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 “Alles dreijt óm de klamotte” – Annie SchreudersDerks 
Annie Schreuders-Derks 
 
De titel van ein van de wagesjpele gesjreve door Piet Zits. Waereldberoemp in 
Zöstere in de jaore tachtig van de veurige ieëuw. 
 
Men kan allewiele neet mieë in gezelsjap bie-ein zitte zónger det gekald wurt euver 
geldj, wie duur alles gewore is en wo det haer mót mit de sjtaokköste, wieväöl 
zonnepanele op ein daak passe en of det men baeter bie de Aldi, de Lidl of de Plus 
zien waar kènt gaon haole. Euver geldj raak men neet oetgekald. Neet euver de 
numismatiek, det is get veur de weitensjap en geschiedkundige verzamelieërs, met 
euver geweuën geldj waat men waal of sjus neet in de tesj haet. 
Van oarsjpróng, al van ruum 6000 jaor veur Christus, is geldj eigelik ein ruulmiddel 
en went ’t zich d’r op aan kump is ’t det nog. Men geuf geldj en krig get trök. ‘t Ligk 
mer d’r aan wieväöl des se geufs en wáát se dao veur trök kris.  
In 2002 höbbe weer nao 475 jaor aafsjied genómme van de gölje. De naam “gulden” 
is aafgeleid van “gouden” det geuf al ein idee van riekdom. Mer van die gölje-
riekdom zeen weer vanaaf gehólpe. Nao tieën jaor van sjtechele en van veur en van 
taege, wórt op 1 januari 1999 officieel de euro ingeveurd. In ’t begin ging det nog 
euver “onzichtbare valuta”, dus allein nog mer in de beuk en elektronisch. Mer op 1 
januari 2002 wórt de grótste valuta-ómsjakeling oet ós geschiedenis ein feit. In de 
oetverkoup wore op èns väöl zakes aafgepries van hónderd gölje nao nog mer vieftig 
euro.  
Mer gölje of Euro ’t blif ein ónoetpöttelik gesjpreksthema. Sjus ómdet in de 
volksmóndj altied en euveral zoaväöl euver geldj, riekdom en ermood gekald wórt 
en wurt, zeen dao weit ich wieväöl verhaole, sjpreuke en gezègkdes door óntsjtange.  
Vreuger koos men nog druime det Repelsteeltje langs zou kómme en dich ein ganse 
kamer goud maakde van sjtreuë. Mer dae is in de gróndj gezak en men haet hem 
noajt mieë gezeen. ’t “Aezelke sjit geldj” is opgekoch door de Efteling en de pot mit 
goud, dae aan ’t ènj van de raegenbaog sjtóng, haet eine geklawd. Want wie ich dao, 
lang geleje, in miene kènjertied nao op zeuk woor, woor dao al niks mieë te vènje. 
Oetdrökkinge en sjpreuke höbbe weer waal nog, die zeen óntsjtaon in ’t 
aldaagslaeve. Weer zègke nog ummer det emes kènt kieke of det hae zien lètste äörte 
versjlók haet, ofsjoan bekans geine mieë wèt waat ein äörte uberhaup is. Sèntj de 
Euro tied kan men ouch neet mieë zègke det op de maert de gölje eine daalder waert 
is.  
Óngersjtaonde lies is nog mit ein gans book aan te völle, dus lang neet compleet. ‘t 
Zeen weurd die “gevleugeld” gezag waere. En den hunk ’t mer d’r vanaaf of die 
waere vasgelag en algemein gebroek gaon waere. Mer wie den ouch, al is baar goud 
neet gemaekelik te vènje, sjpreuke zeen ein groate riekdom in jedere taal. 
Kiek ouch nao Heemklank 1984 nummer 4: “Wae is riek en wae is erm”.   
Ein klein euverzich van de riekdom in sjpreuke euver geldj, klamotte, ping ping, 
knabbe, monete, sjräöm, knepkes, kwartjes, göljes en Euro’s.  
 
Went geldj koos sjpraeke zou ’t zjwiege. 
Geldj is sjus drek mer wae ’t neet haet sjtuit veur gek.  

VOLKSCULTUUR 
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Dae neet mit geldj kènt ómgaon kan ´t ummer nog oetgaeve.  
Wo awd huij is, is väöl geldj. (Went de veurraod van ’t veurig jaor nog neet op is, 

sjtuit de zaak good d’r veur). 
Es se druims des se in ’t huij ligks, höb se angs veur ermood, ’t is ouch ein teiken 

des se get saoberder mós gaon laeve. 
Es se druims des se huij inhaols zit financieel veurdeil d’r aan te kómme. 
Vètte, blieje mösje veursjpelle ein rieke ougs. Dus väöl geldj. 
Goudieërlik zeen.  
Ieërlik verdeent geldj is ummer minder waerd. (Geldj maak neet gelökkiger. Wie 

mieë det men haet, wie minder men ’t waardeert).  
Braaf en ieërlik zeen is sjoan, mer dao kump se neet wied mit. (Aaf en toe èns get 

ritsele). 
‘t Geuf luuj die d’r hieël ieërlik oetzeen. Mer es ze dich ein handj gaeve höb se zin 

óm dien vingers nao te tèlle. 
Alles is meugelik, zag Maerte, mer ’t wilt mer gein geldj raegene. 
Weer kriege ze waal, zag den advocaat en hae dach aan de göljes. 
Det haet geldj gekos, zag Bet en zie sjod de koffiebrozele in de tas. 
Ich kiek neet op hónderd gölje, zag de boer en hae keek in zien laege geldjlaaj. 
Ein erm vrouw is ein aeve groate plaog es eine rieke, zag de boer en hae trouwde 

zich ein mit geldj. 
Ich kan neet mit geldj ómgaon, dus gaef ich ’t mer oet. 

 

 

 

 

 

 

Geldj sjtink neet. (Keizer Vespasianus 
van Roame leet belasting betale op de 
riole. Wie hae dao op aangesjpraoke 
wórt zag hae: “Pecunia non olet”. ‘t Is 
dus neet ech Limburgs). 
Raap det geldj mer op det kump hie toch 
neet oet. (Geldj zeije lök neet). 
Laot mer ligke, det is kaergeldj. (Es 
emes muntjgeldj lieët valle). 
 

’t Geldj wès mich ouch neet op miene rögk. (Ich höb ’t neet veur ‘t oprape). 
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E-vrouw-cipatie – Loek Storken 
Loek Storken 
 
Weer laeve in eine gekken tied. Vrouwluuj wole vriej zeen. Mansluuj höbbe dao zoa 
wie zoa geinen tied veur, want die waere door de vrouwluuj constant ingepland veur 
van allerlei geintjes. 
De dames höbbe ’t noe ram veur mekaar. De e-vrouw-cipatie is noe zoa wied 
doorgesjlage det de vrouwluuj van ’s mörges vreug pós ’s aoves laat mótte wirke 
veur de bank. Hiemit bedoel ich: d’n hypotheek, d’n twieëden auto, ’t bubbelbad, de 
nuuj keuke, de duur vakantie, de wellness en mieë van die hoogsnoodzakelike fetute. 
Den zouwe ze eigelik nao ’t werk nog mótte kaoke in die nuuj keuke, mer ze höbbe 
neet èns den tied óm de gebroeksaanwiezing van al die ingewikkelde apparatuur te 
laeze. Dus die nuuj keuke blif nuuj, want ze wurt koum gebroek. Ein veurdeil haet 
det, want die versjlit noe väöl minder. Mer pap en mam zeen meug, de kènjer lestig, 
en zelfs opa en oma zitte in de sjtress, want ouch die waere ingepland veur allerlei 
akkefietjes.  
De vrouwluuj zeen noe óm zoa te zègke ram ge-eMANcipeerd, mer det höbbe ze 
zich veur ein deil  ouch zelf aangedaon detse noe nurges mieë tied veur höbbe. Aaf 
en toe is ’t nog hieëlemaol zoa sjlech nog neet óm get awwerwètser te zeen en neet 
zoa gans geëmancipeerd. 
Weer es mansluuj kènne noe gerös weer get gaon wirke aan ós eige emancipatie, 
want die haet noe flink geleje noe de maedjes geinen tied mieë höbbe veur te kaoke, 
te pótse, sjtaof te zuige, roete te wèsje, de kènjer nao sjoal te brènge en te haole, 
etcetera etcetera. De opa’s en de oma’s die höbbe dao ouch eine flinken tik van 
gekrege, want die kriege noe allerlei lieskes mit aktiviteite woveur ze óm zoa of zoa 
laat klaor mótte sjtaon.  
“t Is eigelik ein volkómme onbegriepelik verhaol. Vreuger hawwe de vrouwluuj väöl 
mieë vriej, de mansluuj wore neet zoa gesjtress ómdet de vrouwluuj vriej hawwe, 
opa en oma kooste geweun zelf van hunnen eige vrieje tied gebroek make, de kènjer 
woorte opgevoed, enz..... Jao, doe vreugs dich aaf waem dao noe eigelik get aan 
verdeend haet of waem d’r op veuroet is gegange. Volges mich veural de belastinge. 
Väöl gezinne mit twieëverdeners kriege noe waal hieël get eurotjes bènne elke 
maondj, mer intösje zeen die eurotjes noe waal nog väöl minder waerd es vreuger 
ózze gölje. En alles is allewiele VOOR MAAR ÉÉN EUROTJE. En väöl geldj wurt 
allewiele ouch oetgegaeve aan väöl dènger die vreuger bliekbaar nemes gemis haet 
en ouch neet neuëdig haw. Waarsjienlik woor me vreuger ouch get gawwer cóntent.  
Zoa haet en zoa haw alles zien veur en zien taenge. ’t Henjigste is es se dao zelf de 
richtige keus in kèns en wils make. ’t Meiste wat in de winkel ligk, höb se neet 
neuëdig. 
 
  

DIALEK 
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Hoe zijn trekvogels op hun imposante wereldreizen te volgen? – Jan Smeets 
Jan Smeets  
Wat zijn trekvogels? 
Trekvogels zijn vogels die elk jaar een grote afstand afleggen van het winterverblijf 
naar het broedgebied en van het broedgebied naar het winterverblijf. Bijna 120 
vogelsoorten trekken van Europa naar Afrika om te overwinteren. 
 
Trekvogels zijn onder te verdelen in lange- korte- middellange- en 
slechtweertrekkers.  
Lange afstandstrekkers  
Tot de lange afstandstrekkers behoren:  
• Zangvogelsoorten: Zwartkoppen, Tjiftjaffen, Grasmussen, Tuinfluiters, 

Nachtegalen, Wielewalen, Fitissen, Spotvogels, Zwaluwen, Vliegenvangers, 
Koekoeken, Roodstaarten, Karekieten, Zomertortels, Bijeneters en Klauwieren.  
De meeste van deze soorten trekken weg naar delen van tropisch Afrika waar 
voldoende voedsel is. Een groot deel van deze vogelsoorten zijn insecteneters.  

• Steltlopersoorten: Bonte Strandlopers, Temmincks Strandlopers, 
Bontbekplevieren, Kleine Plevieren, Tureluurs, Witgatten, Kemphanen, 
Kanoeten, Grutto’s, Steltkluten, Bosruiters, Groenpootruiters en Zwarte Ruiters.  
Steltlopers die in de noordelijke toendra’s en taiga’s broeden en een tussenstop 
maken in het Waddenzeegebied behoren tot de langeafstandstrekkers en trekken 
weg naar getijdengebieden als de Banc d’Arguin aan de kust van Mauritanië in 
West-Afrika. 

•  Roofvogels: Bruine- Blauwe- en Grauwe Kiekendieven, Rode- en Zwarte 
Wouwen, Wespendieven en Boomvalken. De meeste van deze soorten trekken 
weg naar West-Europa of Noord-Afrika.  

 
Korte- en middellange afstandstrekkers  
Tot deze groep behoren:  
• Houtduiven, Zanglijsters, Koperwieken, Kramsvogels, Kraaiachtigen, 

Spreeuwen, Ooievaars, Watersnippen, Patrijzen en Zilverreigers. Zij vliegen van 
hun broedgebieden niet verder dan, West- en Zuid-Europa om te overwinteren.  

• Kraanvogels: Kraanvogels die in Scandinavië met name in Zweden broeden 
overwinteren in grote natuurgebieden als Lac du Der in Noordoost-Frankrijk of 
Extramadura in Zuid-Spanje. Vinken die in het noorden en noordoosten van 
Europa broeden en trekken tot Noord-Afrika toe. 

• Ganzensoorten: Ganzen afkomstig van de noordelijke broedgebieden zoals, 
Rotganzen, Kolganzen, Brandganzen, Toendra- en Taigarietganzen en 
Dwergganzen. Deze soorten overwinteren voor een groot deel in Nederland.   

Slechtweertrekkers 
Vogels waaronder Kieviten, Scholeksters en Wulpen verplaatsen zich in de winter 
enkele honderden kilometer zuidwaarts. Wulpen die in Nederland broeden en een 
deel van de Scandinavische broedvogels overwinteren op de Waddeneilanden en in 
de Zeeuwse Delta.   

NATUUR 
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Broedlocatie Visdieven Banter See 
 

Visdief op antennesysteem Banter See 
 
 
 
 
 



26 

Mannen uit Susteren in dienst van Napoleon – Wil Filott 
Wil Filott 
 
Inleiding 
Susteren maakte vanaf 1400 tot de verovering door het Franse leger in september 
1794 deel uit van het hertogdom Gulik (Jülich). Na de bezetting door de Fransen 
werd voor de inrichting van bestuur en rechtspraak in het veroverde gebied tussen 
Maas en Rijn, waaronder Susteren, een Centrale Administratie te Aken ingericht. 
Vanaf 1797 behoorde Susteren tot de zogenaamde Cisrhenanische Republik, in naam 
een republique soeur van de Franse republiek, maar in feite een vazalstaat van 
Frankrijk. Deze republiek was maar een kort leven beschoren. In 1801 werd Susteren 
ingelijfd bij de Franse republiek. Na de inlijving werd Susteren ingedeeld bij het 
Département de la Roer. Susteren werd een Franse gemeente en de inwoners werden 
Franse burgers. 
De inlijving had ingrijpende gevolgen voor de bevolking van Susteren. De inwoners 
van Susteren werden Frans staatsburger. De ambtelijke taal werd Frans. Er kwamen 
nieuwe wetten en regels.1 Er werd een moderne, gecentraliseerde en hiërarchische 
overheidsadministratie opgezet. De revolutionaire Franse tijdrekening en het 
metrieke stelsel werden ingevoerd.2,3 Er werd een aanvang gemaakt met het op 
uniforme wijze opmeten en in kaart brengen van grondbezit om 
eigendomsverhoudingen vast te leggen: het begin van het kadaster.  
Ook werd de burgerlijke stand ingevoerd voor het registreren van geboorten, 
huwelijken en overlijdens.4 Voor die tijd werden door pastoors dopen, trouwen en 
begrafenissen geregistreerd. De burgers moesten ook een achternaam nemen, als ze 
die nog niet hadden. 
Een van de belangrijkste gevolgen van de inlijving was de invoering van de militaire 
dienstplicht  
Invoering van de dienstplicht 
Op 19 Fructidor an VI (5 september 1798) trad in de Franse republiek de loi 

Jourdan-Delbrel in werking. Daarin werd de algemene dienstplicht ingevoerd voor 
alle Fransen. Artikel 1 van die wet bepaalde dat 
iedere Fransman soldaat is en verplicht is tot 
verdediging van het vaderland. Onder deze 
dienstplicht vielen in vredestijd alle Fransen 
vanaf het 20ste tot en met het 25ste levensjaar; in 
tijden van oorlog was er geen 
leeftijdsbeperking. De dienstplichtigen, 
conscrits geheten, werden in 5 jaarklassen 
ingedeeld. De bedoeling was dat elk jaar een 
deel van een jaarklasse zou worden opgeroepen 
voor actieve dienstvervulling. De dienstplicht 
duurde vijf jaar. De burgemeester (maire) van 
een gemeente moest een alfabetische lijst van 
dienstplichtigen opstellen. 
 

De eerste artikelen uit de loi Jourdan-Delbre 

HISTORIE 
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Armoede en (geen) leven onder Petrus (“Pie”) Regout – Chrit Peeters 
Chrit Peeters. 
 
Wie in Susteren is er niet groot mee geworden? En dan 
bedoel ik niet met de pindakaas van dat bekende merk, 
maar met de kopjes, schoteltjes, borden, enz. enz. van de 
aardewerkfabriek van Petrus Regout. Mijn opa (peetoom) 
die nagenoeg zijn hele leven bij Regout heeft gewerkt , had 
voor mijn 1ste communie in 1956 een kop met schoteltje (foto links) laten maken bij 

Petrus Regout. Hij vertelde me wel eens over 
“Ut groet fabrik”, zoals in Maastricht de 
aardewerkfabriek van de Sphinx aan de 
Bosschtraat werd genoemd. Maar weten jullie 
wat voor een ellende zich had afgespeeld 
alvorens het aardewerk bij jullie op tafel stond? 
Als jullie dat toen hadden geweten, dan denk ik, 
dat het eten jullie niet goed meer gesmaakt zou 
hebben. 

Wie was Petrus Regout?  
Petrus Regout is in 1801 geboren, zijn ouders verhuisden eind 18de eeuw van Geleen 
naar Maastricht. Zij begonnen daar in de Muntstraat een groothandel in aardewerk, 
glas en porselein. De vader van Petrus stierf in 1814, Petrus moest toen uit nood 
geboren van het Atheneum af om zijn moeder te gaan helpen in het bedrijf. Veel van 
hun handelswaar kwam uit België. Na de Belgische opstand in 1830 kwam daar een 
importbeperking op. En zonder handel was er toen ook al geen brood op de plank. 
Daarom besloot hij in 1836 zijn handelswaar dan maar zelf te gaan maken en begon 
hij zijn eigen aardewerkfabriek op de Boschstraat, deze werd weldra een groot 
succes. De naam van zijn producten werden gemerkt met de naam Petrus Regout 
Maastricht. Vijftien jaar nadat hij de aardewerk fabriek had opgestart, waren er al 
meer dan duizend mensen in dienst, weer tien jaar later waren dat er al tweeduizend 
en rond de Eerste Wereldoorlog ruim zevenduizend, waaronder dus mijn opa. De 
fabrieken van Regout waren voor Nederlandse begrippen een reuze industrie, 
nergens in Nederland waren er fabrieken van zulke grote omvang. Het begin van de 
industrialisatie was begonnen. Vanaf het begin waren de salarissen bij Regout erg 
laag. Het personeel bestond uit (jonge) kinderen, mannen en vrouwen. In 1870 stopte 
Petrus I met “werken”, daar zijn gezondheid het niet meer toeliet. Hij stierf in 1878 
zeer vermogend, maar uit zeer betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat hij niets 
mee heeft kunnen nemen. Zijn zoon Petrus II (Pierre) nam dus in 1870 al de 
activiteiten van zijn vader over, maar vanaf toen begon pas echt de misère in Regout 
‘s fabrieken..  
Kinderen.            
De jonge kinderen “meisjes en jongetjes” werkten vanaf hun zesde jaar in de fabriek, 
dat was officieel verboden, maar daar had Regout geen boodschap aan. De kinderen 
werkten lange dagen van twaalf uur, van zes tot zes uur, en dat zes dagen in de week. 
Zij zagen vanaf de herfst tot in het voorjaar geen daglicht. Wat voor een werk 

HISTORIE 
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Effe Raoje deil 31 –Annie Schreuders-Derks 
Annie Schreuders-Derks  
 
1 Viezematente 

1. Verrekieker 
2. Aansjtèllerie 
3. Döbbelzinnige kal 

2 Zjwaegele 
1. Kalle 
2. Cafésjpelke 
3. Laote mit zjwaegelkes 

3 Rungele 
1. Kènjersjpelke 
2. Doorein sjödde 
3. In eine krink zètte 

4 Greenj 
1. Lestig kèndj 
2. Graasveldj 
3. Vergaete greunte 

5 Doorriete 
1. Kwaodsjpraeke 
2. Doorsjäöre 
3. Bevestige 

6 Duvelsbender 
1. Henjig persoan  
2. Saort plant 
3. Roew persoan 

7 Verlaore kirkhaof 
1. Sjlech gebeet 
2. Sjlech verzörg graaf 
3. Kirkhaof op óngewiejde aerd 

8 Transenere 
1. Terge, peste 
2. Transport verzörge 
3. Beurt euversjlaon 

9 Boekpinsele 
1. Tatoeëre 
2. Verieëre 
3. Dermsjpeule (klistere) 
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Aw foto’s 
Meisjesschool (klooster ) 1918 
Ontvangen van mevrouw Trix Plessius uit Buchten. Haar moeder stond ook op de 
foto. 
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