
 
 
Als voorzitter van de Partij van de Arbeid Echt-Susteren, wil ik  
 

Wil Schulpen, Feurthstraat 25 te Susteren, geboren 14 juli 1950,  
 
graag voordragen als persoon om in aanmerking te komen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 
Echt-Susteren. 
 
 
In de beschrijving op onze website staat over hem vermeld: 
Wil is woonachtig in ‘oud-Susteren’. Wil was het eerste PvdA-raadslid in de vml. gemeente 
Susteren en zeer goed thuis in zaken als RO, cultuur, geschiedenis en dialecten. 
 
Daarnaast is hij bestuurslid van buurtvereniging Feurth en zie je hem voor allerlei goede doelen 
collecteren maar al deze activiteiten sneeuwen onder bij de reden om hem voor te dragen voor 
de Gemeentelijke cultuurprijs. 
 
Helaas heb ik geen archief en weet dus zeker dat ik onvolledig zal zijn in mijn opsomming van 
zaken. Ik wil graag vermelden: 
 
1. Wil is een wandelende schat van kennis daar waar het gaat om het ontstaan van de cultuur, 

geschiedenis, geografische kennis, archeologie e.d. van onze gemeente. 
 

2. Hij leverde zijn bijdrage in de cultuurhistorische waardenkaart en onderschrijft daarmee het 
belang van onze cultuurhistorie. 
 

3. Hij verzorgt rondleidingen in de kerk- en schatkamer van de H. Amelbergabasiliek te 
Susteren. 
 

4. Hij is, vanwege zijn betrokkenheid met het Zösters dialect (Veldeke?) vraagbaak oor 
schrijfwijzen en uitspraken van Susterse dialectwoorden. 
 

5. Als gastauteur van  http://www.deetere.nl/mb1783.htm en 
http://www.deetere.com/wsgeschied.htm geeft hij duidelijk  blijk van zijn enorme kennis 
van zaken van het oude Suëstra. 
 

6. Op pagina 199 en 200 uit “Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 1998” is zijn 
kennis, kunde, inzicht en betrokkenheid duidelijk zichtbaar. 
 

7. In  http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/740 zijn de artikelen die hij tussen 
1983-1998 geschreven heeft, mede basis voor het totaal (excuseer de opsomming) 
o ‘St. Willibrord in Susteren', in: Heemklank 6 (1983) nr. 4, p. 22-26;  
o 'De patroonheiligen', in: Heemklank 7 (1984) nr. 3, p. 40-42;  

o 'Heette de Amelbergakerk vroeger Salvatorkerk?', in: Heemklank 10 (1987) nr. 1, p. 15-18;  
o 'Toch Amelberga', in: Heemklank 11 (1988) nr. 1, p. 10-13;  
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o 'Salvatorkerk, Amelbergakerk en Willibrord', in: Heemklank 11 (1988) nr. 2, p. 14-17;  

o 'Het Papenmunster', in: Heemklank 13 (1990) p. 13-22;  

o 'Rondom de Amelbergakerk', in: Heemklank 14 (1991) nr. 1, p. 20-22;  

o 'Opgravingen Salvatorplein', in: Heemklank 14 (1991) nr. 2, p. 20-23;  

o 'Altaren in het munster', in: Heemklank, 15 (1992) nr. 1, p. 23-24;  

o 'Zwentibold en onze streek', in: Heemklank 15 (1992) nr. 4, p. 9-10;  

o 'Hoe de bisschoppen werden afgebeeld', in: Heemklank 16 (1993) nr. 3, p. 10-12;  

o 'Salvator', in: Heemklank 17 (1994) nr. 2, p. 15-17;  

o 'Mariakerken in Susteren', in: Heemklank 18 (1995) nr. 2, p. 12-14; 

o 'De Amelbergakerk', in: Heemklank 18 (1995) nr. 3, p. 22-27;  

o 'Sarcofagen', in: Heemklank 18 (1995) nr. 3, p. 28;  

o 'De oudste geschiedenis van Susteren', in: Heemklank 19 (1996) nr. 3, p. 20-22;  

o 'Abbatiam Suestra in 870', in: Heemklank 20 (1997) nr. 2, p. 24-25;  

o 'Het z.g.n. graf van Zwentibold', in: Heemklank 20 (1997) nr. 2, p. 28;  

o 'Amelberga en Cecilia of Benedicta en Cecilia', in: Heemklank 20 (1997) nr. 3, p. 22-23;  

o 'De borstbeelden van Jan van Steffeswert', in: Heemklank 20 (1997) nr. 3, p. 24-26;  

o 'Aegidius van Orval en zijn geschiedenis van Susteren eerste helft 13e eeuw', in: 

Heemklank 20 (1997) nr. 3, p. 27-29;  

o 'Iers-Columbaanse regel', in: Heemklank, 20 (1997) nr. 3, p. 30;  
o 'De Noormannen', in: Heemklank 20 (1997) nr. 3, p. 31-32;  

o 'Een wandeling door de schatkamer', in: Heemklank 21 (1998) nr. 3 

 
8. Bij ‘het Limburgs erfgoed in woord en beeld’ zijn 7 resultaten van hem te vinden  

http://www.limburgserfgoed.nl/zoek?q=Vervaardiger:%22Wilhelmus Franciscus Maria 
Schulpen 1950-%22 
 

9. Wil is auteur van het boekje over “Willibrord 714 – 2014 en Heiligdomsvaart” 
 
 
Zoals in het begin reeds aangegeven: ik kan niet volledig zijn. Ik weet gewoon niet alles van Wil.  
Maar als PvdA maken we vaak dankbaar gebruik van zijn kennis, kunde en betrokkenheid van 
alles wat met “zien Zöstere” te maken heeft.  
En dat geldt echt niet alleen voor de PvdA! 
 
We weten niet wie allemaal wordt voorgedragen en welke criteria worden gehanteerd, maar 
Wil is een Cultuurprijs waard! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marlies Koks 
Vz. PvdA Echt-Susteren 
marlieskoks@planet.nl 
0031-6-53967129 
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