen is en mogelijk nog rond 
500/600 waren er wellicht grafheuvels en zelfs nog ruïnes van gebouwen uit de 
periode 200-300 nog in het landschap te zien toen men de eerste na-Romeinse 
landbouwnederzetting ter plaatse weer stichtte. In deze situatie zien we de naam 
van de oudste nederzetting na de Romeinen, oorspronkelijk de naam  Lyde, 
Louwe dragen, welke bijbehorende toponiemen (woonkern, veld) dan eind 
dertiende, of in de loop van de veertiende eeuw vervangen is door nieuwe namen 
als  Voorde, Munster- en Middelveld. Andere namen bleven bestaan Hof te 
Louwe, Louerstraat en Louerweg. 

 
Er is nog een derde mogelijkheid waar we op stuitten en die we niet onvermeld willen 
laten.  Zij komt mij niet al te waarschijnlijk voor om dat het toponiem dan niet te 
koppelen is aan een landschappelijk element. Het is een begrip dat vanaf het 
laatmiddeleeuwse Nederlands samenhangt met luw, vroeger ook Louwe en een 
betekenis had van  beschutting. Het hangt dan samen met het Germaanse  hlewo24. 
Wat dan die beschutting tegen het weer zou moeten zijn binnen het landschap, is 
volstrekt onduidelijk, waarom we deze mogelijkheid als onwaarschijnlijk 
beschouwen. 
 
Lyde, een ouder toponiem binnen het latere Feurth? Een hypothese. 
Wat al meermaals gezegd het is niet duidelijk waaraan dat toponiem te koppelen. 
Toch willen we een eerste poging wagen. Wanneer het juist zou zijn dat de naam 
ontstaan is ten gevolge van een soort grafheuvel aan het einde van wat in later 
eeuwen de woonkern Feurth uitmaakte, dan zou een nederzetting bij het kruispunt, 
in het toenmalige landschap het ‘logistieke knooppunt’ zijn met de naam Lyde en 
een tweede nederzetting aan de voorde in de Rode Beek, dat de naam Voerde kreeg. 
Van dit laatste zien we de Voerderstraat (Marktstraat) aan de westzijde van de Rode 
Beek, de Feurderpoort over de Rode Beek en Voerde (Feurth) aan de oostzijde. Lyde 
dat driehonderd meter oostelijk van Voerde gelegen was (in deze hypothese) 
vergroeide met dat laatste en nam de naam over. 
De belangrijkste boerderij in het oorspronkelijk gehucht behield de naam: Louwe 
hof en ook de straat die vanuit dat knooppunt naar de Maas liep gaf het zijn naam. 
Wellicht is de benaming  Louwerhof voor de appartementen op de locatie juist 
gekozen.  

                                                      
23 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heiligerlee#berkelplaatsnamen 
24 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/luw 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heiligerlee#berkelplaatsnamen
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/luw
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“Emes ein oar aanneije.” – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
De oetdrökking: “Emes ein oar aanneije” gebroeke weer went eine belazerd wurt of 
get wiesgemaak. De beteikenis is waal bekènd, mer wo kump det eigelik vanaaf? 
 
Euver ’t algemein wurt aangenómme det det oet ’t óngerwies kump. Kènjer die 
vervaelend wore of get sjtóms gedaon hawwe, krege veur sjtraof  aezelsoare 
oetgereik. Die oare koos men aan de echte oare vasmake. Zoa koos ederein zeen wie 
sjtóm dets doe dich haws gedrage. Vandao ouch ’t Nederlandse woord: ”domoor”. 
En natuurlik koos men daodoor zeen dets doe “zoa sjtóm wie eine aezel” woors. 
 
De oetdrökking “ein oar aanneije” sjient al vanaaf de 16e ieëuw te besjtaon. De 
bekènde dominee en neerlandicus Carolus Tuinman (1659-1728) sjreef ‘t volgende 
hie euver: 

“‘t Is ontleend van de gemaakte ezelsooren, die gehecht worden aan de 
mutzen van zulke, die men tot schande als ezels wil tentoonstellen: 
gelijk in de kinderscholen tot straffe van botteriken wel placht te 
geschieden.” 

 
Mer dit gebroek sjient nog väöl wiejer trök te ligke. De aezelsoare vènje weer al trök 
in ein mythe van keuning Midas. Dae woor zoa wie zoa neet al te sjnugger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dao woor eine wedsjtried tösje de god Pan en Apollo. Pan bewaerde det hae mit zien 
panfluit sjóndere muziek koos make es Apollo mit zien sjnaoresjpel. Ze zouwe 
allebei ein sjtök sjpele. De god Tmolos zou jurere. Wie dae Apollo es wènner 
oetreep, woor Midas zoa ónhenjig óm zien eige meining te gaeve. Volges hem haw 
Tmolos ’t gans mis en moos de pries nao de god Pan gaon. Apollo wórt giftig, 
sjnapde Midas bie zien oare en reep: “Oare die zoa sjtóm oordeile verdene gein 
miensjelik uterlik mieë”. 
Apollo trog hieél hel aan Midas zien oare, die wórte medein ein sjtök grótter en dao 
greujde in eine waeg ein dikke laog haore euver. Vanaaf dae daag haw Midas 
aezelsoare en oet sjaemde droog hae vanaaf dae tied altied eine tulbandj euver ziene 
kop. 
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Van een vaars in 1815 in Feurth tot een schandpaal in Maastricht - Wil Filott 
Wil Filott 
 
Diefstal van een vaars in 1815 
In de nacht van 14 op 15 juni 181525 werd er uit de stal bij het huis van Henri 
Hulsman in Feurth, gemeente Susteren, een vaars ontvreemd. Voor de lezer die niet 
bekend is met de veehouderij: een vaars is een vrouwelijk rund dat nog geen kalf 
heeft gehad. Zoals de meeste inwoners van Susteren en omgeving in die tijd was 
Hulsman landbouwer van beroep. Rudolphus Henricus (Henri) Hulsman was op 14 
februari 1797 in de Amelbergkerk te Susteren gehuwd met Maria Gertrudis de 
Krahe. De achternaam van Maria Gertrudis wordt in andere documenten ook 
weergegeven met Decrae en De Kraai. Het was blijkbaar een bijzonder huwelijk. 
Hieronder staat een afdruk van de gegevens betreffende dit huwelijk, afkomstig van 
de site van het Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum.  
 
400303 
Type Kerkelijk huwelijk (modern) 
Bron Susteren, Amelberga: DHO register 1796 – 1807 
Feit datum 14-02-1797 
Plaatsnaam Susteren 

Geneatomen 

Bruidegom  
Hulsman, 
Rudolphus 
Henricus 

Algemeen=Tilligte prope 
monasterium, zijn getuigen mathias 
vangenabeth en engelbertus 
borchermans 
Beroep=peregrinus 
Woonplaats=Susteren 

Bruid  
de Krahe, 
Maria 
Gertrudis 

Geboorteplaats=Susteren 
Woonplaats=Susteren 

Vader van 
de bruid  

de Krahe, 
Henricus 

 

Moeder van 
de bruid  

Delissen, 
Cecilia 

 
 

Opmerking 
van de 
invoerder 

gehuwd te Susteren met dispensatie in 2 roepen en toestemming van 
de vicaris-generaal van het bisdom luik 

 
Tilligte is een klein dorp in de Twentse gemeente Dinkelland. `Prope` is Latijn en 
betekent `bijna, zo goed als, nabij`. `Monasterium` is Latijn en betekent letterlijk 
´klooster`. Het kan ook betrekking hebben op de stad Münster in Duitsland. Als 
                                                      
25 Terzijde: op 14 juni 1815 trok Napoleon, in maart 1815 in Frankrijk teruggekeerd uit zijn 
ballingsoord, het eiland Elba, bij Charleroi de grens van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden over. Op 18 juni 1815 kwam er een definitief einde aan zijn heerschappij door 
de nederlaag van het Franse leger in de slag bij Waterloo. 

HISTORIE 
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beroep van Hulsman is ´peregrinus´ vermeld. Dat Latijnse woord kan zowel 
`vreemdeling` als `pelgrim` betekenen. 26 Mogelijk wordt hiermee aangegeven dat 
Rudolphus Henricus Hulsman een vreemdeling is uit Tilligte in het Münsterland. Er 
wordt ook geen melding gemaakt van namen van de ouders van de bruidegom zoals 
wel het geval is bij de bruid. De familienaam Hulsman komt ook heden ten dage veel 
voor in oostelijke delen van Nederland.  
                                                                                   

                                                                                 
 
 
 
 
 
Ligging Tilligte in 
1816  
 
(Kadaster Apeldoorn) 
 
 

 
De bijzonderheid van dit huwelijk blijkt ook uit de opmerking ´gehuwd te Susteren 
met dispensatie in 2 roep en toestemming van de vicaris generaal vh bisdom luik`.27 

Waarvoor die dispensatie is verleend en waar die toestemming betrekking op had 
wordt niet vermeld.28  

                                                      
26 Bij de doop van Johannes Henricus Hulsman, zoon van de echtelieden Hulsman-de Krahe, 
op 4 november 1798 staat achter de naam van de vader de vermelding `Westphalo 
monasteriensis`. Deze vermelding heeft waarschijnlijk betrekking op Munster, Westfalen, in 
Duitsland. De zoon Johannes Henricus is op dezelfde dag gestorven. Op 24 december 1799 
doet Rudolf Hendrik Hulsman aangifte van de geboorte van een zoon die dezelfde voornamen 
krijgt, Johannes Henricus, als zijn overleden broertje. 
27 In 1801 is bij het concordaat tussen Napoleon Bonaparte en Paus Pius VII het in 1795 
opgeheven bisdom Luik opnieuw opgericht. Susteren behoorde echter niet tot dit nieuwe 
bisdom. Susteren werd als voormalig Guliks gebied en het Departement van de Roer 
ingedeeld bij het bisdom Aken. 
28 Dispensatie is in de katholieke kerk een vorm van ontheffing van bepaalde kerkelijke 
voorschriften. De kerkelijke dispensatie heeft in de praktijk vooral betrekking op het 
huwelijksrecht. Zo moet er dispensatie worden aangevraagd indien er sprake is van een 
gemengd huwelijk. Van een gemengd huwelijk is sprake als de (aanstaande) echtelieden 
een verschillende religie aanhangen. Een voorgenomen huwelijk werd door de priester 
aangekondigd in de hoogmis in drie voorafgaande zondagen, de zogenaamde roepen. De 
parochianen werden er dan op gewezen dat zij verplicht waren een huwelijksbeletsel 
kenbaar te maken. Soms waren er redenen die een snel huwelijk wenselijk maakten, zoals 
bij een vergevorderde zwangerschap van de aanstaande bruid. Dan kon de vicaris-generaal 
van het bisdom dispensatie verlenen voor één, twee of drie roepen. In de parochiale 
huwelijksregisters werd dat dan aangetekend. 
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Rudolphus Henricus is overleden op 16 september 1827 te Susteren op 57-jarige 
leeftijd. Als zijn geboorteplaats wordt Susteren vermeld. Of dat juist is, is de vraag 
gelet op de vermelding bij zijn kerkelijk huwelijk en die bij de doop van een zoon 
(westphalo monasteriensis: uit Münster in Westfalen). Zijn geboortejaar is dan te 
situeren in 1770. 
 
De berechting van de veedief in 1816 
Laurent Hellebrekers te Dieteren werd ervan verdacht de vaars gestolen te hebben. 
Hoe men dat heeft ontdekt, is mij niet bekend. In het `Journal de la Province de 
Limbourg` van 20 maart 1816 wordt in een kort artikel in het Frans de uitspraak in 
het strafproces tegen Laurens Hellebrekers weergegeven. Ik geef de inhoud daarvan 
in mijn bewoordingen hierna weer.   
 
` Het Hof van Assisen te Maastricht heeft in zijn zitting van 19 maart 1816 Laurens 
Hellebreekers, oud 41 jaar, landbouwer, woonachtig in het gehucht Dieteren, 
gemeente Susteren, kanton Zittard, arrondissement Maastricht, schuldig bevonden 
aan het onrechtmatig onttrekken van een vaars aan Henri Hulsman. De diefstal  had 
plaatsgevonden in de nacht van 14 op 15 juni 1815 uit een stal die deel uitmaakte 
van het huis bewoond door Henri Hulsman te Feurth. Behalve aan diefstal van de 
vaars werd Hulsman ook schuldig bevonden aan het ontvreemden van de ketting 
waarmee de vaars was aangebonden. Het Hof veroordeelde Hellebrekers tot vijf jaar 
´réclusion´ (opsluiting). Bovendien moest hij aan de kaak gesteld worden op het 
openbare plein van de stad.29 Ten slotte moest hij de kosten van het proces aan de 
Staat betalen`.30 
 
Staatkundige ontwikkelingen 
In de ogen van een 21ste eeuwer lijken de door het Hof van Assisen aan Hellebrekers 
opgelegde straffen hoog en extravagant. Het lijkt daarom nuttig enige aandacht te 
besteden aan de staatkundige ontwikkelingen in die tijd. Susteren - en Dieteren - 
behoorden eeuwenlang tot het hertogdom Gulik. Na de Franse verovering in 1794 
maakte Susteren vanaf 1797 deel uit van de zogenaamde Cisrhenanische Republik, 
in naam een republique soeur van de Franse republiek, maar in feite een vazalstaat 
van Frankrijk. Deze Cisrhenanische Republik was echter een kort leven beschoren. 
Susteren werd in 1801 ingelijfd bij de Franse republiek. Op 2 december 1804 
kroonde Napoleon zichzelf tot keizer en vanaf die tijd was Frankrijk een keizerrijk 
tot de val van Napoleon in1814/1815. Na de Franse tijd maakte Susteren in 1814 
deel uit van het Gouvernement-Generaal van de Neder- en Middenrijn. In 1815 werd 
Susteren toebedeeld aan het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Na de Belgische 
opstand in 1830 hoorde Susteren tot het koninkrijk België. Bij het scheidingsverdrag 
van 1839 kwam Susteren bij het Koninkrijk der Nederlanden. Susteren hoorde dus 
in een tijdsbestek van enkele decennia tot een aantal verschillende staatkundige 
entiteiten. Dat kan goed geïllustreerd worden aan de hand van de geboorte- en 

                                                      
29 Met “stad” wordt hier bedoeld Maastricht, waar de rechtszitting plaats had. 
30 Ik teken hierbij aan dat de bewoordingen van de uitspraak geënt zijn op de Code pénal. 
Men dient echter in gedachte te houden dat de tenuitvoerlegging van de straffen ten gevolge 
van het Gesel- en Worgbesluit heel wat milder kon zijn. 
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overlijdensdata en -plaatsen van Laurens Hellebrekers, zijn vrouw en hun dochter, 
die naar alle waarschijnlijkheid hun hele leven in Dieteren hebben gewoond. Laurens 
Hellebrekers is geboren rond 1782 in Susteren, hertogdom Gulik. Zijn sterfdatum en 
-plaats heb ik niet kunnen achterhalen. Hij leefde in ieder geval nog op 30 januari 
1839 omdat hij toen aangifte heeft gedaan van het overlijden van zijn dochter. Hij is 
dan ook naar alle waarschijnlijkheid gestorven in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Zijn echtgenote Johanna Maria Schulpen is op 14 februari 1781 geboren in Gebroek, 
31 gemeente Susteren, hertogdom Gulik, en overleden op 27 april 1820 te Dieteren, 
Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Laurens Hellebrekers en Johanna Maria 
Schulpen zijn op 12 september 1809 getrouwd in Susteren, Departement van de 
Roer, Keizerrijk Frankrijk. Hun dochter Helena is geboren op 10 oktober 1810 te 
Susteren, Departement van de Roer, Keizerrijk Frankrijk. Zij is ongehuwd overleden 
te Dieteren op 30 januari 1839, Provincie Limburg, Koninkrijk België. Andere 
kinderen van dit echtpaar heb ik niet kunnen vinden. 
 
De Code pénal 
In het Franse Keizerrijk, waartoe ook Susteren vanaf 1801 tot 1814 behoorde, was 
op 1 januari 1811 de Code pénal, wetboek van strafrecht, in werking getreden. De 
code beoogde onder meer eenheid en continuïteit van het strafrecht in Frankrijk te 
bewerkstelligen. Ook de bescherming van de staat en de samenleving door 
afschrikwekkende en intimiderende straffen waren doelstellingen. De code was zeer 
uitgebreid. Op overtreding van de code stonden zware en wrede straffen. De rechter 
had bij een straftoemeting de keuze tussen een maximum en een minimum. Omdat 
in de Code pénal de afschrikkende werking voorop stond, bevatte zij een zeer streng 
strafstelsel. Misdrijven moesten volgens de Franse Code d`Instruction Criminelle 
worden berecht door een Hof van Assisen. Vanwege de inlijving van het Koninkrijk 
Holland bij Frankrijk werd de Code pénal ook in de rest van Nederland ingevoerd. 
Misdrijven moesten in 1816 volgens de ook grotendeels gehandhaafde Franse Code 
d`Instruction Criminelle worden berecht door een Hof van Assisen.32 Als misdrijven 
werden onder meer aangemerkt moord, doodslag, verkrachting diefstal en 
mishandeling. Er werd geen onderscheid gemaakt in zwaarte van een misdrijf. Een 
in onze ogen rigide systeem. 
Na de Franse tijd vaardigde Willem I in de hoedanigheid van Soeverein Vorst der 
Vereenigde Nederlanden op 11 december 1813 het “Gesel- en Worgbesluit” uit. 
Daarin werd de Code pénal ‘bij provisie’ gehandhaafd, “totdat daaromtrent nader zal 
zijn voorzien”. Dat `bij provisie` heeft lang geduurd. De Code pénal bleef met 
                                                      
31 Gebroek was een nu verdwenen gehucht met een vijftal boerderijen, gesitueerd ongeveer 
een kilometer zuidwestelijk van Baakhoven tussen Roosteren, Dieteren, Susteren, Holtum en 
Illikhoven. Gebroek hoorde vanouds tot de gemeente Susteren. Bij de aanleg van het 
industrie- en handelsgebied Holtum Noord is het gebied aan de gemeente Sittard-Geleen 
toebedeeld. Gebroek lag ongeveer op de plek, waar nu langs de A2 een grote, lelijk, groene 
distributiehal staat. 
32 Een Hof van Assisen bestond uit vijf raadsheren en behandelde alleen strafzaken. Het Hof 
kende in beginsel maar vier zittingen per jaar. De in de Franse tijd ingevoerde juryrechtspraak 
bij het Hof was al bij Koninklijk Besluit van 11 december 1813 afgeschaft. In Nederland is 
bij de herziening van de rechterlijke organisatie in 1838 het Hof van Assisen afgeschaft. 
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wijzigingen in Nederland tot 1886 van kracht. Toen pas werd die overigens vaak 
gewijzigde code vervangen door het Nederlandse wetboek van strafrecht. In het 
rigide karakter van de Code pénal was in het Gesel- en Worgbesluit al wel een aantal 
veranderingen doorgevoerd.33 In het Gesel- en Worgbesluit was bijvoorbeeld in 
artikel 9 opgenomen dat de rechters in de keus van hun straffen “acht zullen geven 
op den aard der misdaad, den Persoon des misdadigers, en de verzwarende of 
mitigerende omstandigheden, bij de misdaad hebbende plaats gehad”. Ook was een 
aantal straffen vervangen, gewijzigd of gemitigeerd.34 Het starre systeem van de 
Code pénal werd daardoor versoepeld. 
 
De straffen van Laurens Hellebrekers volgens de Code pénal 
Ten tijde van de berechtiging van Laurens Hellebrekers in 1816 gold dus de Code 
Pénal, maar met belangrijke verzachtingen op grond van het Gesel- en Worgbesluit. 
Ik geef hierna in een vrije vertalingen de in deze zaak uitgesproken straffen zoals die 
in de Code pénal waren opgenomen. Een van de straffen in de Code pénal was 
`réclusion`. Dat betekent letterlijk opsluiting. Deze opsluiting geschiedde in een 
tuchthuis met de verplichting om arbeid te verrichten. De opbrengst daarvan mocht 
gedeeltelijk ten bate van de gestrafte worden besteed. In het tweede hoofdstuk van 
die code, handelende over misdrijven en overtredingen tegen eigendommen, staat in 
artikel 386 dat iedere persoon die zich schuldig maakt aan dieverij veroordeeld wordt 
tot een réclusion van vijf tot tien jaar. Laurent Hellebrekers heeft dus de volgens de 
wet minimale straf van vijf jaar gekregen. In de Code Pénal staat verder dat een tot 
réclusion veroordeelde alvorens zijn straf te ondergaan een uur op een openbare 
plaats voor het volk aan de kaak gesteld moest worden. De kaak is een schandpaal. 
Boven het hoofd van de veroordeelde moest een bord geplaatst worden waarop met 
grote en leesbare letters zijn naam, beroep, woonplaats, misdaad en straf vermeld 
wordt. Het aan de kaak stellen had een dubbele functie. Op de eerste plaats was het 

de bedoeling dat de veroordeelde 
publiekelijk werd vernederd en te schand 
gezet. Op de tweede plaats moest er ook een 
afschrikwekkende werking voor de burgers 
van uit gaan om zich aan de wet te houden. 
 
                                                                                             

                                                                                     
Schandpaal (Bron: www.zichtopmaastricht.nl) 

                                                      
33Het Gesel- en Worgbesluit heeft zijn benaming te danken aan de volgende bepaling (artikel 
7) in het besluit: “De straf van altoosdurende dwangarbeid (travaux forcés à 
perpétuité)….wordt gesubstitueerd (vervangen) door de straf van geeseling, met de strop 
om den hals, aan de galg vastgemaakt …en een confinement (opsluiting) in een rasp-, tucht- 
of werkhuis voor eenen termijn, door den Regter te bepalen, niet te bovengaande den tijd 
van twintig achtereenvolgende jaren”. 
34 De eeuwigdurende dwangarbeid werd vervangen door maximaal 20 jaar tuchthuisstraf en 
het aan de kaak stellen werd vervangen door openbare geseling of te “pronkstelling” op het 
schavot. 
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Hoewel de straffen van Laurent Hellebrekers voor de diefstal van een vaars 
buitensporig hoog lijken, heeft het Hof van Assisen te Maastricht niet anders gedaan 
dan de toen geldende Code pénal toepassen. Het Hof kon gelet op de dwingende 
bepalingen van de wet ook niet anders. Men dient wel te bedenken dat de 
tenuitvoerlegging van de straffen ten gevolge van het Gesel- en Worgbesluit heel 
wat milder was. Als Laurent Hellebrekers zijn straf helemaal heeft uitgezeten, is hij 
in 1821 vrijgekomen. Zijn vrouw was toen al overleden. Het “aan de kaak stellen” 
aan een schandpaal was in het Gesel- en Worgbesluit vervangen door “te 
pronkstelling” op het schavot. Het is de vraag of die te pronkstelling daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden. 
 
Samenvatting 
In dit artikel heb ik de diefstal van een vaars in 1815 in Susteren en de berechting 
van de dader in 1816 beschreven. Om de straffen in historisch perspectief te plaatsen 
heb ik ook aandacht besteed aan de staatkundige context en de toen geldende 
strafwetgeving. Daarbij heb ik aangeven dat in het Gesel- en Worgbesluit de scherpe 
kantjes van de strenge straffen van de Code pénal afgehaald waren. Ook heb ik enige 
informatie gegeven over de dader en het slachtoffer.  
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Effe raoje deil (21) – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
1.Paekdraod 

1. Sjoestersgare 
2. Zjwart gare 
3. Sjrikdraod 

2.Paeperplek 
1. Saort liem 
2. Modervlek 
3. Paeperpötje 

3.Sjmikkesjnoor 
1. Saort klitsjreem 
2. Haorbandj  
3. Tuike aan sjmik 

4.Bóddewouf 
1. Viezerik 
2. Sjpoakdeer 
3. Sjnótterbel 

5. Buubke 
1. Jungske 
2. Zach puupke 
3. Saort wesjkoep 

6.Kaordeman 
1. Touwsjlaeger 
2. Grenskemmies 
3. Vèsjer mit dikke viem 

7.Lampèttaofel 
1. Taofel veur sjemerlamp 
2. Taofel veur wesjbak 
3. Wankele taofel 

8.Loupwage 
1. Sjörskar 
2. Saort kènjerbox mit raedjes 
3. Rollator 

9.Luttelke 
1. Sjtumpke potload of griffel 
2. Hemfelke 
3. Sullig maedje  

EFFE RAOJE 
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Aw foto’s – Jacques Rours 
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Weurdje van de redaksie  
 
Aafgeloupe jaor is ein jaor van veural gein aktiviteite.  ‘t Jaor begoos waal good mit 
de aafsjloeting van ’t herdènkingsfieës van de bevrijding en ‘ne extra Heemklank 
euver dae bevrijdingstied. Mer al gaw d’r nao veel al sjtil.  
W’r hawwe ós nogal get veurgenómme: ’t Woor toch vieftig jaor geleje det ós 
vereniging opgerich wórt. ’t Besjtuur koos neet anges den al oetsjtélle, oetsjtélle nao 
ein baeter jaor, nao weer haope. 
 
Allein d’n Heemklank is in dit jaor es geweunlik bie uch in hoes gekómme. En 
hievan ligk noe de lèste van dit toch minder gelökkig jaor veur uch. 
Jan Smeets haet ein oetgebreid artikel veur ós gemaak, wo-in  hae besjrif wat de 
resultate zeen van 25 jaor broedvogel-óngerzeuk in ’t Hout en d’n Iezerebos. 
Ouch  corona kump teveursjien: Annie en Loek. 
En zoa is d’r nog mieë te vertélle euver ’t vreugere Zöstere. Wil Filott haet ein  giftige 
vrouw en ‘ne brandj in Gebrook in de aw gezètte gevónje. En zoa is d’r nog mieë te 
laeze.  
 
Weer wunsje uch väöl laesplezeer 
 
En ouch ein zalig kersfieës 
          en ein gelökkig nuujjaor 
 
 
 
 
  

WEURDJE VAN DE REDAKSIE 
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Kerssjtal coronaproof – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
Al maonjelang sjlove weer ós allemaol oet óm alle coronaregels te volge. Det geit 
ós bès waal good aaf, mer went ich aan de fieësdaag dènk, bruk mich de zweit oet. 
Wie ich dit opsjrief, is ’t nog waal get vreug: mer went ich aan Kersmis dènk zónger 
ein groate sjoan verseerde taofel en zónger familie en vrunj, die allemaol blie zeen 
det ze bieein kónne zitte mit eine volle teijer en ein good glaas, koos ich noe waal al 
bäöke.  

Mer waat mich vandaag inveel, dao knip mich ieës richtig de kael van toe… Wie 
mót det mit de kerssjtal?... Kèn ich dem nog waal oethaole? Is det waal verantjwoord 
in deze tied?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiek… Jozef en Maria mit ’t kiendje, det is éin familie, die kónne röstig bieein zitte. 
Mer den kriege weer ein probleem, den kómme de herders “kiendje kieke”. Moge 
die waal bènne of mótte weer Jezuke veur de vinster hawte went die aan de deur 
kómme, sjus wie ze det de aafgeloupe zomer dege. ’t Kiendje effe pungele? Det geit 
al gaar neet. Ouch Maria en Jozef mótte ’t mit eine èllebaog doon. Boetedet zeen die 
herders mit drieë, eine jónge, eine van de middelaeftied en eine awwe. Drie man op 

DIALEK 
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bezeuk, went die gein familie van ein zeen, kómme die ouch nog oet drie versjeije 
“bubbels”, kan det waal? Dae jónge det zou nog waal gaon, de jeug sjient zoa wie 
zoa neet zoa erg krank te waere, mer de jóng luuj mótte beheuërlik raekening hawte 
mit de aw luuj. Dae awwe herder zit in de “doelgroep”. Missjiens is det ein bietsjke 
op te vange door dem apaart te laote kómme in de “senioretied” tösje zeve en ach 
oere sjmörges. Weer kónne in eder geval móndjkepkes verplichte.  

Och jömmig! Den mót det ouch nog allemaol op óngerhawve maeter en ’t sjtelke is 
al zoa krap! Es weer de os en de aezel boete zouwe laote, koos det waal passe, mer 
det geit neet, die mótte ’t kiendje werm blaoze. In ein hoes mit eine thermostaat is 
det gein probleem, mer in eine reetsige sjtal, wo ’t op hook en kantj trèk, zeen die 
neet te misse. Dus den mótte weer ’t huij en ’t wèntjergreun mer weglaote, det geuf 
get ruumte en mit al die reetse hove weer in eder geval neet aan ein ventilatie of 
lóchbehanjelingsysteem te dènke.  

Hunj kènne bliekbaar waal besjmèt rake mer dao zeen gein aanwiezinge det die det 
op luuj euverdrage, dus de herdershóndj moog hieël effe bènne zoadet ’t kiendje dem 
kènt käöre. Veur de res mót dae zoalang op de sjäöp passe, die mótte oet veurzörg 
in eder geval boete wachte…men wèt mer noajt.  

De herders mótte uterlik op 5 januari heives gesjik waere. Want op 6 januari kómme 
de drie keuninge. Det vènj ich nog ’t grótste probleem, die kómme van wieds, oet 
versjeije vraemde lenj. Ich waer al opgereeg went ich dao aan dènk! Men mót zoa 
min meugelik “reisbewegingen” in ach numme wurt gezag, mer keuninge hawte zich 
neet zoa gemaekelik aan “reisadvieze” of die noe road, gael of oranje zeen. Die gaon 
wo en wienieë det ze zin höbbe. Boetedet höbbe die nog ein ganse katerjach aan 
bedeende en verzörgers bie zich. Ederein laote teste is neet in ein twieë drie geregeld, 
op de oetsjlaag van die teste mósse soms eine hieële toer wachte. Den höbbe weer 
ze daag lang gelaje. En sjtèl dich veur det ich den zoane keuning in quarantaine zou 
mótte pakke… 

Bie de ingangk mót natuurlik beveiliging kómme, daoveur haw ich aan ein hór 
èngele gedach.  

De zèngende èngele mótte flink de wach aangezag kriege det ze neet moge joeke of 
zènge. Gein Gloria in exelcis dit jaor. Allein ritmisch klappe is aangezag. De 
bazuinblaozers waere flink veur ’t naodgare gezat. Blaoze is waeges de versjpreijing 
van aerosole verbaoje. De èngel baove de sjtal mit zien sjpandook moog waal blieve 
hange. 

Weer mótte zörge veur flinke flesje “desinfectiedispensers” bie de ingank… euveral 
mit plekbandj ein dudelike louproute oetzètte… door ’t achterpäörtje weer nao 
boete…in èngele es handhavers höb ich ouch neet väöl fiductie. Es ich alles op ein 
rie zèt, geuf ’t eine houp ambras. Alle kans det ze gaon rope: “Ich doon neet mieë 
mit”.  

Ich dènk det ich de kerssjtal op de zölder laot sjtaon. Dit jaor zal ‘t eine “sjtille nach” 
waere… 
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2020 – Blijf in uw kot – Loek Storken 
Loek Storken 
 
Weer zeen al weer einen hieëlen tied allemaol, of w’r wole of neet, ’t nuuj jaor 2020 
ingehóbbeld, mer veurdet 2019 óm woor krege w’r ieës nog ein gratis verrassjing 
aangebaoje door de PLEM. Det hèt noe anges, mer geer weit waal wat ich bedoel, 
en anges is ’t ouch neet erg. In ’t nuuj jaor mósse dao neet mieë mit zitte. 
De jónges van ’t Hieëresjträötje höbbe ’t mit Awd en Nuuj allemaol röstig gehawte, 
mer wat wilse ouch anges esse dich op daen Awtjaorsdaag net esse get wils beginne 
te viere ein dikke oer alle leech oet doon. Door al det gedoons mit dae corona zeet 
g’r det mesjien al vergaete. 
Mer good, baeter ein dikke oer zónger leech es detse dich veur ummer ’t leech oet 
doon. En dao haet gelökkig de PLEM nog niks aan te zègke. 
Ze höbbe ’t dus allemaol röstig aan gedaon, mer wat wilse ouch anges es ’t 
zakkeduuster is. Ze wiste toen trouwens nog neet detse ‘t ’t gans jaor röstig aan aan 
’t doon kome, mer dao euver dalik mieë. 
Ózze Gène dae moos daen awtjaorsdaag ’s aoves zènge mit ’t in Deetere 
waereldberoemde Deeterse Mannekoar oeteraard in Deetere in de “basiliek”. Jus op 
daen tied wie toen opèns euveral det leech oetveel. Ze hawwe nog waal get leech 
ómdet ze toch waal get kaese aan ’t sjnirke wore. Toen ging Gène opèns ouch ein 
leech op, hae sjmiespelde get mit den “dirigent” en die anger twieë koarlede, en toen 
zatte ze in: “Blijf mij nabij wanneer ’t avond wordt”. Aafgesjlaote höbbe ze toen nog 
mit: “’t Is nog noajt nog noajt zoa duuster gewaes, of ’t wurt ummer waal weer 
leech”.  
Bie die sjtroumsjteuëring höbbe ze De Hei weer gesjpaard. Gans Zöstere 
zakkeduuster mer oppe Hei alles in volle leech. Eigelik is det discriminasie, mer die 
van De Hei sjene zich ’t aafgeloupe jaor good gedrage te höbbe en det wole die van 
de Plem natuurlik beloane, want det kump neet zoa dèk veur. Mer in plaats van dich 
get van de sjtroumpries aaf te doon zètte ze De Hei in volle leech en hie bie ós 
sjtikkeduuster. 
Eine van de jónges haw in de Sjtaotslaoterie geine pries gewónne. Hae zaet: “Es ich 
noe op De Hei gewoond haw, den hasse kans gehad get te wènne”. Ich höb al 
geheuërd det de hoezerpries op De Hei al flink ómhoag gegange is. 
Bie Gène hawwe ze in die duuster daag tösje Kers en Nuujjaor ouch weer geprobeerd 
in te braeke. Eine geveltoeris haw geprobeerd door ein euverleech bènne te kómme, 
mer hae woor bliekbaar gesjteuërd toen ze thoes kome. Mer volges mich woor dae 
jóng van te veure ouch al gesjteuërd, want waem probeert noe nao al det aete mit de 
Kersdaag zich door ein euverleech te pese? Mer ja, ’t zal waal neet ’t versjtandj 
gewaes zeen det hem in de waeg haet gezaete. Trouwens, ’t ieëste wat dae Gène deej, 
woor kieke ofse ‘m de eier van de hoonder neet gepik hawwe. 
Eine van de jónges haet thoes nogal get las van de marter. “En”, zaet eine van die 
angere, ”is det bieës d’r nog?” “Jao”, zaet ózze Leenard, “dae is d’r nog. Dae geit 
neet op wèntjersjport!” 
De veurteikene veur ’t nuuj jaor 2020 wore dus al neet zoa denderend, mer toen wiste 
w’r nog neet wat d’r nog allemaol op ós aaf zou kómme. 

DIALEK 
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Det leid van die sjtroumsjteuëring zeet g’r waarsjienlik al lang weer vergaete, want 
ze hawwe veur 2020 nog gans get anges veur ós in ’t vèt, namelik: BLIJF IN UW 
KOT. 
 
BLIJF IN UW KOT! Zoa zègke ze dich op ’t Belsj ónger de coronacrisis wat precies 
de bedoeling is. Sommige luuj vènje ’t versjrikkelik detse aan ’t hoes mótte blieve, 
luuj mit ein mieë geröster zieël kènne zich dao in dezen ónzekeren tied get baeter bie 
neerlègke. Ich kan det hieël good, veural ‘sjnachs. 
Zoa zeen d’r ouch luuj die ’t versjrikkelik vènje detse neet op vakansie kènne gaon, 
veur angere, ónger angere eine van ós wanjelieërs, is ’t ein sjtraof es d’r mit mót. 
Dae zaet ummer: “Laot mich mer aan de koaj”. 
Ich kan dao noe eigelik mer ein dèngk op zègke: „Mit ‘t laeve, dao mósse mit lieëre 
laeve! En zeker ouch mit det “laeve” van noe in deze coronatied.” En taenge daegene 
dae ummer mer weer wilt gaon, kènse zègke: “Dae ’t aan ’t hoes neet kan vènje, dae 
kan ’t nurges vènje!” 
Zoa kènse noe aan ’t hoes, veural es manskaerel, ouch zègke wasse wils, allein 
loestert geine nao dich. 
 En op ’t Belsj zègke ze noe: “Thuis kunt ge nu op ’t privaat ook zo lang poepen als 
ge zelf wilt!” Ofsjoan ze mit det “poepen” ouch dèks weer get gans anges bedoele, 
mer dao moog ich ’t neet euver höbbe, want dit is ein net blaad. 
Wat ich ouch langsaam begin te merke noe ich dit sjrief, is det mien haor al weer 
good langk aan ’t waere is, en allewiele krieg ich den krolle en die bèn ich dus 
veurluipig nog neet kwiet.” En ge moogt niet naar de barbier”, hiej neet en op ’t Belsj 
ouch neet.  
Dit alles euverdènkend dach ich bie mien eige: “Es eine kapper einen angere kapper 
zien haor knip, waem kalt d’r den?“ Want bie zó’ne kapper in de sjtool dao waere 
toch hieël väöl probleme besjpraoke en ouch opgelos. Mer dao koom ich toch effe 
neet oet. Mer ja, es de crisis óm is, mót ich det probleem mer èns veurlègke aan Huib 
en Guido. Die mótte dao same toch waal oet kènne kómme. 
Wat w’r noe ouch neet moge is nao ’t Gajespark gaon. Det is waal jaomer, want tösje 
det gajes dao, dao koos ze ech èns effe lekker tót rös kómme. En det is weer ein 
ganse anger rös es die rös diese aan ’t hoes höbs. Weer kènne ós trouwes gelökkig 
prieze det w’r lekker “op ’t törp” wone en èns lekker get róndj óm de koaj kènne 
sjravele zónger desse óm den angerhawve maeter weer zó’nen influencer 
taengekumps. Geer zeet, in crisistied is ouch de handj van eine groate minsj gaw 
gevuld. 
Noe ’t RIVM same mit einen houp epidemiologe en Rutte en consorte ’t volges de 
meiste luuj toch waal good gedaon höbbe, kriege w’r noe weer langsaam allerlei 
zelfbeneumde deskundige, wo weer ’t landj al jaore mit vol höbbe zitte, die gaon 
meine det zie ’t langsaam mótte gaon euvernumme. Taenge al die “gelieërde” zou 
ich mit nog väöl mieë naodrök es van te veure wille zègke: “Blief in dien kot en meuj 
dich neet d’r mit!” En blief get euver ’t voetballe en euver dae sjnautzer van Derkse 
lulle, of dae bal noe in of oet woor, en of die men neet väöl te väöl betaald kriege. 
Jao, ouch daen Derkse. Of euver ’t songfestival, euver waem van die men of 
vrouwluuj, die neet zènge kènne noe ’t sjónste verkleid wore, en of die noe neet 
baeter ouch in hun kot hawwe kènne blieve. 
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Intösje is ’t 22 mei gewore en kan ich veur den ieëste kieër sinds de lockdown van 
de corona weer èns nao de kapper. Ich haw zoa langsaamaan ein ganse boesj huij 
verzameld en woor det, ómdet ’t toch meistal waal good waer woor gewaes, zoa 
meug wie kaw pap. 

Wie de kapper dao zó’n hawf maeterke 
vanaaf haw gehaold, leet d’r mich d’n 
achterkantj al èns effe zeen in eine 
groate rónje sjpegel dae d’r achter 
mich heel. Wie ich haw geknik det det 
good woor, begint d’r zich dae sjpegel 
sjoan op te pótse door dem mit sjoan 
rundjes euver ziene boek te vrieve. 
Ich zègk: “Wo zó’ne boek toch al neet 
good veur is!” “Jao”, zaet d’r, “want es 
ich neet zó’ne boek haw, mer eine 
flinken dömpel, dan woor nog lang 
niks te vaege. En esse dae sjpegel mit 
dienen achterkantj geis sjoanvaege, det 
zuut toch ouch neet oet. Den is ’t net 
ofse dich euveral de vot aan aaf vaegs. 
Noe is d’r allewiele waal einen hieëlen 
houp det dich de vot oet hungk, mer det 
kènse den toch neet doon wo de klantje 
bie zeen. Die klantje dènke den ouch: 
“Dae dènk det ich ein votlaok bèn!“ 
Geer zeet intösje waal desse zónger ei 
bietje boek en zónger vot niks kèns 
beginne. En ouch neet kapper kèns 
waere. 

Det haw ich uch natuurlik ouch waal drek in ’t begin kènne vertèlle, mer es g’r ’t 
neet mit mich èns zeet, den kan ich ummer de kapper nog de sjöldj gaeve. 
Ich höb noe ummer gemeind det de Häörepaerd van de Nuujsjtadt wore, mer ónger 
de corona-crisis haet jederein zelf kènne konstatere det ’t grótste häörepaerd 
president woor in Amerika. Op korte aafsjtandj gevolg door dae lummel van 
Brazilië. En det zeen nog lang neet alle “slimpies” die urges de baas van ein landj 
zeen. Ouch in ein ganse bössel anger lenj is ’t aezelebesjtandj groat. 
En es ich zeen wat w’r hie veur ein sjlum kappers höbbe, den zou zó ’ne jóng 
mekkelik president kènne zeen in det landj tösje Canada en Mexico. 
’t Wanjele ligk noe al einen hieëlen toer op zien vot1 
Mer weer wachte op baeter tieje! 
 

Mer nog belangrieker is: HAWT UCH GEZÓNDJ! 
En eine fijne röstige Kersmis! 
’t Nuuj jaor mót toch waal get baeter waere! 
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Om wat over te mijmeren bij de kerstboom – Evert Zits 
Evert Zits 
 
Wij moeten proberen ons eigen kleine pad door het struikgewas van het leven te 
banen. Daarbij kan je pech hebben, maar soms vind je ook geluk op je weg. 
 
Het geluk is een vlinder en niet gemakkelijk te vangen. 

Liesbeth Wittems 
 
Het geluk zou volkomen zijn, als wij niet bang waren het te verliezen. 

Peter Buckinx 
 
Het blijkt dat het vieren van verjaardagen gezond is. Statistieken wijzen uit dat 
mensen die de meeste verjaardagen vieren, het oudst worden. 
 
Ambtenaren zijn uit de hel gekropen, toen de duivel sliep. 
 
Schietgebedje van de ambtenaar:  
“Heer laat het gauw avond worden.  
Als het kan liefst nog vóór de middag!” 
 
God schiep de aarde en zag “dat het goed was”. 
Maar dat is lang geleden!  
 
Zoals een rivier leegloopt,  
zó legt een mens zich neer en staat niet meer op. 

(boek Job) 
 
Maak de dood eenvoudigweg tot uw vriend. 
Dan kan de dood ons niet overvallen. 

Michel de Montagne 
 
Zo stil als een bloemblad valt op een tafelkleed te middernacht. 
Stiller verdriet is er niet. 
 
Je moet van mensen houden zoals ze zijn. 
Er zijn geen andere. 

Theo op het Veld 
 
Ik maak het best. 
“Als een vis in het ijs.” 

Cesare Pavese 
 
Oude mensen slijten harder dan hun kleren. 

Wim Heijmans 

VOLKSCULTUUR 
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Wie het verleden niet eert 
Verliest de toekomst. 
Wie zijn wortels vernietigt 
kan niet groeien. 

F.Hundertwasser 
 
Echt belangrijke mensen, 
zijn mensen voor wie belangrijk zijn 
Niet belangrijk is. 
 
Beter onvolmaakt en echt 
Dan gemaakt volmaakt. 
 
Vergeving is het kenmerk van de sterke. 
 
Eigenlijk is alles en iedereen uitgeput. 
De aarde, de dieren, de mensen. 
Dat is het systeem waarin wij leven. 
 
Het leven is niet om te begrijpen, 
Maar om van te houden. 
 
Het leven is als sneeuw. 
Je kunt het niet bewaren. 
 
Geniet van het leven. 
Het is al later dan je denkt! 
 
Fijne jaren … 
Niet treuren dat ze voorbij gingen. 
Maar glimlachen dat ze er waren … 
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Van de vereniging 

KÈNJERVERHÄÖLKES IN ’T ZÖSTERS – ANNIE SCHREUDERS-DERKS  
Annie Schreuders-Derks 
 
Veurlaeze aan klein kènjer in eige dialek is lestig ómdet dao bekans niks te vènje is. 
De kemmisie volkscultuur van Veldeke Limburg haet eine opreup gedaon aan 
Limburgse sjrievers óm ein -leefs kort- verhäölke in te sjture, bedoeld veur kènjer. 
Zoa’n 25 sjrievers en sjriefsters gove dao geheuër aan. Det leverde neet allein ein 
bóntj gehieël aan dialekte op, mer ouch aan saorte verhäölkes óm veur te laeze veur 
awwers en opa’s en oma’s, of óm zelf veur te laeze aan ein jónger breurke of 
zösterke.  
Zösterse luuj wille leefs veurlaeze in ’t Zösters. Kirkraods of Vènraojs is hun toch te 
lestig. Daoveur haet de kemissie volkscultuur kóntak gezóch mit de kringe van 
Veldeke óm van al die verhäölkes ein eige vertaling te laote make. Zoa kan dees 
oetgaaf versjiene in ’t Echs, Remunjs, Valkebergs, Vènraojs, Wieërts Zitterds en 
Zösters. De vertalers höbbe dit mit väöl leefde veur hun eige plat en respek veur de 
oarsjprunkelikke sjrievers gedaon. 
Natuurlik is jeder verhäölke veurzeen van ein toepasselikke illustratie, aangeleverd 
door de sjrievers zelf of door ein paar illustratore die det gaer en veur niks höbbe 
gedaon.  
Veurgelaeze waere is hieël good veur klein kènjer. Ze heuëre den mieë van de taal 
die thoes gesjpraoke wurt. Dao kènt euver die verhäölkes naogekald waere. En waat 
ouch wichtig is: missjiens wille ze waal zelf gaon laeze en get sjrieve in ’t plat, den 
höbbe ze sjteun aan ’t woordbeeld in dees tekste.  
Ouch henjig det dit beukske gebroek kan waere bie dialekcursusse.  
Mer noe ieës: pak uch det (klein)kèndj en gaot gezellig veurlaeze. Missjiens doon de 
juffe en de meisters op de peutersjpeelzaal en de basissjoale ouch waal mit. 

 

 
 
 
 
 
De beukskes zeen 
inmiddels oetverkoch 
 
. 

 
 

  

VAN DE VERENIGING 

Kaft van het boekje 



12 

RESTAURATIE KANON VAN ZÖSTERE OP DVD – COR VOORTER 
Cor Voorter 
 
Susteren – Het kanon van Susteren is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van Susteren. Het staat symbool voor de oorlogsellende die inwoners in de Tweede 
Wereldoorlog hebben moeten ervaren, maar tegelijkertijd verwijst het naar de 
herkregen vrijheid in januari 1945. 
  

Na enkele jaren rondgezworven te hebben over het Raadhuisplein in Susteren heeft 
het kanon uiteindelijk een vaste plek gekregen op de sokkel. En na een fikse 
restauratie in de zomer en najaar van 2019 staat het nu weer op zijn vaste plek.    
 
Ton Vranken, cineast en kunstenaar uit Susteren, heeft op verzoek van de Werkgroep 
Kanon Susteren een videoverslag gemaakt vanaf het vertrek in juli 2019, het 
transport door de militairen uit Vredepeel, de restauratiewerkzaamheden, en de 
officiële terugplaatsing op vrijdag 17 januari jl. in het kader van “75 Jaar bevrijding 
Echt-Susteren”. 
 
Deze video-opnamen zijn nu zowel verkrijgbaar op DVD (HD-kwaliteit)  en USB-
stick (HD Full-color-kwaliteit) en te bestellen bij Ton Vranken, Marialaan 6 in 
Susteren en bereikbaar via telefoonnummer 046-4371635. De kosten bedragen voor 
de DVD 5,-- Euro en voor de USB-stick 12,50 Euro! 
 
Cineast Ton Vranken heeft met deze opnames een uniek beelddocument weten vast 
te leggen. 
Het kanon van Susteren, vaak gefotografeerd, en bezongen door niemand minder 
dan de  Janse Bagge Bend, is en blijft van groot belang voor de gemeenschap van 
Susteren. De historie en de symboliek gaan hier hand in hand. 
 
  
 
  
  

Kanon  1962, kapelaan Martens 
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ARCHIEF D.E.K.O. – WIL SCHULPEN 
Wil Schulpen  
 
Onlangs ontving onze vereniging een aantal documenten van de voormalige 
toneelvereniging van Mariaveld Door Eigen Kracht Omhoog. Evert Zits had dit 
ontvangen van de heer Tonglet, indertijd secretrais van de vereniging. Een gedeelte 
bleek van een koepel van verenigingen die in Sittard was gevestigd en waarvan de 
heer Tonglet eveneens secretaris was. Dit materiaal is aangeboden aan de Domijnen 
te Sittard. Het archief dat betrekking had op Mariaveld is apart gehouden en in een 
klein archief opgeborgen. Dit zal vooralsnog bewaard worden binnen het archief van 
onze vereniging. Het zou dus van belang zijn, wanneer meer mensen nog 
documentatie van deze – of een andere - vereniging ter beschikking stellen, zodat 
het op een zorgvuldige wijze bewaard kan worden.  
Later zullen we een uitgewerkte inventaris in de Heemklank of op de website 
publiceren. Nu willen we een drietal foto’s presenteren. Eén hierbij en twee later. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Foto leden op het patronaatsweike (achtergrond klooster van de Lazaristen 1952/ 
1953). Er waren nog geen damesleden. 
 
Zittend v.l.n.r. Graat Schrans, Sjeng Gehlen, Harrie Schreurs, kapelaan Hazevoet, André 
van Mierlo, Harrie Meuffels. 
 
Staand v.l.n.r. ?, ?, Hugo Hoofwijk, ?, Nico Fiddelers, Tonie Gruters, Theo Tonglet, Wim 
Hoofwijk, ?, ?, Jan van de Riet, Bo Tonglet, Sjang Kersten, ?, ?, Jozef Timmermans, Pie 
van de Riet, Leo Keijzers. 
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De gaws van Gorie van de Boesj – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
Es geer uch bedènk wo dit jaor mit Kersmis de gaws gehaold mót waere, laes geer 
óngersjtaonde breef mer èns. Gevónje tösje get aw paperasse:  
 
 
 
L.S.       Susteren, 12 – 4 – 1966 
      Parketnummer 335/66 VP. 
      A.J.M. Derks geb. 7 – 6 – 1940 
      Volmolenweg 1 te Susteren. 

 

 

   Edelachtbare Heer Officier 
Ondergetekende Derks Antonius Johannes Maria, wonende Volmolenweg 1 te 
Susteren, deelt U in het verband met het bovenstaande het volgende mede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VOLKSCULTUUR 
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Op 7 januari 1966 zat ondergetekende met enkele vrienden gezellig bij elkaar met 
een glaasje bier een kaartje te legen. Een gans was er al “uitgetoept”, zoals men dat 
op z’n dorps plat pleegt uit te drukken. Tegen 11 uur s ’avonds werd het idee 
geopperd om nog een gans uit te “toepen”. Aangezien er bij mij thuis geen gans meer 
voorhanden was, viel mij te binnen: weet je wat, bij G.L.E. Busch, mijn naaste 
buurman, hier in Susteren genoemd: “Gorie van de Busch,” zijn er nog ganzen. Laat 
ons er daar eentje halen, die zal ik hem wel betalen, omdat wij elkaar bijzonder goed 
kennen. Om de heer Busch uit zijn bed te trommelen was het reeds te laat. Door het 
lawaai van de ganzen gewekt, stond de heer Busch op en merkte een voor hem 
vreemde auto op, die net wegreed. Hierop waarschuwde hij de politie, die terstond 
in actie kwam en deed, wat hun normaal te doen stond. Toen de politie arriveerde, 
was de gans reeds geslacht door ondergetekende. De politie heeft toen de gans en 
ondergetekende meteen meegenomen. De geslachte gans werd de volgende dag 
panklaar bij de rechtmatige eigenaar afgegeven. De politie verzocht mij een 
verklaring te tekenen, dat de gans bij de rechtmatige eigenaar werd terugbezorgd, 
waarin ik ook terstond toegaf. De volgende dag is ondergetekende naar de heer 
Busch toegestapt en heb ik hem gevraagd of hij nog een vergoeding voor het gemis 
van de gans wilde hebben, waarop hij mij antwoordde: “Als ik geweten had, dat jij 
het was, had ik er geen werk van gemaakt. ”Tot zover liggen de feiten dus vast. 

Om U een juist inzicht te geven van het hoe en waarom ik tot deze achteraf zo 
laakbare daad kwam, wil ik U het volgende onder uw aandacht brengen: 

1. Ten opzichte van mijn overige vrienden, wilde ik de flinke jongen spelen, 
die op zo’n laat uur nog een gans wist uit te halen. 

2. Het offer aan Bacchus gebracht is voor een groot gedeelte er debet aan, 
immers dan pas meent men flink te kunnen en te mogen doen. 

3. Het weghalen van de gans moet U maar zien als een volwassen 
lummelstreek en niet als een zuivere diefstal in de zin van de wet om mij 
wederrechtelijk te verrijken of als een daad om de heer Busch te benadelen. 

4. Tegen de heer Busch heb ik nooit de minste rancune gekoesterd en ook thans 
niet; wij zijn nog net zo’n goede vrienden en buren als voorheen en zullen 
dit ook blijven. 

Hopelijk kunt U deze unieke Limburgse mentaliteit van buren onder elkaar 
begrijpen. 

Edelachtbare heer officier, dat U moet straffen, kan ik heel goed begrijpen, deze heb 
ik al verdiend, alhoewel ik bovengenoemde daad ten zeerste betreur. Ik zou het 
echter verschrikkelijk vinden als U mij een gevangenisstraf zou opleggen, vooral 
voor mijn ouders, die reeds op leeftijd zijn. Mag ik met een vermetel vertrouwen een 
beroep doen op uw clementie; hiertegenover stel ik uitdrukkelijk nooit meer een 
dergelijke frats te zullen uithalen, noch als diefstal, nog als kwalijke burengrap.  

Hopende U met het bovenstaande naar beste eer en geweten te hebben ingelicht en 
een gunstige beslissing Uwerzijds tegemoetziende,  

Hoogachtend, Ton Derks 
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Afbeelding H. Amelberga ca. 1600- Wil Schulpen 
Wil Schulpen 
 

Deze afbeelding van de H. 
Amelberga is afkomstig van 
een schenking door abdis 
Anna von Reuschenberg (of 
haar ouders), mogelijk bij 
haar keuze als abdis in 1625.  
Het is borduurwerk dat op de 
koorkap welke in de huidige 
schatkamer hangt hergebruikt 
is. 
 
Dit vier eeuwen oud werk is 
wel de oudste afbeelding van 
Amelberga te noemen, 
waarop veel symboliek terug 
te vinden is die aan haar 
beeltenis werd verbonden. 
 
Laten we proberen de 
afbeelding te omschrijven. 
Amelberga, die tussen de 
Heiligen Albericus en 
Gregorius afgebeeld staat, is 
hier als patroonheilige 
afgebeeld: Haar heiligheid 
kunnen we afleiden uit de 
nimbus (heiligenkrans) om 
haar hoofd en aangezien ze 
tussen twee bisschoppen 
staat, weten we ook dat hier 
de drie patroonheiligen van de 
abdijkerk afgebeeld zijn.  
 
Ook is zij rijk gekleed – niet 
in een habijt, de kleding om 

de diensten in de kerk te bezoeken. Zij is als een wel rijke dame afgebeeld. Het komt 
mij voor dat haar mantel en haar kleding van hermelijn zijn. Dit gebruikt attribuut, 
zou voorbehouden zijn geweest voor hoge adellijke families. Ook de Oranjes –tot 
Willem Alexander toe – droegen hermelijn bij hun kroning. Het is niet onlogisch dat 
de maker van de afbeelding een aspect uit haar levensbeschrijving heeft willen 
weergeven: nl. zij was een koningsdochter. 
 
Zoals op latere afbeeldingen, zoals de gebrandschilderde ramen in de absis, is zij 
voorzien van de attributen de staf en het (evangelie)boek. 

HISTORIE 



17 

De staf. In deze afbeelding uiteraard een abdissenstaf. En wel omdat zij abdis van 
de Susterense abdij is geweest en volgens de overlevering de eerste abdis. 
 
Opvallend is wel dat zij de krul naar buiten heeft gedraaid. Veelal – wordt verhaald 
– heeft een abt en een abdis de krul naar binnen toe gedraaid omdat ze slechts gezag 
hebben naar binnen toe en niet zoals een bisschop (ook) gezag naar buiten toe. Of 
uit haar levensbeschrijving bleek dat ze ook wereldse macht had, is niet bekend, 
zodat we aannemen dat de persoon die dit gemaakt heeft, zich hier vergist heeft. 
Alhoewel we weten het niet! 
 
Het evangelieboek is wellicht een teken van het uitdragen van het woord Gods. Of 
het in de Susterens betekenis ook een relatie heeft met de schenkingsminiatuur in het 
evangeliarium is niet duidelijk. 
 
De vis. Een vis komt bij de attributen meer voor. Dit attribuut wordt wel gebruikt bij 
vrouwelijke heiligen, die na een aanzoek vluchten om hun leven aan God te kunnen 
wijden. Zij worden dan vaak een rivier overgezet door (een) vis(sen), engel(en), 
zonder dat hun voeten nat worden. Dit verhaal vinden we ook bij Amelberga van 
Temse terug, die de rivier de Schelde oversteekt op de rug van een steur. We weten 
ook dat het levensverhaal van Amelberga van Susteren zeer veel met dat van Temse 
gemeen had.  
 
De vis aan de voet van de afbeelding van de H. Amelberga, geschonken (of gemaakt) 
door de kanunnikes en latere abdis Anna von Reuschenberg doet vermoeden dat in 
de levensbeschrijving (vita) van Amelberga een volgende passage is opgenomen, die 
in ieder geval aangaf dat Amelberga, wellicht van het klooster te Munsterbilzen waar 
ze haar opvoeding had genoten van de H. Landrada op weg was naar Susteren. 
Onderweg kwam ze als obstakel de Maas tegen. Maar er kwam haar een vis te hulp, 
die haar – zonder dat haar voeten nat werden – overzette, zodat ze veilig haar weg 
kon voltooien naar haar klooster te Susteren. 
 
De vis is een detail dat toch een belangrijk verhaal te vertellen heeft. Vaak gezien en 
het duurde toch totdat me gevraagd werd is dat een vis? Veel objecten worden 
momenteel gecontroleerd  om te kijken of er iets moet gebeuren om het behoud weer 
voor een vijfentwintig jaar te garanderen. Het waren de textieldeskundigen Monica 
Vroon, textiel conservator dom van Aken en Doortje Lucassen textielrestaurator. Is 
dat een vis? En toen viel het kwartje en het verhaal van het oversteken van de Maas, 
verhaal over Amelberga. Het toont ook dat het inderdaad de H. Amelberga is en dat 
we hier inderdaad met de drie patroonheiligen te maken hebben  
Eveneens onderschrijft het de 18e eeuwse mededeling dat de levensbeschrijvingen 
van beide Amelberga’s in grote lijnen wel overeen zullen komen. Uiteraard zullen 
de ouders van Amelberga van Susteren wel Sanderbout en … Sophia? zijn geweest 
 
De H. Amelberga kreeg van von Fisenne – naar ik aanneem – een kerk mee, de 
parochiekerk van Susteren. Een attribuut dat vaak werd gegeven aan de stichter of 
aan de patrones van de kerk. Het kan dan beide zijn geweest, mogelijk vinden we 
ooit nog een aanwijzing wat Fisenne ons heeft willen vertellen. 
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Pecunia non olet – Loek Storken  
(Geldj sjtink neet, mer hieël väöl geldj dèks waal !) 
Loek Storken 
 
Ieëwelangk is dit ein waorheid es ein koe gewaes, mer de lètste jaore geit deze vogel 
neet mieë op. Al ettelike jaore sjtink geldj al oere in de wèndj. Want wie gek kènt 
eine minsj zeen det, es d’r eine bonus van angerhawf miljoen krig, det d’r den ech 
meint, det d’r dem ouch ech verdeend haet.  
Vreuger verdeende luuj die get mieë kooste, get mieë. Dao is op zich niks mis mit. 
Zelfs väöl luuj die zelf geine nagel höbbe óm hun kóntj te kratse, höbbe dao dèks 
nog gein probleme mit en gunne det degene dae get mië kènt en d’r get mieë veur 
duit.  
Mer ’t zit ‘m in twieë dènger. ’t Ieëste zit ‘m in det weurdje GET bie : get mieë. 
’t Twieëde zit ‘m in de formulering “Luuj die get mieë kooste”. 
Väöl luuj die allewiele “get” mieë höbbe, höbbe meistal neet get mieë, mer “God 
wèt wie väöl mieë” , wobie meistal inderdaad allein God wèt (of moog weite) 
wieväöl mieë detse höbbe. 
Daobie zeen det ouch dèk noe jus NEET de luuj die get mieë kènne, mer de luuj die 
get vrechter zeen es die angere. Die kènne mesjien waal get mieë mit de moel, mer 
sommige dènger kènne die luuj bieveurbeeld gaaroet neet, namelik ei bietje deile, ei 
bietje ouch aan angere dènke, ei bietje besjeije zeen en mieë van dergelike zake. 
In ’t naojaor van 2012 sjreef de gezèt det Van Lanschot Bankiers haet getèld c.q. 
oetgeraekend, det d’r op det momènt 92.000 miljonairs in Nederlandj wore en det 
die 39 procent van al ’t vermoge in ós landj bezote. 
Dit duit mich dènke aan watse op ’t Belsj euver die “centemen” zègke of op zien 
Belsj euver “die dikke nekke” : “Het zijn de dikste varkens, die uit de anderen hunnen 
trog vreten !” En d’r loupe d’r hie in ós lendje róndj die meine det elken traog van 
hun is. En angere mótte zich de resjes mer deile. Nao mien idee zeen dit beheuërlik 
Griekse toesjtenj: ouch dao höbbe de verkes alles en de geweun luuj niks. En ei 
“maedje”van de Nuujsjtadt berichde mich lèts nog: “Ouch esse ei verke eine sjlips 
óm duis, den blif ’t toch ein verke!”  
Det liek ouch verreks väöl op die makkers die vreuger in “ós Indië” meinde detse 
alles watse dao taengekome mit heives kooste numme. Dao höbbe weer ózze 
zoagenaamde “Gouden Eeuw” aan te danke. Ouch det woor toen al geldj det 
óntiechelik sjtónk. 
Ouch in den tied van de sjlavenhanjel lepe de Hollenjers veurop óm zich de tesje te 
vulle en zich net wie de farizeeërs flink get zilverlinge langs die batse te sjtaeke. 
En die “braaf” Hollenjers höbbe dus nog ummer niks biegelieërd. Nog ummer wurt 
in de kringe van “ouwe-jonges-krentebrood” de mentaliteit verheerlik óm dich mit 
zoa min meugelik te doon, zoaväöl meugelik te zaengene. Die höbbe nog ummer 
neet in de gate det kriege wasse wils väöl minder belangriek is, es gaeve wasse höbs. 
Det is volges die get veur “die neuëzel katholieke”. 
Zoa heuërde ich ouch al èns eine zègke : „Sjpare is veural good es ’t door dien 
awwers gedaon is !” 
En ouch bie mien wanjelvrunj is dees mentaliteit al doorgedrónge. 

DIALEK 
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“Jao”, zaet eine. “En ouch esse getrouwd bès, höbse allewiele al ”sjtaek”penninge 
neuëdig. Mien vrouw, die gebroek die namelik. Es w’r nao de Aldi gaon, den sjtuk 
die boete zó’n 50-cent-sjtök in det kerke, en den is bènne alles goodkoup !“ 
Mer gelökkig zitte d’r ouch väöl luuj neet zoa mit det versjil in financië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoa heuërde ich in de cafee èns eine hieël sjerpzinnig opmerke : 
“Och, geldj maak neet gelökkig, 
veural ’t geldj wasse neet höbs !” 
Det zit noe in Griekelandj, en haopelik maak det die Grieke noe ei bietje gelökkig! 
Trouwens: 
 

Rijk is hij die weet 
dat hij genoeg heeft 
 
Als de laatste boom is geveld en de laatste rivier vergiftigd, 
zullen we vaststellen dat je je geld niet kunt opeten. 

 
Geldj kan verreks henjig zeen,  
mer ’t haet geine zin óm de riekste man oppe kirkhaof te zeen 
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Een kwart eeuw broedvogelonderzoek in ’t Hout en IJzerenbos – Jan Smeets 
Jan Smeets  
 
Een kwart eeuw broedvogelonderzoek in ’t Hout en IJzerenbos 
Een 25-jarig jubileum is de aangewezen gelegenheid om terug te blikken. In dit 
artikel wordt stilgestaan bij de resultaten van de aantalsontwikkelingen van 25 jaar 
(1996-2020) broedvogelonderzoek bijzondere broedvogelsoorten in het 
onderzoeksgebied ’t Hout en IJzerenbos. 
  
Doel 
Het broedvogelonderzoek heeft als doel het vastleggen van de 
aantalsontwikkelingen van de broedvogelsoorten die voorkomen in het 
onderzoeksgebied. Aan de hand van een standaard onderzoekswerkwijze zoals die 
wordt gehanteerd door de Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek 
Nederland (Sovon) is het mogelijk, de aantalsontwikkelingen van de 
broedvogelsoorten vast te stellen en de opeenvolgende jaren met elkaar te 
vergelijken. De aantalsontwikkelingen vormen een goed referentiekader om de 
vogelstand in het onderzoeksgebied te volgen.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Het onderzoeksgebied beslaat grotendeels de bosgebieden ’t Hout (45 ha) en 
IJzerenbos (129 ha), 20 ha grasland, een klein deel akkergronden en de beken 
Vloedgraaf, Rode Beek, Middelsgraaf en Laak- en Broekgraaf. 
De bosgebieden worden gekenmerkt door gevarieerd jong, middeloud en oud 
loofbos. De graslanden zijn voornamelijk drassige graslanden met waterpoelen en 
rietkragen.  
 
Kaart onderzoeksgebied  

NATUUR 
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Tabel bijzondere broedvogelsoorten 1996-2020 

 
  

Soortnaam Aantal territoria bijzondere soorten

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

Appelvink 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4

Boomklever 14 20 34 42

Boomvalk 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Braamsluiper 1

Buizerd 6 8 9 11 8 8 7 5 4 6 4 5 6 2 1 5 5 6 4 2 5 7 6 7 5

Europese Kanarie 1

Geelgors 3 7 11 16 8 4 7 4 6 4 5 7 7 5 4 10 9 8 8 5 8 8 8 11 5

Gekr. Roodstaart 1

Glanskop 1

Goudvink 2 2 6 6 6 5

Gr.Gele Kwikstaart 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Grasmus 3 7 12 22

Grauwe Vliegenvanger 1 1

Grauwe Gans 1 1 1 1

Groene Specht 2 4 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 3 5 6 4 5 4 5 6 4

Groenling 1 4

Grote Lijster 3 6 5 4 2 1

Havik 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Huiszwaluw 7 9 9 7 10 13 19 24 31 44 66 51 44 52 60 30 40 34 45 32 25 24 12 12 8

IJsvogel 1 1 1 1 1 1

Kerkuil 2 1 1

Kievit 3 1 2

Kleine Bonte Specht 5 3 2 3 2 1 2 4 3 4 2 3 7 9 8 12 12 6 7 10 13 7 14 14 11

Knobbelzwaan 1 1 1 1

Koekoek 2 1 2 1

Kwartel 1

Matkop 1 10 6 2

Midd.Bonte Specht 1 2 2 1 5 7 5 5 4 7 8 13 10 13 12 14 16

Nachtegaal 9 9 15 12 8 5 7 5 5 10 10 14 16 10 8 16 10 5 5 6 7 7 4 6 10

Nijlgans 1 1 1 2 1 2 1

Patrijs 1 1

Putter 4 2 4 7 6 6 8 7 4 12

Rode Wouw 1

Roodborsttapuit 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 5

Sperwer 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3

Spotvogel 4

Sprinkhaanzanger 1 2 1 1

Torenvalk 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Veldleeuwerik 1 2

Wespendief 2 1 1 1 1

Wielewaal 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 3 4 2

Zomertortel 5 2 10 11 5 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 3

Zwarte Roodstaart 1 3 7 3 2 1 2 1 4 2 3 6 2 1 3 1 3 9 2 1 3 3 4

Zwarte Specht 1 1 1 1 1

Zwarte Wouw 1
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Soortbesprekingen bijzondere soorten broedvogels  
 
Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius 1-16 paren 

De Middelste Bonte Specht was in 
Nederland in de 20e eeuw lange tijd een 
onregelmatige, uiterst zeldzame 
broedvogel. Het eerste territorium dat 
met zekerheid in Limburg werd 
vastgesteld was in Vaals in 1996. 
Verheugend was dat de Middelste 
Bonte Specht op 11 oktober 1996 in het 
IJzerenbos en op 15 november 1996 in 
’t Hout werd waargenomen. Door meer 
aandacht te geven aan deze soort en 
gebruik van geluidsnabootsing van de 
territoriumroep, kon in 2004 de 
Middelste Bonte Specht met zekerheid 
in ’t Hout en IJzerenbos aan de lijst van 
broedvogels worden toegevoegd.  
  

  

 
De aantallen vertonen nog steeds een stijgende lijn. ’t Hout en IJzerenbos behoort 
met 16 paren in 2020 tot de toplocaties in Limburg. Landelijk is de soort niet 
onderzocht, geschat wordt dat de populatie zeker tot boven de 1000 is gegroeid. 
De Middelste Bonte Specht profiteert al geruime tijd van veel dood hout en 
omgevallen bomen die in het bos blijven liggen nu de houtproductie een minder 
prominente rol speelt.  

Middelste Bonte Specht. Foto: Sovon 
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De Middelste Bonte Specht is een standvogel die vrijwel het hele jaar insectivoor is, 
in tegenstelling tot de Grote Bonte Specht die in de winter voor een groot deel op 
zaden en noten overschakelt. De Middelste Bonte Specht wordt om die reden in de 
wintermaanden niet vaak op voertafels met noten en vetbollen waargenomen.  
  
Grasmus Sylvia communis 3-22 paren 
De Grasmus is een algemeen voorkomende soort in het onderzoeksgebied en behoort 
vanaf 2017 tot de verplichte soorten. De Grasmus heeft een ruime verspreiding in 
het onderzoeksgebied en broedt in halfopen gebied met een voorkeur voor bramen, 
lage struiken, jonge bosaanplant, bosranden met struiklaag, struwelen met 
ruigtekruiden en laag struikgewas langs droge rietkragen en greppels. Indien deze 
kenmerken ontbreken is de kans op vestiging veel kleiner. De Grasmus is een soort 
die snel reageert op veranderingen in de broedhabitat. Massaal maaien van hoog 
opgeschoten struiken en bramen kunnen de aantallen snel doen afnemen. Met 22 
territoria in 2020 is de top mogelijk genaderd. Territoria werden aangetroffen aan de 
IJsstraat, Westzipfelpunkt, Krekelzankweg, Buschstraat, Aardenweg, 
Waterbeemdenweg en aan de randen van het nieuwe natuurontwikkelingsgebied aan 
de Middelsgraaf. De sterke positieve trend van 3 naar 22 territoria geeft aan dat de 
soort in het onderzoeksgebied voldoende geschikt broedhabitat ter beschikking 
heeft. De landelijke trend is matig positief en kent met name in het boerenland een 
sterke toename. 
 
Groene Specht Picus viridis 2-6 paren 
De Groene Specht is vanaf begin van de tellingen een jaarlijkse broedvogel. Als 
standvogel komt hij in zomer en winter wijdverspreid voor in het hele 
onderzoeksgebied. De dichtheden maken het aannemelijk dat binnen het 
onderzoeksgebied ’t Hout en IJzerenbos nog maar weinig ruimte over is voor 
meerdere vestigingen. Ondanks recente boskap zijn de aantallen ten opzichte van het 
begin van de tellingen verdrievoudigd. De sterke toename heeft waarschijnlijk te 
maken met de zachte winters van de laatste jaren met weinig of geen sneeuwval.  
 

Het menu van deze grondfoerageerder 
bestaat grotendeels uit vele 
mierensoorten, hun eieren, larven en 
poppen die hij in kort grasland, 
sportvelden, kapvlaktes en in 
vermolmd hout in beide bosgebieden 
weet te vinden. ’s Winters is deze 
mierenspecialist vooral aangewezen 
op rode bosmieren die hij met zijn 
lange kleverige tong uit mierenhopen 
haalt. Ook langlopende landelijke 
tellingen laten een licht tot matige 
positieve trend zien. 

 
  

Groene Specht. Foto: François Van Bauwel 
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Veldleeuwerik Alauda arvensis 0-2 paren 
De Veldleeuwerik is een vrij schaarse broedvogelsoort in het onderzoeksgebied en 
behoort vanaf 2017 tot de verplichte soorten. Zijn broedgebied was lange tijd beperkt 
tot intensief beheerde graslanden en akkers met gewassen als maïs, aardappelen en 
bieten ten zuidwesten van de Middelsgraaf IJzerenbos. Met het project 
“Herinrichting Middelsgraaf” (2016) zijn 20 ha landbouwgrond ingericht als 
natuurontwikkelingsgebied met gras- hooilanden en zijn de beken Laak- en 
Broekgraaf meanderend gemaakt. De verschraalde gras- hooilanden bieden de 
Veldleeuweriken meer oppervlakte voor broedmogelijkheden. De Veldleeuwerik 
heeft in 2018 met 1 en in 2020 met 2 paren op de drogere delen in het 
natuurontwikkelingsgebied waarschijnlijk gebroed. Vaststellen van een broedgeval 
is moeilijk omdat nestbouw en voedseltransport onopvallend gebeurt. Voor 
instandhouding van de soort zijn meerdere legsels per seizoen noodzakelijk. 
Uitmaaien van nesten blijft een van de belangrijkste oorzaken voor het mislukken 
van een legsel.  
Na invallen van de vorst of sneeuwval vertrekt de Veldleeuwerik naar voedselrijke 
overwinteringsgebieden in de buurt, waar hij met andere akkervogelsoorten 
overwintert. Een onbekend deel overwintert in Zuidwest-Europa. 
De Nederlandse broedpopulatie staat op de Rode Lijst voor broedvogels in 
bedreigingscategorie “gevoelig.” De categorieën zijn als volgt ingedeeld: 
verdwenen-ernstig bedreigd-bedreigd-kwetsbaar en gevoelig. Het doel van de Rode 
Lijst is dat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer 
maatregelen treffen om de soort weer in aantal te laten toenemen. De broedpopulatie 
Veldleeuweriken in Nederland is sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. 
 
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 0-9 paren 
Zwarte Roodstaarten zijn insecteneters en hebben in het onderzoeksgebied een ruim 
verspreidingsgebied. Territoria in het onderzoeksgebied werden getraceerd in 
halfopen gebied aan de Krekelzankweg, Aardenweg, Buschstraat, IJsstraat en 
Heerenstraat bij boerenbedrijven, paardenpensions met stallen en oude schuren 
grenzend aan weilanden. Ook werd de soort bij aanbouw van de woonwijken In de 
Mehre en Op de Wallen aangetroffen op de bouwplaatsen.  
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De Zwarte Roodstaart gebruikt vaak daken van woonhuizen, schuren, stallen en hoge 
coniferen als vaste zangpost, tot genoegen voor de waarnemer waardoor de trefkans 
groter wordt. De aantallen in het onderzoeksgebied zijn laag, met twee positieve 
uitschieters in 1998 en 2014 (7 resp. 9 territoria). Populatieschommelingen zijn 
meestal toe te schrijven aan veranderingen in de broedhabitat. De Nederlandse 
Zwarte Roodstaarten overwinteren in het westelijk Middellandse Zeegebied en 
Noord-Afrika. Door de zachte winters overwintert een klein aantal van 100-400 in 
ons land. De broedpopulatie in Nederland blijft stabiel/fluctuerend. 
 
Boomklever Sitta europaea 14-42 paren  
De Boomklever is vanaf 2017 als verplichte soort toegevoegd. De aantallen nemen 
in korte tijd explosief toe van 14 naar 42 broedparen. De soort is hiermee een van de 
algemeenste broedvogels geworden in ’t Hout en IJzerenbos. De sterke toename is 
vooral te verklaren door de zachte winters van afgelopen jaren, voldoende voedsel, 
geschikte nestbomen en dood hout dat door natuurlijk bosbeheer in beide bossen 
ruimschoots aanwezig is. De dichtheden in kerngebieden in het IJzerenbos zijn zo 
toegenomen dat dubbeltellingen niet zijn uit te sluiten. Daartegenover staat dat 
tijdens inventarisaties bij in minder goed weer ook territoria gemist kunnen zijn.  

Als holenbroeder kiest hij vaak voor een verlaten nestholte van een Grote Bonte 
Specht. Wanneer het gekozen vlieggat van de nestholte te groot is, maakt hij met 
klei het vlieggat kleiner zodat ongewenste indringers als Spreeuwen en Grote 
Bonte Spechten niet binnen kunnen. Zijn voedsel bestaat uit larven, kevers, spinnen 
en rupsen die hij met zijn stevige snavel uit spleten in de schors van oude bomen en 
zijtakken haalt. In de wintermaanden is hij genoodzaakt over te schakelen op hazel- 
en beukennoten en is hij vaak te gast op voedertafels waar hij zich tegoed doet aan 
zonnebloempitten, vetbollen en zaden. 
Landelijk zijn de boomkleveraantallen licht stijgend. Het onderzoeksgebied ’t Hout 
en IJzerenbos maakt met een sterke aantalsstijging hierop een uitzondering omdat 
dit gebied hoofdzakelijk bestaat uit oud loofbos en hierdoor bijzonder geschikt is 
voor Boomklevers.  
  

Boomklever. Foto: Ton Vranken 
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Nachtegaal Luscinia megarhynchos 4-16 paren  
In oude vogeltijdschriften van eind vorige eeuw staat dat 20-25 broedparen in het 
IJzerenbos geen uitzondering waren. Provinciale karteerders meldden begin jaren 
1990 23 zangposten in het IJzerenbos. Het nachtegalenbestand fluctueert in de 
afgelopen 25 jaar tussen 4-16 paren. De topjaren 2006 en 2011 met 16 territoria zijn 
uitzonderingen. Kort na deze opbloeiperiode zette in 2013 de achteruitgang in die 
zich stabiliseert op een lager niveau tussen 4 en 7 territoria. 2020 laat weer een lichte 
toename zien naar 10 paren.  
De afname aan Nachtegalen in ’t Hout is niet los te zien van het feit dat een kudde 
grote grazers aan de Vloedgraaf broedhabitats hebben vertrapt waardoor geschikte 
nestplaatsen zijn verdwenen. Nachtegalen stellen specifieke eisen aan hun 
broedhabitat. De voorkeur voor deze grondfoerageerder gaat uit naar dichte struiken 
met een niet gesloten kroonlaag én een niet te dichte vóóral vochtige 
bodemvegetatie. De vooruitzichten voor de toch al lage aantallen Nachtegalen in het 
IJzerenbos zijn minder gunstig door aanhoudende verdroging en massale bomenkap 
waarbij grote oppervlakten geschikt broedhabitat zijn verdwenen. 
Nachtegalen broeden in het onderzoeksgebied meestal in clusters. Kerngebied is het 
gebied Waterbeemdenweg-Duitse grens. Vogels die niet in een cluster broeden 
(solitaire territoria) zijn meestal jonge vogels die voor het eerst broeden en genoegen 
moeten nemen met minder geschikte broedplaatsen. Lang doorzingende mannen tot 
eind juni zijn vrijwel zeker ongepaard en komen volgend broedseizoen meestal hier 
niet terug.  
De populatie Nachtegalen in het IJzerenbos behoort tot een van de belangrijkste in 
Limburg. De hoogste dichtheden aan Nachtegalen in ons land komen voor aan de 
kust in de Zuid- en Noord-Hollandse duinen. Hier broedt de helft van de Nederlandse 
populatie. De landelijke trend van de Nachtegaal is stabiel of licht dalend met grote 
verschillen in gebiedstypes. De Nachtegaal is in 2004 op de Nederlandse Rode Lijst 
van bedreigde broedvogelsoorten geplaatst en als “kwetsbaar” geclassificeerd. 
Nachtegalen overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahel. 
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Zomertortel Streptopelia turtur 0-11 paren 
In de voorbije 30 jaar is de broedpopulatie van de Zomertortel in ons land dramatisch 
afgenomen. De afname geldt niet alleen in Nederland maar voor heel West-Europa. 
De sterke achteruitgang bleef ook in het onderzoeksgebied ’t Hout en IJzerenbos niet 
onopgemerkt. Zingende Zomertortels werden voornamelijk waargenomen in hoge 
bomen en  opgroeiende hoge struiken aan de Susterderweg, IJsstraat en Aardenweg 
en aan de Mouwweg in open landschap met akkers en kruidenrijke bermen. Het jaar 
2001 kenmerkte zich door een plotselinge daling van 5 naar 1 territorium, terwijl in 
1998 en 1999 nog 10 en 11 territoria werden vastgesteld. De opleving in 2008 en 
2009 naar 4 paren was slechts van korte duur. Vanaf 2013 is de ondergrens van nul 
paren bereikt.  
De Zomertortel staat vanaf 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde 
broedvogelsoorten en is als “kwetsbaar” geclassificeerd. De jongste tellingen laten 
zien dat er nog 1.200-1.400 broedparen in Nederland zijn. In de voorbije twintig jaar 
is hun aantal met 90% gedaald. De Zomertortel wordt tijdens de trek naar en van 
West-Afrika in Zuid-Europese landen op grote schaal bejaagd.   
Om de oorzaken van de afname van Zomertortels in Nederland vast te stellen zijn in 
2019 vogels uitgerust met gps-telemetrie-loggers. Deze leggen meerdere keren per 
dag de locaties vast waar de Zomertortels verblijven en foerageren. In 2020 zijn 
Zomertortels met een satellietzender uitgerust, zodat tijdens de trek in voor- en najaar 
en tijdens hun verblijf van augustus tot april in West-Afrika informatie ter 
beschikking komt over eventuele oorzaken van de achteruitgang inclusief waar en 
wanneer vogels doodgaan. Dit laatste is belangrijk om de vogels goede bescherming 
te kunnen bieden. 

 Zomertortel. Foto: Marc Gottenbos 
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Sprinkhaanzanger Locustella naevia 0-2 paren 
Voor het eerst sinds de broedvogelinventarisaties werd in 2016 in het 
onderzoeksgebied één territorium van een Sprinkhaanzanger vastgesteld. Een 
mannetje floot onopvallend vanuit een jonge bosaanplant aan de Krekelzankweg 
bijna onafgebroken van de vroege ochtend tot in de schemering. Zijn monotone zang 
heeft een hoge geluidfrequentie en kan gemakkelijk gemist worden. Het is een 
moeilijk te ontdekken soort zeker wanneer hij niet zingt. Door snel opgroeiende 
struiken is het gebied helaas verbost en is voor deze grondbroeder belangrijk 
broedbiotoop verloren gegaan. In 2019 is zijn zang hier niet meer gehoord.  
In 2017 werd een tweede territorium ontdekt in de ruigtevegetatie met braamstruiken 
en riet aan de Waterbeemdenweg. Habitatveranderingen door 
opschoonwerkzaamheden hebben ertoe geleid dat de Sprinkhaanzanger hier als 
broedvogel is verdwenen. In 2020 werd één zingend mannetje kortstondig gehoord 
in het verruigde natte deel met lage struiken in het natuurontwikkelingsgebied aan 
de Middelsgraaf. Verwacht wordt dat de Sprinkhaanzanger in de toekomst wanneer 
vochtige ruigten langs de rietkragen zich hebben ontwikkeld een kans krijgt zich in 
dit gebied te vestigen. De landelijke broedpopulaties laten een lichte toename zien. 
Sprinkhaanzangers overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara.  
  
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cineria 0-2 paren 
De Grote Gele Kwikstaart is een vrij schaarse broedvogel in het onderzoeksgebied. 
Het aantal broedparen schommelt tussen 0-2. Zijn leefgebied is gebonden aan 
snelstromend helder ondiep water met stenen, kiezel- en slikranden. Hij broedt in 
nestkasten onder de bruggen van de Vloedgraaf en de Rode Beek in ‘t Hout. 
Uitbreiding is niet te verwachten omdat natuurlijke nestmogelijkheden in de steile 
taluds van de Vloedgraaf en Rode Beek ontbreken. De Grote Gele Kwikstaart kan 
het hele jaar langs beide beken worden aangetroffen. Alleen bij extreme 
vorstperioden trekt hij weg. Hij is gevoelig voor langdurige koude winters. In de 
koude winters van 1995/96 en 1996/97 werd de Limburgse populatie gehalveerd. 
Landelijk neemt het aantal broedgevallen met 5% jaarlijks af. De aantallen worden 
geschat op 300-400 paren. 
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Kievit Vanellus vanellus 0-3 paren  
De Kievit is vanaf 2017 een verplichte soort. De soort beschikt in het 
onderzoeksgebied slechts over een klein broedgebied gelegen tussen het IJzerenbos 
en de Middelsgraaf. De Kievit broedde hier in kleine aantallen op akkers en in 
vochtig niet te nat agrarisch grasland. Broedsucces was vaak afhankelijk van de 
broedaanvangsdatum en broedplaatskeuze. Broedsels rond half april op akkers 
gingen vaak verloren door landbouwwerkzaamheden of door te weinig dekking op 
de kale ingezaaide akkers. Broedsels in grasland gingen verloren door 
maaiwerkzaamheden of door maaibeurten die snel na elkaar volgen.  
Sinds 2017 broeden Kieviten in het natuurontwikkelingsgebied aan de Middelsgraaf, 
“De parel van het IJzerenbos.” Hier zijn de overlevingskansen voor kievitkuikens 
hoger omdat de gras- hooilanden later in het seizoen worden gemaaid en er meer 
veilige dekkingsplaatsen zijn voor de kuikens. Toename van het aantal broedparen 
is ook hier niet te verwachten omdat een derde deel van de gras-hooilanden van het 
natuurontwikkelingsgebied in 2020 werden afgegraven om het zeer zeldzame 
kalkmoeras dat hier vroeger was te herstellen. Met de landelijke akkervogels 

waaronder de Kievit gaat het al 
decennialang niet goed. Elk jaar 
neemt het aantal broedgevallen af.  
Kievitkuikens zijn de eerste dagen 
na uitkomen afhankelijk van op de 
grond levende insecten die zoals 
bekend schrikbarend zijn 
afgenomen. Kuikens die de grote 
snelle maaimachines kunnen 
ontkomen, vallen regenmatig ten 
prooi aan predatoren als Zwarte 
Kraai, meeuwensoorten en 
roofvogels. Kuikens die de kans 
zien de beken te bereiken, met 
voldoende voedsel en een veilige 
dekking slagen er vaak in te 
overleven.  

Havik Accipter gentilis 0-3 paren  
De Havik broedde tot voor kort jaarlijks in het onderzoeksgebied, uitgezonderd de 
jaren 2014 en 2020. In 2020 werd zowel in ’t Hout als in het IJzerenbos in het vroege 
voorjaar geen luidruchtig kekkergeluid van een havikvrouwtje gehoord. De roep van 
het vrouwtje is een goede indicatie voor een bezet territorium en de omgeving van 
het nest. Ook baltsvluchten en prooivondsten zijn in beide bosgebieden in 2020 niet 
waargenomen. Wat kan er aan de hand zijn? De meest voor de hand liggende 
oorzaken kunnen zijn, dat er minder voedselaanbod is of de dood van de partner. 
Minder voedselaanbod is het meest aannemelijk omdat reeds in de periode 2016/19 
nog slechts één broedpaar in het onderzoeksgebied kon worden vastgesteld. De 
afname verklaart waarschijnlijk, dat er te weinig geschikte prooien zijn voor twee 
broedparen. Het prooiaanbod in de winter en voorjaar is bepalend of broeden wel of 

Kievit. Foto: Vanneau huppé-Lapwing 
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niet plaatsvindt. De tijdreeks laat zien dat twee broedparen tot 2016 in het 
onderzoeksgebied geen uitzondering was. De landelijke trend is vanaf 2007 stabiel 
tot licht negatief.  
  
Kwartel Coturnis coturnis 0-1 paar 
De Kwartel is vrij schaars in het onderzoeksgebied en lastig te inventariseren omdat 
de mannetjes zeer mobiel zijn en zich overdag minder vaak laten horen. Horen doe 
je ze maar zelden en zien al helemaal niet. In 2017 en 2020 werd in beide jaren in de 
gras- hooilanden aan de Middelsgraaf IJzerenbos één roepend mannetje 
waargenomen. Alleen in 2017 is met een lage broedzekerheid een territorium 
toegekend. Misschien bieden de vrij jonge verschraalde gras- hooilanden nog te 
weinig voedsel of bescherming om zich hier te vestigen. De kans is zeer klein dat de 
Kwartel in het inventarisatiegebied tot broeden overgaat. Landbouwgebieden met 
gevarieerde landbouwgewassen en graansoorten verdienen waarschijnlijk de 
voorkeur.  
Kwartels overwinteren in Afrika ten noorden en net ten zuiden van de Sahara. De 
Kwartel lijdt op trek naar en van de overwinteringsgebieden onder de zware 
jachtdruk in het Middellandse Zeegebied. De landelijke aantallen broedgevallen in 
het boerenland vertonen een negatieve trend.  
 
Kleine Bonte Specht Dendrocopus minor 1-16 paren 
De Kleine Bonte Specht is een echte standvogel en doet het goed in beide 
bosgebieden met name in het IJzerenbos. Het ouder wordende loofbos met veel 
zachte houtsoorten als berk, els, wilg en veel afstervende dode populieren zijn 
gunstig voor deze kleine spechtensoort. Territoriumhoudende vogels laten zich al 
half februari horen. Inventariseren vraagt met name in de kerngebieden met hoge 
dichtheden veel tijd en ervaring vanwege het onopvallend gedrag en lage trefkans 
van roffelende vogels. Zodra blad aan de bomen verschijnt zijn zichtwaarnemingen 
beperkt omdat de soort zich vaak achter dikke takken in hoge bomen verschuilt en 
moeilijk is waar te nemen.  
De aantallen vertonen naast jaarlijkse fluctuaties in de hele tijdsperiode een sterke 
toename. Ook landelijk is een toename vastgesteld, waarschijnlijk door 
bosveroudering.  
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Matkop Parus montanus 0-10 paren  
De Matkop is vanaf 2017 een verplichte soort. Voor 2017 is de soort niet onderzocht. 
De jaarlijkse aantallen schommelen tussen 0-10 paren. Door de lage trefkans, de lage  
dichtheid en onopvallend territoriumgedrag, is de Matkop een moeilijk te 
inventariseren soort. Qua uiterlijk is hij zeer moeilijk te onderscheiden van de 
Glanskop die hier ook als broedvogel in nog kleinere aantallen voorkomt. Misschien 
zijn de aantallen in 2010 (10 paren) aan de hoge kant door verwarring met 
Glanskoppen.  
De Matkop vertoont in de Nederlandse bossen vanaf de negentigerjaren een 
neergaande trend van enkele procenten per jaar. Dit heeft geleid tot plaatsing op de 
Nederlandse Rode Lijst als “gevoelig.” De aantallen in omringende landen nemen 
eveneens al decennialang af. In vakliteratuur wordt de afname van de Matkop 
toegerekend aan verdroging van het bos waardoor insectenaanbod in droge zomers 
voor jonge vogels ontoereikend is. Territoria werden vooral aangetroffen in 
broekbossen aan de Vloedgraaf, Waterbeemdenweg, Rooterweg en Rode Beek.  
 
Grote Lijster Turdus viscivorus 2-6 paren  
Inventarisatie van de Grote Lijster vindt vanaf 2015 jaarlijks plaats. Inventarisaties 
worden vaak bemoeilijkt omdat zingende vogels zich snel over grote afstand kunnen 
verplaatsen. De aantallen zijn aan de lage kant en gaan vanaf 2017 achteruit. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn het verlies van geschikte graslanden 
(foerageergelegenheid), omdat deze zijn moeten wijken voor maïsteelt en de massale 
kap van hoge populieren in de hele tijdreeks. Ook de winteraantallen in het 
onderzoeksgebied leveren jaarlijks minder aantallen op. De soort komt dichtbij de 
gevarenzone. Landelijk nemen de aantallen sinds 1995 af. Sinds 2017 staat de soort 
op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als “kwetsbaar.” Grote Lijsters 
werden aangetroffen in hoge bomen aan de randen van beide bosgebieden. De 
Nederlandse Grote Lijsters overwinteren in eigen land of trekken bij intredende kou 
over korte afstand weg. 
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Geelgors Emberiza citrinella 3-16 paren  
De Geelgort stelt geen hoge eisen aan 
zijn broedhabitat, maar prefereert 
overgangssituaties tussen heggen, 
struikgewas, bosranden en ruige 
graslanden met onkruidzaden in 
halfopen cultuurland. De aantallen 
fluctueren tussen 3 en 16 paren, met 
een piek van 16 paren in 1999. De dip 
die daarna volgde duurde tot 2010, 
daarna stegen de aantallen weer naar 
het oude niveau. De plotselinge 
afname in 2020 van 11 naar 5 paren 
kwam niet geheel onverwacht. De 

winteraantallen in 2019 lieten al een sterke afname zien. 

Door ongunstige beheersmaatregelen op uit productie genomen landbouwgronden 
zijn foerageergebieden en broedhabitats verloren gegaan aan de Waterbeemdenweg, 
Rooterweg, Aardenweg, Krekelzankweg en Amelbergaweg.  
Toename van het aantal broedparen is op korte termijn niet te verwachten. Misschien 
zijn de mogelijke broedgebieden in het onderzoeksgebied te klein geworden en 
daardoor minder aantrekkelijk. In de hele tijdreeks werden territoria aangetroffen in 
braakliggende kruidenrijke landbouwpercelen en hooilanden met aan de randen 
struiken aan de Waterbeemdenweg, Rooterweg, IJsstraat, Aardenweg en 
Buschstraat, en in jonge bomen aan de Krekelzankweg en Heerenstraat. 
Door ongunstiger wordende voedselsituaties in het onderzoeksgebied is de Geelgors 
in de winter genoodzaakt voedselrijkere gebieden op te zoeken, bijvoorbeeld 
hamsterreservaten met overwinterende graangewassen, waar ze met andere 
akkervogelsoorten als Veldleeuwerik, Grauwe Gors, Kneu en Ringmus voedsel en 
dekking vinden. Landelijk blijven de broedaantallen Geelgors stabiel.                   
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Koekoek Cuculus canorus 1-2 paren 
De Koekoek is vanaf 2017 een verplichte soort en komt in het hele onderzoeksgebied 
voor. Koekoeken zijn broedparasieten. Het vrouwtje legt eieren bij insectenetende 
zangvogels die de eieren uitbroeden en de jongen verzorgen tot ze zelfstandig zijn. 
De afname van het aantal Koekoeken in ons land en omringende landen is complex. 
Voldoende kennis hierover ontbreekt, waardoor de Koekoek nog geen betere 
bescherming geboden kan worden. Onderzoeken met gezenderde Koekoeken die via 
een satelliet te volgen zijn hebben hierin nog geen bijdrage kunnen leveren. De 
Koekoek is ingedeeld in de categorie “kwetsbaar” op de Nederlandse Rode Lijst.  
  
Wespendief Pernis apivorus 0-1 paar  
In de hele tijdreeks hebben Wespendieven 5 keer in het onderzoeksgebied gebroed 
of een poging daartoe gedaan. Half juli 2020 werd een Wespendief met 
territoriumgedrag waargenomen boven het IJzerenbos-Duitse grens-
Waterbeemdenweg. Vanwege zijn grote actieradius ten opzichte van een mogelijk 
nest, is de Wespendief in dicht loofbos moeilijk te inventariseren. Vaststellen van 
broedzekerheid wordt mede bemoeilijkt omdat ongeveer de helft van de territoriale 
paren geen broedpoging onderneemt.  
Extra bezoeken tot eind juli aan de vermoedelijke nestplaats leverden geen 
informatie op die een zeker broedgeval konden bevestigden. Bijna dagelijks werd 
één Wespendief in de buurt van de vermoedelijke nestplaats waargenomen, echter 
voedselvluchten of ouders met uit gevlogen jongen zijn helaas niet gezien.  
Wespendieven overwinteren in beboste delen van West-Afrika rond de evenaar. Het 
aantal broedgevallen neemt landelijk vermoedelijk sinds 1990 licht af.  
 
Wielewaal Oriolus oriolus 1-4 paren  
Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw was de Wielewaal nog zeer talrijk. 
Broedgevallen in tuinen en hoogstamboomgaarden waren niet ongewoon. Sindsdien 
is het bestand stelselmatig afgebrokkeld en is de soort relatief schaars geworden. Een 
klein aantal wordt nog aangetroffen in het IJzerenbos. Of de uitgedunde populatie 
nog lange tijd het IJzerenbos als broedlocatie zal kiezen is niet te verwachten. Als 
oorzaak kan worden aangehaald dat in de tijdreeks massaal populieren zijn gerooid. 

Deze tropisch ogende vogel heeft een sterke 
voorkeur voor hoge populieren waarin hij 
zich voornamelijk ophoudt en naar voedsel 
zoekt. Het nest wordt heel vakkundig goed 
gecamoufleerd opgehangen in een 
boomkroon aan een horizontale vork van 
een dunne zijtak. Ondanks de opvallende 
gele kleur is hij moeilijk in boomkronen met 
veel blad waar te nemen. Gelukkig laat hij 
zich met zijn markante zang veelvuldig 
horen. De landelijke aantallen blijven licht 
schommelen tot stabiel. De Wielewaal zit in 
de gevarenzone en is op de Rode Lijst van 

Nederlandse broedvogels als “kwetsbaar” geplaatst.  

Wielewaal. Foto: blogspot 
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Rode Wouw Milvus milvus en Zwarte Wouw Milvus migrans 0-1 paar 
Héél bijzonder! Twee vrij zeldzame 
roofvogelsoorten voor Limburg, de Rode en de 
Zwarte Wouw broedden in 2018 op slechts 200 
m van elkaar in het IJzerenbos. Wekenlang 
kunnen genieten van nestbouw, paring, 
voedselvluchten en schitterende 
zweefvluchten van beide soorten boven het 
bos. Echter broedsucces ging aan beide paren 
voorbij. De jongen van de Rode Wouwen 
werden van het nest geroofd door een Havik en 

het paartje Zwarte Wouwen verliet 
om onbekende reden in de broedfase 
de nestlocatie. In 2019 en 2020 waren 
er geen aanwijzingen voor 
aanwezigheid van Wouwen. De 
eerste broedpoging van een Rode 
Wouw in het onderzoeksgebied was 
in het IJzerenbos in 1992, echter in de 
beginfase is het nest door vandalen 
verstoord.  
  
                        
Huiszwaluw Delichon urbica 7-66 paren  
In de hele tijdreeks broedden Huiszwaluwen hoofdzakelijk in de dorpskern op de 
Markt en de Heerenstraat. Vanaf 1996, begin van de tellingen telde Susteren 7 
bezette nesten. Door geschikte nestplaatsen in de nieuwbouwwijk In de Mehre liepen 
de aantallen in 2006 op tot 66 bezette nesten. In de daaropvolgende jaren zijn de 
aantallen afgenomen naar 8 in 2020. Wat is er aan de hand met de Huiszwaluwen?  
Het jaar 2018 kende de warmste zomer in minimaal drie eeuwen tijd en 2019 deed 
daar niet veel voor onder. Door langdurige extreme droogte konden de vogels geen 
klei en andere soorten aarde vinden voor nestmateriaal. Het eerste legsel ging 
daardoor verloren. Het tweede legsel had betere weersomstandigheden, maar door 
waarschijnlijk te weinig insecten waren de uitgevlogen jongen op één hand te tellen. 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in Nederland met de aantallen 
vliegende insecten beter gaat dan in Duitsland. Hier hebben onderzoekers een 
afname vastgesteld van driekwart van de aantallen in 27 jaar tijd.  
Seizoen 2020. Bij terugkeer uit hun overwinteringsgebieden eind april bezochten de 
vogels weer hun oude nesten. Lange tijd had het niet geregend, de grond in de 
weilanden was uitgedroogd en ongeschikt voor nestmateriaal. Nestmateriaal vinden 
was daardoor vaak een nog groter probleem dan in vorige jaren. Beschadigde oude 
nesten werden zodoende niet hersteld en een kwart van de vogels verliet een week 
na aankomst de vaste broedplaatsen. Een langdurige hittegolf in augustus maakte 

Rode Wouw. Foto: Stef van Rijn 

Zwarte Wouw. Foto: Stef van Rijn 
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een einde aan broedseizoen 2020. Nagenoeg alle Huiszwaluwen hadden toen al hun 
broedlocaties verlaten.  
Een grootdeel van de Huiszwaluwen is gehuisvest bij een leegstaand winkelpand aan 
de Markt. Hierin schuilt echter een gevaar. Wanneer het winkelpand wordt 
gerenoveerd gaan veel nesten verloren. De Huiszwaluw is in 2004 op de Nederlandse 
Rode Lijst geplaatst als “gevoelig.”  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperwer Accipter nisus 0-3 paren  
Sperwers broedden tot 2020 jaarlijks met een 
lage dichtheid van 0-3 paren in het 
onderzoeksgebied. Door de lage bezetting en 
lage trefkans in een groot verspreidingsgebied 
is deze soort moeilijk te inventariseren. Ook is 
inventarisatie tijdrovend en een stuk lastiger 
dan inventarisatie van Buizerd of Havik. In de 
hele tijdsperiode tot 2020 werden territoriale 
vogels met grote broedzekerheid, 
waargenomen aan de randen van ’t Hout en 
IJzerenbos en voormalig rangeerterrein van 
NS. In 2020 kwam een einde aan deze mooie 
reeks. Slechts één waarneming van een 
kekkerende Sperwer in ’t Hout. Een 
kekkerende Sperwer wijst vrijwel zeker op een 
territorium. Echter vervolgwaarnemingen als 
baltsvluchten of prooidragende ouders die een hogere broedzekerheid aangeven 
werden niet vastgesteld. Ook in het IJzerenbos waren geen waarnemingen die 
voldeden aan de criteria voor toekenning van een waarschijnlijk of zeker broedgeval.  
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Goudvink Pyrrhula pyrrhula 2-6 paren 
De Goudvink behoort sinds 2015 tot de verplichte soorten. De Goudvink is een 
schaars voorkomende broedvogel in het onderzoeksgebied. Door zijn onopvallend 
gedrag, ontbreken van territoriumgedrag, lage dichtheid en een lage trefkans is de 
Goudvink moeilijk op te sporen. Meerdere bezoeken vroeg in het voorjaar zijn 
daarom nodig om waarschijnlijke broedzekerheid vast te stellen. De Goudvink 
behoort tot de standvogels en is zomer en winter in ’t Hout en IJzerenbos aan te 
treffen. 

De winteraantallen zijn soms hoger dan 
in de broedperiode omdat “zwerfvogels” 
hier in kleine aantallen overwinteren.  
De Goudvink heeft een groot 
verspreidingsgebied in het 
onderzoeksgebied en kan overal worden 
aangetroffen. De meeste territoria 
werden aangetroffen op vochtige 
plaatsen in ’t Hout en IJzerenbos met 
hazelaar, els of wilgen. De landelijke 

trend neemt licht toe na een dip in de periode 1975-2000.  
In de tijdreeks heeft meerdere malen in ’t Hout en IJzerenbos een grootschalige 
bomenkap plaatsgevonden waardoor broedhabitat met struiken en weelderige 
ondergroei voor lange tijd is verdwenen. Uitbreiding van het aantal broedgevallen is 
hierdoor op korte termijn niet te verwachten. Verdroging van het bos (Goudvinken 
prefereren vochtige jonge bossen) en vermindering van broedhabitat verklaren 
waarschijnlijk de lage bezetting gerekend naar de oppervlakte bos.  
 
Buizerd Buteo buteo 2-11 paren 
Het grootschalig pesticidengebruik in de landbouw in de jaren 1950-1960 heeft de 
buizerdpopulatie in ons land sterk doen afnemen. Na verbod op pesticiden zijn de 
aantallen weer toegenomen. In 1999 werden in het onderzoeksgebied 11 territoria 
geteld, waarvan 9 bezette nesten. Bij zo’n hoge dichtheid en overlappende 
activiteitsgebieden was het moeilijk om zoveel paren uit elkaar te houden. Het aantal 
jongen per broedpaar bedroeg toen 3-4. Aan voldoende voedsel was blijkbaar geen 
gebrek. Het hoge aantal territoria was echter van korte duur. Vanaf 2003 volgde een 
afname met aantalsschomme-lingen tussen 1-7 broedparen. Broedresultaten van 3-4 
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jongen per paar worden nu niet meer gehaald. Nu zijn 1-2 jongen per paar normaal. 
Uitgaande van de langetermijn-inventarisaties gaat het de Buizerd als broedvogel 
beter dan de Havik, Sperwer en Torenvalk. De landelijke indexaantallen laten 
gelijkenis zien. Havik, Sperwer en Torenvalk nemen af en Buizerd neemt licht toe. 
  
Putter Carduelis carduelis 2-11 paren 

De Putter is vanaf 2011 een 
verplichte soort. Voorheen was de 
soort ingedeeld bij de niet verplichte 
soorten. Territoria zijn moeilijk vast 
te stellen omdat paartjes zich 
veelvuldig verplaatsen. De eerste 
waarschijnlijke broedparen werden 
in 2011 opgemerkt aan de randen 
van de woonkernen Kavinksbos en 
in het park In de Mehre. In volgende 
jaren werd het verspreidingsgebied 
uitgebreid naar het 

natuurontwikkelingsgebied 
Heerenstraat-Rooterweg met ruigtekruiden en jonge bosaanplant, en op distelrijke 
plaatsen aan de oevers van de Vloedgraaf en Rode Beek. Voor 2011 was de Putter 
in het broedseizoen een vrij schaars voorkomende soort. Tegenwoordig zijn 
waarnemingen van deze kleurrijke vogel in groenrijke woonwijken geen 
uitzondering. De aantallen laten in 2020 een sterke toename zien, ook landelijk is de 
aantalstoename boven verwachting goed.  
 
Appelvink Coccothraustes coccothraustes 0-4 paren 
De Appelvink is een schaars 
voorkomende broedvogelsoort in het 
onderzoeksgebied. De aantallen zijn 
minimaal en de trefkansen zijn zéér 
gering. Omdat Appelvinken in het 
broedseizoen geen territoriumgedrag 
vertonen en een verborgen leefwijze 
verkiezen is het inventariseren van deze 
prachtige soort heel moeilijk.  
De meeste waarnemingen in de tijdreeks 
vonden plaats in februari in hoge bomen 
aan bosranden aan de Heerenstraat, Waterbeemdenweg en Amelbergaweg. De 
waarnemingen zijn gebaseerd op enkelingen en kleine aantallen. De 
aantalsschattingen door karteerders van provincie Limburg kwamen in 1998-2000 
uit op 1-3 paren. De Appelvink is een standvogel en kan het hele jaar door in het 
onderzoeksgebied worden aangetroffen. In strenge winters, als voedsel schaars 
wordt, trekt hij weg naar voedselrijkere gebieden in België en Frankrijk. De 
Appelvink in Nederland laat vanaf 1990 een positieve aantalsontwikkeling zien. 
 

Putter. Foto: Birdsupply 

Appelvink. Foto: Vogelbescherming.nl 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.birdsupply.nl/encyclopedie/putter-carduelis-carduelis/&psig=AOvVaw3MMSZMc7l7jDg40Qv4x1AP&ust=1590411893148000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICY_ZHIzOkCFQAAAAAdAAAAAB


38 

Roodborsttapuit Saxicola torquata 0-5 paren 
Het aantal territoria van de Roodborsttapuit is erg laag voor de grootte van het 
onderzoeksgebied. Gelukkig maakt broedseizoen 2020 hierop een uitzondering. Er 
werden 5 territoria aangetroffen, normaal in de hele periode 0-2. De groei lijkt een 
gevolg te zijn van geschikter broedbiotoop. De soort broedt in het onderzoeksgebied 
in halfopen agrarisch gebied. Zijn voorkeursbiotoop gaat uit naar uit productie 
genomen akkers met opgroeiende ruigtekruiden, verschraalde graslanden met 
struweel en wegbermen met droge greppels en 
bomen. Roodborsttapuitterritoria werden 
vastgesteld aan de Aardenweg, IJsstraat en het 
gebied aan de Middelsgraaf. De soort is erg 
gevoelig voor veranderingen in zijn 
broedbiotoop. Vernatting (grondbroeder), 
verruiging of verbossing kunnen reden zijn om 
het gebied te verlaten. De Roodborsttapuit 
overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika. 
Een combinatie van zachte winters en 
klimaatverandering hebben ertoe geleid dat 
Roodborsttapuiten eerder starten met broeden 
waardoor 3 broedsels mogelijk zijn. Landelijk 
laat de Roodborsttapuit al decennialang een 
forse toename zien. De hoogste dichtheden 
worden waargenomen in heidevelden.  
  
Torenvalk Falco tinnenculus 1-3 paren.  
De Torenvalk kende in de jaren 1950-1960 als gevolg van gebruik van pesticiden in 
de landbouw een sterke afname, evenals de Buizerd, echter in mindere mate. Door 
verbod op pesticiden herstelde de populatie weer, mede doordat de Torenvalk 
geholpen werd door het plaatsen van veilige nestkasten. Dit gebeurde ook op enkele 
plaatsen in het onderzoeksgebied. Van natuurlijke nestplaatsen wordt geen gebruik 
meer gemaakt. 

Roodborsttapuit. Foto:  
Peter Hamacher 

 

Torenvalk. Foto: Aranka 
Wijnan 
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In de afgelopen 25 jaar broedden in 1996 en 1997 3 paren en in 1998 en in 1999 nog 
1 in een nestkast. De laatste 7 jaar wordt er nog maar op één locatie gebroed. Deze 
locatie is voor de Torenvalk wat betreft prooiaanbod heel geschikt door de 
aanwezigheid van weilanden en voeropslag op boerenbedrijven in de buurt. In de 
hele tijdreeks heeft een torenvalkpaartje op deze locatie gebroed en jongen 
grootgebracht met uitzondering van het jaar 2010. 
De Torenvalk heeft in het onderzoeksgebied de gevarenzone dicht genaderd. Maar 
ook landelijk is sprake van langdurige afname. De landelijke afname van de laatste 
decennia wordt geweten aan de intensivering van het agrarisch gebruik van 
graslanden, waardoor er veel minder veldmuizen zijn. In 2017 is de Torenvalk op de 
Rode Lijst van Nederlandse broedvogels geplaatst in de categorie “kwetsbaar.”  
 
IJsvogel Alcedo atthis 0-1 paar 
De IJsvogel broedde in de tijdreeks in 1999- 2001- 2002- 2003 en 2004 en voor het 
laatst in 2015 aan de Vloedgraaf in ’t Hout. Wat is er aan de hand?  
IJsvogels zijn gebonden aan helder ondiep visrijk water met zanderige, enigszins 
kleiachtige steile taluds waarin ze een nestgang graven met op het einde een 
nestkamer. IJsvogels kunnen als het weer in maart meezit drie legsels per jaar 
produceren. 
In 1993 is de beekloop heringericht. De betonnen bodem en de betegelde taluds zijn 
verwijderd. De beek heeft een natuurlijke loop gekregen. Beginjaren 2000 is een 
grote kudde Galloway runderen in het gebied geplaatst. Deze grote grazers hebben 
de natuurlijke steile taluds vertrapt. De IJsvogel heeft hierdoor geen mogelijkheid 
meer om in de steile taluds een nestgang te graven. De IJsvogel met zijn prachtige 
kleuren geeft toch meerwaarde aan dit natuurgebied. De IJsvogel is door intensieve 
bescherming gelukkig in 2017 van de Nederlandse Rode Lijst verdwenen omdat 
onderzoek aantoonde dat in Nederland meer dan 1000 broedparen voorkomen.  
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Een giftige buurvrouw in Susteren in 1927 – Wil Filott 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Susteren is lange tijd verstoken geweest van waterleiding. Dat was nog het geval in 
1927. De gemeenteraad van Susteren had in zijn vergadering van 17 november 1927 
met zeven tegen vier stemmen het voornemen verworpen om in principe tot 
aansluiting bij de Zuid-Nederlandsche Drinkwatervoorziening over te gaan.1 De 
bevolking moest zich van drinkwater voorzien met putten en waterpompen. Er waren 
enkele gemeentelijke waterpompen maar inwoners die het zich konden veroorloven, 
hadden een eigen pomp. Dat was ook het geval bij de familie Ophelders aan de 
Dieterderweg te Susteren.  
 
Wat was er in oktober 1927 aan de hand met de pomp van de familie Ophelders?  
De pomp van de familie Ophelders bevond zich buiten op het erf. Hij diende voor 
de drinkwatervoorziening van de familie Ophelders, maar ook de buren maakten er 
wel eens gebruik van. De bewoners bemerkten eind oktober 1927 dat het water een 
vreemde reuk en smaak had. Het drinkwater was onbruikbaar. Zij vonden dat raar en 
koesterden achterdocht over de oorzaak daarvan. Zij waarschuwden de politie. Een 
veldwachter kwam op 26 oktober 1927 ter plaatse en proefde van het water. Ook hij 
constateerde dat het water een vreemde smaak had. Hij vulde een fles met dat water. 
Die werd voor onderzoek opgestuurd naar de Warenkeuringsdienst te Maastricht. De 
heer Van Waegeningen van dat instituut stelde vast dat zich in het water carbid en 
rattenvergif bevonden. Het water was in iedere hoeveelheid schadelijk voor de 
gezondheid. De politie kwam in actie. Een aantal avonden stelden politiemensen zich 
verdekt op bij de woning van de familie Ophelders. Vrijdagavond 28 oktober 1927 
had deze actie succes. Veldwachter Verhoeven zag omstreeks 7 uur `s avonds een 
vrouw in de richting van de pomp lopen. Hij wachtte tot de vrouw bij de pomp was 
en zag dat zij iets in de pomp gooide. De veldwachter ging naar de vrouw toe, maakte 
zich als veldwachter bekend en arresteerde haar. De vrouw bleek de buurvrouw van 
de familie Ophelders te zijn. Bij ondervraging bekende zij tegenover de politie dat 
zij iets in de pomp had gedaan. Het was haar bedoeling het drinkwater van de 
buurvrouw onbruikbaar te maken. De politie maakte van het gebeuren een proces-
verbaal op. Vervolgens werd zij op vrije voeten gesteld. 
 
Welke gevolgen had deze affaire? 
Het onbruikbaar maken van drinkwater en zeker het vergiftigen van drinkwater was 
en is volgens het Nederlands Wetboek van Strafrecht strafbaar.2 Het is dan ook niet 
                                                      
1 Op 12 december 1928 besloot de gemeenteraad van Susteren echter, na jarenlange 
afwijzing, om over te gaan tot aansluiting bij de Zuid-Limburgsche Waterleiding 
Maatschappij. Daartoe was druk uitgeoefend door de inspectie voor de Volksgezondheid en 
de directie van de Nederlandsche Spoorwegen.  
2 Het betreffende artikel 173 in het huidige Wetboek van Strafecht luidt als volgt: 
“Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof in een inrichting ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening of in een tot gezamenlijk gebruik van of met anderen bestemde 
waterleiding, wordt gebracht, wordt gestraft: 1ste met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare 

HISTORIE 



41 

verwonderlijk dat de buurvrouw zich voor de rechter moest verantwoorden. Zoals 
uit het vervolg van dit artikel blijkt, gebeurde dat in verschillende bedrijven. 
 
Eerste bedrijf 
 Cornelia V., huisvrouw van O., zo heette de buurvrouw, werd voor de strafkamer 
van de rechtbank te Maastricht gedaagd. Die zitting vond begin juni 1928 plaats. 
Cornelia werd ervan beschuldigd giftige stoffen in de drinkwaterput (bedoeld is: de 
pomp) te hebben geworpen die alleen door de verdachte en de buurvrouw gebruikt 
werd. Cornelia was niet op de rechtszitting verschenen. De rechtbank verleende haar 
verstek. De zaak werd dus buiten haar aanwezigheid behandeld. In het proces-
verbaal, opgemaakt door de politie bij gelegenheid van haar arrestatie, stond dat de 
verdachte verklaard had alleen carbid gebruikt te hebben. De deskundige had echter 
ook rattenkruid aangetroffen. Mevrouw Ophelders had verklaard slechts kort ruzie 
met de verdachte gehad te hebben. Het Openbaar Ministerie eiste tegen verdachte 
twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde dat de zaak helder was en deed 
op 20 juni 1927 uitspraak. Zij veroordeelde Cornelia bij verstek tot een jaar 
gevangenisstraf. 
 
Tweede bedrijf 
Zoals uit het voorgaande blijkt, was Cornelia bij verstek veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf. Het Nederlandse Wetboek van Strafvordering kende de 
mogelijkheid om tegen een verstekvonnis in verzet te komen bij dezelfde rechterlijke 
instantie. Daar maakte Cornelia gebruik van. De burgemeester van Susteren3 had 
haar inmiddels de ernst van de situatie duidelijk gemaakt. Blijkbaar was zij daar erg 
van geschrokken. Haar gezondheid was met de dag slechter geworden. Bij de 
behandeling van de verzetszaak werd zij bijgestaan door mr. Vrancken. De 
ondervraging door de rechtbank leidde tot weinig antwoorden van haar. In de 
woorden van het verslag in de Limburger koerier van 18 juli 1928: “Uit het schriele, 
magere menschje waren weinig woorden te krijgen”. De aanleiding en de 
omstandigheden werden echter wel wat duidelijker. Cornelia was een 53-jarige 
moeder van negen kinderen. Zij had een man die aan de drank verslaafd was. Zij 
leefde in kommervolle omstandigheden. Ze was bij de eerste zitting niet verschenen 
omdat zij niets van de dagvaarding had begrepen. Zij had deze terzijde gelegd. Zij 
verklaarde dat de buurvrouw lastig en hatelijk tegen haar was geweest en “um hoär 
noe te tempteeren4, haw ich get van dat tink in het water gegooid”. Ze had er geen 
ogenblik aan gedacht om haar buurvrouw van het leven te beroven. Er werden ook 
getuigen gehoord. De getuigen dachten niet zo slecht van haar. Deze verklaarden dat 

                                                      
gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is; 2de met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie , indien daarvan levensgevaar voor 
een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.” 
3 Deze burgemeester was J.J. Hermans, geboren op 16 juli 1898 te Brunssum. Hij is 
burgemeester van Susteren geweest van 1926 tot 1941 en van 1945 tot 1946. In de 
tussenliggende periode van 1942 tot 1944 was de NSB-er M.H. Keller burgemeester van 
Susteren. Hermans is van 1946 tot zijn overlijden op 11 januari 1963 burgemeester van 
Ubach over Worms geweest. 
4 “Tempteren” is pesten, plagen. 
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zij wel eens lastig voor de buren was geweest. Ze wilden echter niet veronderstellen 
dat Cornelia vergif in het drinkwater had gedaan om haar buurvrouw van het leven 
te beroven. Gevraagd of zich bij haar wel eens verschijnselen van krankzinnigheid 
hadden voorgedaan, verklaarden de getuigen daarvan niets gemerkt te hebben. Wel 
was ze zeer driftig en opvliegend van aard en kon ze soms vreemd doen. 
Cornelia erkende wat haar ten laste was gelegd. Ze was verder te bedeesd om iets ter 
verdediging aan te voeren. Ze maakte een deerniswekkende indruk. Het Openbaar 
Ministerie vroeg om bevestiging van het verstekvonnis van een jaar gevangenisstraf. 
Mr. Vrancken zei dat hij in hoofdzaak in verzet tegen het verstekvonnis was 
gekomen vanwege de strafmaat. Hij wilde niet aandringen op een onderzoek naar de 
geestesvermogens van de vrouw. Hij wees erop dat de lasten van het gezin gedragen 
werden door Cornelia. Voorts had de Reclasseringsvereniging te Sittard een voor de 
verdachte gunstig rapport opgesteld. Hij vroeg daarom een voorwaardelijke 
veroordeling. De behandeling van de zaak in deze zitting had enig succes. De 
rechtbank veroordeelde haar op 24 juli 1928 tot drie maanden gevangenisstraf. 
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Derde bedrijf 
Cornelia had, zoals we hiervoor gezien hebben, juridische bijstand. Dat leidde er 
mede toe dat Cornelia tegen het vonnis van de rechtbank te Maastricht in beroep ging 
bij het gerechtshof te ´s Hertogenbosch. De zaak diende daar in oktober 1928. De 
zaak werd opnieuw behandeld. De aanklacht luidde dat zij op omstreeks 26 oktober 
1927 en op 28 oktober 1927 telkens in de drinkwaterpomp, gelegen op het erf van 
J.H. Ophelders en bij hem en zijn gezin in gebruik, een hoeveelheid fosforbrij5 had 
geworpen, waardoor dat water schadelijk werd voor het leven en de gezondheid. 
Door de reuk en de smaak van het water had men de vergiftiging bemerkt. Overigens 
had niemand van het water gedronken. Vermoedelijk was wel een kip vergiftigd. 
Cornelia was iets spraakzamer dan bij de rechtbank te Maastricht. Verdachte 
verklaarde dat zij fosforbrij uitgestrooid had om ratten te vergiftigen en toen zij ruzie 
kreeg met haar buurman vergiftigde zij het drinkwater van de familie Ophelders. Ze 
hadden haar zo geplaagd6 en zij wilde nu ook gaan plagen. Maar ze had er niet bij 
stilgestaan dat het water schadelijk was geworden voor de gezondheid. Een van de 
raadsheren vroeg of zij zelf het water gedronken zou hebben. Cornelia verklaarde 
dat zij daar niet aan gedacht had. De president merkte toen op: je wist toch best dat 
het rattenvergif was. Een deskundige had al verklaard dat het vergif dodelijk voor 
een mens is. Wat betreft het karakter van Cornelia werd opgemerkt dat zij bekend 
stond als een kwade tong.7 Zij zou uit wraak gehandeld hebben. Door het voorval 
was zij ook in opspraak gekomen.  
De advocaat-generaal van het gerechtshof eiste bevestiging van het vonnis van de 
rechtbank te Maastricht. De verdediger van verdachte schetste het vrouwtje, 53 jaar 
oud, als een ongelukkige, die steeds door haar man, die drinkt, geplaagd en gesard 
wordt. Zij moet alleen zwoegen voor het onderhoud van 9 kinderen. Alle notabelen 
in Susteren menen dat er voor de tobber in deze zaak iets moet worden gedaan om 
haar uit de gevangenis te redden. De verdediger voerde verzachtende 
omstandigheden aan en vroeg om vrijspraak subsidiair voorwaardelijke 
veroordeling. Het gerechtshof deed op 29 oktober 1928 uitspraak en veroordeelde 
Cornelia tot twee maanden gevangenisstraf, een maand minder dan de rechtbank. 
 
Samenvatting 
In dit artikel heb ik de vergiftiging in 1927 van drinkwater in een waterpomp van de 
familie Ophelders aan de Dieterderweg in Susteren beschreven. De buurvrouw had 
daarin rattengif gegooid. Zij werd uiteindelijk voor deze daad veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee maanden. Daarmee eindigde dit stukje historie uit het 
verleden van Susteren, althans wat betreft het strafrecht.8 Hoe het verder ging met 
Cornelia en de buren vermeldt de historie niet. 
                                                      
5 Fosforbrij bevat witte fosfor en werd gebruikt als rattengif. 
6 “Plagen” kan het beste in deze context als “pesten” beschouwd worden. 
7 “Een kwade tong“ heeft de betekenis van “roddeltante”. 
8 Van deze strafzaak wordt in diverse regionale en landelijke kranten melding gemaakt. In 
het Limburgsch Dagblad van 2 november 1927 staat ironisch hierover “een bijzonder staaltje 
van “Naastenliefde”. Een artikel in de Zuid Willemsvaart van 20 juli 1928 heeft de kop “De 
vergiftigde put in Susteren”. De Limburger Koerier van 18 juli 1928 spreekt van “De 
gifmengster van Susteren”. 
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Wielder, een verdwenen stad in de Maasgouw – Chrit Peeters– Chrit Peeters 
Chrit Peeters 
 
Toen ik in het jaar 1954 met mijn vader naar de toenmalige Waterprocessie bij 
Schipperskerk ging, die gehouden werd ter nagedachtenis en uit dankbaarheid voor 
het behoud van de schepen in de berghaven van Schipperskerk op 30 september 
1944, stonden wij op de hoek van het Julianakanaal (vanaf de sluis van Born) waar 
deze over gaat in de berghaven. Onder aan de weg hadden ze voor deze gelegenheid 
een kapelletje gebouwd, en volgens mijn vader stond dat kapelletje op de plaats waar 
“vroeger” een kapel in moerassige grond verdwenen was. Dat verhaal ben ik nooit 
vergeten, echter niemand heeft me ooit dit verhaal kunnen bevestigen. Groot was 
dan ook mijn verbazing dat ik in het jaarboek van 1991 “van het land van 
Zwentibold” een heel verhaal las over het verdwenen dorp Wielder.  
In dit artikel is uit voornoemde bron van J. Meuwissen geput. 
Toen ze in de jaren ‘30 van de vorige eeuw begonnen met voorbereidende 
graafwerkzaamheden voor het Julianakanaal, vormden de toen gevonden 
voorwerpen aanleiding om oude volksverhalen uit de kast te halen. Een van die 
verhalen vond ik super interessant, namelijk het verzonken dorp Wielder, had mijn 
vader dan toch gelijk? Was het dan toch geen fabel?  
De Wielder was de naam van een moerassig terrein nabij de sluis van Born, in dat 
gebied ligt nu nog steeds de inmiddels droge bedding van de Reidtsgraaf. Deze droge 
bedding loopt ook waar het kapelletje van de waterprocessie van 1954 stond, het 
gebied heet in de volksmond de Berrewieje of Baerewieje. Over dat gebied zouden 
vier volksverhalen zijn, waarvan er twee over de Wielder gaan. Deze gaan als volgt:  
 
Het dorp Wielder, ook wel stad genoemd, zou in het verleden op het gelijkluidende 
terrein de Wielder hebben gelegen. De inwoners waren knappe zakenlieden, ze 
dreven een winstgevende handel met de scheepsvaart op de Maas, die met een tak 
langs het dorp stroomde. Ze waren zo rijk geworden dat ze hun koeien en honden 
met zilveren kettingen vastbonden, en de paarden met gouden hoefijzers lieten 
beslaan, het vee dronk uit marmeren drinkbekkens. Echter deze rijkdom bracht de 
inwoners tot hoogmoed, die niet zelden voor de val komt. Zo ook bij de 
“Wieldenaren” die hun vertier in ontucht en een losbandig leven zochten. Maar wat 
veel erger was dat ze de ”eenvoudige” mensen uit de buurt tot zeer grote armoede 
brachten door hun tegen woekerrente geld te lenen. De geestelijken zagen het onheil 
al naderen en waarschuwden hun parochianen.Echter deze hadden daar geen 
boodschap aan, en zo vielen ze van kwaad tot erger. Echter de door de geestelijken 
voorspelde wraak des hemels sloeg inderdaad in een stormachtige nacht toe, en deed 
het hele dorp met bewoners en al hun have en goed wegzinken in de diepte van het 
moeras. Op de plaats waar het dorp heeft gestaan, ontstond een grote waterplas, 
waarin bij volle maan hele nachten het geluid van doodsklokken opklinken, ook 
wanneer het in de Baerewieje stormt en spookt. Dan hoort men een geweeklaag als 
van mensen die in nood zijn.  
 
De andere versie van dit verhaal is dat de stad in de Kerstnacht helemaal is 
weggezonken, omdat de bewoners in plaats van de geboorte van Christus te vieren 
de nacht doorbrachten met feesten en andere uitspattingen. 
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Vroeger maakte men de kinderen wijs dat men bij helder weer de torenspits van de 
verzonken stad kon zien, en dat op de plaats waar het moeras geen bodem scheen te 
hebben, met lange stokken gepeild werd naar de kerk die daar verzonken was. Ook 
werd er verteld over een zeer oude man met sneeuwwit haar, die iedereen aanried in 
de Kerstnacht om twaalf uur te gaan luisteren naar de klokken in de nabij gelegen 
bron die de naam Duivelspompen kreeg.  
 
In Buchten vertelde men dat de Buchtense kerkklokken in het verleden in de 
duivelspompen waren verzonken, en dat men deze klokken alleen maar zachtjes kon 
horen luiden wanneer men op het middernachtelijk uur het water aanraakte. Ook zou 
op warme dagen een juffrouw zonder kop (dezelfde als die van Echt??) rond de 
Duivelspompen wandelen, en ‘s avonds liep deze juffrouw langs de Reidtsgraaf op 
en neer. Wanneer iemand te dicht bij de Duivelspompen kwam, dan werd hij bij zijn 
voeten gepakt en er in getrokken. Tot zover de volksoverlevering van de plaats 
Wielder.  
 

Het verhaal over het verzonken dorp 
Wielder past in de categorie 
volksverhalen over verzonken steden, 
die men in heel Europa aantreft, en zulke 
verhalen kende men al in de klassieke 
oudheid. Het volksverhaal over het dorp 
Wielder bezit elementen die onder 
invloed van de Christelijke godsdienst 
ontstonden, en aan het oorspronkelijke 
verhaal werden toegevoegd. Aan het 
dorp werd duidelijk een weinig 
christelijk, eerder heidens gedrag 

toegeschreven. Een grotere zonde dan het niet vieren van het Kerstfeest kon in die 
samenleving nauwelijks aan een groep mensen worden toegeschreven. Ook het 
verkwistend omgaan met geld en het uitoefenen van woekerpraktijken getuigen niet 
van een christelijke levenshouding. Deze elementen in het verhaal hadden dan ook 
als bedoeling de toenmalige bevolking nadrukkelijk te wijzen op het belang van een 
juiste levenswijze, waarvan soberheid, eerlijkheid en het gepast vieren van de 
kerkelijke feestdagen onderdelen zijn. Hield men zich niet aan de aangereikte 
voorschriften, dan zou Gods straf niet lang op zich laten wachten. Ontdaan van deze 
elementen die mogelijk later aan het verhaal werden toegevoegd, komen we aan de 
kern ervan. Het centrale thema is het bestaan van een dorp “Wielder”, dat op een 
bepaald moment is verdwenen. Ook voor het ontstaan hiervan blijkt een verklaring 
snel te zijn gevonden. Het verhaal lokaliseert het verdwenen dorp op het 
gelijknamige terrein, in de volksmond ook wel “Wielder” genoemd waar in 1924 de 
resten van een Romeinse villa van het type “porticus” werd opgegraven door 
archeoloog Dr. Remouchamps. De fundamenten van dit gebouw lagen dicht aan de 
oppervlakte en in de oogsttijd zag men ze vaak, ook werden hier vaak stukken steen 
en scherven gevonden. Het is dan ook heel goed mogelijk dat bij de mensen van de 
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omliggende dorpen het verhaal van de Wielder verbonden is aan de resten van de 
Romeinse nederzetting. De archeologische gegevens die zeker niet volledig zijn, 
tonen immers dat in de directe omgeving Romeinse gebouwen hebben gelegen 
waaronder een Romeins tempelgebouw dat in 1976 werd opgegraven. In de 
omgeving hiervan zijn ook scherven van aardewerk gevonden, en wel in zo een grote 
hoeveelheid dat het desbetreffende terrein in de volksmond de “Apotheker” werd 
genoemd. Bekend is bijv. het haantje van Buchten (150 jaar na Christus) Een ander 
argument dat gewicht in de schaal legt, is het voorkomen van verhalen over 
verzonken klokken op deze plek. Meestal zijn deze volksverhalen aan een verlaten 
dorp verbonden. Maar of de klokken van de Wielder aan de Romeinse of eventueel 
aan middeleeuwse bewoningresten waren verbonden, blijft een moeilijk te 
beantwoorden vraag. Daar zou eigenlijk nog veel onderzoek naar gedaan moeten 
worden. In Duitsland blijkt uit onderzoek echter, dat deze volksverhalen te danken 
zijn aan de middeleeuwse verlaten dorpen, daar Wüstungen genaamd. Opvallend is 
b.v. dat ook de Buchtense kerkklokken hier verzonken waren. Bij bestudering van 
de hele omgeving is geconstateerd dat een volksoverlevering specifiek bij een van 
de dorpen Holtum, Buchten, Born, Grevenbicht of Obbicht hoort, want in het 
verleden had ieder dorp zijn eigen volksverhaal. Het is daarom dan ook geen toeval 

dat de kerkklokken van 
Buchten worden genoemd, 
zeker ook omdat bijv. de 
kleinste kerkklok van 
Buchten, de “sjel” de oudste 
kerkklok van Nederland en 
België was. Ook had de kerk 
van Buchten op de 
“Wielder” vroeger heel veel 
land in eigendom. Wat ook 
niet uitgesloten is, is dat 
Buchten (Bugten) een band 
met de verdwenen 
nederzetting had.  
 
De naam Wielder, al dan niet 

in een andere vorm, werd in de vroege middeleeuwen aan een nederzetting gegeven, 
die in de nabijheid van de hierboven genoemde Romeinse villa heeft gelegen. Dit 
wordt nog eens bevestigd door de aanwezigheid van een Merovingisch grafveld dat 
in 1936 werd opgegraven. Echter toen dit dorp op een zeker moment verging, bleef 
deze gebeurtenis en de naam in de volksoverlevering voortbestaan. Maar in de loop 
van de tijd zal het verhaal zeker aangepast zijn, het is ook goed mogelijk dat de 
bewonersresten in de loop van de tijd helemaal verdwenen zijn.  
 
Mijn vraag is nu nog steeds, waar zouden de resten van de Wielder kunnen zijn? Wie 
het weet, mag het me vertellen, of zou de Maas die langs de Wielder liep in een 
kwade bui het dorp verzwolgen hebben, net zoals Obbicht in 1643? 
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Carnavalsdinsdag 1928: een inferno in Gebroek – Wil Filott 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Dinsdag 21 februari 1928: een rustige, droge, redelijk zonnige dag, temperatuur 
overdag zo`n 7 graden, met een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is de laatste dag 
van Carnaval. Morgen is het Aswoensdag. Veel inwoners van Gebroek zijn naar 
Susteren vertrokken om het carnaval uit te luiden. Of zoals het Limburgsch Dagblad 
schreef: “Carnavalsdinsdag waren allen te Susteren, zoals overal elders in Limburg, 
druk in de weer om verkleed en gemaskerd, hossend en zingend, het naar vrolijkheid 
snakkend Limburgsch gemoed, lucht te geven.” De carnavalsvierders wisten niet 
welk drama zich die avond in Gebroek zou afspelen.  
 
Brand in Gebroek 
Op 21 februari 1928 omstreeks acht uur `s avonds brak er brand uit in een stal van 
de boerderij Gebroekhof. Een van de dienstboden van de heer Kusters, pachter van 
de boerderij, ontdekte de brand. De boerderij was eigendom van baron Barbou van 
Roosteren9. Het vuur greep snel om zich heen door de aanwezigheid van veel 
brandbaar materiaal zoals hooi en stro. In korte tijd stonden volgens een 
krantenbericht “schuren, stallingen en begraafplaatsen10 in lichten laaie”. De 
bewoners van Gebroekhof hebben met hulp van de paar personen die nog in Gebroek 
waren, onder leiding van de heer Kusters en jachtopziener Martens geprobeerd zo 
veel mogelijk vee te redden, maar dat is maar gedeeltelijk gelukt. Ondanks hun 
pogingen zijn 42 koeien om het leven gekomen. Een tiental paarden kon wel worden 
gered. Naast het grote aantal koeien, werden ook varkens, de gehele pluimveestapel 
en grote partijen stro en hooi een prooi van de vlammen. De inmiddels 
gewaarschuwde brandweer van Geleen arriveerde na negen uur met een motorspuit. 
De inwoners van Gebroek hadden het vuur weten te beperken tot de schuren en 
stallen. Het woonhuis bleef gespaard. Uit voorzorg was de inboedel daarvan al in 
veiligheid gebracht. De overige gebouwen van de hoeve met het vee, de voorraden 
en inventaris waren toen al grotendeels in de as gelegd. De brandweer van Geleen 
kon omstreeks half elf het sein “brand meester” geven. De brand was tot in de verre 
omtrek te zien en trok veel bekijks. De rijks- en gemeentepolitie waren aanwezig en  

                                                      
9 Gebroekhof was sinds 1817 eigendom van de adellijke familie de Plevits die woonde op 
wat nu kasteel ter Borch te Roosteren is. Op 11 juli 1817 verkocht Henri Meuleners 
Gebroekhof aan twee broers de Plevits. Jan Baptist de Plevits heeft in 1825 Gebroekhof 
geërfd. Deze Jan Baptist was van 1825 tot 1830 burgemeester van Susteren. Hij is in 1844 
op Gebroekhof overleden. Door huwelijk en erfenissen is de hoeve later in het bezit gekomen 
van de familie Barbou. Op 18 februari 1935 vond in Echt de publieke verkoop plaats van 
Gebroekhof met bouw- en weiland en boomgaard, ter grootte van ongeveer 40 hectare. De 
verkoop geschiedde op verzoek van “de Hoogwelgeboren Fam. Baron `t Kint de 
Roodenbeeke”. Jean `t Kint de Roodenbeeke was de weduwnaar van Louise Barbou van 
Roosteren. Met deze verkoop kwam een einde aan het meer dan een eeuw durende bezit van 
Gebroekhof van de families de Plevits en Barbou.  
10 Het is mij niet duidelijk wat in de berichtgeving met `begraafplaatsen` bedoeld wordt. 
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Gebroek was een nu verdwenen gehucht met een vijftal boerderijen, gesitueerd ongeveer een 
kilometer zuidwestelijk van Baakhoven tussen Roosteren, Dieteren, Susteren, Holtum en 
Illikhoven. Gebroek hoorde vanouds tot de gemeente Susteren. Bij de aanleg van het 
industrie- en handelsgebied Holtum Noord is het gebied aan de gemeente Sittard-Geleen 
toebedeeld. Op de afbeelding hierbeneden ziet u de ligging van Gebroek rond 1928. 
                                          

            
                                                 Kadaster Apeldoorn   
Het gebied waar eertijds Gebroek lag, is nu van Baakhoven gescheiden door de autosnelweg 
A2. Alle woningen en boerderijgebouwen in Gebroek zijn gesloopt. Het gebied is thans 
geheel opgeslokt door gebouwen met handels- en industriële functies. Vanaf de A2 en vanuit 
Baakhoven valt de lelijke, grote distributiehal (groene ”doos”) pal naast de autosnelweg A2 
niet over het hoofd te zien. Op de kaart hierbeneden ziet u de huidige situatie. Gebroek is 
verdwenen. De grote zwarte rechthoek langs de A2/E25 is de distributiehal, die nu ligt op het 
gebied van het afgebroken Gebroek. 

                                          
                                           Kadaster Apeldoorn 
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boden de helpende hand bij het blus- en beredderingswerk. Ook de burgemeester van 
Susteren, de heer J.J. Hermans, kwam poolshoogte nemen. 
De oorzaak van de brand is niet opgehelderd. Er was die avond geen onweer geweest; 
blikseminslag was dus niet aan de orde. Ook kortsluiting was uitgesloten. Gebroek 
was niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten. Gelet op de tijd van het jaar lijkt 
hooibroei ook uitgesloten. Wellicht is de brand ontstaan door achtergelaten open 
vuur zoals een kaars of een stallantaarn. Een geluk bij een ongeluk was dat de 
verzekering de zeer aanzienlijke schade dekte. 
 
Ramptoeristen 
De volgende dag, Aswoensdag, kwamen veel mensen naar Gebroek om de de 
verwoestingen van de brand te bekijken. De kijklustigen kwamen te voet, met de 
fiets en met auto`s. Tegenwoordig spreekt men van ramptoeristen. Ook een 
verslaggever van de Limburger Koerier was naar Gebroek gekomen. In de krant 
van 25 februari 1928 wordt verslag gedaan van “de verwoesting, aangericht door 
den geweldigen brand op Vastenavond-Dinsdag op de hoeve van de WelEdelGeb. 
Heer Barbou, bewoond door den landbouwer Kusters”. Ik geef hieronder een in 
schrille bewoordingen geschreven deel van het krantenbericht weer.  
 

 
                               Limburgsch Dagblad 25 februari 1928 
Berichten in de pers 
De boerderijbrand in Gebroek was groot nieuws. In veel landelijke en regionale 
bladen werd daar melding van gemaakt. In het Limburgsch Dagblad van 1 maart 
1928 werd een groot opiniërend artikel aan de brand gewijd. Het artikel opende met 
“Had het vee behouden kunnen worden?”. De schrijver van het artikel beschreef de 
details van de gebeurtenissen in Gebroek onder meer met het doel de aandacht van 
de autoriteiten voor brandpreventie wakker te maken. Dat gebeurde in pathetische 
bewoordingen. Ik geef hierna enkele zinnen uit dat artikel weer. 
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                               Woning Gebroekhof in de zestiger jaren  
“De tientongige vlammen loopen gretig likkend langs de uit ontvlambaar stroo 
bestaande zoldering van den langen veestal. Terwijl men de vuurzee gewaar wordt, 
krijgen de arme dieren in den stal aan de kribbe vastgeketend, reeds een schrijnende 
regen van vonken, vuur en heete asch op hun veeg lijf.” 
“ Het woedend element heeft reeds de overhand; de rosse huilende vuurgloed steekt 
akelig af tegen de duisternis; een hartverscheurend gekerm stijgt op van achter de 
staldeuren, waar 42 stomme dieren, onverbiddelijk aan de cementkribbe geklonken, 
wilde, woeste, maar absoluut vergeefsche wanhoopspogingen doen om zich los te 
worstelen en te ontrukken aan de grimmige niets ontziende pijniging. Ze rukken, 
wringen en rollen zich en slaan zich van angst de achterpooten stuk. Wat moeten 
deze arme logge, maar schrikachtige dieren doorstaan hebben, die het in de open 
weilanden voor een gewone horzel reeds op een loopen zetten, nu een legioen 
vuurhorzels hen bedekt met brandende angels”.  
“Duidelijk kon men het brullen van den stier onderscheiden van het loeien van de 
koeien en het blaten der kalveren. Hun gezamenlijk noodgeschreeuw stijgt ten hemel, 
uit den vuurgloed, en in de avondstilte kunnen de bewoners van Susteren, Dieteren, 
Roosteren, Maaseyck, Illecoven, ja zelfs van Holtum het hooren, een half uur in den 
omtrek.” 
“Doch meedoogenloos gaat het woedende element zijn gang en smoort dit 
hulpgeschrei door zijn hellegloed; stuiptrekkend, schokkend, gillend van pijn, de 
oogen dichtgebrand, het lijf vol blaren, blazen ze hun laatste adem uit; het kermen 
verstomd; men hoort nog slechts het loeien, knetteren en kraken van het vuur nu en 
dan onderbroken door een hevigen knal als van een geweerschot als eene maag of 
pens door de warmteuitzetting springt, zoodat alle ingewanden uitpuilen”. 
Uit deze woorden spreekt het mededogen met en de verontwaardiging van de 
schrijver over het vreselijke lot van de omgekomen dieren. Hij laat het echter niet 
daarbij en komt met aanbevelingen om een dergelijke ramp zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
Hij pleit voor de volgende maatregelen. 
Op iedere gevaarlijke plaats moet minstens een brandblusapparaat aanwezig zijn, 
met het gebruik waarvan de “boerenlui” bekend moeten zijn door verplichte 
demonstraties. Ook moeten er bouwkundige voorschriften komen voor stallen zoals 
het verplicht stellen van zolderingen boven de stal van gewapend beton of ten minste 
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een laag klei. Iedere stal zou ruime deuren moeten hebben. De dieren zouden in geval 
van nood automatisch los gekoppeld moeten kunnen worden. 
 
Waarom moest de motorspuit helemaal uit Geleen komen? 
Gebroekhof grensde aan de Geleenbeek. Er was dus geen gebrek aan bluswater. 
Totdat de motorspuit van Geleen arriveerde, kon men met het overvloedig aanwezige 
water niets uitrichten. De motorspuit van Geleen kwam echter te laat om nog 
dierenlevens te redden. Wel kon voorkomen worden dat ook het woonhuis een prooi 
van de vlammen werd. Van een brandspuit in Susteren kon men volgens een 
krantenbericht “niet profiteeren. Zij kwam niet in tel”. Wel werd in het bericht de 
hoop uitgesproken dat deze brand de gemeente Susteren “opnieuw de urgentie zal 
doen gevoelen om een behoorlijke blusspuit aan te schaffen”. De gemeente Susteren 
had blijkbaar geen motorspuit. Burgemeester van Grunsven11 had tijdens zijn 
burgemeesterschap van Susteren (1923-1926) wel aan de gemeenteraad het voorstel 
gedaan om voor gezamenlijke rekening van de gemeenten Susteren, Nieuwstadt en 
Born een motorspuit aan te schaffen maar dat voorstel was door de raad niet 
aanvaard.12 De brand in Gebroek leidde wel kort na de brand tot een vraag van de 
heer Vos in een gemeenteraadsvergadering begin maart 1928. Hij vroeg aan 
burgemeester Hermans13 hoe het zat met de aankoop van een nieuwe brandspuit. 
Deze antwoordde dat het in Susteren zeer moeilijk was om een brandweer in het 
leven te roepen. De brand had blijkbaar toch wel veel losgemaakt want medio april 
1928 werd gemeld dat het dagelijks bestuur van de gemeente het voornemen had 
over te gaan tot de oprichting van een vrijwillige brandweer. Leden konden zich tot 
eind april aanmelden bij de secretarie van de gemeente. De vrijwilligers werd een 
vergoeding voor het bijwonen van oefeningen in het vooruitzicht gesteld. Voor het 
daadwerkelijk optreden bij brand zou een uurloon betaald worden. 
 
De brandweer van Susteren na haar oprichting 
De vrijwillige brandweer werd in Susteren snel na de brand in Gebroek opgericht en 
er werd ook een motorspuit aangeschaft. Dat dit nog niet direct tot resultaat leidde, 
valt af te leiden uit de berichtgeving over de grote brand omstreeks 1 uur `s nachts 

                                                      
11 Marcellus Franciscus Gerardus Marie (Marcel) van Grunsven (Gennep 4 december 1896 
– Heerlen 24 juli 1969) was van 1923 tot 1926 burgemeester van Susteren. Van 1926 tot zijn 
pensioen in 1961 was hij burgemeester van Heerlen  
12 De gemeente Susteren had overigens wel eind 1926 de mening van andere gemeenten 
gevraagd om te komen tot een gemeenschappelijke brandweer voor de gemeenten Susteren, 
Limbricht, Nieuwstadt, Grevenbicht, Roosteren, Born en Echt. Dat leidde niet tot een positief 
resultaat. De gemeenteraad van Born bijvoorbeeld voelde weinig voor het verzoek. De 
geschatte kosten werden als te laag aangemerkt. Bovendien waren er in de gemeente Born al 
drie brandspuiten aanwezig. Ten slotte werd naar voren gebracht dat op verschillende 
plaatsen geen water beschikbaar was. 
13 Joseph Johannes Hermans (Brunssum 16 juli 1898 - Ubach over Worms 11 januari 1963) 
was van 1926 tot 1941 burgemeester van Susteren. In 1941 werd hij door de Duitse bezetter 
ontslagen, waarbij hij het bevel kreeg om de gemeente Susteren te verlaten. Hij werd 
opgevolgd door Keller, een NSB-er. Na de bevrijding werd Hermans in 1945 weer 
burgemeester van Susteren. In 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Ubach over 
Worms. Enige maanden voor zijn pensioen is hij in 1963 overleden. 
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in juli 1928, waarbij de dakpannenfabriek “Suestra” 14 aan de Rijksweg-Zuid te 
Susteren bijna geheel werd verwoest. In het verslag van de brand in het Limburgsch 
Dagblad van 13 juli 1928 staat: “Opmerking verdient het echter ook, dat het 
reddingswerk zeer slecht ter hand is genomen. Noch brandweer, noch brandspuit 
waren aanwezig; het vuur kon zijn vernielzucht ongestoord voortzetten”. De 
brandweer kreeg een nieuwe kans om zich te bewijzen bij een brand begin februari 
1929 in Feurth. In een woning, bewoond door de zieke en bedlegerige heer 
Meuleners, ontstond brand. Het vuur, aangewakkerd door een felle wind, greep snel 
om zich heen en in korte tijd stond het pand in lichterlaaie. Meuleners was tijdig uit 
het pand gehaald en naar het hospitaal in Sittard overgebracht. In de Limburger 
koerier van 5 februari 1929 staat over het optreden van de brandweer het volgende: 
“Rest ons te vermelden dat de brandweer met haar nieuwe uitrusting en nieuwe 
motorspuit door haar kranig optreden niet alleen den brand spoedig gebluscht had, 
maar tevens grooter onheil wist te voorkomen.” Minder succes had de brandweer in 
augustus 1930 bij een brand in een pand te Baakhoven. In de namiddag ontstond 
brand in de boerderij van Gori Vonken. Het vuur greep snel om zich heen door de 
aanwezigheid van hooi en veldvruchten. Binnen korte tijd waren woonhuis, schuur 
en stallen in de as gelegd. De brandweer van Susteren was snel ter plaatse maar hun 
inzet, hoe actief ook, mocht niet meer baten. Vermeldenswaardig is dat bij deze 
brand van de levende have slechts enkele konijnen en duiven in de vlammen 
omkwamen.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
    Familiewapen de Plevits   Familiewapen Barbou de Roosteren 
 
 
Samenvatting 
In Gebroek, een inmiddels verdwenen gehucht in de gemeente Susteren, ontstond op 
carnavalsdinsdag 1928 `s avonds brand in Gebroekhof, een grote boerderij. Daarbij 
kwamen 42 runderen om het leven. Deze brand kreeg landelijke bekendheid. De 
brand en in het bijzonder de dood van zo veel dieren leidde tot felle berichtgeving in 
de regionale pers. De brand vormde de directe aanleiding voor de oprichting van een 
vrijwillige brandweer in Susteren en de aanschaf van een nieuwe motorspuit.  
  

                                                      
14 Deze fabriek dateerde van 1876. In 1925 was hij overgenomen door nieuwe eigenaren. Na 
de brand in 1928 is de fabriek ter ziele gegaan.   
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Effe raoje deil (22) – Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks 
 
1. Wantekrieëmer 

1. Emes dae heisje verköp 
2. Wiesnaas, (betweter) 
3. Emes mit vleuë 

2.Döppesjörger 
1. Emes dae de tón ophaolt (zeikvaat). 
2. Krieëmer mit aardewerk 
3. Sjtrukelieër, kik neet oet zien döppe.  

3. Huuldop 
1. Mekend kèndj 
2. Brómtol 
3. Sirene 

4. Ziesjóttel 
1. Dikke vrouw 
2. Saort T.V. óntvenger 
3. Keukezeef 

5. Lapboane 
1. Sjnieboane 
2. Kleingeldj 
3. Groat boaneveldj 

6. Zevenuiger 
1. Sjaele 
2. Emes mit sjerp zich  
3. Saort vèsj 

7.Zjwense 
1. Sjtaart coupere 
2. Dómme kal vertèlle 
3. Houwe mit de sjmik 

8. Sugske 
1. Sjlukske 
2. Treinke  
3. Korte aom 

9. Jasse 
1. Wegjage 
2. Aerpel sjèlle 
3. Emes oetsjelje 

  

EFFE RAOJE 
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Aw Fotoos – Jacques Rours
Susterense m
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athieu van Thoor, Caspar H
os, B

èr Peters, Joep V
os. 
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Programma 2021 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zal dit in een later 
stadium invulling krijgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossinge van Effe Raoje.  
1=2     2=2    3=2    4=3   5=1   6=3    7=1  
8=2 (Vreuger sjoaltreinke tösje Nuujsjtadt en Zöstere.)   9=1 
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