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Woord vooraf

Limburg is niet alleen rijk aan kastelen, aan heuvels, aan kermissen
en kerken en carnavalsprinsen, maar ook aan verhalen, waarvan
sommige zo sterk zijn als de Limburgse kaas!
Men moet niet alles geloven wat men u in Limburg vertelt m a a r . . ,
men moet er wel naar luisteren.
Het Limburgs verleden leeft niet enkel voort in zijn oude gebouwen
en in historische feiten, in oude paperassen en jonge proefschriften,
maar ook en vooral in zijn fantasie, in de kleurige beelden van zijn
verbeelding, in zijn bonte rijkdom aan sagen.
En ook het volkskarakter weerspiegelt er zich in door de manier
waarop het de feiten van het verleden beleeft, waarop het reageert
op het eigene van het landschap, de eigenaardigheden van de medemensen, waarop het de zekerheden van het geloof met de arabesken
van eigen vinding illustreert.
'Allemaal leugens!' mag dan al het oordeel van de barre realist zijn,
maar wie zich met verhalen de tijd kort, is minder op waarheid en
werkelijkheid uit dan op het scheppen van een gezellige of alleen
maar griezelige sfeer.
En kan zelfs griezelen niet gezellig zijn, veilig thuis bij de kachel,
achter goed gesloten deuren en ramen? —
En ook als men er niets van gelooft, kan men onder de bekoring
komen van wat eenvoudige mensen voor waar of alleen maar voor
mogelijk hielden.
Was het Sigmund Freud niet die de mythen van een volk 'duidde' en
verklaarde als onderbewuste herinneringen aan prehistorische gebeurtenissen? En zo schuilt er in wat leugens schijnen, altijd nog een
ondergrond van waarheid.
In een spookhuis hoeft nog geen spook te huizen maar wel woont er
altijd een geheim in. Zo'n huis is nooit een riante bungalow!
Dat iemand 'zijn ziel aan de duivel heeft verkocht', zal zelden of
nooit zwart op wit te bewijzen zijn, maar meestal is het wel een rare
kerel die men goed doet niet al te zeer te vertrouwen!
Het is niet zonder diepere zin dat juist de zeer bijzondere dichter
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Pierre Kemp op het eind van de eerste wereldoorlog op de gedachte
kwam de Limburgse schat aan sagen keurig gerangschikt in een bundel uit te geven. Hij maakte als dichter de overgang door van woordenrijk romanticus naar woordkarig expressionist, van vage en gevoelige dromer naar scherp waarnemer van treffende indrukken.
En dit rijke boek is als het ware een nuchtere inventaris van het
'romantische' Limburg waaraan hij tot dan toe de beelden ontleende
voor zijn beeldsprakige poëzie.
Zoals hij in zijn latere, laconiek korte maar treffende gedichten op
precieze wijze uitdrukking zou geven aan wat hij in en om zich waarnam — objectief, raak, zonder franje — zo heeft hij in dit rijke boek
alles verzameld wat er in Limburg aan wonderlijks werd.
En ook hier vermeed hij alle franje, koel noterend wat hij aan onwaarschijnlijks vernam of in oude geschriften ontdekte.
Hij maakte het bonte niet bonter, kleurde het kleurige niet bij, verzon niets en liet niets weg maar maakte onbevooroordeeld de balans
op van Limburgs gesproken folklore.
En het is juist die nuchtere verteltrant die de charme van deze sagen
des te beter doet uitkomen.
Juist zo vertelt de Limburger zijn sterke verhalen, het helemaal aan
de luisteraar overlatend of hij ze 'neemt' of niet.
Het is die 'droge' toon die deze veelal korte verhalen des te sappiger maakt.
Daar zijn die 'geesten' die na hun verlossing beloven om voor hun
vrome weldoeners en weldoensters te zullen bidden, en dat 'zo goed
doen' dat de betrokkene 'al drie maanden later sterft*. Er is het verhaal van die 'vlugge heer' in de Maastrichter Lenculenstraat die wel
de duivel moet zijn omdat hij zo vlug loopt en in het hartje van de
winter een strohoed draagt! Er is die smid uit Lutterade die met een
kennis in de schemering een voetreis door de lucht maakt. De kennis
komt zo onverwacht snel thuis dat hij er zich over verwondert. ' 't
kan wel, pachter Matthijs,' antwoordt de smid van Lutterade, 'ik heb
het wat laag gehouden en zo hebt ge uw been gestoten tegen het kruis
van de kerktoren van Beek'.
En dit alles wordt als het ware verteld met ingehouden stem en ingehouden lach — ook met de liefde en ijver van iemand die het
juiste gevoel heeft voor de gesproken schatten van het verleden, voor
de vruchtbaarheid van het Limburgse verbeeldingsleven, voor de rijkdom aan plaatselijke bijzonderheden waarmee landschap, omgeving
i8

en volksaard de oeroude gegevens van duivels, spoken, vuurmannen
en weerwolven bijkleuren en vertekenen — van Arcen tot Sint Geertruid, van Sittard tot Spekholzerheide. Dat er ook 'protestantensagen' in staan zal In dit goed verdraagzame gewest wel niemand
kunnen kwetsen. Er varen in deze verhalen zoveel vloekende katholieken ter helle dat het al evenmin te geloven is dat pater Vink
de gekwelde schimmen van enige grote hervormers tijdens een 'donderpreek' zou hebben opgeroepen!
Overigens is het, zoals vanzelf spreekt, niet de geloofwaardigheid
die de waarde van deze sagen bepaalt, maar veeleer de sfeerscheppende suggestie die ervan uitgaat.
En die sfeer is die van het landschap, van de omgeving, van de
'Plenkerd'-huizen waar men de lange avonden doorbrengt met
'plènken', met het gezellig uitwisselen van herinneringen, van 'vuurmannen' tegen 'weerwolven', van een 'kanunnik zonder kop' tegen
een 'juffrouw zonder hoofd', van een 'lange man' tegen een 'snelle
heer'.
Misschien geloofde men het al lang niet meer toen men het vertelde,
maar het vertellen op zich geeft ook plezier — al was het enkel
maar het heimelijk genot dat er toch steeds wel een is die het wél
gelooft!
De sage van de zilveren apostelen en de 'groene' weg heeft nog geen
tien jaar geleden zeer achtbare lieden maar weer eens aan het schatgraven gezet. En dat ze niets vonden, bewijst niets. Bovendien hoeven
niet alle sagen in dit boek zo volkomen onwaarschijnlijk en gedegen
onhistorisch te zijn als dat verhaal van die zuigeling van amper drie
dagen die zijn moeder, toen die niesde, 'God zegene u' wenste om de
ziel van zijn vader uit de klauwen van de duivel te redden!
Toen het plan tot een heruitgave van Pierre Kemp's 'Limburgse
Sagen' bekend werd, was de algemene reactie: 'Dat men daar niet
éérder aan heeft gedacht!
Gelukkig dus maar dat de uitgever, de heer Th.A. van Oort, er nog
net op tijd aan dacht om een werk aan de vergetelheid te onttrekken
dat ons dit Limburg én zijn dichter. Pierre Kemp, nog steeds te beter
leert kennen: een gewest en een man met een levendige verbeelding
en een schalks nuchtere stijl.
Neen, men hoeft niet alles te geloven wat men U vertelt — en zeker
niet als de schepenen van Eys zich gedragen als de Schildburgers van
19

Schilda! maar wel moet men ervan genieten zoals van het verhaal
dat doodernstig begint met 'op de hoek van het Sint-Servaasklooster
te Maastricht vertoonde zich vroeger binnen het gewone spookuur de
geest van een inspecteur van de belastingen'...
Al die verhalen, ja, moet men stuk voor stuk genieten, al was het
alleen maar om de ernst waarmee de glimlach wordt ingehouden, of
het nu gaat om 'de heks met de harmonika' of om de trots van een
kind op zijn grootmoeder 'die wel geen heks is, maar wel dikwijls
een zwarte k a t . . . en grootmoeder is van alle katten toch altijd de
mooiste'!
En dit dan nog afgezien van de ongetwijfeld grote folkloristische
waarde. Daar was het Pierre Kemp op de allereerste plaats om te
doen. Maar omdat hij een bijzonder mens was, werd dit ook een heel
bijzonder boek . . .
Frans van Oldenburg Ermke
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Ter inleiding

Oorspronkelijk was het mijn opzet zo mogelijk een complete verzameling van alle Limburgse sagen en legenden te geven. Naarmate het
werk vorderde, bleek het mij, dat dit onbereikbaar zou wezen en
wellicht ook doelloos. Ten aanzien van legenden omtrent Limburgse
heiligen, sagen betreffende historische personen, kerken, kapellen en
wonderbeelden kan volledigheid nog mogelijk zijn en heb ik er inderdaad ook naar gestreefd. Bij mijn notities van nog onder het volk
levende verhalen omtrent spoken, heksen, weerwolven en andere
griezeligheden ervoer ik al spoedig, dat het getal van die sagen ongeveer oneindig was. In tal van gevallen merkte ik duidelijk met
lokalisaties te doen te hebben. Menige weerwolvengeschiedenis bijvoorbeeld speelt zich ongeveer gelijkluidend in verschillende min of
meer ver van elkander gelegen plaatsen af. Ik bepaalde me ten slotte
dus tot het noteren van meer originele of sterk gevarieerde sagen van
deze aard.
Ik beschouw mezelf voorts als voortzetter van de arbeid van anderen. Op de eerste plaats noem ik voor ons gewest de pionier op dit
terrein, wijlen pastoor "Welters, verder personen als Vrancken, J.D.
Franquinet, Van Beurden, Schrijnen, Dorren, Smeets, Hoens, Krekelberg, Flament en anderen. Ook werden in deze verzameling een aantal op Limburg betrekking hebbende legenden en sagen opgenomen
uit de werken van Cesarius van Heisterbach en Wolf.
Voor wat de oudere en reeds door anderen genoteerde sagen betreft,
wil dit boek niets anders wezen dan een compilatiewerk. Oudere en
vaker gepubliceerde sagen, o.a. in de Maasgouw, de Limburgse Jaarboeken en Limburg aan Christus, zijn door mij in beknopte vorm naverteld, soms met behoud van typische fragmenten of kernachtige
zegswijzen uit de lezing van vorige vertellers.
In de sagen omtrent heiligen en historische personen liet ik het zuiver
geschiedkundige ter zijde, me bepalende tot datgene wat tot de aard
van dit werk behoort. Het wetenschappelijk belangrijke van deze
uitgave blijft beperkt tot het verschaffen van nieuw materiaal; inderdaad werden door mij tientallen sagen genoteerd die ik elders nog
niet gepubliceerd zag. Uiteraard behoren deze grotendeels tot de la21

tere tijden, enkele dateren zelfs uit onze dagen. Commentaren en
kritische beschouwingen geeft dit werk niet; dat ligt buiten de bedoeling van mijn boek, dat enkel onze vele mooie Limburgse legenden
en sagen wil samenvatten en onder het bereik van allen brengen.
Om deze redenen heeft dit werk ook geen literaire pretentie en poogde ik de eenvoudige, klare stijl van het volksverhaal te bewaren.
Hetgeen ik naar andere auteurs navertelde, hield ik zoveel mogelijk
vrij van letterkundig ornament. Wat ikzelf uit de volksmond optekende werd naar best vermogen in de stijl der vertellers zelf gehouden, met behoud ook van tal van typische gezegden, rijmpjes en
uitdrukkingen.
Dat enkele in deze verzameling ook weer opgenomen sagen — die
omtrent Godeslas en Reinout van Valkenburg bijvoorbeeld — als
Limburgse sagen aanvechtbaar zijn, is me bekend. Ik meende evenwel
ze niet erbuiten te mogen laten, nu ze als zodanig toch reeds gepopulariseerd zijn.
Rest mij nog even in het bijzonder te memoreren de gewaardeerde
blijken van belangstelling bij de samenstelling van het gedeelte der
sagen, verzameld uit boek en blad, ondervonden van deskundige
zijde, n.l. van de heren Dr. Doppler en Dr. Goossens, de laatste
tevens voor meegedeelde sagen uit eigen collectie.
Ik hoop hiermede aard en bedoeling van het 'Limburgs Sagenboek'
voldoende te hebben aangegeven.
Pierre Kemp
Maastricht,
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Van heiligen en vromen
Van Sint-Servatius (f 384}
2ijn jeugd
'Sint-Servatius is ons Heren in de vierde graad,' zegt de legende.
In Palestina leefden namelijk twee zusters: Anna en Esmeria. Anna
werd de moeder der H. Maagd Maria, Esmeria van de H. Elisabeth.
De H. Elisabeth schonk het levenslicht aan twee zonen, de H. Johannes de Dooper en Elind, welke laatste vader werd van Emin.
Deze Emin verliet geboorteland en bloedverwanten om zich te vestigen in de Armenische stad Thestia, waar zijn huisvrouw Mamelia
later het leven zou schenken aan een zoon: Servatius.
Emin en Mamelia werden beiden zalige mensen genoemd; daarom
deed hun God genade en zond Hij zijn aartsengel Gabriel die tot
Mamelia sprak: 'Verblijd u, want gij zult een zalig kind gewinnen,
dat gij Servatius zult noemen.' Aldus geschiedde.
Terwijl Servatius onder de hoede van zijn moeder 'als een duifke'
werd opgevoed, openbaarde zich reeds een ongewoon teken van toekomstige grote en wonderbare heiligheid, doordat hij slechts tweemaal daags tot zijn moeder om voedsel zijn toevlucht nam.
Te Jeruzalem werd Sint-Servatius de priesterlijke bediening overgedragen. Terwijl de Heilige daar op zekere dag In gebed verzonken
lag, verscheen hem een schitterende engel des Heren, die hem belastte
met de zielzorg over het westerse halfrond en hem beval terstond
naar Octavië, gelegen op de oever van het meer, te gaan. De hinderlagen en bedreigingen van de boze mensen moest hij niet duchten,
daar hij rekenen kon op de bijstand van God, die hem de woorden
der onbekende spraak in de mond zou leggen. Want hij was geroepen
om de gelovigen te onderwijzen en de goddelozen te vermurwen.
Zijn wonderbare bisschopswijding
Het bisdom Octavië was bij de aankomst van de Heilige reeds zeven
jaren zonder herder. De H . Valentinus, de overleden bisschop, had
op ingeving van de H. Geest, toen zijn einde nabij was, zijn staf op
het altaar der H. Maagd gelegd, en onder bedreiging met de banvloek
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bevolen, dat niemand die bisschopsstaf zou mogen nemen, dan wie
door een openbaring van onze Heer Jezus Christus als bisschop zou
worden aangewezen.
Toen Sint-Servatius in Octavië kwam, waren de bisschoppen van de
provincie juist aan 't beraadslagen omtrent de bisschoppelijke zetel.
Dit was vaker gebeurd, want de geestelijkheid, ziende dat het zevende jaar na Valentinus' dood reeds voorbij was en het bisdom meer
en meer verwilderde, begon aan het door de overleden bisschop verlangde teken te twijfelen. Meermalen kwam reeds een concilium bijeen 'maer zoo dickmael zij de kiesinghe aengestelt hebben, koste noijt
accorderen, de looten vielen al op verscheijden, nijmandt en wierden
gevonden, die anderen te boven ginck met een wettigh getal van suffragiën oft stemmen.'
Eensklaps verscheen toen een Engel, die Sint-Servatius, die als een
armelijk gekleed pelgrim geknield zat te bidden in de kerk, naar het
altaar voerde, hem de staf in de hand gaf en naar de bisschoppelijke
zetel geleidde. Hij was toen van 'zo heerlijke en bovenmate schone
gedaante, dat hij alle menselijke vorm en fraaiheid verre te boven
ging.' Daarna verdween de engel; Sint-Servatius bleef te midden van
de geschrokken gelovigen ootmoedig staan met de herderlijke staf in
de hand. De verzamelde volksmenigte gaf evenwel spoedig door luid
gejuich en handgeklap haar vreugde te kennen, 'en door de stad heen
weerklonk er, tot de sterren toe, eenpariglijk een loflied tot God'.
Aanvankelijk durfden de haastig geroepen bisschoppen de Heilige
niet tot bisschop wijden; uit eerbied evenwel, omdat zij zich afvroegen of zij het mochten wagen een man nog te wijden die reeds door
een Engel des Heren voor deze waardigheid was aangewezen. Eerst
op uitdrukkelijk verlangen van Sint-Servatius werd hij als gebruikelijk tot bisschop gewijd en met de bisschoppelijke gewaden omhangen.
De gebroken altaarsteen
Eenmaal, van Maastricht naar Rome op reis zijnde, kwam de heilige
te Metz, waar hij met veel eer door de H . Auctor werd ontvangen.
Hij las er de mis in de kerk van de H. Stephanus, en herstelde er,
door met zijn vinger over de barst te strijken, in zijn geheel de altaarsteen, die eens door een neervallende balk was gebroken. De H . Auctor stond over dit wonder, door zijn gast verricht, zeer verbaasd,
doch deze schreef het toe aan de heiligheid van de bisschop van
Metz zelf.
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Het visioen van St.-Servaas
Op de vooravond van het feest van Maria Boodschap, begon de
heilige te Rome de graven der Apostelen 'met tranen te begieten',
hopende zo de goddelijke barmhartigheid te bewegen, ten gunste van
degenen, die hem uit Gallië hadden afgezonden, en daarna 'kruipende
op zijn knieën, met zijn handen op de borst kloppende en vurige
kussen op de heilige bodem drukkend, sleepte hij zich voort door
het heiligdom.'
Dus strijdend en door zijn gebed en geween de zonden van zijn volk
uitwissend, werd zijn lichaam, afgemat als het was door de aanhoudende geestelijke inspanning, zijn volhardend gebed en gedurig vasten, door een zachte slaap bevangen; en in een visioen zag hij, voor
het altaar, op een gouden troon Onze Heer Jezus Christus gezeteld,
met de H. Maagd Maria aan zijn rechterzijde, omstuwd door duizenden heiligen, in wier midden hij de apostelen Petrus en Paulus onderscheidde. Toen hij dezen beschouwde, begreep hij, dat zij baden voor
de dood en de ondergang van Gallië; hijzelf begon nu ook te bidden
en de reden van zijn treurige pelgrimsreize te openbaren.
De Heer en allen die hem omringden, stonden evenwel tegen hem
op; alleen Stefanus, de eerste martelaar, kwam hem krachtig ter hulp,
doch kon alleen verkrijgen dat de kerk van Metz, om wille van zijn
edel bloed, zou gespaard blijven.
Verschrikt, dat de anders zo goedertieren Rechter niet bewogen werd,
sloeg Servatius de betraande ogen op Sint-Pieter, en bad hem dat hij
zich toch ontfermen zou over zijn kerk van Tongeren.
Toen sprak de apostel: 'Broeder! wil aan deze deur, die krachtens
een rechtvaardig vonnis gesloten is, niet verder kloppen; want het
geroep van de Tongenaren is gekomen tot in de hemel; daarom ligt
de gramschap Gods over hen in eeuwigheid!' Hoewel het medelijden
der rondomstaande heiligen hem troostte, wilde Servatius geen troost
aanvaarden, om wille van de boosdoeners, die niet meer zouden zijn.
Petrus nam echter zijn hand, hief hem op en sprak: 'Wat zijt gij
lastig, Servatius! Gij verlangt voor uw broeders te sterven en vervloekt te worden: uw liefde verdient goedkeuring, maar voor God
is het niet geldig aan een rechtvaardige te wreken wat de zondaar
begaat. Daarom wees gij erop bedacht, de bisschoppen en ook Auctor
aan te kondigen het onveranderlijk besluit des Heren; bedroef u niet!
uw lieve ziel zal binnenkort verenigd worden met het gezelschap der
heiligen.
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Ook zult gij de Hunnen zien, maar door hen zeer geëerd worden.
En de stad Tongeren zal u geen graf verstrekken, want zij heeft uw
lering onzaliglijk verworpen; doch daar is Maastricht, een koninklijke stad, die gij liefhebt; zie! gij moet weten, dat voor deze uw gebed
verhoord is; zij zal u een graf zijn en een glorie, allerliefste! En ook
daar ontvangt gij loon voor uw arbeid, en grote eer, vooral tegen het
einde van de wereld. Vaarwel dus en keer terug, overdierbare!'
De H. Petrus zei ook dit nog: 'Neem nu mijn raad aan, maak spoed,
stel orde in uw huis, regel uw begrafenis, en zoek zuivere lijnwaden,
want gij zult weldra vertrekken uit uw lichaam, en uw ogen zullen
de onheilen niet aanschouwen, welke de Hunnen over Gallië zullen
aanbrengen.'
Toen dit gesproken was, ontving Servatius nog de verzekering dat
allen die in Tongeren nog boetvaardigheid zouden doen, heil zouden
vinden voor hun ziel. Verder gewerd hem de macht, aan allen die
hem aanriepen, hetzij bij hun leven, hetzij bij hun sterven, waar ook
ter wereld, zoete vertroosting te geven.
Bij het afscheid van de H. Petrus ontving Servatius nog een wonderbaar teken tot bevestiging van de hem toegezegde macht, namelijk
'een zilveren sleutel van een wonderschoon werk, opdat hij niet behoefde onder te doen voor Mozes, aan wie God weleer op de Berg
de stenen tafelen had gegeven.'
Een arend wuift Sint-Servaas koelte toe
Sint Servaas is inderdaad in het legerkamp van de Hunnen gekomen,
die hem daar In gevangenschap hielden. Eenmaal zat hij In de
gloeiende zonneschijn te rusten in een diepe slaap. Toen daalde een
grote arend neer, ging met uitgespreide vleugelen boven hem zweven
om hem door zijn schaduw voor de felle zonnestralen te behoeden
en koelte toe te wuiven. Toen de Hunnen dit wonder zagen, lieten
zij de Heilige onder grote eerbetulgingen vrij.
De miraculeuze sleutel
Op zekere nacht werd door dieven de kerkschat gestolen, waaronder
ook de sleutel. Meer nog bedroefd om het verlies van de sleutel dan
van de schat, werd er drie achtereenvolgende dagen gevast en toen
een processie gehouden. Toen de processiegangers al een eind weegs
getrokken waren, zagen zij In de verte een grote menigte vogels onrustig om een doornstruik vliegen en fladderen. Het was of zij de
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aandacht wilden vestigen op iets bijzonders. De processie kon de
struik nauwelijks genaderd zijn, of alle vogels streken uit de takken
op de grond en begonnen die om te woelen met hun poten en met
hun bekken. Daarna vlogen zij op en verdwenen plotseling.
Dit scheen een teken van boven te zijn, om op die plaats te graven.
Enige processiegangers gingen aan het werk en spoedig vonden ze de
helft van de schat en ook de sleutel. De andere helft hadden de dieven meteen meegenomen. Maar toen de sleutel naar boven kwam,
was hij in twee stukken gebroken. In processie werd het gevondene
naar Maastricht teruggevoerd.
De sleutel werd aan enige goudsmeden toevertrouwd om hem te herstellen, het wilde hun echter niet lukken de beide delen weer aaneen
te smeden.
Tot de heilige Servatius aan een van die kunstenaars verscheen en
zeide, dat menselijke kunst niet moest pogen te herstellen wat niet
door mensenhanden was gemaakt, maar dat men zich moest wenden
tot God. Naar deze aanwijzing werd de sleutel na zonsondergang op
het altaar gelegd. De volgende dag werd hij gevonden, geheel gaaf
en zonder het minste spoor van een breuk.
De kracht van de sleutel doodt muizen
Deze sleutel, vervaardigd van een mengsel van goud en zilver, had
ook de kracht om muizen en ander ongedierte uit de graanvelden te
verdrijven. Zij, die de sleutel meermalen door de velden van de
Haspengouw, Taxandrië en Saxonië droegen, vonden, wanneer zij
dezelfde terugweg namen, langs de zijden van de weg grote hopen
dode muizen.
Servatius' drinkschaal geneest koortslijders
In de schat van de Sint-Servaaskerk te Maastricht wordt ook nog een
drinkschaal van de heilige bewaard. Aan deze schaal, die een engel
de heilige Servatius uit de hemel zou hebben meegebracht, wordt de
eigenschap der genezing van kwaadaardige koortsen toegeschreven.
Het gebruik, uit die schaal aan de koortslijders te drinken te geven,
heeft tot in de zeventiende eeuw voortgeduurd.
De Heilige doet bronnen ontspringen
Toen Sint-Servatius in 359 uit de kerkvergadering van Rimini terugkeerde, besloot hij enige dagen te blijven in de nabijheid van Luik.
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Hij bouwde er inderhaast een eenvoudige bidkapel. Op de plaats,
waar hij zijn pelgrimsstaf in de grond plantte, borrelde een fontein
op. De bidkapel werd later één van de Luikse parochiekerken, de
Saint-Servais.
De heilige Servatius, te Worms zijnde en dorst lijdend, deed, door
met zijn pelgrimsstaf een kruisteken op de grond te maken, aldaar
een bron ontspringen. Toen hij uit het verstokte Tongeren werd verjaagd en naar Maastricht vluchtte, was het zo warm, dat de Jeker
was uitgedroogd en de heilige voor zich en zijn kleine groep volgelingen geen water vond. Ook toen sloeg hij met zijn staf op de grond
en ontstond er de bron, die nu nog nabij Kan bestaat en naar dit
wonder nog de Sint-Servatiusbron heet.
Opmerkelijk is het dat ook te Nunhem, waar de heilige Servatius
bij zijn rondreizen geweest kan zijn, de godsvrucht tot de heilige althans sedert onheuglijke tijden zeer levendig is, zich een Sint-Servatiuskapelletje bevindt, dat jaarlijks door tal van pelgrims bezocht
wordt. Wat echter vooral de godsvrucht der gelovigen opwekt, is de
onloochenbaar wondere geneeskracht der waterbron, die aldaar ontspringt, op een hoogte van zeker wel veertig voet boven de waterspiegel van een beek, die op enige afstand vloeit, en die nog nooit
sedert mensenheugenis, zelfs niet bij de meest brandende droogte,
zonder overvloed van water geweest is. De volksoverlevering wil dat
zij, op bevel van de Heilige ter plaatse zou ontsprongen zijn.
St.-Servaas wandelt over de Maas
De heilige man woonde te Wijk en ging iedere avond bidden in het
nederige bedehuis, dat te Maastricht stond aan de openbare weg. Hij
was altijd alleen en kon droogvoets over de Maas wandelen.
Op zekere avond sloeg de regen met felle stromen neer; de weg naar
de Maas verweekte zo, dat er geen doorkomen mogelijk bleek. De
heilige, ziende dat de weg zo glibberig was, sneed aan de kant van
Wijk een tak van een boom, om hem als gaanstok te gebruiken en er
op te steunen.
Aan de Maas gekomen, wilde hij ze evenals de vorige avonden overschrijden, maar nauwelijks zette hij de voet op het water, of hij bemerkte tot zijn verwondering, dat hij het ditmaal niet kon. Hij bedacht zich even, keerde op zijn schreden terug, legde de stok weer
op de plaats waar hij hem had afgesneden en beproefde toen opnieuw
over de Maas te wandelen. En nu gelukte het hem weer zoals vroeger.
28

De grond verheft zich om de Heilige tot zetel te dienen
In 384, het jaar dat de heilige Petrus Sint-Servatius in een visioen
toesprak en hem de wonderbare sleutel gaf, deed de heilige Servatius
nog een tocht naar Tongeren, om de relieken der heiligen en het benodigde voor zijn begrafenis naar Maastricht te brengen.
Nauwelijks heeft Sint-Servatius Tongeren verlaten en de weg naar
Maastricht betreden, of hij wordt door 'Hemelgesanten en door een
hemel-soete gelijkstemmige van sangh en speelmatigheid vermaakt',
die zolang duurde als de tocht zelf. De aarde scheen evenwel in verering voor de heiligen niet te willen onderdoen. Onder het tegenwoordige dorp Millen kwam de stoet aan een 'lachende plaats, zeer
geschikt om van de vermoeienis uit te rusten. En men zag de aarde
gelijk een kussen zich verheffen, om de H. Servatius minzaam, als in
een rechterstoel te ontvangen.' Tot in onze dagen toe zou deze 'grasrijke preekstoel' er nog bloeien tot getuigenis der waarheid, gespaard
door de dieren, die de omliggende plaatsen door grazen of wroeten
bederven.
De dood van de heilige
Op Pinkstermaandag, 13 mei, stierf Sint-Servatius te Maastricht.
drie uren lang bleef na Sint-Servatius' dood een glans van hemels
licht de kerk doorstralen. Ten aanschouwe van het verwonderde
volk, brachten engelen een zijden dekkleed en spreidden het uit over
het eerbiedwaardige lichaam. Zoete geuren vervulden de tempel. Tal
van zieken stroomden toe: blinden kregen het gezicht terug, doven
het gehoor, stommen het spraakvermogen, melaatsen werden gezuiverd, kranken genezen, kreupelen konden weer lopen. Zelfs 'die te
Tongeren krank aan de poorten zaten, werden gezond, toen zij te
Maastricht bij het lijk van de heilige Servatius' aankwamen.
Geloofd werd dat Servatius een leeftijd van i i o jaren had bereikt;
anderen meenden zijn ouderdom zelfs op 380 of 390 jaren te mogen
stellen. Gedurende 74 jaren had hij zijn bisdom bestuurd. Hij werd
begraven in de kapel van de H . Maternus. Sneeuw en regen spaarden
zijn rustplaats, waarboven de H. Domitianus later een waardig godshuis bouwde.
De gestrafte spotter
Een spotter die met enige trouwe vereerders van de heilige Servatius
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een loopje wilde nemen, en hen schertsenderwijs toeriep: 'De heilige
man is niet thuis, maar sprokkelt hout in het bos!', voelde op hetzelfde ogenblik een rilling door zijn leden en werd aangetast door de
koude koorts.
De Heilige doet de zee voor Tongeren wijken
Tongeren zou eertijds een zeehaven zijn geweest met een uitgebreide
handel, en een beroemde pleisterplaats voor de schepen die, van
Fenicië uit naar de Noordzee voeren om er barnsteen en bontwerk te
kopen. Gilles d'Orval beweert dat op bevel van de heilige Servatius,
de baren zich hebben teruggetrokken, en men nog in zijn tijd de
zandheuvels van de zeeoever en de zeebochten kon zien en dat Gods
gramschap de zondige stad de zee, waarover haar zoveel schatten
werden aangevoerd, heeft afgenomen. In 1541 zouden op de muren
van Tongeren nog de ijzeren ringen te zien zijn geweest, waaraan de
schepen werden vastgemeerd, en men heeft er zeeschelpen en scheepsankers gevonden, waarvan men er een lange tijd bewaarde in de abdij
van Herkenrode.
Wonderen op het graf van St.-Servaas
Na de verwoesting van Gallië door de Hunnen, kwamen scharen
pelgrims bidden op het graf van de Heilige Servatius voor het herstel
van het vernielde Europa. Op het hoge feest van de heilige zagen de
samengestroomde pelgrims en de inwoners die tegenwoordig waren,
hoe de hemel zich opende, en een vuurzuil door het dak van de houten kerk welke de burgers hadden getimmerd, neerdaalde op het graf
van de heilige. Van de avond tot de morgen, heel de nacht werd
doorgebracht met lof gezangen en gebeden; en allerwegen werd door
het volk de genade der gezondheid verspreid.
Op zekere dag gebeurde het dat de duivel het dak van de Sint-Servaaskerk wegsloeg. Ten einde het heiligdom opnieuw te overdekken,
vergaderden de gelovigen, doch zagen hun verlangen niet bevredigd;
want de Almachtige wilde door een schitterend wonder zijn heilige
verheerlijken. Hoewel de kerk zonder dak bleef, werd zijn graf door
hagel noch regen geschonden, noch bedekt met sneeuw, al was deze
ook in één nacht twee of drie voet dik gevallen.
Beschermer van Maastricht
Toen Gijselbrecht, die de stad Maastricht van zijn schoonvader, kei30

zer Hendrik de Vogelaar, ten geschenke had gekregen, er zich een
paleis bouwde, en voornemens was dit paleis en de Sint-Servaas met
een muur te omringen, verscheen hem op zekere nacht de heilige
Servatius, die hem vroeg, waarom hij eraan dacht, een andere versterking te maken, dan die, welke door de heilige zelf gebouwd was
geworden.
'Maar, heer!' antwoordde de hertog verbaasd, 'ik ken, en zie hier ter
stede hoegenaamd geen ringmuur!'
Toen zei de heilige: 'Wat de rechterhand van de Allerhoogste aan
deze stad tot grondslag heeft gelegd, zal hecht blijven staan in
eeuwigheid.'
Gijselbrecht liet zijn plan varen, daar hij begreep dat de Heer zelf
tot verschansing wilde strekken van deze stad, die in het gebeente van
haar heiligen, een zeker onderpand bezit van des hemels bescherming.
De Noormannen vernederd
In het jaar 881 nestelden zich twee koningen der Noormannen, Godfried en Siegfried, met een overgrote menigte voetgangers en ruiters
te Elsloo aan de Maas en verwoestten geheel de landstreek; de steden
Luik, Maastricht en Tongeren werden door brand vernield.
De Noormannen, machtig door de kracht van hun wapens en hun
krijgsmoed, kwamen aanrukken op de beroemde tempel van Maastricht. Doch reeds aan de ingang werden zij als door een stormwind
teruggedreven. Nu beklommen zij langs ladders het dak, met het doel
er van vlas, stro en andere ontvlambare stoffen een vuur te ontsteken; de vlammen echter sloegen terug en verbrandden vele van de
brandstichters; de anderen, die aan het woedende vuur ontsnapten,
bleven, zonder dat zij zich konden losmaken, aan het dak hangen, tot
grote verbazing van degenen die het aanschouwden.
Niet vooraleer zij hun gruwelstuk inzagen, en geloften hadden gedaan, werden zij door Gods goedheid en die van de heilige Servatius
gered.
De Maastrichtenaren nemen hun relieken terug
Nadat Otto de Groote, Rooms koning, in 911 de relikwieën van de
Heilige had laten overbrengen naar Quedlinburg in Saksen, treurden
de Maastrichtenaren drie jaar lang om dit verlies. Tot op het hoogtij
van Sint-Servaas het Saksische volk, vermoeid van spel en drinkgelag, in een diepe slaap gedompeld lag, enige Maastrichtenaren, der31

waarts afgereisd, de kerk van hun dierbare heilige binnenslopen; de
kist, waarin het heilig lichaam werd bewaard, van het altaar roofden; de klokkezelen doorsneden, de deuren sloten en vluchtten. Tevergeefs nagezet door de Saksers, kwamen zij behouden met hun schat
te Maastricht aan. Talrijke genezingen hadden plaats en toen op
7 juni het gebeente van de Heilige zijn intocht deed in zijn geliefd
heiligdom, ontvlamden de toortsen langs de muren, in de kroonluchters en in de handen der verzamelde menigte op wonderdadige wijze.
De reizigers beklommen het spreekgestoelte en verhaalden hoe God
hen op hun tocht tegen de vervolgers had beschermd door een rookwolk, die de laatsten belette hen te zien.
Relieken groeten relieken
N a de dood van keizer Otto de Jongere in 1002 en voor de keuze
van zijn opvolger, heerste in het rijk grote verwarring. Daarvan
maakte een der rijksgroten gebruik, om een eigendom der Sint-Servaaskerk gelegen bij Koblenz op onrechtvaardige wijze te bemachtigen. De arbeiders die hij daar in een wijnberg bezig vond verdreef
hij. Deze vluchtten nu naar Maastricht en verhaalden daar het gebeurde.
De Maastrichtenaars voerden het lichaam van hun beschermheilige
aan, om het hun geroofde te herwinnen. Op Sint-Servatiusdag vonden zij alles, wat hun de rover had gesloten, geopend en over de
schuldige en zijn medeplichtigen kwam een vreselijke straf neer, want
op zekere dag werden zij allen aan de brastafel door de duivel geworgd.
De inwoners van Koblenz verzochten eerbiedshalve een tijd lang het
heilig lichaam, van welks wondere kracht zij getuige waren geweest,
te mogen behouden. In tegenwoordigheid van vele duizenden, die
tegemoet waren gesneld met kruisen en relieken, verhief zich de Servatiuskist in de hoogte, en neigde tot driemaal toe voor een heuvel,
de St.-Beatusberg, meer zuidwaarts van de vesting gelegen, waar de
gedachtenis van die heilige gevierd wordt, als wilde Sint-Servatius
zijn deelgenoot ten afscheid groeten.
Wonderbare genezingen
Hendrik, hertog van Beieren, was zo hevig lijdende door een euvel
aan zijn voet, dat hij zich niet meer kon verroeren, en geheel en al
beroofd was van het gebruik van zijn ledematen. Alle denkbare ge32

neeskundige hulp werd aangewend, maar bleek ijdel. Een heilzame
ingeving voerde hem naar Maastricht, waar hij de relikwieën van de
H . Servatius bezocht en diens hulp inriep. In de heiligdomsvaart viel
zijn oog op een kruisbeeld dat daar hing, en met alle aandrang
smeekte hij de Heer, hem door de kracht van zijn H . Lijden het gebruik van zijn ledematen terug te schenken. Na zijn gebed stond hij
genezen op, doch het onderbeen, juist het lichaamsdeel, waarin de
hertog de meeste pijn had geleden, viel af van het Christusbeeld, dat,
aldus verminkt, nog heden ten dage zichtbaar is.
De 15e januari 1147 kwam de grote wonderdoener, de H. Bernardus,
die destijds de tweede kruistocht predikte, te Maastricht aan. Toen
hij de St.-Servaaskerk wilde binnentreden, naderde hem een kreupele,
die de heilige verzocht hem de handen op te leggen.
Tk weet niet,' zei de H. Bernardus, 'of St.-Servatius dit met een goed
oog in zijn heiligdom zal toelaten,' doch geheel het volk riep uit:
'Zeker, dat zal de heilige wel, Bernardus!'
Daarop keerde deze zich tot de kreupele en zeide: 'In naam van onze
Heer Jezus Christus en van de H. Servatius, sta op en houd u op uw
voeten.' Onmiddellijk stond hij op en groot was de vreugde van het
volk.

Yan de H. Designatus
De Heilige Designatus, vierde bisschop van Maastricht, gekozen in
440 en begraven aldaar, zou drie edelen, die in de Maas waren verdronken, uit de dood weer ten leven hebben verwekt. Uit dankbaarheid schonken de drie edelen de bisschop al hun goederen, te weten:
Wonck, Lixhe, Ebeime, Houtain, Haccourt, Mirmont, Votem, Roeklenge en Nivelle.

Van de HH. Monulphus (f ^99) en Gondulphus
Paus Leo III zou het Munster van Aken inzegenen. Er was een groot
feest en keizer Karel had gewild, dat er zoveel bisschoppen bij tegenwoordig zouden zijn, als dagen in het jaar. De paus had hem dit
beloofd. Van alle landen waren de bisschoppen gekomen, maar er
ontbraken er toch nog twee, om het getal der dagen van het jaar vol
te krijgen.
De keizer was er al met zijn hofstoet, de paus zegende het volk, het
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orgel speelde, toen de menigte begon plaats te maken, als voor hoge
gasten.
De keizer keek op en zag nu twee bisschoppen binnentreden. Zij
schreden heel langzaam naar voren; hun staven, zonder verguldsel,
rammelden gelijkmatig op de vloer. Het goud van hun gewaden was
bijna vergaan, hun aangezichten waren dor als gebeenten, de letters
van hun evangelieboeken bijna uitgewist en zij droegen in hun knokenhanden een gele, bijna uitgedoofde waskaars. De bisschopsring
bengelde te wijd om hun verdorde vingers en zij hadden hun ogen
gericht naar de grond. Zij gaven een grafreuk van zich af en onder
hun mantels klapperden de beenderen als een geraamte. Hun gestalten wierpen nauwelijks een schaduw in het feestelijke licht. Hol klonk
hun stem en zij rochelden een dodenzang in het schallende feestlied.
De prachtige kerk was door de keizer aan Maria opgedragen en door
de paus gezalfd en gewijd. De paus had zijn belofte vervuld; de
bisschoppen gingen onder een verhemelte zitten, maar de twee die het
laatst gekomen waren, namen plaats boven de grafkelder van de
keizer. De paus zelf huiverde, toen zij zijn voeten kusten en de keizer
vroeg hem beangst, toen zij hun hoofden voor hem bogen: 'Wie zijn
dan deze prelaten?'
'Het zijn twee bisschoppen van Maastricht, de H. Monulphus en de
H. Gondulphus,' antwoordde de paus. 'Zij zijn op Gods bevel uit de
dood hier verschenen, om uw wens en mijn belofte te vervullen.'
De plechtigheid was geëindigd. De twee bisschoppen trokken statig
naar hun graf te Maastricht. Zij bogen zich diep voor het Mariabeeld
boven het portaal van de Sint-Servaaskerk en legden zich ten
eeuwigen slaap neer in de grafkelder.
Toen de twee heiligen bij hun komst te Aken het Munster naderden,
zouden hun beenderen van blijdschap hebben geklapperd; en dat geluid heeft een straat ter plaatse de naam van Klappergasse doen
geven.
De H . Gondulphus, bisschop van Maastricht, zo verhaalt Egidius
van Orval, zag op zekere dag in een geestverrukking de kerken,
gebouwen en paleizen van het aloude Octavia, alsmede de woning
van de H. Servatius en de O. L. Vr.-kerk, en vatte het voornemen
op de stad te herbouwen. Maar toen hij de misdaad herdacht, die
deze trotse stad aan den H. Servatius begaan had, en met zijn eigen
ogen ziende, hoe een menigte wolven de werklieden, die reeds aan de
arbeid waren getogen, verslonden begreep hij dat hij tevergeefs de
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raadsbesluiten van God zou trachten te weerstreven en begaf hij zich
terug naar zijn bisschopsstad.

Van Sint-Jan het lam (f 646)
De Heilige Johannes, met de bijnaam 'het Lam', werd in 631 bisschop
van Maastricht. Hij was voor die tijd een rijk grondbezitter en het
was zijn grootste genoegen, zijn akkers zelf te bebouwen.
Toen hij op zekere dag weer bezig was op het veld, stond er plotseling een pelgrim naast hem, die juist uit het Heilig Land scheen te
zijn gekomen: volgens anderen was het een engel in de gedaante van
een pelgrim. Hij zeide tot Johannes: 'Uw werken zijn welgevallig
aan God en daarom kiest Hij u uit tot bisschop van Maastricht.'
Dit leek de eenvoudige Johannes onmogelijk. Terwijl hij dan zijn
ploegstok in de kluiten van de klei stak, antwoordde hij verlegen en
ontwijkend: 'Nog eer zal dit dor hout vruchten dragen, dan dat uw
voorspelling zal worden vervuld.'
Hij had dit nauwelijks gezegd of, wonder, de stok zonder bast bedekte zich met een verse groene schors en schoot uit tot een boom
met takken, bladeren, bloesems en vruchten. Het waren mooie appels
met een fijne goede geur en smaak. De scheutjes van deze boom waren
spoedig verspreid in het land en tot heden toe vindt men nog van
deze zoete appelen, ter herinnering aan de heilige bisschop Johannes,
Sint-Jans-appelen genoemd.
Johannes, het Lam, bad op zekere dag in de omgeving van Namen;
maar midden in zijn gebed begon een talloze menigte van kikvorsen
in de nabijheid te schreeuwen 'kwakkwak'. Dat stoorde de heilige zo,
dat hij niet meer verder kon bidden, en in heilige toorn gerakend,
bezwoer hij de kikvorsen, voor eeuwig van die plaats te wijken. De
kikkers zwegen onmiddellijk en sprongen alle weg.

Van de H. Amandus (f 684)
Toen Sint-Amandus het Evangelie te Oedelem en Kesselaere preekte,
bekeeerden er zich velen tot Christus. Anderen echter lagen te zeer
in de strikken en banden van de duivel, dat zij er op alle wijzen naar
trachtten, om de heilige apostel te doden. Daarom kozen zij iemand
die een goed schutter was uit, die zou dan de heilige Amandus met
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een scherpe pijl doorboren, wanneer hij predikte van Jezus. God,
onze Heer, beschermde de heilige man. De boogschutter wilde nu de
boog eens recht straf aanspannen, opdat de pijl scherp vliegen zou,
zette daarom een einde van de boog op de grond en pakte het andere
einde met de hand, om het goed neer te buigen. Dat ene einde echter
drong een halve voet in de grond, en, wat het wonderlijkste bij deze
zaak was, hij begon van de minuut af bladeren te spruiten en wies
omhoog tot een schone boom.
Deze boom stond in de veertiende eeuw nog juist voor de kerk; men
behoefde maar naar Sint-Amandus te vragen, iedereen kende hem of
wees hem aan.
Toen Sint-Amandus, bisschop van Maastricht, in een zeer moeilijke
zaak de hulp van Maria had ingeroepen, verscheen hem op bevel van
Maria de aartsengel Gabriel met de boodschap: 'Maria de moeder
van Jezus, heeft uwe bede verhoord'.
Na die tijd genoot hij de bijzondere bescherming van Onze-LieveVrouw.
Yan Sint Lumbertus

(f 698)

Zijn jeugd
Sint-Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn ouderlijk huis moet gestaan hebben in de Bredestraat hoek Hondstraat,
waar nu het huis met het beeld van de Heilige, in de gevel staat.
Lina, dochter van een Frankisch edelman, werd door een engel als
voedster van het bevoorrecht kind naar Maastricht gezonden en daar
op wonderdadige wijze van haar blindheid genezen.
God schiep behagen in de deugd van zijn jonge dienaar Lambertus
en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen aan de wereld
openbaren.
St.-Lambertus draagt vuur in zijn voorschoot
De heilige priester Landoald was belast met de opvoeding van de
jonge Lambertus.
Op zekere keer gebeurde het dat het haardvuur in een vertrek waar
beiden verbleven, ongemerkt was uitgebrand.
Het was winter en het weer guur en koud.
Landoald sprak: 'Ga, mijn zoon, loop en haal wat vuur in het naaste
huis!'
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Lambertus, gewoon op het eerste woord te gehoorzamen, spoedt zich
naar buiten; daar bHjft hij staan en keert terug.
Landoald schijnt verwonderd en beziet zijn leerling met een ernstig
gelaat, alsof hij naar de reden van zijn aarzeling vragen wilde.
Lambertus had de blik van zijn meester verstaan, en sprak: 'Meester,
ik heb geen pan om er vuur in te doen; hoe wilt gij dat ik het drage?'
'Mijn zoon,' antwoordde Landoald, 'hoe wilt gij uw vader langer
laten wachten, als gij het vuur gemakkelijk in de schoot van uw
kleed kunt dragen!'
Deze vaderlijke berisping trof de jongeling; terstond keert hij terug
en vraagt in het naaste huis om enige houtkolen mee te mogen nemen
die in de haard te branden lagen.
Lambertus ontving de brandende kolen in zijn kleed en keerde naar
zijn woning terug.
De vreugde van Landoald was nog groter dan zijn verwondering,
toen hij zag dat het kleed van Lambertus door het vuur niet beschadigd was geworden.
De bronnen van Wintershoven en Holset
Landoald had werklieden in dienst genomen om een kerk te bouwen.
De plaats waar deze gebouwd werd, was toen nog een waterloze
streek; spoedig leden de arbeiders hevige dorst en kwamen hun nood
klagen. Landoald en Lambertus namen toen hun toevlucht tot God;
zij smeekten hem het werk, te zijner eer begonnen, niet onvoltooid
te laten.
Dan gingen zij vol betrouwen uit naar de moerassen van een vlakte,
aan de voet van een met hout bewassen heuveltje, maakten er het
teken des kruises over, staken er hun staf in en zie! een dikke straal
helder water, zo zoet als ooit een fontein kon geven, welde onder de
ogen der even verbaasde als verheugde werklieden op.
Het verhaal van dit wonder is getrouw in de volksoverlevering bewaard gebleven, en nog heden mogen de inwoners van Wintershoven,
vol dankbaarheid voor de weldaden door St.-Lambertus aan de
streek bewezen, de vreemdelingen en de bedevaartgangers er de gedenkstukken aanwijzen; want de kerk, toen gebouwd, staat nog recht
en de fontein is er nog niet uitgedroogd.
Te Holset, bij Vaals, zegende Lambertus een bron, waaraan de gelovigen niet meer dorsten te putten, wijl het water door de afgodendienaars, die wegens het aannemen der christelijke leer zeer op hen
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gebelgd waren, was vergiftigd geworden. Sedert de heilige er zijn
dorst aan leste, borrelde er een fris en gezond water op uit de bron.
St.-Lambertm en de H. Landrada
Toen de H. Landrada zich stervend voelde, zond zij een bode naar
Lambertus, opdat hij haar bij zou staan in haar laatste uren. Zij was
door Lambertus opgenomen onder het getal der gesluierde kloostermaagden, en hij was te allen tijde haar vertrouwde raadsman geweest. Nauwelijks vernam Lambertus de droevige mare, of hij begaf
zich op weg naar Munsterbilsen, waar intussen Landrada uit de stoffelijke naar de eeuwige woning verhuisde.
Op zijn weg werd Lambertus — middelerwijl was het avond geworden — door een aangenaam droomgezicht verrast. Als in geestverrukking opgetogen zag hij de eerbiedwaardige maagd, omgeven van
heerlijke luister. Zij verweet de grijsaard op die gemeenzame toon,
waarin zij met hem placht te spreken, zijn traagheid, daar zij bij haar
verscheiden niet uit zijn handen de Heilige Geheimen had mogen
ontvangen.
Hij verontschuldigde zich en verklaarde zich bereid, haar stoffelijk
overschot ter aarde te bestellen.
'Blik strak voor u uit,' hernam zij, 'en aanschouw aan de hemel het
teken des kruises, omluisterd door een stralenkrans!'
Lambertus deed gelijk hem was bevolen en tekende daarna de plek,
waarop het kruis nederstraalde.
'Deze is mijn begraafplaats,' sprak de maagd, 'daar zal mijn as rusten, tot de dag door de Heer bepaald.'
Daarop verdween de maagd in de wolken.
Toen Lambertus in Bilsen terugkeerde en de ontvangen openbaring
bekendmaakte, verwekte dit groot misbaar, en de zusters die met de
toebereidselen voor de begrafenis bezig waren, stonden erop dat de
overleden heilige te midden van hen zou begraven worden en rusten.
Dit geschiedde.
Maar Lambertus, die over dit alles bedroefd en bezorgd was, legde
zich een vasten op, voegde gebeden bij die versterving en na drie
dagen riep hij de zusters weer bij elkaar.
'God niet te gehoorzamen is gelijk aan het pogen om een stroom met
een arm tegen te houden. Met eigen ogen moeten wij ons overtuigen
van wat dat visioen beduidde. Men legge dus het graf der abdis open,
opdat aan alle onzekerheden een einde komt.'
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Daar was niets tegen. De grafstede werd geopend en men vond niet
alleen het lichaam niet meer, maar ook de lijkkist, waarin het was
neergelegd, bleek verdwenen.
Allen, Lambertus uitgezonderd, verbleekten en zwegen.
Lambertus dankte God en sprak: 'Nu het wantrouwen geweken is,
zullen wij vernemen wat Gods wil is.'
Hij stelde zich aan het hoofd van de stoet en ging de weg op naar
Wintershoven, waarheen de menigte hem volgde. Daar werd op de
door Lambertus gemerkte plek de aarde opengeworpen en, wonder!
men vond er het lichaam der maagd, liggend in haar kist.
De engelen hadden het heilig overschot daar met eerbied bijgezet.
Wondertekenen bij zijn marteldood
Toen de trawanten van Dodon optrokken naar het verblijf van
Lambertus, ten einde hem te vermoorden, zagen sommigen boven de
woning, hoog in de lucht, midden tussen hemel en aarde, het Kruis
des Heren, schitterender blinkend dan goud.
De Heilige paus Sergius I vernam te Rome door een bijzondere openbaring van God de roemrijke dood van de heilige Lambertus op hetzelfde ogenblik dat deze te Luik om het leven werd gebracht. Hij benoemde terstond de heilige Hubertus, die zich op bedevaart te Rome
ophield, tot opvolger van de nieuwe martelaar.
Op bevel van Alpais Alpaica, waar Pepijn mee leefde, terwijl hij zijn
rechtmatige vrouw Plectrudis verstiet, werd de Heilige Lambertus,
die zich zeer tegen die verhouding verzette, door haar broeder Dodon en diens gezellen te Luik vermoord. De moordenaars wierpen
het lijk van de bisschop in de Maas.
Onderwijl zat Alpais Alpaica in de toren van Dugoye te wachten
op de bode, door wie Dodon haar het bericht van Lambertus' dood
zou zenden. Toen zij aan het venster zat en keek in de richting van
Luik, kwamen er bloeddruppels aangevlogen en vielen neer op de
vensterbank. Alpais Alpaica schrok en wilde ze wegwissen, maar het
lukte niet; ze bleven er even vers op staan.
De golven van de Maas droegen het lijk van de martelaar zachtjes
voort, zonder het te laten zinken of nat worden. Laat in de avond
kwam het eerst te Sint-Pieter bij Maastricht aandrijven en legde zich
vanzelf aan de oever. Daar lag het de hele nacht stil, terwijl een
blauw vlammetje op het voorhoofd van de bloedgetuige schitterde.
De volgende morgen werd het lijk herkend en daarna met grote
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plechtigheid in de kerk van Sint-Pieter begraven, naast de overblijfsels van graaf Aper en gravin Herisplendis, de ouders van de heilige.
De gestolen kam
In het landhuis te Luik, waar het bloed van de Heilige had gevloeid,
brandden, door Gods macht ontstoken, dikwijls lichten, en met een
zo helle glans, als werd het huis door zonnestralen beschenen.
In dat huis was blijven liggen een kam, die de Heilige had toebehoord.
Een vrouw die hem vond, maakte zich, door hebzucht gedreven, ervan meester.
Op zekere nacht verscheen de heilige aan haar man, Theodoïnus
geheten, en vermaande hem met zachtheid: 'Uw echtgenote geve
terug, wat zij wederrechtelijk in bezit heeft genomen.'
Daarop werd de man wakker en verhaalde zijn vrouw wat hij gezien
had. Zij sloeg echter geen acht daarop, en zonder de minste vrees
behield zij het ontvreemde voorwerp.
Andermaal had Theodoïnus een verschijning, deze keer echter gepaard gaand met bedreiging. De heilige verscheen hem, als tredende
uit een schip, met de stok in de hand, en raakte hem daarmede op de
borst, waar zich terstond een wonde, bloed en etter druppelend vertoonden.
Toen gaf hij uit angst terug wat hij, in goedheid vermaand, had laten
behouden.

Van Sint Hubertus (f J2j)
Toen Hubertus eens in de Ardennen op jacht was, verscheen hem een
groot hert; tussen het gewei van het dier blonk een schitterend kruis.
Verrast door dit wonderlijk gezicht liet Hubertus de boog, die hij al
geheven had om te schieten, zinken en terwijl hij daar in zijn verwarring nadacht, wat te doen, hoorde hij een stem vanaf dat kruis, die
hem toeriep: 'Hubertus, Hubertus, hoelang nog zult gij vervolgen de
wilde dieren en u bezighouden met de ijdele vermaken van de wereld?' Hierop antwoordde Hubertus, als een andere Saulus: 'Heer,
wat wilt gij, dat ik doe?' Daarop antwoordde de stem: 'Ga naar
Maastricht, naar mijn dienaar Lambertus; die zal u zeggen wat gij
doen moet!' Toen verdween het hert met het wonderbare kruis van
licht.
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Van de H. Oda (f J62)
Sint-Oda, de Schotse koningsdochter, de blindgeborene, had de mare
bereikt dat bij het lichaam van Sint-Lambertus te Luik mirakelen
gebeurden. Zij vroeg haar ouders verlof om een bedevaart te doen
naar het graf van de heilige. Zij ging met haar geleide op reis, totdat
zij de kerk van Sint-Lambertus zagen, toen liet zij zich uit de wagen
tillen, stortte een innig gebed en van dat uur af aan was zij ziende.
Zij dankte O.L.-Heer en Sint-Lambertus en liet op de plaats waar
zij het gezicht kreeg, een kapel bouwen.
Later, toen haar ouders haar wilden uithuwelijken, verliet zij heimelijk Schotland en deed een pelgrimsreis naar Rome. Vervolgens vestigde zij zich te Venrade in de afzondering van het Peelland, want zij
wilde haar zuiverheid bewaren en de bruid van Jezus zijn.
Maar daar maakten de jonkers uit de buurt het de mooie heilige zo
lastig, dat zij deze plaats verliet. Zij vertrok naar Merselo en toen zij
kwam op de berg bij de windmolen tussen Ray en Merselo keek zij
nog eens treurig om naar het dorp Venrade, waar zij zo gaarne was
gebleven. Dan knielde zij neer en bad God, dat Venrade nimmer
verwoest of verbrand of door de pest mocht worden bezocht en dat
het degenen, die de plaats zouden overlast aandoen, niet goed zou
vergaan. De berg heet nog de 'omziende berg' of de 'berg van het
omzien'. En daar staat nog een beeld uit hout gesneden, ter herinnering aan Sint-Oda's gebed.
De heilige trok nu naar Weert, waar zij te Boshoven verbleef.
De vader van de heilige, die haar tot dan toe vergeefs had gezocht,
kwam eindelijk ook te Weert aan en nam zijn intrek in het hoekhuis
links, als men van de Markt de Molenstraat inslaat.
Toen hij een geldstuk liet wisselen, merkten de bewoners op dat zij
enige dagen tevoren een dergelijke munt hadden ontvangen van een
vrouw. Hij begreep dat dit zijn dochter geweest moest zijn. Hij deed
onderzoek waar de bedoelde vrouw zich bevond en begaf zich naar
Boshoven.
Maar het Weerterbos was daar zo uitgestrekt, — het stond van daar
tot ver in Brabant, — dat de Schotse koning zijn dochter wel nooit
gevonden zou hebben, als zich boven in de kruinen van de bomen,
waaronder de heilige verblijf hield, niet een menigte eksters had
verzameld en door hun gesnap de aanwezigheid van Oda aan haar
vader hadden bekendgemaakt.
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Vanwege dit feit wordt de heilige steeds met een
afgebeeld en houden zich de eksters niet meer op,
meer, in het Weerterbos.
Toen haar vader weer was vertrokken, vestigde
Orienrade (Sint-Oedenrode) aan de andere kant
plaats ontleent aan de heilige haar naam.

ekster op de hand
en nestelen zij niet
Oda zich te Sintvan de Peel. Die

Van de H. Willibrordus
Ten tijde van Willibrodus, de heilige bisschop van Maastricht \ gebeurde het dat in een huis van zijn bisdom zich een gruwzame spookgeest vertoonde, die spijzen, kleren en ander huisraad plotseling wegnam en in het vuur wierp. Op deze wijze had de familie veel uit te
staan en geen geestelijke kon haar van de geest bevrijden. Toen de
huisvader de heilige Willibrordus ter hulp riep, beval deze alle huisraad uit het huis te dragen en met wijwater te besprenkelen. Nadat
dit was gebeurd, begon op de plaats waar het bed had gestaan, vuur
uit te breken en brandde het gehele huis af.
De huisheer bouwde zich nadien op dezelfde plaats een ander huis,
dat hij goed met wijwater liet besprenkelen en daarin had hij rust
van de geest.

Van Sint Gerlacus
Hoe Gerlacus haar knipte dat nooit meer verder groeide
Gerlacus waarschuwde altijd tegen de ijdelheden van de wereld en
zo vermaande hij vaak de jongemannen, die hun haren mooi lieten
krullen alsof zij vrouwen waren. Dat deed hij soms in zulke krachtige taal dat die jongelingen erdoor getroffen werden en zich het
haar door de heilige lieten korten. Zo gebeurde het dat de heilige
weer eens het haar van een jonge man kortte, zodat het nooit meer
waste boven de maat, waarop de heilige het hem had gekort.
De duivel rolt kuipen, vaten en andere hindernissen voor Gerlacus
Daar was niets wat de duivel meer ergerde, dan de dagelijkse bedeweg van Gerlacus naar het graf van Sint-Servaas. Op allerlei manieren probeerde hij de heilige daarvan terug te houden. Zo rolde hij
I Aldus de legende!
42

hem op zekere keer kuipen, vaten en ander dergelijk hol en bol gerei
voor de voeten en in een zo grote menigte, dat iemand anders dan
Gerlacus het had opgegeven en die hindernissen niet had kunnen
passeren. Toen de duivel echter zag dat de Heilige zich niet aan zijn
kunsten stoorde, hield hij er vanzelf mee op.
Duivels verstoren de nachtrust van de heilige
Toen Gerlacus op zekere nacht uitrustte van zijn dagelijkse arbeid,
benijdden de duivels hem die rust en begonnen zij groot lawaai te
maken, juist alsof er een aanval werd gedaan op de cel. Dan weer
deden zij als dieven, die heimelijk willen binnenkomen. Gerlacus
hoorde hen dan spreken, en hoorde er een zeggen: 'Loop toch voorzichtig en pas op voor gedruis met de voeten, want in die cel slaapt,
die nooit slaapt of sluimert.'
Toen de heilige man op die woorden uit zijn cel kwam, om te zien
wat er gaande was, zag of hoorde hij niemand meer en begreep hij,
dat het bedrog was geweest van de boze geesten.
De duivel wil Gerlacus met een berg hinderen
Op een andere keer, toen de heilige als gewoonlijk zijn bidweg deed
naar het graf van Sint-Servaas, ontmoette hij de duivel en deze
maakte een grote berg, dat de heilige zijn beegang niet zou kunnen
volbrengen. Maar Gerlacus stelde daar tegenover het kruisje, dat hij
altijd om de hals droeg en dat tot op de dag van vandaag door de
pelgrims met eerbied gekust wordt; door de kracht van dat kleine
kruis verging het bedrog van de duivel. De berg zakte weg en de
heilige kon zijn beegang ongehinderd voortzetten.
De voeten van de heilige dampen
Wanneer de heilige zich in de winter, als de sneeuw hoog lag, blootsvoets door de koude naar enige kerk of kapel begaf, dampten zijn
voeten, alsof een ketel water op het vuur stond; zo toonde zich uiterlijk, van welk een laaiende devotie hij van binnen was.
Water verandert in wijn
Op Passie-Zondag van het jaar 1157 zond Gerlacus Rutgerus de
priester, die op die dag mis had gelezen in zijn kapelletje, om water
te halen aan de put, die nog op de dag van vandaag St.-Geerlincxput wordt genoemd. Toen Rutgerus hem het water bracht en Gerla43

cus dronk, proefde deze wijn. Niet wetend, wat er was gebeurd en
menend, dat Rutgers hem had bedrogen, riep hij ontsteld: 'Ik heb nu
in veertien jaar tijd geen wijn meer gedronken en nu hebt gij mij wijn
gebracht en nog wel op deze dag?' Toen de priester hierover verslagen was en volhield, dat hij zuiver water had gehaald, stortte Gerlacus het water, dat wijn was geworden, naast het altaar uit en verzocht Rurgerus nog eens water te halen. Rutgerus ging, maar toen
hij terugkwam en Gerlacus weer dronk, proefde deze opnieuw wijn.
Enig vroom bedrog vrezend, sleepte de zieke Gerlacus zich nu zelf
naar de put en bracht het water, dat hij geput had, mee; toen hij
dronk en nogmaals proefde, waar hij toch zelf water had geput, kon
hij het wonder niet meer ontkennen en dankte hij God ootmoedig
voor de wijn, die Hij hem op die dag en op zulke wijze wilde schenken.
De duivel neemt de gedaante aan van Gerlacus' vriend
'Oock op eenen anderen tydt eenen genoemt Hermanus, ende van
wittigheyt des Lichaems genoemt Blanckaert, woonde op een nader
plaetse seer Religieuselijck, niet verre van de Geile des H . Mans, die
door syn exempel verweckt is, om oock de Kercke van den H . Servatius dagelijks te besoecken. Sy accordeerden met malkanderen dat
soo wie erst aen het Cruys soude komen, dat bij Maestricht op den
weg stont, ende de reysende menschen de wegh toonde, dat die den
anderen soude verwachten, om dan t'samen te gaen tot den Heiligen
Belijder Servatius. Soo geschieden 't dickwils dat als den H . Gerlacus na syne oude devotie den weg dede, dat den boosen vyandt
hem veropenbaerde in de gedaente van den voorschreven Herman,
ende met hem ginck, en hem schonck fenyn van syn boosheyt. Maer
als hy sag dat den H. Man versmaede syn fenyn dat H y in syn
ooren ende herte storte, soo worp hy sy selve van de Brugge van de
Maes, die voorby Maestricht loopt, oneerlijcke voetstappen achterlatende ende te kennen gevende wie dat hy was.'
Het visioen van de H. Hildegardis
De heilige maagd Hildegardis van Mentz had op zekere keer een
visioen, waarin zij de hemel open zag en rond de troon van God de
koren der heiligen, gezeten op schitterende zetels. In het koor der
belijders zag zij echter een zetel van buitengewone glans, maar onbezet. Nu deed God haar verstaan, dat deze bestemd was voor zijn
44

lieve heilige dienaar Gerlacus, die dagelijks het graf van S.-Servatius
te Maastricht bezocht. Door deze openbaring werd de heilige maagd
verzekerd van de verdiensten van de heilige. Zij had hem van die tijd
aan lief met een heilige liefde en tot teken van haar toekomstige
zaligheid met hem, zond zij hem de kroon, waarmee zij door aartsbisschop Hendrik van Mentz op de dag van haar professie was gekroond. Deze kroon wordt nog in de kerk te Houthem bewaard, ais
een getuigenis van 'dese sake'.
Kerkdeuren gaan vanzelf voor de heilige open
De lezing van het leven van de H. Servatius boezemde de H. Gerlacus jegens deze lieve heilige zulk een godsvrucht in, dat hij dagelijks,
door weer en wind, barrevoets, met een ijzeren pantser onder zijn
haren boetekleed, ter beevaart kwam naar Maastricht.
Gewoonlijk was hij voor het uur van de Metten in de kerk, doch dikwijls gebeurde het, dat hij aankwam voor een gesloten kerkpoort, die
dan door een onzichtbare hand werd geopend en zich ook achter
hem sloot.
Onderweg had hij menigmaal te kampen met de duivel, die hij steeds
door tussenkomst van Sint-Servatius overwon.
De H. Servatius berecht Sint Gerlacus
Op zijn sterfbed zeide Gerlacus tot hen die hem omringden: 'Ik weet
op wie ik vertrouwde. God zal mij niet begeven, noch vergeten, en
onbeloond laten de arbeid, tot Zijner eer verricht'. Eensklaps verscheen daar een eerbiedwaardige grijsaard, in een sneeuwwit habijt
— het moet St.-Servatius zelf zijn geweest — met een jongeling, die
de stervende troostte en de genademiddelen toediende, waarop de
heilige in vrede ten hemel voer.
Hoe de aarde van zijn graf in de gedaante van bloed veranderde
Op een hoge feestdag kwam een vrouwe van een kasteel niet ver
vandaar en genoemd Herle en nam heimelijk van de aarde van het
graf van de heilige Gerlacus en bond die aarde in het uiterste van
haar doek. Daar zij niet voornemens was die aarde wel te gebruiken
of ze in ere te houden, zo veranderde door de kracht des Heren die
aarde in de gedaante van bloed en werd dat voor iedereen merkbaar,
zo hevig druppelde dat bloed door de stof van haar doek.
Een zekere Herman, die in de nabuurschap woonde en een groot
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vereerder van de heilige was, had hevige tandpijn en toen hij nu zijn
kin en zijn kaken bestreek met die aarde, die in bloed was veranderd,
nam deze de pijn dadelijk geheel weg.
Yan de straf die iemand trof, die een tand van de H. Gerlacus uittrok
Op zekere keer kwam een pelgrim uit verre streken het graf van de
heilige Gerlacus bezoeken. Toen hij uit devotie het hoofd van de
heilige kuste, wist hij er behendig een tand uit te trekken. De straf
bleef niet uit, want een paar jaar later kwam hij weer en bracht de
tand terug en toonde nu hoe hem, tot straf voor zijn dieverij, alle
tanden waren uitgevallen.
Van een meyssen dat van twee quaden hewaert wiert, van blintheyt,
ende verlies haers mans
In een Dorp dat Out-Gulpen genoemt wort, heeft Godt een schoon
teecken zijnder gratie betoont aen een Meyssen door synen Dienaer
Gerlacus, het welcke hy volmaeckt heeft door synen Apostel den
H. Jacobus. Een weduwe van Marnen, plach getuygenis hier af te
geven, dat dit Meyssen haer rechte Nichte was.
Dese was verleyt van haeren Man uyt Gulpen in 't Landt van Saxen,
alwaer hy een huys oprechte, ende boven dit Meyssen noch in huys
brocht een hoere, ende verwirp syn wettige huys-vrouw, voor dat
meyssen dat hy met hem gebrocht hadde. Sy nu verstooten zijnde, is
droevig wederom naer haer Vaderlandt gegaen, ende van gestadige
schreyinge is sy blindt geworden, alsoo dat sy binnen den tijdt van
elf jaeren, het licht des hemels niet en sagh. Als daer-en-tusschen
vermaert wierden de mirakelen van den H . Gerlacus, soo versocht
sy daer geleydt te worden, ende door syn verdiensten, soo wiert sy
verlicht van den Heere, dat sy klaerlijck sag. Ende gelyck somtyds
geschiet dat d'een droefheyt op d'ander komt, en d'eene pijne op
d'ander, soo gebeurde 't oock met de blijschap, dat d'een blijschap
op d'ander quam. Want als sy eerst van haer blintheyt bermhertelijck
van Godt verlost was, soo is sy oock namals verlost van de schade
in 't onterven van haeren Man; want haeren Man, die een andere
Vrouwe genomen hadde, was met sommige van syne mede-borgers
gereyst naer S. Jacob ende als die andere in de Kerck gingen, hy
alleen en koster niet in-gaen, hoe dat hy geholpen, ende gestoten
wiert, ofte wat gebeden dat er voor hem geschieden, zoo wiert hy van
de Heylige plaetse gehouden. Maer ten lesten goeden raet ontfangen
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hebbende door den priester van S. Jacobs Kercke, is hy naer syn
Vader-landt wederom gereyst, en heeft syn eerste Huysvrou gaen
soecken, endie die gevonden hebbende, is met haer versoent, en heeft
Penintentie gedaen, ende is met syn huysvrouwe anderwerf gereyst
naar S. Jacob, en sonder eenig beletsel is hy in de Kercke gegaen, met
groote danck-segginge.

Sint-Norhertus en de spin
Toen Sint-Norbertus in 1117 op Rolduc was en er eens de H. Mis
opdroeg in de crypt, viel er een grote spin in het Heilig Bloed. De
heilige schrok. Dronk hij het venijn, dan moest hij sterven; nam hij
de spin voorzichtig uit de kelk en deed hij wat de regels van de Kerk
in dat geval voorschrijven, dan deed hij het Heilig Bloed misschien
een oneerbiedigheid aan en dit was te veel voor zijn innig verkeer met
God. Hij weifelde niet lang en sterk door zijn geloof dronk hij het
insekt tegelijk met het Heilig Bloed. Aan de voet van het altaar
wachtte hij nu rustig zijn dood. Maar God beschermde Zijn dienaar.
Toen het vergif begon te werken, nieste Norbertus en kwam de spin
hem levend uit de neus.

Winandus van Elsloo
Te Elsloo leefde een vroom man, Winandus geheten. Op zekere dag
trok hij met vele anderen als pelgrim naar het Heilig Land. Nadat
zij daar de heilige plaatsen hadden bezocht, wilden de metgezellen
van Winandus, na de mis gehoord te hebben op paasdag naar huis
terugkeren.
Winandus raadde hun: 'Het betaamt zich niet op deze hoge dag te
vertrekken; het is beter dat wij hem heiligen door rust en onze reis
verschuiven tot morgen.' Zijn medereizigers luisterden niet naar hem
en verlieten nog diezelfde dag Jeruzalem. Winandus bleef alleen achter en vertrok eerst de volgende dag.
Toen hij dan zijn terugreis was begonnen en zich haastte om zijn
landgenoten in te halen, werd hij door een ruiter met eerbiedwaardig
voorkomen ingehaald. 'Hoe komt het, dat gij zo alleen reist?' vroeg
hij Winandus. 'En waar gaat gij naar toe?'
'Ik kom als pelgrim van Jeruzalem', antwoordde Winandus en vertelde wat er was gebeurd.
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De ruiter scheen over deze manier van handelen zeer getroffen en
verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. 'Wij zullen
de reis verder samen doen', vervolgde hij, 'en uw reisgezellen spoedig
inhalen en vooruit zijn!'
Winandus nam dat aanbod dankbaar aan en kwam nog diezelfde
dag, na een rit van enige uren, met de ruiter aan het gehucht Meers
onder Elsloo, waar hij woonde.
Toen Winandus van het paard steeg, vroeg de ruiter: 'Weet gij ook,
waar gij zijt?'
'Deze streek is mij maar al te goed bekend,' antwoordde Winandus,
'maar wat er met mij gebeurd is, kan ik mij niet begrijpen.'
'Gij hebt O.L.-Heer de eer gegeven, die Hem toekomt. Hij wilde nu
Zijn voorkeur voor uw handelwijze boven die van uw reisgezellen
metterdaad tonen en daarom zond Hij mij om u naar huis te voeren.
Verhaal nu hetgeen u is geschied, tot meerder glorie van Zijn naam!'
Zo sprak de ruiter en verdween.
Toen de lieden van Elsloo Winandus terugzagen, vroegen zij: 'Waar
zijn uwe reisgezellen?' Hij antwoordde: 'Vandaag nog was ik te
Jeruzalem, zij hebben mij gisteren daar achtergelaten, maar ik ben
hen op een wonderbare wijze voorbijgereden en nu ben ik hier'.
Dat konden zijn buren niet geloven en zij gaven hem te verstaan,
dat het hem in het hoofd scheelde.
Toen voorspelde Winandus hun, onder ingeving van boven, drie
dingen, die bij zijn dood en begrafenis te Elsloo zouden gebeuren.
Ten eerste dat, wanneer hij van de Heilige Sacramenten bediend zou
zijn, de begeleiders van de priester, wanneer zij van Elsloo naar Meers
terugkeerden, een engel zouden ontmoeten, die naar Elsloo ging, om
hem te overluiden. Ten tweede dat, wanneer de engel de doodsmaar
zou hebben afgeluid, de klepel van de klok in Orientshof, een weide
naast de kerk, zou vallen. Ten derde dat zijn graf rozen zou dragen.
Om verdere spotternijen van zijn buren te ontlopen, ondernam Winandus met het geld, dat hij van zijn reis naar het Heilige Land had
overgehouden, een bedevaart naar San Jago di Compostella. Hij was
andermaal in Elsloo terug voor zijn reisgenoten, die een dag vroeger
dan hij Jeruzalem hadden verlaten.
Toen deze terugkeerden, werd het wonder aan Winandus geschied op
dubbele wijze bevestigd: door de pelgrims die Winandus op paasdag
te Jerusalem achterlieten en door de buren die hem al de volgende
dag te Elsloo zagen.
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Toen Winandus stierf kwamen zijn voorspellingen uit. De lieden die
de priester met de heilige Sacramenten van het huis van "Winandus
hadden begeleid naar Elsloo, ontmoetten op de terugweg naar
Meers een ruiter, gekleed in witte zijde, bovennatuurlijk schoon en
met een stralend aangezicht, en die naar Elsloo reed. Zij begrepen dat
Winandus was gestorven.
Even daarna begon de klok te Elsloo te luiden en wisten zij, dat zijn
tweede voorspelling bewaarheid werd. De klepel viel na de laatste
slag in de Orientshof en de klok werd uit eerbied voor de engel die
haar trok en uit achting voor Winandus niet meer geluid.
Het graf van Winandus droeg rozen, volgens zijn derde voorspelling.
Toen zijn graf gesloten was, sproot er uit het heuveltje een rozestruik en bloemen bedekten al spoedig het graf van Winandus. Niemand had die struik geplant en hij bloeit er nog tot heden toe voort.

Ailbertus van Antoing
Op zekere keer was de nood in de streek zo nijpend, dat er nergens
in de omtrek nog levensmiddelen te koop werden aangeboden en
dat de voorraad van het klooster te Rode (Rolduc) was geslonken tot
drie broden. Toen meldden zich nog drie vreemdelingen aan en riepen
de gastvrijheid van de broeders in. Ailbertus gelastte zijn broeders al
de voorraad op te dienen voor de vreemdelingen; voor hem en de
zijnen zou God wel zorgen: zelf at hij die dag niets.
De volgende morgen, terwijl hij nog in gebed was verzonken, vond
de portier bij het ontsluiten van de poort een wagen daar staan,
zwaar beladen met graan en vruchten.
Niemand had hem horen aanrijden en men heeft ook nooit achterhaald, vanwaar hij was gekomen.^

I Zie ook Rolduc en De Duivelsberg.
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Van kerken, kapellen
en wonderbeelden
Onze-Lieve-Vrouwe-Bidweg

te Maastricht

Toen de paters Minderbroeders uit hun ballingschap terugkeerden,
waren de bedevaartgangers het niet eens over de weg, die zij zouden
gaan, om volgens oud gebruik hun bidweg te doen uit de Minderbroederskerk naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk en terug.
Maria besloot toen zelf het pleit te beslechten. Op een zeer donkere
Paasmaandagavond trad het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met het
Kindje Jezus op de arm, van het altaar af en ging naar de poort van
de kerk, die zich vanzelf opende. 2 o verliet het de kerk en liep door
de Bouillonstraat, Papenstraat en Bredestraat naar de O. L.-Vrouwekerk. N a voor de ingang te hebben geknield en gebeden, keerde het
beeld door de Cortenstraat, Witmakerstraat en Lenculenstraat weer
terug naar de Minderbroederskerk. De poort van de kerk sloot zich
vanzelf achter het wonderbeeld.
Een oude vrouw, Anna geheten, door haar devotie voor de Heilige
Maagd algemeen bekend, was alleen getuige geweest van het wonder.
Zij zat te bidden voor het miraculeuze beeld, toen dit zijn tocht begon. Zij volgde de Moeder Gods, die ging in een licht van stralen,
helderder dan de dag, over haar gehele weg.
Niemand dan moeder Anna had dit wonder gezien en toch was de
mare ervan nog diezelfde avond door geheel de stad verspreid. De
protestanten lachten er luide om, maar toen de volgende morgen de
kerk geopend werd, bevonden de gelovigen, als teken van de echtheid, de zoom van het kleed van Maria besmeurd met sprenkels modder, als een overblijfsel van haar tocht door de straten.
De bidweg, aldus aangewezen door de Moeder Gods zelf, was nu niet
meer een aanleiding van onenigheid tussen de vrome bedevaartgangers.
Van de Sterre der Zee te Maastricht, heette het vroeger, dat in de
kapel, waar het miraculeus beeld heeft gestaan, nooit enig stof, spinneweb of iets dergelijks werd gevonden. Nog in onze tijd, verzekert
de volksmond, is op het aangezicht van het beeld nooit enig stofje
waar te nemen.
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Onze-Lieve-VroHw in het Zand
In het begin van de vijftiende eeuw woonde er bij een pachter op
de hoeve van Gerard Muggenbroeck, dicht bij 'den Zande', geHjk
daar de heide buiten de 'Zwartbruecker' poort van Roermond heette,
een Pools edelknaap als herder in. Wenceslaus, zo heette hij, was het
ouderlijk slot ontvlucht, om God in stilte te dienen en had zich, moe
van het zwerven, eindelijk verhuurd bij genoemde pachter.
Op de heide nu was een zandheuvel, waarop een waterput lag, om
de schapen te drenken. De put werd overschaduwd door een oude
eik en zo bleef het water er zelfs in de heetste dagen goed koel.
Wenceslaus kwam natuurlijk geregeld bij de put en de eik was dan
voor hem tegelijkertijd een goede plaats om uit te rusten en het vee
te overzien. Dan liet hij de schapen drinken en grazen en verkortte
zich de tijd met zijn bijzondere devotie tot O.L.-Vrouw.
De pachter was er wel niet erg over te spreken, want op de dorre
zandheuvel was het voedsel schraal. Hij gebood Wenceslaus de schapen meer in de lagere weiden te brengen.
De brave herder gehoorzaamde, maar wonder, toen de schapen daar
enige tijd geweid hadden, begonnen ze eer magerder dan vetter te
worden. Het viel de pachter ook op en Wenceslaus mocht er weer
mee naar de zandheuvel, zoveel het hem lustte. Hij bracht er de
dieren weer en zij wonnen met de dag.
O p zekere dag dat Wenceslaus de schapen weer wilde drenken en de
gevulde emmer uit de put ophaalde, zag hij al van boven, dat er
beneden zich iets bijzonders in de emmer bevond. Hij trok de emmer
haastig op en vond er een gesneden beeldje van O.L.-Vrouw in liggen. Hij nam het voorzichtig en eerbiedig eruit, maakte het schoon,
liet de kudde in de steek en liep ermee naar de pachter.
Daar vertelde Wenceslaus van zijn wonderbare vondst. Er werd nu
besloten een 'heiligenhuisje' te maken en dan het beeldje met dat
kastje te plaatsen in de boom bij de put.
De vondst en de toenemende devotie moesten wel bekend worden.
De pastoor van de parochiekerk onderzocht de echtheid van het
voorgevallene en bracht toen het beeldje over naar zijn kerk.
De volgende dag was het beeldje evenwel verdwenen. Men zocht en
vond het eindelijk weer in de boom boven de put, op zijn oude plaats
terwijl er in de nacht rond de boom een groene haag was gegroeid.
De mogelijkheid van een nachtelijk bedrog bestond niet, daar de kerk
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des morgens evengoed gesloten was bevonden, als andere dagen.
Zo beduidde de Moeder Gods dan, dat zij bij die bron wilde vereerd
worden. Men bouwde haar in 'den Zande' een kleine kapel en Haar
verering aldaar duurt nog heden voort.

Van de twaalf zilveren Apostelen en de gouden Christus
Deze schat ligt onder de Sint-Servaaskerk te Maastricht en moet
gevonden worden langs de zogenaamde Groene Weg. De Groene Weg
zou gevonden zijn, maar er is niet in door te dringen. Personen die
erin afdaalden, moesten haastig opgetrokken worden, wijl zij anders
gestikt waren. Bossen stro, in brand gestoken om de gassen die er
vermoed werden, weg te branden, doofden in de diepte uit; zo'n
stiklucht heerste daarbeneden. Ook heet het dat menigeen zich arm
gezocht heeft naar de 'groene weg', namelijk door heel zijn fortuin
te besteden aan vruchteloze opgravingen ernaar.
Iemand die het drievoudige ambacht van smid, kuiper en metselaar
uitoefende, ontving op een avond bezoek van een pater, die hem
vroeg of hij terstond mee wilde gaan om een gewichtig werk te verrichten. Hij moest tevens beloven omtrent hetgeen hij zien zou de
diepste geheimhouding te bewaren. De man beloofde het, waarop hij
werd geblinddoekt en naar een buiten wachtend rijtuig geleid; hij en
zijn begeleider stegen in.
Wel een paar uur lang reed het rijtuig voort of rond; dan over geplaveide straten, dan over mulle wegen, zodat de werkman met geen
mogelijkheid gissen kon waarheen hij werd gevoerd. Ten slotte hield
het rijtuig stil: hij moest uitstappen. Een poort hoorde hij openen en
sluiten. Daarop werd hij ook weer gedurende geruime tijd trap op en
trap af geleid en door vele gangen gevoerd. Eindelijk scheen hij te
zijn gekomen waar hij wezen moest. Nadat een zware deur achter
hem was gesloten, nam zijn begeleider hem de blinddoek van de ogen.
Hij bevond zich in een lage kelder. In die kelder zag hij een dertiental vaten. In een ervan stond een groot gouden Christusbeeld; de
andere bevatten elk een even groot zilveren beeld van een der twaalf
apostelen.
De pater beval hem daarop de beelden goed in de vaten te sluiten.
Nadat dit was geschied, deed hij de man de ingang van de kelder
dichtmetselen; alle materiaal daarvoor stond reeds klaar, alsmede een
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emmer witkalk om er de dichtgemetselde ingang en heel de keldermuur mee te witten.
Toen de werkman klaar was met zijn arbeid, ontving hij een flinke
beloning en werd opnieuw geblinddoekt. Op dezelfde wijze als hij
gekomen was, werd hij ook naar zijn woning teruggevoerd.
Niemand is ooit te weten kunnen komen, waar zich de 'groene weg'
bevindt en waar de kostbare beelden begraven liggen.
Uit oude papieren, gelegen op de zolder van de St.-Janskerk, was
iemand te weten gekomen waar zich de 'groene weg' bevond: die
moest lopen tussen St.-Jans- en St.-Servaaskerk. Hij begon met bij de
betrokken kerkbesturen verlof aan te vragen om te graven in de kerken. Aanvankelijk werd hem die toestemming geweigerd, doch op
zijn aandringen verkreeg hij ten slotte verlof op eigen kosten te
graven. Hij begon voor het zangkoor van de St.-Servaaskerk, ter
plaatse waar nu het standbeeld van keizer Karel de Grote staat. Al
spoedig ontdekte men een gang; die bleek evenwel niet lang te wezen
en liep dood. De schatgraver gaf het werk hier op en begon in de
St.-Janskerk zijn geluk te beproeven. Spoedig werd ook hier een
gang gevonden. Deze liep verder door en scheen dus wel uitkomst te
beloven. N a nog wat gevorderd te zijn, kwamen de delvers in een
onderaardse ruimte, waarin een achttiental geraamten lagen. Deze
skeletten waren alle nog met kleren omhuld; enige ervan droegen
geestelijke gewaden.
Nauwelijks waren de delvers wat bekomen van hun verwondering
over deze griezelige vondst, toen ze in de verte een fijn belgerinkel
hoorden, dat naderde. De knechten van de schatgraver gingen van
schrik aan de haal; hijzelf was zo aangegrepen van angst dat zijn
leden verstijfden en hij geen voet meer kon verzetten. Hij moest
dus met eigen ogen aanzien, hoe de geraamten in priesterkleren en
de andere gebeenten zich oprichtten en een plechtige ommegang begonnen.
Nadat deze dodenstoet voorbij was geschreden, herkreeg hij het gebruik van zijn ledematen en sloop van schrik geknakt heen. Het
doorleefde had hem zo aangegrepen, dat hij zich ziek te bed moest
leggen. Reeds de volgende dag overleed hij.
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Van een hostie waaruit te Meerssen bloed enwater
toen in de kelk de vloeistof ontbrak

vloeiden,

De abdij van Sint-Remigius in de stad Reims bezat te Meerssen bij
Maastricht een groot allodiaalgoed, waarheen steeds vier monniken
waren afgevaardigd, om daar de heilige diensten te vieren en de
tienden en cijnzen van de abdij te innen en te verrekenen. Toen een
van die monniken op zekere dag de H. Mis wilde gaan lezen, verzuimde hij water en wijn in de kelk te gieten. Toen hij nu gekomen
was aan de kruistekens voor het onzevader en hij, na de kelk ontdekt
te hebben, daarin geen vloeistof bemerkte, schrok hij en werd bovenmate bedroefd. In zijn vertwijfeling deed hij onder talloze verzuchtingen een beroep op Gods barmhartigheid, en nu weerklonk van
boven een stem: 'Uw gebed is verhoord'. Hierdoor gerustgesteld, voleindigde hij het overige op de gewone wijze, brak de hostie, liet een
partikel ervan in de lege kelk vallen, en zie! Christus, die de kracht
en de wijsheid Gods is, die aan het kruis uit Zijn dood lichaam bloed
en water heeft laten vloeien tegen de natuur, bracht uit Zijn sacramentaal en onsterfelijk lichaam, in strijd met de natuurlijke orde,
bloed en water voort.
Evenals het bloed gudst uit doorgesneden aderen, zo stroomde voor
de ogen van de priester uit datzelfde partikel op twee plaatsen ook
tweeërlei soort van vloeistof. Immers, men zag er niet de gedaante
van wijn, maar van menselijk bloed.
Toen nu het bloed, rijkelijk vloeiend uit het brood, een derde van de
kelk had gevuld, bleef het staan.
Innig verblijd bij het zien van dit wonder, nuttigde de priester een
gedeelte, het overige toonde hij met het Sacrament des Lichaams na
het einde der Mis aan de omstanders.
Daarna besloten deskundigen, de kelk met de vloeistof te verzegelen, wat dan ook is gebeurd. Toen een paar jaren later Konraad van
Urach, bisschop van Porto en legaat van de Apostolische Stoel, door
deze streken reisde, werd hij door bedoelde broeders ontboden en
berichtten dezen hem stuk voor stuk, wat er was gebeurd. Hij wenste
hun met een dergelijk heerlijk mirakel geluk en beval het zegel te
verbreken, en voor al degenen, die zouden komen en het bloed zouden willen zien, dit gedurende acht dagen tot getuigenis van het
christelijk geloof tentoon te stellen; dit gebeurde. Het was purperrood van kleur en door de langen duur dikker geworden, daar het
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zich immers reeds twee jaar in de kelk had bevonden. Nu echter is
het weer verzegeld.

De brand van Meerssen
Op zekere dag ontstond er in de kerk van Meerssen een geweldige
brand. Sommigen menen, dat hij door kwaadwilligen was gesticht.
In enige minuten tijds, waren de bewoners toegesneld, maar de brand
had reeds zoveel voortgang gemaakt en de hitte was zo hevig, dat er
aan redding niet te denken viel. De kerk met het Allerheiligste Sacrament waren gedoemd om te worden verteerd door het vuur. Maar
zie, eensklaps baande zich een jonge landman een weg door de machteloze toeschouwers. Hij was op het veld bezig en had de rook en
later de vlammen zien opstijgen. Toen had hij paarden en ploeg in
de steek gelaten en was naar de plaats van de brand gesneld, om mee
te redden wat nog te redden viel. Hij merkte al gauw dat het de kerk
was die brandde. Ts het Allerheiligste al gered?' was zijn eerste
vraag. 'Het is onmogelijk erbij te komen!' werd hem geantwoord.
Zonder verder nog iets te zeggen, tekende hij zich met een kruis,
beval zijn ziel aan God en rende onverschrokken de vuurkolk in. Hij
liep door de vlammen heen, opende het tabernakel, nam met eerbied
de ciborie met de heilige Hostiën eruit en wonder, hij verscheen even
daarna weer ongedeerd voor de ogen van de verzamelde toeschouwers. De vlammen hadden hem niet gedeerd.
Midden in het vuur, dat voor zijn haastige schreden naar beide zijden
week, was hem een engel verschenen die hem enig lijnwaad over de
handen wierp om het Allerheiligste te dragen.
Toen de jonkman het vuur verliet, reikte hij de heilige Schat aan de
oude priester over en snelde, om zich te onttrekken aan de hulde van
de aanwezigen, terug naar zijn akker, waar hij paarden en ploeg had
laten staan. Waar hij de menselijke eer vluchtte, kon hij zich aan de
beloning van God, voor zijn moed, waar het Gods zaak gold, niet
meer onttrekken. De akker, die hij was begonnen om te ploegen,
vond hij bij zijn terugkeer geheel bewerkt. Een engel had de paarden
en de ploeg bestuurd en het hele veld vol voren getrokken.

De ketting der Bokkerijders
In het land van Echt huisden de Bokkerijders destijds in het oude
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klooster, dat volgens de volksmond vroeger werd bewoond door de
Tempeliers. In het kapelletje vlak erbij stond een beeldje van SintJudocus. Daar zwoeren de Bokkerijders hun eed. Vanuit die kloosterhoeve ondernamen zij bij nachtelijk duister hun stroop- en rooftochten. In hun bezit was, volgens het volk, een ketting die de geheimzinnige macht bezat, om wanneer zij om een gebouw gespannen werd,
de deuren vanzelf te doen opengaan. Zo konden de Bokkerijders gemakkelijk binnenkomen.
In de nabijheid van hun verblijf te Schilberg stond de Mariakapel.
De kleinoden, uit dankbaarheid en devotie door vrome pelgrims bij
het miraculeuze Mariabeeldje gehangen, waren een kostbare schat.
Hierop schenen de Bokkerijders het gemunt te hebben. Voor wraak
beducht, durfde niemand der Echtenaren aldaar de wacht te houden
bij de kapel. En ofschoon men iedere morgen met schrik meende te
moeten ontdekken dat de kostbaarheden en kleinoden gestolen zouden zijn, bleef de kapel wonderwel gespaard.
De Bokkerijders verschenen ook hier met hun geheimzinnige ketting
en spanden die rond de kapel. Maar zij bemerkten dat de twee einden niet aaneengebracht konden worden. Er was een schakel te weinig.
De volgende nacht keerden zij terug, na de ketting met een schakel
verlengd te hebben. Weer begonnen zij hun arbeid als de vorige nacht;
evenmin konden ook nu de einden aan elkaar bevestigd worden.
Hoe dikwijls de pogingen ook werden herhaald, altijd bleef er een
schakel te weinig. Zodoende kregen de Bokkerijders de deuren nooit
open en bleef de kapel gespaard.

O.L.-Vrouw van Oostrum
Het moet in de helft van de veertiende eeuw zijn gebeurd en wel
in de tweede helft van mei, in de tijd om het vlas te wieden. Daar
was omtrent Oostrum onder Venray een landman op zijn akker bezig
met wieden, toen hij opeens een beeldje van O.L.-Vrouw zag en een
stem hoorde, die zeide: 'Hier wil ik rusten!'
De man was er zeer verwonderd over, maar begreep in het eerst de
samenhang niet goed. Toen hij later thuis over het beeldje nadacht,
besloot hij op zijn akker een kapelletje te bouwen en het beeldje erin
te zetten. Op die wijze zou hij de wens van Maria, daar te willen rusten, vervullen. Maar dan moest ook zijn vlas goed gedijen,
meende hij.
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Toen hij de volgende dag weer op zijn akker kwam, zag hij, dat zijn
gewas al helemaal in de volle blauwe bloemen stond. Nu bestond er
geen twijfel en hij beloofde Maria met het bouwen van het kapelletje
niet te talmen.
Toen later op de dag buren en bewoners uit de omtrek zagen, wat
daar in één nacht was geschied, stonden zij verbaasd hoe, zolang voor
het getij — dat anders eerst omstreeks het feest van Sint-Jan Baptist
valt — het vlas van deze akker al gerijpt was.
Nadat zij van de bebouwer vernamen, wat er was voorafgegaan aan
dit wonderbare rijpen, begrepen ook zij, dat de Moeder Gods op die
plaats een bijzondere verering wenste en droegen zij er mede toe bij,
het kapelletje zo kostelijk mogelijk te versieren.

Het gestolen Mariabeeldje
In het Ruiterstraatje te Wijk-Maastricht lag een oud vrouwtje op
sterven, doch de dood wilde haar maar niet komen halen. Ze lag daar
al dagen en weken, zichzelf en anderen tot last en bij iedere ademhaling meenden zij en die haar kwamen bezoeken, dat het wel de
laatste zucht zou wezen.
O p zekere dag bezocht haar een andere oude vrouw en aan deze
klaagde zij haar nood.
'Gij hebt misschien nog iets op uw geweten, wat u bezwaart?' meende
de bezoekster.
Nee, nee, dat in geen geval; maar de ander vrouw bleef aandringen
en eindelijk bekende het oudje, dat het toch zo was. Zij had iets op
haar geweten en zij zou het haar ook vertellen, wanneer er geen derde
persoon bij was.
De volgende dag kwam die vrouw haar weer bezoeken en nu 'kwam
het eruit'. Zij was buiten gaan wandelen en voorbij een kapelletje
gekomen, waar een mooi Onze-Lieve-Vrouwebeeldje stond. Zij had
aan de begeerte niet kunnen weerstaan en het toen stiekem meegenomen. En nu verzocht zij die vrouw, het beeldje weer in dat kapelletje terug te brengen en het op de oude plaats te zetten. Zij voelde,
dat zij dan rustig zou kunnen sterven.
De vrouw voldeed aan het verlangen van de zieke en het bleek later,
dat het oudje precies op hetzelfde ogenblik stierf, toen de andere het
gestolen beeldje weer in het kapelletje terugplaatste.
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Het gespaarde heiligenbeeldje
Het is in de jaren zestienhonderd gebeurd en wel in de tijd, toen de
Kroaten, die vreemde, woeste krijgsbenden, ook in deze landen zijn
geweest. Toen stond er te Blitterswijk een kapel, toegewijd aan SintAnna. De Kroaten staken dat kapelletje in brand, tot grote ergernis
van de dorpsbewoners. Het brandde geheel af.
Toen na het aftrekken van de wilde horde, het puin van het kapelletje werd opgeruimd, kwam er als het enigste, dat niet door het vuur
was verteerd, het houten beeldje van Sint-Anna, de patrones van het
kapelletje, uit en bleek het, dat de vlammen het nog niet eens hadden
geschroeid. Het was geheel ongeschonden.

De gevangen kerkdief
Onder Schaesberg stond in de bossen een kapelletje van O.L.-Vrouw.
Het werd op de feestdagen van Maria druk bezocht en het offerblok
werd dan niet vergeten.
Een dief, die in de nacht na zo'n feestdag het offerblok wilde ledigen,
bleef er met de vingers aan vastkleven. Hoe hij zich ook weerde en
wat hij ook deed, hij had zichzelf eerder de vingers afgerukt, dan dat
hij weg kon. Zo moest hij tot zijn straf wachten, tot de volgende morgen een paar mensen de kapel passeerden. Deze vernamen nu van de
kermende dief wat er was voorgevallen. Dit verwonderde hen zeer,
maar zij durfden, nu Maria zelf op zo duidelijke wijze de straf van
de dief verlangde, zich niet wagen aan een poging om hem te bevrijden. Zij gingen naar een gerechtsdienaar en eerst nadat deze de dief
had geboeid en hij dus zijn straf niet meer kon ontlopen, werden de
vingers door de geheimzinnige macht, die ze aan het offerblok boeide,
losgelaten.

O.L.-Vrouw van Ommel te Nunhem
In februari 1732 kwam het miraculeuze beeldje van O.L.-Vrouw van
Ommel bij de opheffing van het Franciscanessenklooster aldaar naar
Nunhem in het nieuwe klooster van dezelfde orde.
In de tijd dat het daar verbleef, kregen enige zusters in een prieeltje
van de kloostertuin zo'n verschil van mening, dat het van woorden
tot daden dreigde te komen. Toen verscheen O.L.-Vrouw zelf en
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maakte een einde aan de twist. Zij was toen gekleed gelijk haar miraculeuze afbeelding, aldaar bewaard en vereerd.
In mei 1813 verlieten de nonnen Nunhem om weer naar Ommel te
trekken. Zij namen toen het miraculeuze beeldje mee.
Vermoedelijk is het toen gebeurd, wat de legende verhaalt, namelijk,
dat het beeldje tot tweemaal toe vanzelf naar Nunhem terugkeerde
en 's morgens weer 'vochtig van de dauw der weide' werd gevonden
op een haag, die om het klooster groeide.
De derde maal werd het beeldje in processie afgehaald en naar
Ommel gebracht en toen is het daar ook gebleven.

Het wonderbare schot
In het veld van Sevenum staat een kapelletje, dat zijn oorsprong
dankt aan een wonderbaar schot. Heel lang, honderden jaren geleden,
werd daar ter plaatse een meisje bedreigd door een wolf. In haar
doodsangst deed het de gelofte ter ere van Maria een kapel te doen
bouwen, indien Zij haar tegen het ondier wilde beschermen.
De wolf was al gereed haar naar de keel te springen, toen er een
schot knalde en de wolf dood neerviel.
Het wonderbaar geredde meisje volbracht haar belofte, door al haar
spaarpenningen te besteden aan de stichting van het kapelletje.

De drie beeldjes drijven boven
Enige jaren geleden werden de drie beeldjes tegenover het slot Chaloen bij Oud-Valkenburg en reeds bekend uit de sage van de Wilde
Jager aldaar, door baldadige dronkemannen 's nachts uit hun huisjes
gehaald en in de Geul geworpen. Zij zonken echter niet, al waren zij
van steen, maar dreven boven op het water.
Zo werden zij gevonden aan de sluis van de Geul in het 'Erkensbroek' te Valkenburg.
Daar werden ze uit de Geul gehaald en vervolgens plechtig naar hun
huisjes teruggebracht.

O.L.-VroHW van Schilberg
Een brave herder uit Echt weidde zijn schapen te Schilberg en bad
naar gewoonte zijn rozenhoedje, toen hij in de verte een Mariabeeld,
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gesneden in hout, zag vastgehecht aan een boom. Hij nam het eerbiedig van de boom en bracht het naar de parochiekerk van Echt.
De volgende dag was het beeld uit de kerk verdwenen. De herder
was er bedroefd over en anderen, die het beeld hadden gezien, waren
verwonderd, dat het niet meer op zijn plaats was.
Maar wat een blijdschap, toen de herder in de loop van de dag weer
met zijn kudde op de heideheuvels van de Schilberg kwam en het
beeld hem voor de tweede maal op dezelfde plaats verscheen.
Daar de H. Moeder Gods meermalen op andere plaatsen door een
dergelijke verschijning had geopenbaard, dat haar de plaats dierbaar
was en Zij er een verblijf wenste, werd naar aanleiding van dit wonderlijke voorval de genadekapel te Schilberg gebouwd.

De zeven voetvallen
In de eerste helft van de zestiende eeuw stond er bij Echt een kasteel,
bewoond door de graaf van Chatelains met zijn gezin. De zeven
kinderen van de graaf waren allen dochters. Zij hadden de huwbare
leeftijd al bereikt, maar er vertoonden zich nog altijd geen vrijers.
De graaf, die toch al niet te rijk was, vond dat erg verdrietig, want
het ging hem boven zijn macht, om de zeven grote meisjes volgens
zijn stand te onderhouden.
Op zekere dag kwam er een pater op zijn doorreis aan het kasteel en
vroeg de graaf om een nachtverblijf. De graaf ontving hem hartelijk
en in de gesprekken die nu volgden, liet de graaf zijn vaderlijke bezorgdheid genoeg doorschemeren. De pater glimlachte wel even, maar
hij kon zich toch de toestand van het gezin indenken en raadde
daarom de graaf aan, ter ere van de Zeven Smarten van Maria zeven
kapelletjes op te richten.
Toen de pater vertrokken was, vertelde de graaf aan de gravin, wat
de eerbiedwaardige man had aangeraden en zij besloten die raad op
te volgen.
Kort nadat de zeven kapelletjes waren opgericht, kwamen zeven
officieren van het garnizoen te Roermond, kregen 'zinnigheid' in de
zeven freules en namen ze spoedig als hun wettige echtgenoten mee.

De wolf en het schaap
Aan de genadekapel onder de Linden te Thorn graasde een schaap.
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vastgelegd aan een paal. Opeens kwam er een wolf. Het schaap ziet
hem, rijt in zijn angst de paal uit de grond en vlucht daarmede in de
kapel, achtervolgd door de wolf.
In zijn vlucht sleepte het schaap de paal mee, toen het door de kapel
rondliep, om weg te komen en trok zo bij het lopen uit de kapel
met de paal de deur dicht. Zo kon de wolf niet meer weg en werd
hij door de bewoners uit de omtrek afgemaakt.

Het Mariabeeldje te Wessem
Even buiten Wessem stond boven in een kleine kapel een eenvoudig,
oud en ruw afgewerkt Mariabeeldje. Ten tijde van de Franse Revolutie, toen menig kruis en menig heiligenbeeld het moest ontgelden,
hadden enige handlangers van de Revolutie het beeldje van de kapel
gehaald en het in de naastbijzijnde gracht geworpen.
Door de hoge waterstand stonden de grachten van Wessem in verbinding met de Maas en was de stroming er fel. De ooggetuigen van
het in het water werpen van het beeldje, waaraan zij zo waren gehecht, durfden uit vrees voor de Franse overmacht niet protesteren.
Zij dachten al dat zij hun dierbaar beeldje voorgoed kwijt zouden zijn.
Maar nu gebeurde het wondere. In plaats van met de stroom mee te
dobberen, dreef het beeldje tegen de stroom in tot voor de kapel en
bleef daar liggen. De revolutiemannen zagen dat ook, zij verdwenen
beschaamd en de gelovigen visten eerbiedig het beeldje uit de gracht.
Sinds werd het te Wessem met de meeste eerbied bewaard.

Het Leenderkapelletje van Schaesberg
Van het Leenderkapelletje onder Schaesberg, dat in de tijd van de
Bokkerijders bekend was als één van de verzamelplaatsen van die
beruchte bende en waar dat gespuis zijn eed vernieuwde, luidt de
legende als volgt:
De graaf van Schaesberg had tijdens een veldslag de hulp van de
Heilige Maagd ingeroepen en de veldslag gewonnen. Hij wilde nu
iets doen ter ere van zijn beschermster, maar hoe hij ook nadacht, hij
vond niets wat hem geschikt leek en maar in de verte waardig als
een hulde aan de Lieve Vrouwe. Tot hij op zekere nacht droomde
dat het op de top van de berg bezijden het kasteel sneeuwde. Maar
wonder, terwijl de sneeuwvlokken overal vielen en zich ophoopten.
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bleef er een plek open, waar geen sneeuw viel. Die plek had precies
de vorm van de grondslag van een kapelletje.
Toen nu de graaf de volgende ochtend wakker werd, herinnerde hij
zich zijn droom. Hij hechte er geen betekenis aan, maar de gehele
morgen kon hij de gedachte niet van zich afzetten, dat het misschien
wel iets meer was geweest dan een droom. Om die gedachte kwijt te
worden, begaf hij zich naar de top van die heuvel. Toen hij aan de
voet van de heuvel kwam, voelde hij dat de grond daar vochtig was,
als had het er lang geregend. Zo was het tot op de top. En dit alles
terwijl het de vorige dagen toch niet had geregend en er geen dauw
was gevallen. Maar toen hij boven op de top kwam, vond hij deze
droog. Hij stond er nu nog meer verwonderd over. Zou zijn droom
dan werkelijkheid zijn geweest? En zou het er die nacht werkelijk
hebben gesneeuwd? En dat de vochtigheid van de grond nog van de
gesmolten sneeuw afkomstig was?
De graaf ging toen na, hoever de top dan wel droog was en nu bevond hij, dat dit overeenkwam met de maten van de plek, die hij in
zijn droom had gezien, als de donkere plaats, tussen al dat wit van
de sneeuw, waar geen vlokje was gevallen. Hij beschouwde dat alles
als een teken van zijn Beschermster, dat Zij zijn moeilijkheid om haar
een waardig bewijs van verering te geven, wilde wegnemen en dat zij
op deze wijze en op die plaats bijzonderlijk wilden worden vereerd.
De graaf liet nu het Leenderkapelletje bouwen, dat er nog staat en
waarin gedurende héél de maand mei 's morgens nog een mis wordt
gelezen en waarheen talrijke processies uit de omtrek nog ter bedevaart komen.

De bedrukte lieve-vrouwe van Venlo
Van het Mariabeeldje, genoemd de Bedrukte Lieve Vrouw en thans
nog vereerd in de Sint-Martinuskerk te Venlo, luidt de legende aldus:
Lange jaren geleden kwam een schipper met een lading kolen voor
anker te Venlo. Toen hij enige tijd later verder wilde, gelukte het
hem niet door te varen, wat moeite hij ook deed. Hij doorzocht het
hele schip, om te zien waar de fout kon liggen, maar vond niets.
Weer beproefde hij van wal te steken en weer lukte het hem niet.
Opnieuw ging hij op onderzoek uit en nu vond hij in het kolenruim
een zwart Mariabeeldje. Reeds had hij het opgeraapt en wilde hij het
in zijn drift al in de Maas werpen, alsof het beeldje er schuld aan
62

droeg, dat hij niet vooruit kwam, toen zijn vrouw hem dit op het
laatste ogenbUk belette en het beeldje uit zijn handen nam. Zij wist
hem ertoe te bewegen het beeldje naar de Franciscanerkerk te brengen.
Hij keerde naar zijn schip terug en dacht al te vertrekken, maar tot
zijn verwondering was het beeldje reeds voor hem teruggekomen. Hij
ondervroeg zijn vrouw en de knecht, maar geen van beiden wist, wie
het had teruggebracht, noch hoe het er kwam.
Achtereenvolgens bracht hij het beeldje nu naar de verschillende
kerken van de stad, maar telkens was het beeldje op het schip terug,
eer hij er weer was. Of hij dan al de korste weg nam, dat hielp hem
niets.
Eindelijk kreeg de Sint-Martinuskerk een beurt en daar scheen het zijn
bestemming te hebben bereikt; want daar bleef het en het is er nog.

Het zwarte kruis van Wijk
Omstreeks 1300 verliet een edelman uit Riempst, tussen Maastricht
en Tongeren, zijn gezin en zijn vrienden om een reis naar het Heilig
Land te doen. Bij zijn vertrek vroeg zijn jongste dochtertje Anna
hem, haar een geschenk uit de heilige plaatsen mee te brengen.
In het Heilige Land herinnerde zich de ridder zijn belofte en terwijl
hij nog erover peinsde de kleine Anna iets bijzonders mee te brengen,
vond hij bij het graf van Jezus een noot die hij, uit eerbied voor de
plaats waar hij ze vond, bij zich stak.
Toen hij nu weer terugkeerde te Rimpst, had hij voor al zijn huisgenoten geschenken meegebracht, maar de kleine Anna vergat hij.
Thuisgekomen, herinnerde hij zich zijn belofte aan de kleine Anna
gedaan, maar nu was het te laat. Zijn vrouw stelde hem echter voor,
Anna dan ten minste iets te geven, dat niet uit het Heilig Land was,
maar ook dat vergat hij, toen hij zijn geschenken in het bijzijn van
het gehele gezin uitdeelde. Terwijl zijn vrouw hem deze tweede vergeetachtigheid zacht verweet, herinnerde de ridder zich opeens de
noot, die hij op het graf van Jezus had gevonden en gaf ze de kleine
Anna.
Het meisje was er erg blij mee; zij plantte de noot in de tuin voor het
kasteel en zag na enige tijd tot haar grote blijdschap, dat er een
spruitje met drie takjes te voorschijn kwam. In korte tijd werd dit
een krachtige boom, die zijn drie takken ver uitspreidde.
Verscheidene jaren gingen voorbij. Tot op een middag een geweldig
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onweer kwam over de streek, dat veel verwoestingen aanrichtte. Ook
de noteboom van Anna werd getroffen en zij treurde al, bij het zien
van de vernieling, toen zij te midden van de gespleten stam een
schoon beeld van de gekruiste Jezus zag staan, ontsproten uit de noot
die zij had geplant. Nu begreep zij welk een geschenk haar vader
haar indertijd had gedaan.
Het wonderbare voorval te Riempst werd spoedig algemeen bekend
en de geestelijkheid van de naburige steden trok met een menigte van
volk naar Riempst om zich van de waarheid te overtuigen.
De jonkvrouw nam afscheid van de wereld en ging in het klooster
van de Witte Vrouwen te Maastricht. Haar wonderbaar kruisbeeld
nam zij mee.
Het kruisbeeld werd spoedig beroemd en pelgrims uit alle landen
kwamen de Christus van de Noot of het Zwarte Christusbeeld vereren; vele vonden er een wonderbare genezing van hun kwalen.
Op I september 1796 werd het klooster van de Witte Vrouwen door
de Fransen, bij de wet van Fructidor, An IV, opgeheven en vonden
de zusters elk afzonderlijk een onderkomen bij haar familie. Een van
de zusters, wier familie in de Wijkerbrugstraat woonde, nam het
wonderbare beeld mee en hield het daar verborgen.
Napoleon I, die in september 1803 te Maastricht verbleef en die van
het wonderkruis afwist, had bevel gegeven het naar Parijs te vervoeren. Er werd echter maar een nagemaakt beeld naar Parijs gebracht.
Kort daarna werd de vrije uitoefening van de katholieke eredienst
weer toegestaan, tengevolge van het Concordaat en de vestiging van
het keizerrijk in Frankrijk. De behoefte om het kruis weer voor openbare verering vrij te geven deed zich spoedig gevoelen. Er was echter
enig verschil van mening, waar het beeld zou moeten komen. Alle
parochies en kloosters wilden het gaarne hebben.
Om daar een einde aan te maken werd overeengekomen het beeld op
een wagen, bespannen met vier ossen, te plaatsen en de beesten dan
hun vrije gang te laten gaan. Dit gebeurde. De ossen trokken de
wagen aan, keerden zich van de Maasbrug af en reden hem door het
noordelijk gedeelte van de Rechtstraat tot voor de Sint-Maartenskerk.
Daar bleven ze staan en zij waren met geen geweld meer vooruit of
achteruit te krijgen. Dit was nu toch wel het zekerste teken, dat het
Wonderkruis die kerk uitkoos als durende verblijfplaats.
Toen het Zwarte Kruis nog in de kerk van het Witte Vrouwen64

klooster te Maastricht stond, had een Hongaars edelman, door een
godvruchtige begeerte gedreven, zijn hand gestoken door het traliewerk, dat het Wonderbeeld beschermde en een stukje van de hiel van
het beeld afgesneden, ten einde die relikwie als een gedachtenis mee
te nemen naar zijn land. Maar op hetzelfde ogenblik verstijfde zijn
hand en bleef onbeweegbaar aan het traliewerk vastzitten.
In zijn angst bekende hij zijn schuld en deed de belofte alle zeven
jaren terug te keren ter bedevaart en deze verplichting ook aan zijn
erfgenamen op te leggen. Eerst toen werd hij bevrijd.
De Hongaarse edelman hield zijn belofte en als bewijs daarvan berustte lange tijd in genoemde kerk een gouden miskelk, door die edelman geofferd tot eerherstel voor zijn oneerbiedige daad.

Het sprekende Christusbeeld te Roermond
Joanna van Randenraet te Roermond, gestorven aldaar in 1684 en
begraven voor het O.L.-Vrouwe-altaar in de Sint-Christoffelkerk,
had de vrome gewoonte, dagelijks voor een zeker kruisbeeld neer te
knielen en er een tijdje te bidden.
Op zekere dag had zij er de tijd niet toe het gewone gebed te bidden,
maar zij bezocht toch het kruis en beloofde het, later op de dag terug
te komen. Toen opende het beeld de mond en vroeg: 'Johanna, zult
gij uw gewoonte breken?' Joanna schrok en viel op de knieën neer.
Dit voorval raakte bekend en het kruis werd bijzonder vereerd als
het sprekende Christusbeeld.

De Mariakamer
Van een huis in de Minckelersstraat te Maastricht heet het, dat daar
in een van de kamers de Heilige Maagd verscheen. Deze kamer heet
nog de Mariakamer.
In de twee oude huizen, die thans nog daar in de straat staan, is daar
niets van bekend. De bedoelde kamer is dus vermoedelijk geweest in
een van de huizen, die afgebroken zijn. Ook zou de Moeder Gods
daar niet zijn verschenen, maar zou die kamer haar naam ontlenen
aan het feit dat zij werd gebruikt om het genadebeeld van O.L.Vrouw Sterre der Zee te bewaren tijdens de Franse revolutie en vroeger nog, toen de protestanten meester waren binnen de veste.
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De zwarte madonna van Sittard
De kleine, zwarte Madonna, die te Sittard wordt vereerd, heet een
wandelend wonderbeeld. De legende daaromtrent gelijkt overigens
op die van andere wandelende wonderbeelden.

De vrijmetselaar
Te Maastricht was een man van hoge komaf en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld verarmd. Dat had hem zo het hoofd
verdraaid, dat hij God alleen de schuld gaf en weinig meer aan zijn
geloof deed.
Van de andere kant zocht hij naar uitwegen om niet geheel tot armoede te vervallen en handenarbeid te moeten verrichten.
Zo kwam hij In aanraking met leden van de Loge. Daar hij van stand
en geleerdheid was, wilden zij hem wel ondersteunen, maar voor wat,
hoort wat. Hij moest zijn krachten In dienst van de Loge stellen en
vrijmetselaar worden. De man, die geen andere uitkomst zag, liet
zich bepraten en stemde eindelijk toe.
Alvorens echter te worden aangenomen, moest hij zijn katholiek geloof verzaken en werd hij binnengeleid in de zaal waar de heren vergaderden, om daar metterdaad te bewijzen dat het hem ernst was.
Daar bracht men hem voor een fonkelnieuw Christusbeeld en gaf
hem een bijl In de hand. Hij moest dit crucifix In stukken slaan; dat
zou het bewijs van zijn verzaking zijn en dan kon hij vrijmetselaar
worden.
De man huiverde even, maar hij gaf God de schuld van zijn ongeluk
en wist geen andere uitweg. Hij slaat. Maar ziet, terwijl hij met de
bijl het beeld in duizend stukken verbrijzelde, begon uit elk dier
stukken het Heilig Bloed te vloeien.
De man was er zo door getroffen dat hij dadelijk de bijl liet zinken,
op de knieën viel. God om vergeving smeekte en de vrijmetselarij
verfoeide.
Hij maakte zelf de gepleegde heiligschennis bekend en probeerde in
de toekomst, door een voorbeeldig leven zijn heiligschennis zoveel
mogelijk te herstellen.
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Historische sagen
De romeinse hoofdman
In de heidestreek van Sevenum, tegen de Peel aan, liep de sage dat in
de Peel een Romeinse tribuun of hoofdman met zijn gouden helm
en zwaard begraven lag of verzonken was. In 191 o stiet men
in de Peel van Deurne, lijnrecht tegenover het gedeelte waarover
die sage nog de ronde deed, op allerlei merkwaardige voorwerpen,
o.a. een verguld zilveren helm, een schoen met een verguld bronzen
spoor, een zware mantelhaak met nog een stuk doek of leder eraan
en 41 munten, meestal bronzen, uit de tijd van keizer Constantijn.
Zo scheen de wetenschap van een in zekere omgeving, op welke wijze
ook bekend feit, in de loop van de eeuwen in levendige traditie gehouden, zich tot sage te hebben gevormd en verschoven te zijn naar
een naburige streek.

Karel de Grote ontdekt de hete bronnen
Op zekere dag jaagde Karel de Grote in de streek waar nu Aken
ligt, doch toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart
paard gezeten, joeg dus alleen met zijn honden en vervolgde een hert
dat hij had gezien. Bij die achtervolging trad het paard met een voet
in de beek van een bron, die niet ver vandaar ontsprong. Het water
moest wel zeer heet zijn, want het paard trok snel de voet weer eruit,
wroette ermee in de mulle grond en rende dan weg van het water.
Karel had dit intussen opgemerkt; hij steeg af en betaste met de hand
een van de hoeven van het dier toen hij zag dat het hinkte, en voelde
dat die zeer heet was. Daarna ging hij naar het water terug, doopte
de hand erin en bevond dit ook gloeiend. Hierop sprong hij weer in
't zadel en reed stroomopwaarts naar de oorsprong van de beek.
Daar vond hij de bron, waaruit deze ontsprong; die was echter vol
vuur. In de nabijheid van de hete bron ontdekte hij ook nog een andere, waaruit koud, helder en heilzaam water opborrelde, hetgeen
hem zeer verwonderde. Karel keek nog eens nauwkeuriger rond en
werd toen de bouwvallen van een groot paleis gewaar, geheel met
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dicht struikgewas overwoekerd. Het moest wel rijk en schoon zijn
geweest, doch was van ouderdom vervallen. Granus, de broeder van
Nero, die Petrus doodde en Paulus en zelfs zijn eigen broeder Agrippa, had het gegrondvest, want hij was koning geweest in dit land.

Keizer Karels handtekening
Gelijk men weet kon keizer Karel niet schrijven. Wanneer hij iets
had te ondertekenen, doopte hij zijn hand in de inkt en sloeg er dan
mede op 't papier, zodat de afdruk van zijn hand daarop stond.
Daarom noemt men ook nu nog een ondertekening: handtekening.

De laatste Carlovingier
In het jaar 1666 werd in één van de graf gewelven van de Sint-Servaaskerk te Maastricht een Latijns grafschrift gevonden, waarvan de
gedeeltelijk leesbaar gebleven letters zouden hebben aangewezen, dat
daar de laatste loot van de Carlovingische stam, Karel geheten en
door Hugo Capet onttroond, begraven lag. Men wil dat die vorst,
van alle rang en luister ontdaan, hier verscholen en vergeten leefde,
en volgens dit grafschrift in lOoi overleden is.

'HUYN'

van 'Emma's rode'

Tudon, koning van de Hunnen, een Saksische volksstam, kwam met
talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote
ontving hem, die zich pas had onderworpen, met pracht en feesten.
Onder de edelingen van Tudon was er een sterke en schone jongeling,
die de omstreken van Aken had verlost van een draak. Keizer Karel
mocht hem gaarne lijden. Hij hield de jongeling aan zijn hof, waar
hij bekend werd onder de naam 'de Huyn'.
Onderwijl was Emma, de dochter van de keizer, ontvlucht met Eginhard, zijn geheimschrijver. De twee geliefden hielden zich schuil in
de bossen tussen Aken en de Maas. Zij hadden daar een stuk bos gerooid, grond ontgonnen en een hut gebouwd, om te kunnen bestaan.
De keizer reed toen vaak op jacht, want het verlies van zijn dochter
deed hem veel leed. Op een van deze jachtpartijen ontdekte de jonge
Huyn de wijkplaats van Emma en Eginhard. Kort daarna verzoende
de keizer zich met hen.
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Uit dank voor diens ontdekking schonk keizer Karel het verblijf van
zijn dochter aan de 'Huyn'. Hij liet er verder een kasteel bouwen,
dat hij ter vereeuwiging van die schenking 'Emma's rode' noemde.
Dit werd door verbastering tot Amstenrode en vervolgens tot Amstenrade vervormd.
De grafelijke familie Huyn van Amstenrade bloeide tot aan het einde
van de zeventiende eeuw. Toen het laatste lid van de familie stierf,
vlogen twee witte zwanen uit de vijver van het kasteel te Amstenrade. De volgende morgen was de vijver uitgedroogd en bleef dit
voor altijd.

Een gift van koning Sanderhout
Te Born leefde op het kasteel te Grasbroek een koning, Sanderbout
van Lotharingen, die veel oorlogen voerde. Op zekere nacht droomde
hij dat God hem beval aan de mensen die hij door zijn oorlogen in
grote nood had gebracht, een gift te geven die hen enigszins het
doorstane leed vergoedde. Hij verhaalde zijn droom 's morgens aan
zijn vrouw en die raadde hem aan, het woud 'de Graat' geheten met
heide en weiden en zes duizend zeshonderd zes en zestig bunders
groot, te geven aan de bewoners van die streek. Die hadden bijzonder
veel geleden.
Nog dezelfde dag vernam het hof van de ingeving Gods en het voornemen van de koning, en allen spoorden de koning aan, zijn voornemen gestand te doen.
N a de Hoogmis beval Sanderbout een man te paard te stijgen en weg
te rijden, wanneer de heren voor de maaltijd water namen. Sanderbout had de ruiter gezegd, dat er zoveel dorpen als hij binnen het
noenmaal zou omrijden, aan de gift deel zouden hebben.
De ruiter reed nu over Born, Guttecoven, Limbricht, Sittard, Munstergeleen. Geleen, Beek, Elsloo naar Stein. Van Stein kwam hij aan
de Hauzerlinden. Daar wisselde hij zijn paard voor een ander wit
paard en reed nu over Urmond, Berg, Grevenbicht, Papenhoven,
Buchten en zo naar Holtum. Daar stond een oud wijf aan de slagboom. Hij verzocht haar die te openen, maar zij weigerde dit. Hij
reed nu om Holtum heen en bereikte Born nog juist, toen Sanderbout
en zijn gasten water na de maaltijd namen.
Hij vertelde de koning nu wat er gebeurd was te Holtum. Nu besliste
Sanderbout: 'Omdat het wijf te Holtum deze man niet heeft willen
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doorlaten, zal Holtum ten eeuwigen dage van deze gift uitgesloten
blijven!'
2o geschiedde.

De Teilsage en het Limburgs dorp Elsloo
Zoals bekend is, zou de geschiedenis van "Willem Teil, de held van
Zwitserland, niet op geschiedkundige gronden berusten, maar haar
oorsprong danken aan een sage, die door Saxo Grammaticus geboekstaafd werd in zijn Historia Danica en door de Noormannen naar
Zwitserland zon zijn overgebracht. Ziehier hoe Dr. de Witt Huberts
deze emigratie in een opstel, geplaatst in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 4e jrg., afl. 3, blz. 177, tracht begrijpelijk te maken.
'Vraagt men', zegt hij, 'waardoor die Noorse legende in Zwitserland
is overgewaaid, dan moet men teruggaan tot de tijd van de Noormannen, toen dezen ons vaderland, België en het noorden van Frankrijk overstroomden. Wij weten, dat in de eerste helft der negende
eeuw verscheidene delen van ons land in handen van deze zeerovers
gevallen waren, en zij er hun vaste woonplaatsen opsloegen; zij bewoonden onder andere in de buurt van Maastricht een plek, welke
zij Hasloo (Hazelaarsplaats) noemden, en waar men tegenwoordig
het dorp Elsloo vindt. Toen nu keizer Arnulf van Karinthië in 891
in de bloedige slag van Leuven de Noormannen onder hun hertog
Godfried versloeg en ze met grote verliezen het land uitdreef, vluchtte een gedeelte zuidwaarts en trok door het Rijndal tot in Zwitserland, waar de Noormannen uit Hasloo zich nederzetten in een dal,
dat zij als een herinnering aan hun oude woonplaats Hasleydal noemden; zij bleven daar wonen, hielden zich in den beginne afgezonderd
van de hen omringende bevolking, waarom sommigen nog een verschil in het uiterlijk tussen de bewoners van het Hasleydal en andere
Zwitsers menen te kunnen zien, en toen zij zich later met hun buren
verbroederden, brachten zij hun legenden en gebruiken aldus in het
land van Teil over.
Volgens deze redenering zou de romantische geschiedenis van Teil
uit het Noorden, over Limburg, naar Zwitserland zijn overgebracht
en het verblijf der Noormannen te Elsloo op de Maas zou die lieden
zo aangenaam zijn geweest, dat zij ter ere en gedachtenis daarvan
een der schoonste bergstreken van hun nieuw vaderland naar Elsloo
zouden hebben genoemd.
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In hoeverre deze legende boven die van de Zwitserse Teil ons geloof
verdient, weten wij niet. — J. H.'

Een hertogin als dievegge
Hertogin Gerberga, echtgenote van Gijselbrecht van Lotharingen, die
op zekere dag de schatkamer van Sint-Servatius bezocht, schepte bijzonder behagen in een allerkostbaarste zijden doek, haar getoond.
Daar de gelegenheid gunstig scheen, verstoutte zij zich in haar vrouwelijke lichtzinnigheid, de doek mee te nemen en er zich een kleed
van te laten maken.
Het feest van Sint-Servatius naderde. Niet weinig trots op haar
prachtig kledingstuk, dat de bewondering der menigte zou opwekken
en bij voorbaat zich verheugend over de luister, die zij tentoon
spreiden zou, verscheen zij 's morgens in de kerk. Gedurende de H.
Mis overviel een diepe slaap de hertogin; in een droom zag zij St.Servaas, gezeten op een gouden troon en omgeven door een menigte
heiligen. Beangstigd door dit gezicht, wilde zij tot de heilige gaan
en voor diens voeten nederknielende vergiffenis vragen. Plotseling
kwam er evenwel een vreselijke zwarte man op haar toe, die haar
slagen gaf 'over rugghe en over sijden'; hij wilde haar het gestolen
gewaad uittrekken. Dodelijk verschrikt, riep zij St.-Servatius ter
hulp; deze kwam, bood haar genadig de hand en redde haar uit de
nood. In haar droom had de hertogin echter hardop in de kerk geroepen; daardoor was grote opschudding ontstaan onder de menigte.
Gerberga, inmiddels zelf ontwaakt, toonde nu oprecht berouw en
beleed voor heel het volk haar boze daad. Tot boete schonken Gijselbrecht en Gerberga aan het kapittel van St.-Servaas vele goederen.

Margreetje van Limburg
Hertog Otto van Limburg was op zekere dag met groot gevolg van
jagers en honden op jacht gereden; zijn dochter Margreetje bevond
zich ook in de stoet. Haar moeder had haar niet graag laten meegaan; het was of zij een onheil vermoedde, zo onrustig klopte haar
hart, toen Margreetje wegging.
In het woud gekomen, zag de hertog een wonderschoon hert en nu
zei hij tegen Margreetje: 'Wacht ons hier aan de beek; dat hert
moeten wij eerst vangen, daarna keren wij dadelijk terug.'
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Margreetje wachtte en wachtte, maar de hertog verdwaalde met zijn
jagers, en hoe die ook zochten, zij konden de plaats maar niet terugvinden waar zij Margreetje hadden achtergelaten. Dat deed hun
groot verdriet, vooral de hertog maakte er zich zeer ongerust over.
Margreetje wachtte en wachtte, zij hoorde wel eens heel in de verte
hoorngeschal, maar als zij dan dacht dat zij het nog duidelijker ging
vernemen, hoorde zij opeens niets meer en schenen de jagers weer
elders bezig.
Ondertussen was het avond geworden en begon Margreetje van angst
en droefheid te schreien. Zij vreesde in de handen van rovers of in
de klauwen van wilde dieren te vallen. Daarom klauterde zij in een
boom en zou zij zo proberen de nacht om te krijgen. Een lange
hoornschal had zij in de verte nog gehoord, maar dat was de laatste
geweest.
Terwijl zij nog in de boom zat te snikken, hoorde zij gerucht van
naderende voetstappen. Het was een koopman, door de rovers uitgeschud en die tegen zichzelf klaagde over zijn noodlot, het verlies
van zijn goederen en de scheiding van vrouw en kind.
In de avond is toch alles nog stiller dan gewoonlijk in een woud; de
wind is gevallen en de vogels zijn slapen. Zo meende de koopman
eensklaps een menselijk geluid te horen, wat hem verwonderde en
tegelijk vrees aanjoeg. Hij bleef staan en nu hoorde hij het snikken
van een vrouwelijk wezen. Het gemoed van Margreetje was weer
volgeschoten; zij meende eerst met een rover te doen te hebben en
vreesde al het ergste. Nu zij daarbeneden de klacht van de beroofde
koopman had gehoord en zijn lot met het hare had vergeleken, was
zij weer in snikken uitgebroken en dat was het, wat de koopman
had gehoord.
Toen deze merkte dat het schreien uit de boom klonk waarbij hij
had stilgehouden, voelde hij zich getroost, in de eenzaamheid van het
woud een mens aan te treffen, wie hij zijn leed kon klagen. Hij verzocht Margreetje naar beneden te komen en vertelde haar heel zijn
treurig wedervaren. Margreetje voldeed aan zijn verlangen en nu beloofden zij elkaar, niet te scheiden voor een van beiden zijn tehuis
weer had bereikt. Daarop trokken zij verder het woud in, tot zij
kwamen bij een kapelletje.
In dat kapelletje huisden rovers. Zij waren echter zeker weer op
roof uit, want het kapelletje bleek verlaten. "Wel hadden de rovers
een rijk met spijzen voorziene tafel achtergelaten. Dat was natuurlijk
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juist wat zij hebben moesten, want Margreetje en ook de koopman
hadden al sinds lang niet meer gegeten; zij haalden hun schade nu
ook in.
Nauwelijks hadden zij hun bekomst, of daar reed een prachtige wagen voor met mooie paarden bespannen. Verscheidene bedienden
sprongen de kapel binnen en riepen verheugd: 'Oh, nu hebben wij
toch eindelijk Margreetje teruggevonden. Stap in, edele jonkvrouw,
en neemt met die man plaats in de wagen!' Margreetje deed dat ook,
want zowel de wagen als de paarden en de bedienden kwamen haar
bekend voor.
Het was echter niets anders dan duivelsbedrog en de Boze wilde hen
op deze wijze in nog groter leed brengen, want nauwelijks zaten
beiden in de wagen, of zij vielen in een diepe slaap en zo voerde de
duivel hen meer dan tweehonderd uren ver. Toen zij ontwaakten,
bevonden zij zich in een wildernis, ver van alle mensen. Margreetje
was er ontroostbaar over, maar de koopman sprak haar moed in en
verzocht haar te vertrouwen op God, die hen zeker zou helpen. Het
gelukte hem Margreetje te troosten; zij trokken nu verder en dwaalden vele dagen rond.
De vierde dag zagen zij een groot en prachtig slot tussen de bomen
blinken en blij, weer eens een menselijke woning te zien, trokken zij
erheen. Aan de poort gekomen, hoorden zij vrolijke muziek en zagen
zij door de vensters, hoe er daar binnen in de zalen gefeest en gedanst
werd. Zij klopten aan; de portier deed hen open en vroeg wat zij
verlangden. Margreetje zeide: 'Maar een beetje eten en wat te drinken.' Nu scheen de portier haar te herkennen, want hij zeide: 'Zijt
gij niet de dochter van de hertog van Limburg? Kom dan maar gauw
binnen, want uw vader is hier en hij was erg ongerust over u!'
Dit verheugde Margreetje zeer; zij snelde naar de zaal en daar vond
zij, gelijk zij meende, tussen het gezelschap, haar vader, die de slotheer riep en tot deze zei: 'Laat mijn dochter nu toch eens uw goud
en diamanten zien!' Dat deed de burchtheer en terwijl hij Margreetje
alles uitlegde, voegde hij erbij: 'Dat is allemaal voor u, schone jonkvrouw, indien gij mijn vrouw wilt worden!' — 'Ach, lieve jonker,'
antwoordde Margreetje, 'gij ziet toch wel, dat gij te rijk zijt voor mij!'
Toen zij dit gezegd had, kwam er een dienaar en nodigde haar aan
tafel, waar haar vader en de andere heren haar verwachtten, gelijk
hij zeide. Zij en de koopman namen de uitnodiging gaarne aan, zij
gingen in de zaal en toen de gasten haar zagen, riepen zij: 'Wees
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welkom, welkom, en zet u neer en eet en drinkt vrolijk met ons!'
Toen sprak de jonkvrouw: 'Laten wij eerst de goede God danken
voor de goede gaven, die Hij ons heden heeft geschonken.' 'Dat is
niet nodig,' antwoordde de slotheer, 'daar, neemt de beker met wijn
en laat hem rondgaan!' Nu sprak de koopman 'Heer, laat ons het
vrome gebruik in ere houden, gelijk wij dat van onze voorvaderen
hebben overgenomen.' Samen met Margreetje begon hij het onzevader
te bidden. Op hetzelfde ogenblik verdween het slot met zijn gasten
en beiden ondervonden, dat zij nogmaals door de duivel begoocheld
waren geworden. Zij schrokken er ditmaal zo zeer van dat zij buiten
bewustzijn raakten.
Toen zij weer bijkwamen, vermanden zij zich en gingen verder, tot
zij aan het strand van de zee kwamen. Toen sprak de koopman: 'Ik
zie in de verte de hut van een kluizenaar; wacht hier een weinig,
edele jonkvrouw, dan ga ik de heilige man vragen, hoe dit land hier
heet.' Met deze woorden ging hij op weg naar de kluis. Ondertussen
bemerkte Margreetje een schip, dat langzaam aan land voer. Toen
het vastgemeerd lag, kwamen de schepelingen aan wal. Zij gingen
naar Margreetje en vroegen haar, waarom zij zo eenzaam ronddwaalde. Margreetje vertelde hun alles. Nu verzochten de mannen
haar aan boord te komen; zij wilden dan wachten tot de koopman
terug was, om hen beiden dan weer naar Limburg te brengen. Zodra
de jonkvrouw echter het schip had betreden, zeilden zij weg en luisterden niet naar de koopman, die hen vanaf de oever toeschreeuwde,
hem toch ook aan boord te nemen. Zij voeren verder en verder tot
zij aan de stad Athene kwamen. Daar eiste de graaf van Athene
Margreetje als tol. Zo bleef zij meer dan twee jaren aan zijn hof.
De graaf had echter een zoon, die Etzyter of Echites heette. Deze
verliefde zich dadelijk in Margreetje. Dat kon zijn moeder de gravin,
die een boze vrouw was, niet verdragen; zij schold de jongeling en
wist de graaf te bewegen Etzyter weg te zenden naar zijn broeder.
Etzyter vermoedde echter onheil en beval zijn geliefde bij een trouwe
dienaar aan en droeg hem op, hem dadelijk te berichten, zodra Margreetje iets mocht overkomen. De jonkvrouw was erg bedroefd over
het vertrek van de jonge held, maar hij kuste haar op de rode wangen, troostte haar en nam toen afscheid met de belofte haar spoedig
terug te zien.
Toen Etzyter weg was, ontbood de oude gravin de rechters van de
stad. Zij zeide tot hen, dat Margreetje haar zoon had betoverd. Daar74

om moesten zij haar veroordelen en op een brandstapel tot as laten
verbranden. De rechters antwoorden, dat dat niet in hun macht
stond; men moest de jonkvrouw eerst naar recht en wet verhoren en
vond men haar dan schuldig, dan eerst kon men haar met een gerust
geweten veroordelen. Daar wilde de gravin niets van horen en zij
dreigde de rechters met ontzetting uit hun ambt, wanneer zij de
jonkvrouw niet veroordeelden. Door deze bedreiging geraakten de
rechters in zulk een vrees, dat zij Margreetje de volgende morgen
voor zich ontboden en haar beschuldigden de gravin 's nachts met
een mes te hebben willen vermoorden. De arme jonkvrouw kon zich
verdedigen zoveel als zij wilde, het hielp haar niets. Zij werd veroordeeld om de volgende morgen verbrand te worden.
De trouwe page had echter alles afgeluisterd, reed nu onverwijld naar
zijn heer Etzyter en meldde hem, dat Margreetje de volgende dag zou
worden verbrand. Etzyter schrok hevig door deze mare. Hij sprong
te paard en reed in een galop naar Athene.
De morgen was intussen aangebroken en de beul voerde de jonkvrouw uit de gevangenis, waarin men haar had geworpen, naar de
strafplaats. Margreetje zuchtte en weende, dat haar geliefde zo ver
weg was, zij achtte geen redding meer mogelijk, en toen zij bij de
brandstapel was aangekomen, wierp zij zich op de knieën en sprak:
'O, Heer Jezus, ontvang mijn ziel in genade; o hemelse Vader, sta
mij bij. Gij weet dat ik onschuldig ben.' Toen riep de valse rechter,
die voorzat: 'Haast je beul, en steek het vuur aan; dat meisje babbelt
te veel!'
Hij had de woorden nog niet uit de mond, of Etzyter kwam aangereden met zijn zwaard woedend om zich heen slaande, om vrij baan
te krijgen. Hij reed rechtstreeks op de jonkvrouw toe, omving haar
met beide armen, kuste haar op de wangen en op de mond en zeide:
'Lieve en edele jonkvrouw, sta op, en gij, beul, stoot de valse rechter
in haar plaats in het vuur!'
Margreetje vroeg nu vergiffenis voor de rechter, maar Etzyter wilde
daar niet van horen en beval ook zijn moeder, dat boze wijf, in de
vlammen te werpen. Nu viel de jonkvrouw hem te voet en zei: 'O,
geliefde, gedenk, dat zij u negen maanden onder het hart droeg en
dat zij u met veel pijnen baarde!' Deze bede ontroerde Etzyter en hij
vergaf het zijn moeder.
Tot vreugde van velen stierf zij niet lang daarna. Etzyter kwam aan
de regering van Griekenland. Hij huwde openlijk en feestelijk het
75

mooie Margreetje, en liet heel het volk aan die feesten deelnemen.
De beide echtgenoten leefden nog lang in vreugde en vrede samen en
stierven een zalige dood.

Reginald van Valkenburg
Op de ruïne van Valkenburg spookt het 's nachts. Een stem roept er
naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen: 'Moordenaars! Moordenaars!' terwijl twee blauwe vlammetjes overal voor
het geroep uitgaan en het begeleiden, waar het zich ook mag richten.
Reeds zeshonderd jaren roept die stem en reeds zeshonderd jaren
dwalen de vlammetjes.
Voor zes eeuwen stond het slot nog in zijn volle glans en woonden
er twee broeders uit het edele geslacht van Valkenburg, Waleram en
Reginald. Beiden beminden Alix, de dochter van de graaf van Kleef.
Maar Waleram was gelukkiger dan zijn broeder; hij verwierf de
hand van Alix en weldra werd de prachtige bruiloft gevierd. Reginald gloeide echter van nijd en wraakzucht op zijn broeder en op
Alix. Toen de bruiloft was afgelopen en het echtpaar in de bruidskamer verscheen, sprong Reginald, die zich achter het bed had verborgen, te voorschijn en stiet eerst zijn broeder en daarna ook Alix
zijn dolk in de borst. Walerajn greep met de rechterhand naar de
schuimende, bloedende wonde en vervolgens naar zijn broeder, die
hij met de bebloede hand in het gelaat sloeg: maar de krachten begaven het, hij zonk ontzield terug.
Reginald sneed de ongelukkige bruid een haarlok af en vluchtte na
de lijken in een keldergewelf te hebben gesleept. Des anderendaags
was er grote rouw en droefheid op het slot Valkenburg, want iedereen hield van de goedhartige Waleram en de even schone als deugdzame Alix. Niemand twijfelde eraan of Reginald was de dubbele
moordenaar. Overal zocht men hem, hij was evenwel niet meer te
vinden.
Destijds woonde in een bos in die streek een kluizenaar, die dag en
nacht voor het altaar van een kleine kapel naast zijn huis, in het
gebed verzonken lag. Het was al middernacht, toen er nog iemand
aan de deur van de kluis klopte en in 's hemelsnaam smeekte om
binnengelaten te worden. De kluizenaar opende en herkende Reginald, die hem te voet viel, al het voorgevallene bekende en hem tot
bewijs van de waarheid de afdruk van een bebloede hand op zijn
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aangezicht toonde, die zich onmogeHjk nog met water het afwassen.
Toen de man Gods alles vernomen had, sprak hij: 'Blijf deze nacht
bij mij, ik zal God bidden, dat Hij mij openbare wat gij doen moet
om van zulk een grote misdaad vergiffenis te verkrijgen.' Na deze
woorden knielde hij voor het altaar neer. Reginald knielde naast hem
en zo baden zij tot het begon te schemeren.
Toen de morgen aanbrak, zei de kluizenaar: 'De hemel heeft mij
dit ingegeven: gij zult, als een ootmoedig pelgrim, van hier uit gedurig naar het noorden gaan, tot gij geen aarde meer onder uw voeten
hebt; daar zal u een teken verder raden.' Reginald antwoordde deemoedig 'amen', vroeg de heilige man zijn zegen, trad voor de Godslamp, waar hij op bevel van de kluizenaar de haarlok van Alix in
de vlam hield en tot as liet verteren.
Nu verliet hij de kapel en ging als pelgrim verder en verder, altijd
naar het noorden. Met hem gingen twee gedaanten, aan zijn linker
een zwarte en aan zijn rechter een witte. De zwarte hield hem de
verlokkingen van de wereld voor, terwijl de blanke gedaante hem
versterkte in zijn goede voornemens van boete en tegenover de genietingen van de wereld, de eeuwige vreugden van de hemel stelde.
Vele dagen en weken en menige maand waren er reeds verlopen, toen
hij op zekere morgen geen grond meer onder de voeten vond en hij
de grote wereldzee voor zich zag. Tegelijkertijd naderde een bootje,
dreef aan de oever en een gestalte die erin zat, wenkte hem en zeide:
'Wij verwachten u!' Daaraan herkende Reginald het teken; hij steeg
in het bootje, gevolgd door de twee begeleiders. Zo voeren zij naar
een groot schip met volle zeilen.
Toen zij op het schip kwamen, verdween de gedaante en voer het
schip weg, terwijl Reginald met zijn begeleiders in het ruim afdaalde.
Daar stond een tafel met drie stoelen. Aan die tafel namen de gestalten plaats; de zwarte haalde ivoren dobbelstenen te voorschijn en nu
begonnen die twee te dobbelen om de ziel van Reginald.
Reeds zes eeuwen ijlt het spookschip zonder stuurman of roeiers over
de grote wereldzee en even lang doen de beide gedaanten de dobbelstenen rollen om Reginalds ziel. Zij zullen niet ophouden voor de
Jongste Dag.
Schippers, die op de Noordzee varen, hebben het spookschip vaker
ontmoet. Zij trachtten het zoveel mogelijk te ontwijken, want een
ontmoeting beduidt een voorteken van rampspoed.
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Reinout van Valkenburg
Toen graaf Reinout van Valkenburg uit de oorlog kwam, ging zijn
moeder hem tegemoet en vertelde hem de blijde gebeurtenis. Zijn
vrouw had hem een zoon geschonken. Dat was de eerste dag.
Maar toen zij zijn wonden zag, meende zij dat het voor de gravin
beter was, Reinout niet te zien.
Reinout, doodziek van de koorts zijner wonden, vroeg nog een blank
gespreid bed, en daar, waar zijn vrouwe niets van zijn aanwezigheid
kon merken, legde hij zich neer en stierf, zonder zijn vrouw of zijn
zoon te hebben gezien.
De tweede dag, toen de gravin de klokken hoorde luiden voor de
dode, die haar zo dierbaar was en die zij in verre streken nog in
leven waande, vroeg zij aan de moeder van haar heer, waarom toch
de klokken zo droevig klonken. De moeder suste haar en zeide:
'Voor een processie.'
De derde dag, toen de gravin de lijkkist van Reinout hoorde dichtspijkeren, vroeg zij, wat dat toch voor getimmer was in het slot. De
moeder suste haar en zeide, dat de timmerlieden de zoldering herstelden.
De vierde dag, toen de gravin de priesters de gebeden hoorde zingen
in de lijkstoet, vroeg zij, wat die dodenzang toch te beduiden had.
De moeder suste haar en zeide, dat het de pelgrims van Aken waren,
die naar San Jago di Compostella trokken.
De negende dag, toen de gravin vroeg, welk kleed zij de volgende
dag aantrekken zou, suste de moeder haar en zeide, maar liever geen
bonte kleding te gaan dragen, wijl zwart haar wel beter zou staan.
En toen de gravin vroeg, waarom zij dan moest gaan als een rouwende, viel de moeder de jonge vrouw om de hals en snikte zij het uit,
wat zij niet meer voor zich kon houden: dat de jonge graaf overleden
en begraven was.
En toen de jonge gravin, krankzinnig van droefheid, de aarde verzocht, zich te openen en haar te verenigen met haar gemaal, spleet
de barmhartige aarde vaneen en verzonk het slot in de diepte met de
jonge gade, die zich dus verenigde met haar geliefde Reinout.
Waar eens het slot stond, wortelt sindsdien een reusachtige eik. Nog
elke avond zweven om zijn top twee blanke duiven, duif en doffer.
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De vloek van Ensebroeck
Lange jaren geleden leefde er op het slot Ensebroeck onder Neeritter
een Spaans ridder. Het was een wreed en hardvochtig man, die niets
gaf om God noch gebod. Hij verbraste zijn eigen goed en dat van
zijn vrouw, denkende dat het niet op kon en dat het wel altijd zou
duren. Hartstochtelijk jager, deinsde hij voor niets terug en het kon
hem, bij gebrek aan grof wild, niets schelen zijn schutterskunst wel
eens te beproeven op een geen kwaad vermoedende werkman, timmerman of dakbedekker, die op het dak bezig was, of op herders,
die op de heide hun kudde hoedden. Zijn echtgenote, een vrome
vrouw, trok zich dat gedrag zeer aan en zelf niet veel beter behandeld wordende door haar ruwe gemaal, kwijnde zij vereenzaamd weg
in haar vertrekken, die lagen boven de zaal, waar haar man met zijn
woeste makkers in gezelschap van licht vrouwvolk zijn goed en het
hare verkwistte.
Op zekere dag trok er door het gehucht Oilder, waar het slot Ensebroeck stond, een oude liereman. Hij speelde langs de deuren, maar
zijn spel was even mistroostig als zijn verarmd, verouderd uiterlijk
en het bracht hem ook maar weinig op. Zo kwam hij tot aan het slot
en hoorde daar het feestgebras. Hij begreep al gauw, dat hij daar
niet met zijn droevige deuntjes behoefde te beginnen en daarom
speelde hij daar zo vrolijk het hem nog maar enigszins mogelijk
bleek en zo vlug, als zijn oude vingers het hem nog toelieten. Niemand scheen op zijn spel te letten. De woeste ridder keek wel eens
naar hem, maar had wel iets anders te doen dan medelijden te betuigen met een afgeleefde speelman. Toen de burchtvrouw, die wel begreep met wat een gepijnd gemoed die speelman nog poogde een
lustig wijsje te spelen, zag dat de oude man een vergeefs beroep deed
op de woeste gasten, wierp zij hem vanuit het raam een zilveren
geldstukje toe.
Dat had de ridder gezien en om zijn vrouw nu te tergen, liet hij de
speelman grijpen en in de duistere vochtige kerker onder het slot
werpen. Daar bleef de oude man geruime tijd de gevangene van de
woesteling, tot hij op zekere dag van koude en ontbering stierf, terwijl de kreten van zijn doodsnood overstemd werden door het gedruis
van de feestende brassers en dansers boven zijn hoofd. In een uiterste
opwelling van gramschap over zijn onmacht vervloekte hij het slot
en de woeste slotheer en stierf.
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Kort daarna stierf de gemalin van de jonker ook. Nu kende diens
brassen geen grenzen meer en spoediger dan hij verwachtte, was hij
aan het eind van zijn feesten en had hij alles schandelijk erdoor gebracht. Alleen het slot, niet veel meer dan een ruïne, restte hem nog.
Het geld voor het onderhoud van de gebouwen ontbrak hem dra;
enige hevige stormen deden de rest. Er bleef hem niets meer over dan
de kerker te betrekken, waarin hij eens de oude zanger had opgesloten en diens dood had verhaast.
Nu zocht hij zijn verhaal bij zijn vroegere vrienden en er waren er
wel onder, die de wilde kameraad nog wel mochten. Op zekere nacht
keerde de jonker naar zijn kerker terug; hij had gefeest zoals nog
nooit en toen hij dronken aan zijn kot kwam, braakte hij zulke
vloeken en godslasteringen uit en verwenste hij zichzelf zo, dat op
een gegeven ogenblik de Boze verscheen en de liederlijke jonker
worgde; de honden verscheurden zijn lijk en zo werd het de volgende
morgen gevonden.
De bouwvallen van het slot stortten spoedig in puin en zo was de
vervloeking door de oude speelman in vervulling gegaan.

Een, twee, drie en vier oren
Toen keizer Karel V in 1520 zijn blijde inkomst in de stad Maastricht
deed, zou hij tijdens zijn verblijf daar bij de boogschutters te Wijk
de vogel hebben afgeschoten. Na afloop van de wedstrijd begaf hij
zich naar de 'luibe' der handboogschutters en nam bereidwillig hun
aanbod aan, samen met hen een pint bier te drinken. Het bedienende
meisje offreerde hem een pot bier uit de hand, maar de keizer, die
van schertsen hield, betuigde haar zijn spijt, haar aanbod te moeten
afwijzen, omdat hij er geen kans toe zag, een bierpint, die maar één
oor had, aan te vatten, wanneer dit oor door de brengster in beslag
genomen werd. De meid verwijderde zich verlegen, om weer dadelijk
terug te komen met een pint met twee oren. In haar verwarring had
zij echter onbedacht de beide handen in de beide oren gestoken, zodat
de keizer andermaal haar aanbod moest afslaan. Geheel verbijsterd
maakte het meisje nu rechtsomkeert, nam nu een kan met drie oren,
maar hield bij vergissing het derde oor naar zich toegekeerd, toen zij
de keizer de drank aanbood. Zodoende was deze nog in de onmogelijkheid de bierpot behoorlijk aan te nemen. Eerst toen het meisje voor
de vierde maal terugkeerde, ditmaal met een pint met vier oren, kon
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de keizer het aangebodene aanvaarden. Daarbij vergat hij niet het
meisje voor haar verlegenheid schadeloos te stellen.

Een onschuldige gehangen
In het jaar 1595 deed het volgende zich voor te Weert:
Een knecht was door zijn heer naar de markt gezonden om haringen
te kopen en had het benodigde geld daarvoor meegenomen. Hij kwam
aan een haringkraampje, koos drie haringen uit, die hij in de hand
nam en wilde de mensen betalen. Die mensen waren echter niet baas
van de kraam en terwijl de baas werd geroepen, kwamen andere
kopers nader en drongen de knecht op zijde. Toen sprongen plotseling enige kramers, die in de nabijheid zaten, op, grepen de knecht
en betichtten hem, dat hij met de haringen had willen weglopen zonder ze te betalen. De knecht hield echter zijn onschuld vol en zei dat
dat niet waar was. Het baatte hem niets, hij werd gevangen genomen,
veroordeeld en naar de galg geleid.
Toen hij nu op de ladder stond, bad hij God, die toch wist dat hij
onschuldig was, dat Hij zijn onschuld toch aan de dag mocht laten
komen. Terwijl hij nog zo bad, stiet de beul de ladder onder hem
weg. 2o hing hij drie uren tussen hemel en aarde en had de ogen
gesloten als een die slaapt en niet als een gehangene. Daarover ontstond gemor onder de soldaten. Eindelijk, nadat de knecht drie uren
had gehangen, kwam er een ruiter aangereden en sneed de strop van
de gehangene door. De knecht viel nu naar beneden, maar bleef op
zijn voeten staan; hij opende de ogen en keek rond, of hij ontwaakte
uit een diepe droom.
Het voorgevallene werd nu zo spoedig mogelijk gemeld aan aartshertog Albert en op diens last werd de knecht naar Brussel gebracht
en begeleid door drie trompetters te paard daar in triomf door de
straten gevoerd.

Het beroep op Gods oordeel
Bij het overlijden van de vorstin-abdis... van Thorn, in het jaar zestienhonderd e n . . . , waren twee bloedzusters, de gravinnen Margaretha en Maria a Marca tegelijkertijd kanunnikessen en dus bij de
nieuwe keuze beiden verkiesbaar. De stemming bracht echter een
verrassende uitslag, want er waren een aantal stemmen uitgebracht
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op M. a Marca. De stemmen, die daarop gevallen waren, wilden de
beide zusters zich toeëigenen. Zij beweerden beiden de gekozene te
zijn.
Dit had tot gevolg, dat er tussen de zusters een hevige woordenwisseling ontstond, waarbij zij zich zo opwondden, dat zij zich op Gods
oordeel beriepen.
Eerder dan zij dit verwachtten, zou dit geschieden, want de oudste
gaf dadelijk de geest en de jongere stierf eer het avond was.
Allen, die de verkiezing hadden bijgewoond, beschouwden de dood
der beide zusters als een teken van boven, dat God zich niet ongestraft laat ontbieden.
Onder grote verslagenheid werden de zusters begraven en elk lichaam
afzonderlijk in een loden kist gelegd, echter tezamen in een kelder
onder het middenpand van de kerk.
De noodlottige afloop van die verkiezing en ook het zeldzame dubbele afsterven waren allang vergeten toen ongeveer anderhalve eeuw
later, bij het vernieuwen van de kerk de kisten werden teruggevonden. Ook toen bleek er nog iets geheimzinnigs in deze geschiedenis,
want bij het openen der kisten bleek een geraamte geheel vergaan,
zodat er niets meer van overgebleven was, terwijl van het ander
enkel wat kwalijk riekend water restte.
Of dit het overschot van Margaretha dan wel van Maria was, is
voor eeuwig een geheim van God gebleven.

Nachtelijk feest
In de nacht van Sint-Georgius of Sint-Joris wordt in de overblijfselen van de oude Maasburcht te Afferden, die omstreeks 1390, als
zijnde een roofslot, uit wraak door de Geldersen werd afgebroken
en die ongeveer 70 a 80 meter van het tegenwoordige veerhuis stond,
onder de grond gekletter van wapens en gestamp van paarden gehoord. Het zijn de oude ridders die op hun schilden slaan en de oude
rossen die met hun hoeven trappelden en zo het feest van de patroon
van de ridderschap meevieren.

De zilveren hoefijzers
Te Sichen in België, ongeveer 4 km van de Nederlandse grens en
8 km van Maastricht, zou een roofslot hebben gestaan, waarin rid82

ders huisden die tevens geestelijke heren waren. Dit belette hun niet
het land in de omgeving af te stropen. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel last van hen. Zij deden hun srooptochten te paard
en waren zo rijk en verkwistend, dat de hoeven van hun paarden
met zilver waren beslagen. Dat hoefbeslag lieten ze echter het achterste voor zetten, ten einde door de indruk van de hoef de buurt in
de waan te brengen, dat ze op strooptocht waren, wanneer ze thuis
zaten, en omgekeerd, dat ze thuis lagen, terwijl ze waren uitgereden.
Zij voerden hun rooftochten altijd des nachts uit; dat duurde tot ze
eindelijk op zekere nacht gezamenlijk werden uitgemoord.

De Stalberg
Het slot de Stalberg bestreek de hele loop van de Maas te Well en
was daardoor een gevreesd punt voor de schepen, die in de middeleeuwen een levendig handelsverkeer onderhielden; naar de landzijde
was het een geduchte sterkte voor de ridders, die veilig in hun toren
huisden.
Van ouder tot ouder heeft men altijd weten te verhalen, dat de Stalberg bewoond werd door edellieden, die zich naar hun bezittingen
van Stalbergen noemden, maar die, hun adel tot oneer, het allesbehalve edele bedrijf van roofridder uitoefenden.
Volgens de sage lieten die roofgierigen enige van hun paarden averechts beslaan, zodat de indrukken van de hoefijzers op de losse
grond nimmer het juiste spoor aanduidden. Zo kon men menen, dat
de heren afwezig waren, terwijl zij juist in hun toren op de loer
lagen, en omgekeerd waren zij op rooftocht, wanneer men uit de
verse sporen van de paardehoeven meende te moeten besluiten, dat
zij pas hun sterkte waren binnengereden.
De gevangenen die zij maakten, waren meestal kooplieden. Zij sloten
deze op in een hechte toren of in een onderaards hol en lieten ze niet
dan tegen zware losprijs vrij. Dit duurde zolang tot machtige vorsten
een einde maakten aan die stroperijen, de heren doodden of verdreven en het slot met de grond gelijk maakten.

Drie geslachten
Van het kasteel te Well heeft de sage altijd geluid, dat op Well slechts
drie heren van één geslacht achter elkaar zullen zijn. Dit is werkelijk
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het geval geweest met de Limburg Styrums, de De Pas', de Liedels
en de Schloisniggs.

De dobbelaar op Lichtenberg
"Zteï laat in de avond zaten eens enige ridders op Lichtenberg te
brassen en te dobbelen. Onder hen bevond zich de slotheer van een
naburig kasteel, een dapper, doch ook goddeloos edelman. Hij had
die avond al zijn geld reeds verspeeld en wilde juist zijn zwaard verpanden, toen een harde bons op de poort werd gehoord: een late
bezoeker meldde zich aan. Het bleek een monnik te wezen, die hier
blijkbaar wilde overnachten. In zijn dronkenschap en wellicht ook
uit ergernis om zijn verlies, begon de ridder de kloosterling te honen.
'Ik was juist van plan m'n ziel te verdobbelen, wat dunkt u ervan?'
spotte de ridder.
'Niemand weet dag noch uur,' klonk het waardige antwoord van
de monnik, 'wie weet hoe spoedig reeds uw uur zal slaan. Ik zal
echter voor u bidden, opdat de H . Maagd u bijsta en God uw ziel
genadig weze . . . hedennacht om twaalf uur!'
Verbluft door deze vreemde voorspelling, wist de ridder aanvankelijk niet te antwoorden. Toen hij zijn woede over dit onverwachte
antwoord tegen de monnik wilde uitrazen, bleek deze op onverklaarbare wijze verdwenen.
Hij zou intussen laten zien, dat hij zich door geen bedelmonnik bang
liet maken, dat hij voor niets, voor hel noch duivel vervaard was!
Ofschoon een onweer was opgekomen, steeg hij te paard en reed de
nacht in. In dolle galop joeg hij voort door het al feller woedende
onweer.
Plots bleef zijn paard staan. Bij het licht van een bliksemstraal zag
hij, dat hij zich boven een afgrond bevond, in welks diepte een
stroom bruiste. En wat waren dat voor donkere gestalten achter hem,
die hem in de diepte drijven wilden? Joelden daar geen hellegeesten
door stormgeraas en stroomgedruis?
Het koude zweet brak hem uit. Heel zijn verbrast en schuldig leven
zag hij in een enkel moment voor zich. Een berg van zonden tegen
luttel goeds. Hij voelde zich reeds een gedoemde... en kende nu
vrees! Hij poogt te bidden. Vergeefs, hij weet geen woord te denken
of te zeggen. Een vaag berouw komt in hem op; hij wil zich bekeren
en roept in zijn angsten de bijstand van de H . Maagd in.
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Een vreselijke donderslag kraakt, maar door de plots erop volgende
stilte klinkt ook zacht en vredig een klokje, dat het Angelus luidt
voor middernacht. Hij hoopt opnieuw te mogen leven, een beter
leven ditmaal. Alsof het paard voelt, uit de klauwen des duivels te
springen, rent het nu plots in razende vaart weg over de SintPietersberg.
Eer de laatste galm van het angelusklokje is verklonken, bevindt zich
de ridder voor het klooster Observanten. Vanzelf heeft het weghollende paard hem hierheen gevoerd. De ridder begrijpt het teken des
hemels en klopt aan.
Sindsdien heeft hij als kloosterling een berouwvol en voorbeeldig
leven geleid.
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Van stichtingen en oorsprongen
De rogstekers
Het is al honderden en honderden jaren geleden dat het gebeurde.
Toen moest op zekere dag een visboer uit Holland een kar vis brengen naar Roermond. Op weg daarheen werd de man een verkeerde
weg gewezen en zo kwam hij vóór dag en dauw in Weert terecht.
Terwijl zijn kar over de hobbelige keien hotste, glipte er opeens een
reuzenrog van de slijmerige lading vis en viel op de keien. De visboer, die dit niet merkte, reed door, de Maaspoort uit, in de richting
van Roermond.
Onderwijl waren de bewoners van Weert zo stilaan wakker geworden en had er al gauw een de rog opgemerkt, die daar op de straat
lag te spartelen en met zijn vervaarlijke staart sloeg. De Weertenaar
die nog nooit zulk een beest had gezien, sloeg de schrik om het hart.
Dat was vast en zeker een gedrocht uit de hel, een monster van de
duivel. De man waarschuwde dadelijk zijn huisgenoten en in tijd van
enige minuten wist het heel de straat. Zulk een monster had nog niemand gezien; dat was de bare duivel wel in persoon. Dadelijk werden
nu boden gestuurd naar de burgemeester en de pastoor en toen de
helleman van de naderende ramp vernam, want dat moest dat hellevee toch zeker wel betekenen, trok deze met de bel eropuit en belde
alle dappere mannen van Weert samen.
En de mannen van Weert lieten zich dat geen tweemaal zeggen. Van
alle kanten kwamen ze al opdagen met harken, gaffels en schoppen,
om van oude hellebaarden en lansen nog maar te zwijgen. Maar ze
voelden dat ze mogelijk nog niet met man genoeg zouden zijn en
daarom ging Hendrik Vos, ten einde de opmars zoveel mogelijk te
verhaasten — iets wat hij niet beter meende te kunnen, dan door op
zijn os te klauteren en deze te doen 'draven' — er met dat dier op uit.
Dat was me een tumult in het anders zo rustige Weert. De bel van
de helleman klonk, de noodklokken werden geluid, er rumoerde
krijgsgeschreeuw en wapengedruis. Eindelijk trokken alle dappere helden op in de richting van de plaats waar de rustverstoorder schrik aanjoeg door zijn heftige bewegingen en het slaan met zijn getande staart.
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De dapperen hielden zich zoveel mogelijk schuil achter de geweldig
grote trommel van de tamboer, die alle ogenblikken omkeek of de
anderen ook nog volgden. Zodra de helden van de andere kant de
pastoor zagen naderen, kroop hun de gezonken moed weer wat uit
de schoenen waarin hij was gezakt en nu bleef hangen ter hoogte
van hun knikkende knieën.
Toen men na een geforceerde mars de plaats had bereikt, waar het
monster lag dat de stad met dood en verderf bedreigde, hield de een
zich nog al meer achter de ander, en allen weer achter de tamboer,
die nu nog vaker omkeek of de andere helden er nog waren.
De pastoor had in de algemene verwarring en in de overdreven
zenuwachtigheid, zijn kalmte kunnen bewaren; dat was hij trouwens
aan zijn waardigheid verplicht. En terwijl de koster, 'met 'n rockeleyn bekleed,' een emmer wijwater aandroeg, verzocht de pastoor
ernstig een beetje plaats te maken, want hij wilde het toneel van de
komende bloedige strijd eerst wijden. Toen dat was gebeurd, kregen
de helden wat meer moed en werden de harken, de gaffels, de schoppen en de zeisen geheven, m a a r . . . niemand deed een stap nader.
Jan Koek stond met zijn lans in de eerste rij. Hij was dapperder dan
zijn naam en een buurvrouw van hem riep hem toe: 'Steek toch, Jan!
Steek toch met betrouwen, want anders zal het ons allen berouwen!'
Maar Lies, de vrouw van Jan, snauwde haar buurvrouw al gauw
toe: 'Als jouw Jan stond, waar mijn Jan nu staat, zou je tegen jouw
Jan niet zeggen, zoals je nu tegen mijn Jan zegt: Steek Jan!, maar
dan zou je tegen jouw Jan zeggen, wat ik nu tegen mijn Jan zeg:
J a n ! . . . ' en mee pakte zij haar Jan bij zijn kraag en trok hem uit
het eerste gelid.
Nu Jan niet durfde steken, durfde het niemand en ware er niets
gebeurd, dan stonden de helden van Weert er nog en lag de vis er
ook nog. Gelukkig gebeurde er iets. Daar kwam een huifkar aangehotst, dezelfde kar die enige uren tevoren door de slapende stad
was gereden. De man had het gelui van de noodklokken gehoord en
toen het paard gekeerd. Korter bij de stad hoorde hij het tromgeroffel, vervolgens het wapengekletter en toen hij midden in het gedrang kwam, vroeg hij, wat er eigenlijk gaande was.
Men wees hem op de vis. 'Aha!' riep de visboer, blij verrast en wilde
zich door de rijen dringen. Doch nu hielden de helden hem terug.
'Neen, man, dat nooit, wij zijn voor je ziel en je leven aansprakelijk!
Zulke roekeloosheid, gelijk aan zelfmoord, kunnen wij niet toelaten!'
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Maar de visboer, een erg potig man, zette de helden al gauw op zij,
greep zijn vis en legde hem doodbedaard weer op zijn kar zeggende:
'O, domme Weertenaren, wat u brengt in zulk' benauwenis.
Is geen baarlijke duivel, maar een simpele vis!'

De overwining van Einighausen
Van Einighausen, een gehucht ten oosten van Limbricht en tot deze
gemeente behorend, verluidt het: Honderden jaren geleden zou daar
ter plaatse een bloedige veldslag zijn geleverd. Het hele dorp werd
daarbij vernietigd, op één huis na dat was blijven staan. De commanderende generaal van de overwinnende partij wilde natuurlijk
een renbode met het bericht van de overwinning naar de keizer zenden. Nu wist niemand van zijn officieren, noch van zijn soldaten,
de naam van de plaats waar zij de zege bevochten hadden en de inwoners zelf waren allen gevlucht. Wat te doen? Van heel de plaats
staat maar een 'einig Haus!' zei een van de officieren. De generaal
hoorde dat; hij bedacht zich even en besliste toen: 'Als er van de
plaats maar één 'einig Haus' meer staat, zal ze ook Einighausen
heten'. Zo werd het de keizer bericht.
Van dat 'einig Haus' zou thans nog een gedeelte te zien zijn op de
plaats, waar het tegenwoordig Op-de-Hoof wordt genoemd.

Rolduc
Te Doornik woonde de geleerde scholaster Ailbertus van Antoing.
Op zekere dag in gebed verzonken, zag hij plots voor zich een prachtig oord: een met hoge eiken begroeide heuveltop en twee beken.
Tegelijkertijd hoorde hij een stem, die hem zeide: 'Ga naar de plaats,
die Ik u heb getoond en wijd ze Mij toe!'
Ailbertus nam de pelgrimsstaf en, vergezeld van zijn broeders Thyemo en Walger, trok hij naar Tongerenland, voorbij Maastricht tot
hij eindelijk in het Wormdal bij de burcht van de Saphenberchs de
plek herkende, die hem in het visioen was getoond. En terwijl hij
neerknielde om God te danken voor het gelukkige bereiken van zijn
reisdoel, hoorde hij en ook zijn broeders van onder de aarde een
veelvuldig gerinkel van schellen en een geheimzinnig klokkengelui
van zulk een hemelse klank, dat hij het begreep als een nieuwe aanduiding van God.
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De uitverkoren plek was echter ook reeds aan de bewoners uit de
omtrek bekend; zij hielden haar voor heilig, wijl zij daar meermalen
hemelse verschijningen hadden gezien en lieflijke melodieën, als van
hemelse geesten gespeeld en gezongen, hadden gehoord.
Ailbertus was verwant met het huis Wassenberg. De nodige terreinen
verkreeg hij van graaf Adalbert van Saphenberch, die in het land
van Rode een jachtslot — denkelijk waar te Herzogenrath het tegenwoordige kasteel verrijst — en uitgestrekte bezittingen had. De vrome Ailbertus stichtte er de tegenwoordige zeer merkwaardige crypte,
in ir08 gewijd.

Het schinkenmannetje te Venlo
In de achtergevel van het stadhuis te Venlo — gebouwd 1595-1598
— staat in een nis een stenen beeld, bekend onder de naam van het
Schinkenmanke. Het is van arduin en moet een boertje uit vroegere
tijd verbeelden. Voor de Venlonaars is het mannetje een weerprofeet;
de kleur namelijk van de steen waaruit het is gehouwen, wordt bij
naderend vochtig weer donker, en bij helder weer licht grijs.
Volgens de overlevering, zou er in de vijftiende eeuw een grote hongersnood hebben geheerst te Venlo. Alle voorraden van mondbehoeften en levensmiddelen waren uitgeput en in de omtrek van de stad
was niets meer te vinden. Er was naar alle zijden om hulp gevraagd
en begaan met het lot van de smachtende Venlonaars kwamen eindelijk de boeren van Neer en uit het Gulikerland opdagen. Zij reden
karren met schinken (hammen), brood en graan binnen de veste en
lenigden aldus de grote nood, die er heerste.
Uit erkentelijkheid voor die hulp schonk de magistraat aan die
vreemde boeren het privilegie, om vrij — zonder betaling van standof marktgeld — hun koopwaren op de Venlose markt te veilen, en
tot blijvend aandenken aan dat feit werd het Schinkemdnke op de
markt geplaatst.
Het beeldje zou dus volgens de overlevering, die het wil terugvoeren
tot de vijftiende eeuw en in verband brengen met een geschiedkundige omstandigheid, die van elders niet bekend is, een dankbare herinnering aan de hulpvaardige boeren zijn.
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Maastricht
'Omtrent het jaar 3926, naer de schepping, des Wereldts, hebben
de Romijnsche Veldtheeren het Beginsel en den Naem aen de Stadt
van Maestricht gegeven, volgens de woorden van de oude Historie
Schrijvers: Erat enim hic locus ubi copiae RomanortTm Mosa Trajectum faciebant, ducente illuc via militari sive calciata.
Dat is: want hier was de plaetse alwaer de Romijnsche krijgslieden
des Maes-Treck, oft den tocht over de Maese deden, leijdende naer
den steenweg of te kasseij. En van dit trecken over de Maese heeft
dese Stadt den Naem van Maestricht ontvangen.'

TJ. de Boek
De Hessenberg
De Hessen, een Germaanse volksstam, waren opgetrokken naar de
Romeinse versterking Coriovallum, het oude Heerlen. De Romeinse
soldaten, die er in bezetting lagen, trokken de Hessen tegemoet.
Langs de Haereweg gingen ze over Schrievershei naar de Brunsummerhei, waar de Hessen hen opwachtten.
Daar had een bloedige slag plaats, zo bloedig, dat het water van de
beek die door de hei loopt, er rood van gekleurd werd. Daarvandaan
kreeg zij de naam Rodebeek, welke naam zij nog draagt.
Bij het einde van de slag werden de lijken verbrand; ook dat van
de aanvoerder der Hessen, die in de slag was gesneuveld. De as van
de verbrande lijken werd verzameld en in urnen gesloten. Er werd
een grafheuvel opgeworpen, die de as van de gevallenen zou bewaren ten eeuwigen dage. Ieder van de overgebleven strijders der
Hessen vulde zijn helm met zand en wierp het op die grafheuvel.
2 o ontstond de Hessenberg, maar het volksgeloof maakte er een
Heksenberg van, waar die beruchte wijven de heksensabbat op vierden. Nog vertellen de bewoners van de Heksenberg, dat daar het
gouden kalf begraven is. Welk gouden kalf, wordt er niet bij verteld,
al spreekt men altijd bepaald van het gouden kalf.

De knopen
Toen de zogenaamde Lange Gang van de Sint-Servaaskerk te Maastricht werd gebouwd, hadden de deken en de vijf kapelaans met de
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bouwmeester akkoord gemaakt, dat zij elk een ontwerp zouden maken voor één van de zeven ramen, die in die gang werden geplaatst.
Zo gebeurde het ook en zes van de zeven ramen waren al klaar. De
ruimte voor een zevende raam bleef nog open en de bouwmeester lier
vragen wat daarmee moest gebeuren.
De deken kwam, bezichtigde alles met de bouwmeester en meende
wel, dat het zevende raam zo en zo moest worden gemaakt. Daarna
verwijderde hij zich.
Een paar minuten later kwam de oudste kapelaan bij de bouwmeester
en vernam van deze, welke plannen de deken met dat raam had.
'Och wat!' zei de kapelaan, 'wat zou de deken toch! Die heeft daar
helemaal geen verstand van. Zo en zo moet je het doen, dan zul je
eens zien, wat dat uitmaakt!'
De bouwmeester hoorde dat relaas aan en dacht er het zijne van.
N a een poosje kwam de tweede kapelaan en keurde op gelijke wijze
alles af, wat de eerste had voorgesteld.
'Nee, nee, dat lijkt op snert! Daar zou je de gehele gang mee bederven. Als ik je eens een raad mag geven, laat het dan zo en zo maken.
Dat wordt een pracht om te zien!'
Nummer drie vertrok en vervolgens kwamen de drie overige kapelaans, telkens de voorstellen van hun voorganger afbrekend.
Toen de jongste kapelaan bij de bouwmeester kwam en zijn plannen
ontvouwde, ergerde deze zich zo aan al dat gezwets en gekritiseer,
dat hij begon te vloeken.
'Ja, ja!' zei de kapelaan, 'dat mankeert er nog maar aan; je moet er
ook nog maar een paar knopen (betekent: vloeken) op zetten, dan
wordt het zeker mooi!'
'Best!' antwoordde de bouwmeester. 'Wij zullen het dan ook maar
met knopen maken!'
En toen heeft hij de knoopornamenten laten uitvoeren, die men nu
nog aan een van de ramen van de Lange Gang kan zien.
Een andere verklaring van het knopenornament luidt: Ten tijde van
de beeldenstorm wilden enige woestelingen deze ramen vernielen door
ze met touwen stuk te rukken. De touwen braken evenwel, doch de
knopen bleven als versiering en herinnering versteend aan de raamrozetten verbonden.
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De Spilstraat te Maastricht
Deze straat kreeg haar naam aldus: Ter ere van de heilige Petrus,
martelaar (f 7 april 1252), werd er in 1253 of 1254 door de predikheren in hun kerk een feest gegeven. Er was een grote toeloop van
volk. Dit trok door de straat, die tot dan toe de straat naar de
Hochterpoort heette. In die straat zaten enige vrouwen voor de deur
van haar huizen te spinnen. Zij zeiden tegen de omstanders: 'Kijk nu
eens, wat die preekheren weer hebben uitgevonden om zich te verrijken. Om weelderige kloosters te kunnen bouwen en veel geld bijeen
te schrapen, hebben zij een nieuwe heilige, een martelaar, uitgevonden.'
Terwijl zij op deze wijze spotten, werd plotseling de hele draad met
bloed gekleurd en raakten haar spinnende vingers er geheel mee besmeurd. Dit ziende, veegden zij zich gauw de vingers af, denkende
dat het bloed uit een klein wondje liep. Maar toen zij zagen, dat er
geen schrammetje aan de vingerhuid te bespeuren was en de draad
met bloed was geverfd, werden zij toch bang en riepen: 'O, God, wij
hebben het bloed van een martelaar bespot!'
In hun angst holden zij tussen de menigte door naar de prior. Daar
vertelden zij het gebeurde en toonden de bebloede draad. De prior
verwerkte dit wondere voorval dadelijk in zijn feestpreek. Maar een
schoolmeester, die stond tussen de menigte, luisterend naar de woorden van vermaning en van verheerlijking van Gods werken, kon zijn
mond niet bedwingen. 'Nu, zie eens aan,' fluisterde hij spottend tegen
zijn kennissen, 'hoe die sluwe paters die onnozele gelovigen bedriegen. Zij zijn met enige vrouwen die zij heel goed kennen overeengekomen, een draad in bloed te dopen en dan dat grapje voor een
mirakel uit te geven.'
Nauwelijks had hij dit gezegd of een kwaadaardige koorts overviel
hem. Hij moest door zijn vrienden naar huis worden gedragen. Daar
bestelde hij de prior, bekende zijn schuld en verzocht hem, ter ere
van de heilige die hij had bespot, en tot penitentie voor zijn onwaardig gepraat, voor de hele stad bekend te maken wat er was gebeurd.
En wonder, niet zodra had hij deze wens tot eerherstel uitgesproken,
of hij genas volkomen.
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De koning van Spanje
Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, waar het 'de
Koning van Spanje' heet. De koning zou daar hebben gerust en zich
er in zijn helm of in zijn zwaardschede en dronk uit de Gulp hebben
laten brengen.

Lottum = lot er um
Lottum, dat onder de gemeente Grubbenvorst hoort, zou zijn naam
te danken hebben aan zijn onbeduidendheid.
In oude tijden, dat Lottum nog slechts bestond uit enkele woningen,
waren de heren uit de omtrek eens op een feest tezamen, toen een van
de heren de vraag stelde, tot wiens gebied dat troepje arme huisjes
wel behoorde. Zij konden het daaromtrent niet eens worden en zij
wilden het elkaar ook niet cadeau doen. Zij wilden het ook gaarne
wegschenken, want het was weinig waard en zij wilden het ook
gaarne houden, want het was ook weer te veel om weg te geven. Zij
waren nog bezig er over te wikken en te wegen, toen een van de
adellijke heren, die wel tot het gezelschap behoorde, maar er geen
belang bij had, hun lachend raadde: 'Verbeuzelt er toch verder geen
tijd mee; weet gij wat gij doet: lot er um!'
De belanghebbenden vonden die raad vernuftig, en het lot besliste
aan welke van de partijen het plaatsje werd toegewezen. Ter herinnering aan deze toewijzing door middel van het lot, kreeg het
plaatsje de naam van Lottum = lot er um.

Wijk
Wijk, de voorstad van Maastricht, had nog geen naam en de overheid was er juist over bezig, hoe zij haar zou noemen, toen er pas een
gevecht tussen Maastrichtenaren en Wijkenaren had plaatsgehad. Die
van Maastricht hadden voor de overmacht van de Wijkenaren moeten vluchten, maar zij hadden ook gezworen, terug te komen, om
zich te wreken.
De mannen van Wijk waren er toch niet zo gerust over en vroegen
aan vrienden en geburen om hulp. Onderwijl verzamelden zich die
van Maastricht en maakten zich gereed om op die van Wijk aan te
trekken.
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Er was toevallig een Wijkenaar, die de Maastrichtse troep bij elkaar
zag en die nu hard over de brug kwam gelopen om zijn vrienden te
waarschuwen.
Toen hij het kleine hoopje Wijkenaren zag, dat gedwongen zou worden de kamp met de overmacht van Maastrichtenaren aan te gaan,
riep hij hun toe: 'Wijk! Wijk! Maastricht komt aan!'
Dat hoorde toevallig de vroedschap, die nog altijd aan het beslissen
was, hoe ze het complex aan de andere zijde van de Maas zouden
noemen en daar ze als Maastrichtenaren geheel op de hand van de
laatsten waren, gaven zij de voorstad de vernederende naam Wijk,
omdat het toch wel voor Maastricht zou moeten wijken.

De Pepinus-brug
Pepijn, de koning van de Franken, trok op zekere dag met zijn reiswagen naar Sint-Pietersburg, om te biechten bij de heilige Plechelmus. Hij verdwaalde in het Heizelaarsbroek en zijn wagen zonk tot
over de assen in het moeras. Dit duurde tot er lieden van Pey en de
Slek kwamen toegelopen, die hem zijn wagen uit het slijk hielpen en
brachten tot op de goede weg.
Uit dank schonk hij aan de dorpsbewoners het Echterwald en liet
over de plaats, waar zijn wagen wegzonk, een koperen brug slaan
die de Pepinusbrug heette.
Deze brug zonk later ook weg in het moeras en werd door een houten vervangen. 2e zonk zo diep dat zij niet meer werd gevonden,
ook niet, toen er bij volle maan en met fonkelnieuwe spaden naar
werd gegraven. Zij zit, als alle verzonken dingen, te diep.

De schelkensbeek
Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tussen het huis de Mergelstraat en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit de tijd van de
beruchte Schinderhannes en zijn roversbende. De bandieten hielden
over de gehele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw
gespannen en hadden aan het einde daarvan, aan de kant waar zij
zich bevonden, een bel bevestigd. Dat hadden zij zo kunstig gemaakt,
dat niemand daar kon passeren zonder dat touw te raken. Dan klonk
de bel en waarschuwde de rovers.
Op deze wijze viel menig reiziger in hinderlaag om uitgeplunderd en
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niet zelden ook vermoord te worden. De lijken der slachtoffers werd
een steen om de hals gebonden en werden zo in de Maas gegooid.
Dit duurde zolang tot de gevreesde Schinderhannes op de Maagdenberg te Venlo aan de galg werd opgeknoopt. Toen was het gedaan
met de bel, maar de beek heeft haar naam ernaar behouden.
'^ Schinderhannes werd te Mainz de 21e nov. 1803 geguillotineerd
krachtens vonnis van het speciaal tribunal criminel, dat ingesteld was
om hem en zijn medeplichtigen te oordelen.

De wannevliegers
De Venlonaren danken hun scheldnaam aan een Uilenspiegelarij van
een hunner stadgenoten.
In oude tijden had een Venlonaar laten rondbellen dat hij zou gaan
vliegen. Op het bepaalde uur stonden de Venlonaren, die daarvoor
hadden betaald, met honderden op de Markt te gapen naar de 'vHeger', die zich aan iedere arm een kleine korenwan had bevestigd. Hij
stond juist gereed om de lucht in te gaan en had het kijkgeld al in
de zak, toen hem inviel dat hij nog een kleinigheid had vergeten.
Daarzonder kon hij niet vliegen. Hij verontschuldigde zich dus met
te zeggen, dat hij die kleinigheid nog even moest halen en beloofde
de toeschouwers te zullen draven en direct terug te zijn.
Hij zette het ook op een draf, maar draafde zo lang, tot hij voor goed
weg was en nog weg is. Intussen hadden de Venlonaren hun scheldnaam Wannevliegers gekregen, wat nu juist niet als een compliment
voor genialiteit door hen wordt opgenomen.

De doolweg te Sittard
Honderden jaren geleden hoedde op de gemeenteweide te Sittard,
de Tomel geheten, een blinde herder de schapen. Hij zat daar in weer
en wind, in regen en zonneschijn, van de morgen tot de avond. Hoorde hij dan de avondklok luiden, dan blies hij zijn kudde samen en
ging, geholpen door zijn hond, met de schapen naar huis.
Daar hij niets kon zien van de landelijke schoonheid, waarin hij
leefde en hij toch altijd bezig was te denken, rijpte er in zijn geest
een plan. Hij probeerde de tijd om te krijgen met het uit te werken
en begon met zijn schopje in de heide te graven. Zo tekende hij langzamerhand in onregelmatige lijnen een net van heuveltjes en gangetjes.
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Op zekere dag — hij had er toen zeven jaren aan gewerkt — was
hij klaar. Hij voelde zich niet erg wel en merkte, dat het met hem
wel naar het einde ging. Het meest van al speet het hem, dat hij zijn
werk niet eens kon zien.
Toen de avondklok luidde, schalde de hoorn niet meer over de
vlakte. De schapen wachtten vergeefs op het teken van hun meester.
En in het dal werd men ook ongerust.
Men ging kijken en vond de herder dood op de heuvel, te midden
van zijn kunstwerk. Naast hem lag zijn hond, dood gelijk zijn meester. Die avond werden voor het eerst na jaren de schapen door
vreemden naar hun stal gedreven.
Nog lang werd het meesterstuk van de blinde bewaard en spaarde
de ploeg de plaats, waar eens de herder het werk, dat zijn gedachtenis zou vereeuwigen, volbracht.

De duivelsherg
Reeds had Ailbert van Antoing, ten westen van de heuvel waarop
het slot van de graven van Saffenberg was gebouwd, de bossen gerooid voor het klooster, en begonnen de fondementen voor de kapel
al boven de gelijke grond te rijzen, toen de duivel die wel begreep
dat die plaats voor hem een oorzaak van onheil ging worden, besloot
het bouwsel te vernielen.
Hij trok naar de geweldige Saharawoestijn, tilde daar een van de
grootste zandbergen op de schouder en ondernam de terugreis.
Hij was al ver gegaan en had al menig land doorgetrokken en meende nu er toch wel ongeveer te zijn. Maar hij wist de weg niet. Daar
zag bij broeder Thyemo, die langs het meertje liep te lezen in zijn
getijdenboek. Die zal mij wel de waarheid zeggen, dacht hij.
Hijgend van de geweldige last, riep hij: 'Hei, monnik! "Weet gij mij
niet te vertellen, waar hier ergens het verblijf van priester Ailbert is?'
Broeder Thyemo, die wel zag met wie hij te doen had, meende te
mogen antwoorden: 'Dat is nog zover, dat ik, om tot hier te komen,
deze nieuwe sandalen heb versleten. Ik kom er vandaan, zowaar als
er een heilige Maagd Maria in de hemel is.'
'Ook die naam nog!' raasde de duivel. 'Het is anders al mooi genoeg,
zolang te hebben gelopen en dan nog zo een verre weg voor zich te
hebben!' In een razernij wierp hij de zandberg zo hard in het kleine
meer, dat de aarde ervan schokte.
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Tot op heden heet die berg de Duivelsberg en is met niets dan heide
bedekt. Er wil niets anders op groeien.

Montfort ligt ordeloos
Onze-Lieve-Heer was met Zijn schepping gereed. Hij had Limburg
niet vergeten en ook de Maas ruiste al door heel de lengte van die
streek. Het was er nog eenzaam en nu moesten er mensen en woningen komen, grote hofsteden en kleine hutten voor de mindere man.
Onze-Lieve-Heer zond de aartsengel Gabriel met een zak hofsteden
en huisjes eropuit, om ze in Limburg te zaaien.
Maar Belzebub, de duivel, die bang was dat het te mooi werd, vloog
ongezien mee en sneed, juist toen Gabriel boven de plaats was, waar
Montfort nu staat, met een scherp mes een opening in de zak.
Een veertigtal huizen vielen nu dwarrelend door elkaar naar beneden. Gabriel merkte het tot zijn schrik en hield dadelijk een hand
voor de opening. Het was intussen al gebeurd. De hofsteden en huizen lagen er in wanorde dooreen.
Dat werd Montfort.

Sint-W illibrordusweg
Sint-Willibrordus ging naar Aldeneijck om zijn klooster een bezoek
te brengen. De wegen waren al zo lang en om zich wat weg te
sparen sloeg de heilige een voetpad in, dat door het korenveld van
een rijke grondbezitter lag.
Toen deze dit zag, begon hij de heilige te schelden en te dreigen. De
metgezellen van Willibrordus wilden de man de mond doen houden,
maar de Heilige verkoos de omweg.
En waar Willibrordus was gegaan, waren de plassen en hobbeligheden verdwenen en lag er een groene effen baan.
Deze groene weg heet nu nog de Sint-Willibrordusweg en het gras
dort er nooit, ook niet in de winter.
Maar de man die de heilige had gescholden en gedreigd, stierf reeds
de volgende dag een schielijke dood.

De snellesprong
Erbert, de heer van Belfeld, nam voor zijn slot afscheid van zijn
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jonge vrouw, de schone Ida van Lommei, toen er een man in pelgrimsdracht naar hem toetrad. De pelgrim had het gelaat verborgen
achter een zwarte sluier met alleen openingen daarin voor de ogen.
Hij boog diep voor Erbert en vroeg gastvrijheid. Wijl de streek echter
werd geteisterd door de Noormannen, wilde Erbert eerst het gelaat
van de pelgrim zien.
Deze zwoer, dat een gelofte hem bond, zijn aangezicht bedekt te
houden tot hij het Heilig Land zou hebben bereikt.
Toen Erbert hoorde dat de pelgrim naar Jeruzalem ging, wantrouwde hij hem niet meer, liet hem onderdak geven en ging met zijn volk
op jacht.
De jonge vrouw trok zich terug in haar bidvertrek. Zij was ongerust,
alsof enig gevaar haar naderde. Zij keek uit; buiten was alles kalm.
Opeens hoorde zij enig gerucht achter zich. Zij keek om en nu stond,
tot haar ontzetting, de zwart-gesluierde pelgrim voor haar. Dadelijk
riep zij om hulp; maar de weinigen, die niet mede ter jacht waren,
konden haar niet horen. Zij was dus zonder bijstand.
'Ik heb gezworen mij te wreken en tot nu toe heb ik mijn eden altijd
gehouden,' begon de vermomde pelgrim en rukte de sluier weg die
zijn gezicht bedekte.
Nu zag Ida een verwilderd gelaat, geschonden door een wonde van
de rechterslaap tot voorbij het linkeroog in de ruige zwarte baard.
'Hermold, de Noorman,' zei de verschrikte Ida, zich herinnerend wat
Erbert haar van zijn strijd met de Noorman had verteld. Zij herkende de woesteling nu aan die bijlwonden. Hij had Erbert om lijfsbehoud gesmeekt en Erbert had hem dit gelaten. Toen had de Noorman een verraderlijke aanval op Erbert gedaan. Deze had de slag
opgevangen en hem naar Hermold gekeerd, die zich nu in zijn eigen
wapen verwondde. Dat was te vernederend geweest.
'Ik ben Hermold! Erbert heeft het u verteld! Op dit ogenblik word
ik gewroken. Erbert is in een hinderlaag gevallen, hij bevindt zich
nu zeker in de macht van mijn krijgers, die zich in de bossen van
Waldniel schuilhouden. Mijn slaaf wordt hij! Maar dit is mij niet
genoeg. Nu ik u gezien heb, zo jong en schoon, is de begeerte mij
meester geworden en eist zij haar voldoening. Ik moet u hebben, om
u op de drinkgelagen bij de deernen van onze tros, in mijn armen te
sluiten en zo mijn vijand te kwellen, alle dagen van zijn leven!'
Toen Ida dit hoorde, viel zij Hermold te voet en bood haar leven
voor haar eer.
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'Uw dood is mij niets waard; te moeten leven voor mij en Erbert dat
alle dagen te laten aanzien, dat is de wraak van Hermold!'
De Noorman bukte zich reeds om de jonge vrouw machteloos te
maken. Ida vloog op, sprong terug en bad God haar van de woede
van de Noorman te verlossen, toen een gedruis van stappen zich liet
horen. Het was de heer van Belfeld met zijn krijgers.
Hij was de hinderlaag ontsnapt en, bevreesd voor het lot van zijn
vrouw, in volle galop naar het slot teruggekeerd.
De Noorman, die wel wist dat hij geen genade meer mocht verwachten, sprong naar het geopende venster en wierp zich in de Maas.
Al zijn Erbert en Ida lang vergeten en is er van hun slot geen ruïne
meer over, de hoogte, waar hun kasteel eens stond en waar de Noorman zijn snelle sprong deed, heet nog de Snellesprong.

Klimmen
Daar is een tijd geweest dat Klimmen nog geen naam had. De overheid van het dorp kon bij het kiezen van een naam maar niet tot
overeenstemming komen.
Tot de schout en de schepenen op zekere dag weer vergaderden onder
de dorpslinde, juist terwijl er enige mensen van Valkenburg uit over
de berg kwamen. Deze hadden de vergadering niet opgemerkt; toen
zij naar het dorp keken, zeiden zij tegen elkaar: ' 't Is klimmen!' Zij
bedoelden daarmee natuurlijk, dat het een hele klim was van Valkenburg tot aan dit dorp boven op de berg.
Dat hoorden de vroede vaderen. Zij keken elkaar eens aan; dan stond
de schout op en zeide: 'Wat zouden wij nog langer disputeren! Als
het dan klimmen is, zal het — met uw goedvinden, schepenen, —
Klimmen blijven!'
Zo werd besloten.

De zetel van koning Sanderbout
Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de
Noidans bewaard werd, heette het, dat het de rijkszetel van koning
Sanderbout is geweest.
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Amby
De inwoners van Amby zouden afstammelingen zijn van een troep
Heidens of Zigeuners, die, hun zwervende levenswijze moede, zich
daar, omstreeks de tweede helft van de zestiende eeuw, als landbouwers zouden hebben neergezet.

Limbricht
Limbricht zou een verbastering zijn van Lijmborg, welke naam zijn
oorsprong zou gevonden hebben in een oud kasteel, dat vroeger in de
Dievenweide stond. Dat kasteel zou van leem zijn geweest en daarom Lijmborg, dat is 'het lemen kasteel', geheten hebben.

De Kozakkenberg
Van de Kozakkenberg te Belfeld heet het, dat daar de kozakken,
toen zij in het begin van de negentiende eeuw er waren gelegerd, het
vlees niet braadden, maar het enkel zacht reden onder het zadel.

Budel en Weert
De Budelaren of inwoners van Budel, die voor het merendeel kramers waren en hun naam zouden ontlenen aan het de kooplieden zo
eigene, vele hanteren van de geldbuidel, hadden eens een geweldige
twist met de Weertenaren. Dat is natuurlijk honderden en honderden
jaren geleden. Het gevolg van die twist was, dat het tot een strijd
kwam tussen Weert en Budel. Die strijd werd uitgevochten op de
Buulder- of Budelerweg en daarbij verloor Weert één van de vier
hoorns, die het had en Budel zijn vlag.
De hoorn die Weert aan Budel verloor, was in het jaar 1670 nog in
Budel te zien en werd door die van Budel maar al te gaarne getoond,
als een teken dat zij de overwinnende partij waren geweest.
Maar die van Weert, die de Budelse vlag hadden veroverd, eisten de
overwinning op. Het spotrijmpje op de heldenmoed van Budel:
'As de steul beginne te rouke,
Gieet gansch Beul loupe',
leefde nog lang in de volksmond voort, om bij gelegenheid die van
Budel te sarren.
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De halve maan te Eijgelshoven
In de tijd dat de kerk te Eijgelshoven nog een heidense tempel was,
kwamen de Turken ook daar. Zij plaatsten dadelijk de Halve Maan
in goud op de torenspits. Men wil dat deze gouden sikkel nog ergens
in de schaduw van de kerk ligt begraven; zij is echter tot heden nog
niet gevonden.

Marie-Oirsbeek
Deze uitroep van verwondering, die lange tijd in gebruik is geweest
bij de boeren van de streek, zou zijn oorsprong hebben gehad in de
onvergelijkelijke schoonheid van Marie, de enige dochter van een
heer te Oirsbeek. Vele ridders vroegen haar hand; daar niet een van
hen haar in schoonheid gelijk kwam, werd zij ontroostbaar en stierf
aan een geheim verdriet.
Na haar dood hoorden de bewoners van de streek op de plaats, waar
vroeger het kasteel van haar vader stond, lange zuchten stijgen
uit het riet. Marie werd te Oirsbeek begraven en alle jaren kwamen
de jonge dochters van het dorp een palmtak steken op haar graf.
Volgens anderen was Marie een heks. Zij verstiet al haar vrijers en
maakte ze zo wanhopig, dat zij haar naam, als in waanzin, gedurig
uitriepen.
Op haar beurt werd Marie verliefd op een jonker van Amstenrade.
Deze versmaadde haar, omdat zij geen goede naam had. Dat trok zij
zich aan en stierf van verdriet.
Op haar doodsbed vermaakte zij Oirsbeek aan Amstenrade, die van
toen aan verenigd bleven.

Si tard = Sittard
Keizer Karel de Grote was op de jacht geweest. Hij had een hert
zover vervolgd tot zijn jachtgenoten achterbleven en hij in het woud
tussen Aken en Roermond verdwaalde. Hij blies al op zijn horen,
maar niemand die hem antwoord gaf.
Zo dwaalde hij rond en vond maar geen uitweg, tot hij eindelijk op
een afstand een lichtje zag schemeren in de duisternis van het woud.
Hij ging erheen en kwam toen aan een vervallen hut op een open
plaats in het geboomte. In de hut stond een oude vrouw bij het vuur.
lOI

'Is Aken ver?' was zijn eerste vraag.
'Aken?' vroeg de vrouw verwonderd.
'Hoe laat is het dan wel?' luidde de even verbaasde wedervraag van
de keizer.
'De zon is al een uur onder,' antwoordde de vrouw en keek naar de
lucht.
'Si tard', mompelde de keizer in zichzelf. 'Zo laat!' Hij begreep dat
hij Aken niet voor de volgende dag zou kunnen bereiken en overnachtte dus in de hut.
De volgende dag vertrok hij, betaalde de gastvrijheid rijkelijk en beloofde nog meer te zullen doen. Hij schonk de oude vrouw spoedig
een groot stuk grond, dat deze door haar bloedverwanten liet bewonen. De nederzetting breidde zich uit tot een dorp, het dorp werd
een ommuurde stad, die altijd beweerde haar naam te hebben ontleend aan de uitroep van keizer Karel 'Si tard!' 'Zo laat!'

'Schimmern' en 'Schinnen'
In zeer oude tijden was het land van Valkenburg vol bos en heide en
moerassen. De wegen waren niet gebaand en vele reizigers verdwaalden er bij nacht en ontij. Om dit te verhelpen werd er op een van de
hoogste bergen een kluis gebouwd. De kluizenaar moest 's nachts een
licht branden en onderhouden als een richtpunt voor verdwaalde
reizigers.
Op zekere avond had ook een keizer — het moet Karel de Grote zijn
geweest — die van Aken naar Meerssen ging, zijn weg verloren en
zonder het licht op de kluisberg, dat hij eerst zag 'schimmeren' en
later 'schijnen', had hij zijn weg niet meer hervonden en was hij misschien wel omgekomen.
Uit dankbaarheid voor zijn redding liet hij twee kerken bouwen
en wel een op de plaats, waar hij het licht voor het eerst had zien
'Schimmern' (fonkelen) en de andere op de plaats, waar hij, naderbij
gekomen, het licht had zien 'schinnen' (schijnen). De eerste plaats
hield daarnaar de naam Schimmert en de laatste die van Schinnen.

Suestram = Susteren
Onder leiding van de heilige Willibrordus stichtten enige christenmaagden niet ver van Aldeneik een klooster. Deze maagden groetten
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elkaar met de naam: zuster. Het volk uit de omgeving, pas bekeerd
uit het heidendom, v/erd getroffen door de zoete klank van die groet
en noemde de plaats Suestram, dat later in Susteren werd veranderd.

De Heerestraat in Geulle
In het Waalserstraatje te Geulle worden door nachtelijke wandelaars
wonderlijke geluiden gehoord en zonderlinge dingen gezien. Zelfs
overdag is het er 'onheimelijk'. Dat spokerige straatje loopt uit in de
Heerestraat... een straat zonder huizen.^
Daar hebben vroeger huizen gestaan, vele huizen. Deftige en sterke
boerenhoeven, met al de bedrijvigheid die daarbij behoort. Daar
werd gewerkt en gerust, daar speelden de kinderen voor de deuren
en genoot het jonge volk van zijn jong leven. Daar zaten de ouden
van dagen tussen de kleine bloembedden van het voortuintje.
Tot de pest kwam, de Zwarte Dood.
En waar enkele uren tevoren nog de kinderen zongen en sprongen
en het geurde van de rozen, lelies, muurbloemen en reseda's, klonk
nu het gekerm van de lijders, die waren aangetast door de pest en
hing er de stank van etterende pestbuilen. De zwarte dood vroeg
niet naar jeugd en kracht, alles sleepte hij mee en spoedig was er in
die woningen niemand meer, die zorgde voor het haardvuur, het vee
en de vruchten.
Al wat van de mensen van Geulle nog maar enigszins mee kon, ging
mee ter bedevaart naar Scherpenheuvel, om de Moeder Gods te smeken die ramp te doen ophouden. En terwijl zij nog te Scherpenheuvel baden en boete deden, hield te Geulle de pest onmiddellijk op.
Maar in de huizen op de Heerestraat is nooit meer iemand gaan
wonen. Zij bleven verlaten en brokkelden, daar zij niet meer werden
onderhouden, af. Eindelijk zijn ze in puin gevallen en vergaan.
Maar wie des nachts passeert, waar die huizen eens stonden, hoort
daar nog heel zacht het gekerm en gekreun van de pestlijders, die
daar voor zoveel honderd jaren stierven en ziet daar gedaanten dwalen, gebukt onder de gesel van de Zwarte Dood.

I Bij de herverschijning van dit boek, 1968, staan er weer huizen aan deze Heerestraat, zelfs een kerk met pastorie, winkels, een café en bungalows.
103

De Sint-Catharinasteen
Midden in de Anselderbeek te Kerkrade, dicht bij Oud-Ehrenstein,
ligt een geweldig grote steen. Indertijd is er meermalen met — God
weet hoeveel — paarden beproefd, die steen te lichten en weg te trekken uit de loop van de beek. Het is echter nooit gelukt; de touwen
en kettingen, die om de steen waren bevestigd, braken steeds of
sprongen in stukken. De steen was niet weg te krijgen; hij ligt er nog^.
Wanneer er in héél de streek geen wind te bemerken is, waait het bij
de Sint-Catharinasteen nog geweldig. Twee jongelui van Chêvremont
wandelden op een wolkenloze zomerdag, dat het erg heet en zeer stil
was, langs de Anselderbeek. Toen zij die steen passeerden, bevonden
zij zich opeens in een rukwind, terwijl de bomen wat verder langs de
helling van de heuvel zich totaal niet bewogen, en werd de strohoed
van een van de beide wandelaars in de beek geslagen. Het mocht hem
niet meer gelukken die nog terug te krijgen. Dat moet er nog meerderen zijn overkomen in dezelfde omstandigheden.
Er liggen nog meer van die grote stenen in bedoelde beek; de studenten van Rolduc hebben daar een grapje op gemaakt. Van een
van die stenen heet het ook, dat geen zeven paarden hem konden
wegtrekken en dat de Fransen hem daarom zouden hebben laten
liggen. Wordt gezegd met de bijbedoeling: omdat ook niemand anders hem zou hebben kunnen meenemen en er evenmin iets mee zou
hebben kunnen doen.

Reuver
Reuver zou zijn naam te danken hebben aan rovers. Dicht bij het
dorp liep de oude grote weg, die het Overkwartier van Gelre in zijn
gehele lengte doorsneed, door een diepe insnijding, die door een beek
in de zandige bodem was ingegraven. Rondom de holle weg stonden
dennen, die bij wind en storm klagend huilden. Op die plaats huisden
de rovers. Zij vielen de reizigers onverhoeds aan en plunderden hen
uit. Daarna deelden zij dan hun buit bij een kapelletje, dat daar in
de nabijheid stond.
Om de reizigers juist op het ogenblik dat zij de beek overtrokken te
I In 1968 ligt er inderdaad nog steeds een grote steen zichtbaar in de Anselderbeek,
nabij de voormalige tweede brug, gezien vanaf het kasteel.
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kunnen overvallen, hadden de sluwe rovers op die plaats een touw
gespannen, waaraan een bel hing, die de aankomst van nieuwe
prooien verried.
Daarom heette de beek Schelkensbeek^ en het dorp of het gehucht
'de Ruiver', dat is de Roovers of Reuver.

De DrusHsberg
De Drususberg te Merum kreeg zijn naam door de volksmening, dat
daaronder Drusus zou begraven zijn. Of het een vluchtheuvel, een
grafterp of een offerplaats is geweest, ligt in het duister, maar wellicht was deze Drususberg de plaats, waar de laatste afgodendienaars
van de Limburgse gouw offerden. Wie weet of de heidenen die te
Linne woonden en die, volgens de sage, in de achtste eeuw het langst
weerstand boden aan de predikingen en vermaningen van de H. Wiro
en zijn geestelijke gezellen uit het klooster van Sint-Odiliënberg, hier
niet het laatst aan hun valse goden offerden.

De Foetel
Eeuwen geleden werd te Nieuwstadt, toen een stadje met wallen en
een sterk kasteel, Sint-Birgit — St.-Brigitta — vereerd. De heilige
Brigitta, bij haar leven koemeid, geldt als bijzondere voorspreekster
tegen alle ziekten van het hoornvee. Haar feest viel echter in een
ongunstig jaargetijde, namelijk op i februari, en tijdens haar octaaf
konden, bij een natte winter, de vereerders van de heilige slechts
moeilijk in het stadje komen. Daardoor leden de inwoners van
Nieuwstadt veel schade, vooral wanneer het, gelijk meer gebeurde,
soms enige jaren achter elkaar natte winters gaf.
De vroedschap begreep dat dit zo niet langer kon. De feestdag van
de heilige verzetten, dat kon ze niet. Het enige wat zij kon doen
was, de patrones van de stad ruilen tegen de patrones of de patroon
van een andere plaats, wier of wiens feest in de zomer viel.
Toen die van Broeksittard ervan hoorden, waren zij wel genegen
om te ruilen en zo verruilde Nieuwstadt, niet zonder groot nadeel
I Wel te onderscheiden van de gelijknamige beek tussen het huis de Mergelstraat
en Steyl, waarvan een gelijke sage, maar dan op naam van Schinderhannes bekend is.
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voor 'de' offer van de kerk, Sint-Birgit voor Sint-Jan van Broeksittard, die op 24 juni werd gevierd.
Maar de ruil viel tegen. Al was het soms heel de zomer droog, met
Sint-Jan regende het bijna altijd, terwijl Sint-Birgit in Broeksittard
een grote toeloop kreeg.
Sedert die ruil heeft Nieuwstadt de naam van 'futel' of 'foetel' en
haar inwoners die van 'foeteleers'.

Lichtenberg
Nabij Maastricht staat de ruïne van de burcht Lichtenberg. Men
heeft gemeend de naam van dit slot te kunnen afleiden uit een
woordspeling; op de St.-Pietersberg ter plaatse woonden namelijk
eenmaal roofridders, die de kooplieden 'verlichtten' van hun bezit.
Een andere overlevering zegt: dat Caesar daar een toren had, om
lichtseinen te geven aan de Romeinen voor hun schepen, als zij de
Maas afvoeren, vandaar de naam 'Mons Lucis' Lichtenberg.
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Van profetieën en voortekenen
Diocletiaan en de Druïde
Het was in het midden van de derde eeuw na Christus. In een herberg langs de weg van Tongeren naar Coriovallum zat een Romeins
soldaat, afkomstig uit de Dalmatische stad Diokleia, de zoon van een
slaaf; hij rustte er uit van vermoeienis. Toen kwam in die herberg
een druïde, een wijze vrouw. Mogelijk kwam zij terug van een wandeling door bos en heide, waar ze geneeskrachtige kruiden gezocht
had; mogelijk had zij een bezoek gebracht aan ouden en zwakken en
zieken in hun hutten. Nu trad zij de herberg binnen om te zien of er
voor haar geen winst te behalen was. Want de wijze druïde was met
alles op de hoogte, wat voor anderen geheim bleef, ziekten genezen,
dromen uitleggen, de toekomst voorspellen enz.
2e raakte spoedig met Diocletiaan, zo heette de soldaat, in gesprek
en die klaagde over zijn magere verdienste; arme boel, waar niets
af kon.
Maar de druïde diende hem van antwoord: 'Neen, Diocletiaan, dat
is het niet,' zei ze. 'Maar je bent een gierig mens, je kunt van je
penningen niet scheiden.'
Diocletiaan lachte en zei: 'Verkwistend zal ik worden, als ik keizer
zal zijn!' en hij dacht er natuurlijk bij: nooit.
Maar toen stond de oude vrouw op en stak haar hand in de hoogte.
'Diocletiaan!' zei ze, 'lach er niet mee: gij zult keizer worden, nadat
ge het wilde zwijn zult hebben gedood!'
Diocletiaan onthield de woorden van de wijze vrouw. De eeuw zou
ook niet ten einde gaan, voor haar woorden vervuld werden.
Keizer Carus werd in 283 bij een veldtocht tegen de Parthen door
een bliksemstraal in zijn tent bewusteloos neergeworpen. Zijn dienaren, in plaats van hem te helpen, brachten hem ter dood. Was dat
misschien op aanstoken van zijn zoon Numerianus, die keizer wilde
worden? Deze zou zijn doel niet bereiken, want op weg naar de
troon ontmoette hij als tegenstander zijn eigen schoonvader Aper. De
schoonvader doodde zijn schoonzoon en zo met bloed bevlekt wilde
hij de troon bestijgen. Dat zou niet gebeuren.
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Het uur is geslagen voor Diocletiaan. Hij treedt Aper in de weg,
doodt Aper, wordt uitgeroepen tot keizer van de Romeinen, hij, de
zoon van een slaaf, en regeert als zodanig van 284 tot 30J.
Hoe was het nu met de voorspelling van de druïde? Zij had immers
gezegd: gij zult keizer worden, als ge het wilde zwijn zult gedood
hebben, Diocletiaan!'
Welnu, aan die voorwaarde was voldaan! "Want het woord Aper betekent wild zwijn. En Diocletiaan had Aper immers gedood.

De profetie van Johannes Leliëndaal
(Lezing Afferden)
Vóór die dagen komen, zal er een molen gebouwd worden tussen
Heijen en Afferden. En hieraan zult gij weten dat de tijden der verschrikking nabij zijn, als hij geruime tijd draait met slechts twee
wieken. Alsdan zullen er ontzaglijke drommen soldaten te Afferden
over de Maas trekken. Er zal ontstaan een groot gedrang, waar de
Rijksweg en de Veerstraat samenkomen. Zodat duizenden en duizenden soldatenknopen in de muur van het hoekhuis daar ter plaatse
zullen blijven steken.
Maar bij het voorbijtrekken der massa's te Vierlingsbeek zal een
nieuwsgierige het hoofd uit het raam steken. En deze zal zijn een
Israëliet. Doch een der soldaten zal het zwaard trekken uit de schede
en hem het hoofd afbouwen.
Maar de koning, die 'links te paard stijgt', zal te Mook vluchten over
de brug. Alsdan zal zijn ros een der hoefijzers verliezen. En als de
smid het dier zal willen beslaan, zal de koning verder moeten vluchten. Wee u echter, Sonsbeek, Kervendonck en Goch! In u zal niet
één steen op de andere blijven! En Goch, het bloed uwer zonen zal
bij beken stromen van uwe heuvelen!'
'En het land van Cuyk zal gespaard blijven het léést,
Maar zal lijden het méést.'
De lezingen variëren in de kleine détails. Zo moet de koning die
'links te paard stijgt' in sommige plaatsen, te Venlo over de brug
vluchten. En te Mook moet de meid, die het paard zal beslaan, rood
haar hebben.
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Luchtverschijnselen
In de hoge Peel worden op heel warme dagen luchtverschijnselen
waargenomen. De arbeiders zien in de schepen, torens, huizen en
wagens, die zich dan in de lucht vertonen, voorboden, 'veurbuukes'
of profetieën van gewichtige gebeurtenissen, als oorlog, rampen en
dergelijke. Zij zien deze luchtverschijnselen om die reden niet gaarne.

De Kerstnachtviering van de Augustijnen
Ouden van dagen te Maastricht kunnen zich nog goed herinneren,
dat in de Kerstnacht om twaalf uur de ramen van de voormalige
Augustijnenkerk — nu Sint-Jozefskerk^ — aan de Kesselskade plotseling verlicht schenen. Dan klonk er in het gebouw ook orgelspel en
werd er een hoogmis gezongen. Zodra deze was geëindigd, ging de
poort langs het kanaal vanzelf open en trok er een processie uit van
Augustijnen, die in de ene hand een brevier hielden en in de andere
een brandende flambouw. Statig trokken zij voort in de richting van
de Kleine Gracht, maar alles onder doodse stilte. Tegen één uur keerde de processie weer terug en klokslag een uur sloot de poort zich
weer vanzelf.
Personen die de processie ontmoetten en er de spot mee dreven, stierven allen binnen het half jaar en plotseling.

De doodsbel
In het klooster t e . . . hoorde een van de paters bellen tegen de tijd
dat de kloosterlingen gewoon waren naar bed te gaan. Hij lette er
eerst niet op, maar toen het met tussenpozen bleef voortduren, dacht
hij: hoort broeder-portier dat gelui nu niet? Daar het nog langer
aanhield, verliet hij zijn cel, ging naar zijn medepaters en vroeg, of
zij het niet hadden horen bellen.
Zij verzekerden hem niets te hebben gehoord. Hij wilde het niet geloven, hij had het te duidelijk gehoord. Aan broeder-portier gevraagd? Deze had ook niets gehoord.
Ondertussen duurde voor hem het luide gebel maar steeds voort.
Hij ging met de portier naar de poort, opende en zag niets dan nacht.
I 'Nu': dat was dus in 1925. Sedert 196J niet meer in gebruik.
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De volgende morgen kreeg hij bericht dat op hetzelfde uur, dat alleen
hij het voortdurende bellen had gehoord, zijn moeder was overleden.

De doodsbode van Sweykhuisen
Te Sweykhuisen onder Schinnen kwam altijd een klein zwart heertje
met een hoge hoed op en zwarte handschoenen aan schellen bij de
rector van Sweykhuisen, wanneer er iemand in het dorp ging sterven.

De berechting
Te Geleen werd meerdere malen 's avonds een geestelijke, bekleed
met stool en rochet gezien. Hij was dan vergezeld van een misdienaar
in rode tuniek, dragend de schel en het licht. Zij liepen dan enige
malen op en neer voor het huis, waar binnen enige dagen iemand
zou sterven.

De dood klopt
Toen de laatste baron de Keverbergh, heer van de burcht Aldenghoir
bij Haelen te sterven lag, werden er plots drie harde, korte slagen
op de ijzeren burchtpoort gehoord. Het was de dood, die op poort en
deur slaat om de laatste van een stam mee te nemen voor de grote
reis. Dat deed hij ook aan de Aldenghoir. Daar had hij met de grote
bronzen klopper op de ijzeren poort geslagen en de ziel van de laatste
de Keverbergh d'Aldenghoir meegenomen.

De vurige bezem
Enige jongelui van Vijlen-Vaals gingen 's avonds laat naar huis en
zagen een vurige bezem uit de lucht vallen op het huis van een van
hun vrienden.
'Je zult zien dat iemand uit dat huis gaat sterven,' zeiden ze tot elkaar. Er was er echter een bij die daarom moest lachen. De anderen
vonden dat zo belachelijk niet. Hij beloofde het te zullen geloven,
indien het uitkwam. Want enige dagen van tevoren had ook hij zo
een lichtende streep op het huis van zijn ouders zien vallen.
Binnen een week stierf een zuster van hun vriend en de moeder van
de jonkman, die beweerde niet te geloven aan 'vuurbezems'.
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De lijkstoet
Een jongedame, die 's avonds laat met haar rijtuig van Maastricht
naar Wijk werd gereden, voelde in de Maastrichter Brugstraat opeens
het rijtuig stilstaan. Zij hoorde de koetsier het witte paard aanzetten,
maar het dier wilde niet meer vooruit. Toen zij de koetsier wilde
vragen wat er gaande was, zag zij door het raampje een begrafenisstoet naderen. De lantaarns aan de lijkwagen brandden en een lange
rij rouwkoetsen volgde. Nadat de stoet voorbij was, vroeg zij de
koetsier of hij iets had gezien. Hij antwoordde ontkennend, maar
had aan het paard gemerkt dat het iets bijzonders zag. De jongedame
vertelde nu wat zij gezien had.
'Dat is een slechte tijding, juffrouw,' meende de koetsier, 'dat is een
doodsbericht.'
Zo was het; drie dagen na dit gezicht overleed de zuster van de
jongedame plotseling.

De doodsbode
In de z.g. 'oude katoenfabriek' aan de Van Hasseltkade te Maastricht
woonde een weduwe met twee kinderen, waarvan de oudste zoon in
het Indische leger diende. Op zekere morgen kwam die weduwe
terug van de water- en vuurvrouw en stond het jongste zoontje boven aan de trap op haar te wachten in de opening van de kamerdeur.
Hij zag, hoe voor zijn moeder een klein wit mannetje de trap opkwam. Het had een wit hemd aan en droeg op het hoofd een witte
slaapmuts. Het gelaat was niet goed te onderscheiden. Toen het ongeveer bij hem was, verdween het plotseling. Hij schrok zo, dat hij
het geziene eerst drie dagen later aan zijn moeder durfde te vertellen.
Enige tijd later kreeg de weduwe een brief uit Indië. Daarin werd
haar bericht dat haar zoon daar was overleden. En wonder, het uur
en de dag van het overlijden waren dezelfde, als toen haar zoontje
het kleine witte mannetje voor haar de trap had zien opkomen.

De doodsbruid
Iemand kwam op zekere avond, na middernacht, van zijn werk.
Voorbij de Capucijnenstraat te Maastricht komende, zag hij vooraan
in de straat een gedaante, die als het ware licht van zich gaf. Hij
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was niet van de bangsten en wilde daar meer van weten. Hij volgde
de gestalte, die er uitzag als een bruid in witte zijde en voile gekleed.
Bij het herenhuis van Tielens gekomen, schreed zij daar de stoep op.
Ze keerde zich daarbij half om en toen zag de man, dat zij een grote
ruiker 'fleurs d'oranges' — het traditionele bruidsboeket — in de
hand hield. Hij zag ook hoe de deur van het herenhuis zich vanzelf
opende. De bruid trad binnen en de deur sloot zich weer vanzelf
achter haar.
Ook deze verschijningen worden tot de doodsboden gerekend.

Wonderlijk verschijnsel in de lucht
Op 26 juni 1678 werd boven de Graetheide, tussen Sittard en Urmond, een helderschijnend kruis in de lucht gezien, vergezeld van
een grote man en gevolgd door voetknechten en ruiters. Van de
tegenovergestelde zijde verscheen ook een reus met een talrijk leger,
dat werd aangevoerd door een leeuw. Toen de beide legers elkaar
genaderd waren, viel de leeuw op de man van het kruis aan en velde
hem neer; de legers spatten vervolgens uit elkaar, terwijl de leeuw
zich op zijn achterpoten richtte en verdween.
Ter plaatse waar dit verschijnsel in de lucht werd gezien, werd de
loe en 20e juli 1678 een gevecht geleverd tussen de Fransen en de
geallieerden.

Drie zonnen
In het jaar 1488 zouden er drie zonnen zichtbaar zijn geweest. Er
heerste dat jaar te Maastricht en omgeving een zo grote schaarste, dat
de mensen genoodzaakt waren gemalen stro te eten.
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Duivelssagen
De verdoemde gehangene
Toen ik * met een vroom priester sprak over de oneerbiedigheden,
die dikwijls geschieden ten opzichte van het sacrament van het
Lichaam des Heren, vertelde hij mij een verschrikkelijke en merkwaardige geschiedenis in deze trant:
Voor weinige jaren werd in het bisdom Maastricht, in de buurtschap
die Walena heet, een dief gegrepen en bij rechterlijk vonnis tot de
galg verwezen. Toen deze zich veroordeeld zag, vroeg hij om een
priester om te biechten en kreeg die ook. Bij hem sprak hij onder
zoveel tranen, zoveel snikken en zulke vermorzeling des harten zijn
biecht, zo volledig, zo punctueel en zo scrupuleus, dat de priester
zich verbaasde en God prees vanwege een dergelijke vermorzeling.
Toen de priester hem troostte, zeggende: 'Vertrouw op het mededogen van God, die de moordenaar aan het kruis hangend in genade
aannam, daarom, omdat God niet straft om het straffen zelve,' antwoordde de dief: 'Och, mochten ze mij handen en voeten afhakken,
de ogen uitsteken en aldus aan het schandhout hangen.' En hij voegde
erbij: 'Indien ik deze martelingen kon ontvluchten, zou ik toch geen
rust vind, daar ik liever nu voor mijn zonden zou willen gestraft
worden, dan verdoemd te wezen in de toekomst.'
Daar de priester de hevigheid van het berouw, dat hij bij hem had
gezien, wilde leren kennen, bezwoer hij hem, dat hij binnen dertig dagen zou verschijnen en zou openbaren in welke staat hij verkeerde.
De dief beloofde dit.
Toen deze werd weggevoerd om gehangen te worden en de priester
terugkeerde, kwam hem een magister tegen, Johannes genaamd, een
I Deze sage is genomen uit het tweede boek der Mirakelen van Cesarius van
Heisterbach (i 170-1240). Op het verhaal zelf volgt nog een uitvoerige bespiegeling
over het geloof in het H. Sacrament en het gebrek aan eerbied, dat dienaangaande
werd betoond. Het bisdom Maastricht, waarvan hier gesproken wordt, bestond
intussen — door de overbrenging van de bisschopszetel daarvan naar Luik door
St.-Hubertus — al sinds de achtste eeuw onzer jaartelling niet meer.
113

wijs en in alle zaken ervaren man, die zei de: 'Als gij met die arme
man iets hebt besproken buiten de biecht, vraag ik u en raad ik u aan,
dat gij het mij zegt.'
Toen deze hem antwoordde in deze trant: 'Ik heb hem bezworen en
zo beloofde hij mij,' sprak de scholasticus: 'Ik raad u aan, dat gij
haastig terugkeert en nogmaals hem bezweert bij Jezus Christus, dat
hij zo komt, dat hij noch u, noch iets van datgene wat u behoort
schaadt.'
Terstond liep de priester de dief na en begon te roepen: 'Wacht,
wacht even,' en hij bezwoer hem zoals hem was opgedragen. En zo
is de man opgehangen.
Nu geschiedde het na enige dagen, dat een zieke zijn vrienden zond
naar de bovenvermelde priester, omdat hij wilde communiceren. De
priester antwoordde hun: 'Waarom hebt gij zolang gewacht? De weg
is lang, het zal laat worden en het is voor mij gevaarlijk door het
tussenliggende bos terug te keren,' Toen zij weer antwoordden:
'Hij heeft het nu pas gevraagd!' zeide de priester: 'Ik zal met u gaan,
op voorwaarde dat ik bij u overnachtend, morgen voor het uchtendkrieken, door u weer hier wordt teruggeleid.' Aldus werd besloten.
Nadat hij bij de zieke was gekomen en hem de H . Communie had
uitgereikt, ontstond in het nachtelijk duister zo een onweer, vergezeld
gaande van zoveel windvlagen en bliksemflikkeringen, zo vaak en
zo helder, dat de nacht veranderd scheen in dag en allen vreesden
dat het uur des oordeels aangebroken was.
De priester echter, de doos met het H. Sacrament opheffend om
het huis rond te gaan, tekende zich met het teken des H . Kruises en
terstond zag hij in een hoek van hetzelfde huis als het ware een
menselijke schaduw staan. En toen hij, geschrokken door de verschijning, doch door het vertrouwen in het Lichaam des Heren, dat hij in
zijn handen droeg, bemoedigd vroeg, wat of wie zij was, antwoordde
deze: 'Ik ben die beklaagde, wiens biecht gij hebt gehoord.' Hierop
sprak de priester: 'Vanwaar komt gij en hoe is het met u?'
'Mij gaat het goed en slecht,' zei hij.
'In welk opzicht goed?'
'Omdat ik wegens mijn biecht minder vreselijk wordt gekweld. Slecht
echter gaat het mij, omdat ik verdoemd ben.'
Op dit woord sprak de priester verschrikt: 'Hebt gij dan niet uw
zonden beleden onder tranen en gezucht des boezems en hoe kan het
nu zijn zoals gij zegt?'
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Daarop antwoordde hij: 'Ik heb vergeten mijn grootste zonde te
biechten en daarom strekte mij de belijdenis van mijn misdaden in
genen dele tot heil. Nooit heb ik geloofd of willen geloven, dat het
waarlijk het Lichaam van Christus is dat op het altaar door de hand
des priesters wordt geconsacreerd en daar verschijnt onder de gedaante van brood. Daarom ben ik volkomen terecht verdoemd. Gij
had me echter tijdens de biecht moeten ondervragen over het geloof
in dat Sacrament.'
Toen de priester, die een groot medelijden met hem had, zei: 'Als gij
nog geholpen kunt worden, zeg het mij dan, omdat ik bereid ben een
zware boete voor u op mij te nemen,' antwoordde deze: 'Kwel u niet,
omdat het mij niet zal baten.'
'Door mij bezworen in de naam Christi had gij beloofd dat gij, wanneer gij kwaamt, niemand zou leed doen, en zie, bij uw verschijning is
een grote en zeer gevaarlijke storm opgerezen.'
'Dit is niet door mij, maar door de helse demonen bewerkt. Omdat
ik, wegens uw bezweringen, voor een korte tijd aan de helse straffen
ben onttrokken, hebben ze de lucht in beroering gebracht en dit onweer verwekt, en als ik u niet had beloofd, dat ik u niet zou kwetsen,
noch iemand van de uwen, dan zou ik u veel kwaad hebben berokkend.'
Met deze woorden verdween hij, terwijl de demonen onder hevig
onweer ten tweeden male de hemel in beroering brachten, toen de
bovengenoemde priester werd weggeleid.
De volgende morgen bemerkte men dat in het landhuis zelve vijf
mensen door het geweld van het onweer waren gedood, dat gebouwen waren ingestort, bomen gebroken en meerdere ervan met wortel
en al waren losgerukt.

Een woekeraar kauwt bij zijn sterven geld
Twee jaar geleden stierf er in het diocees Keulen een ridder, die als
woekeraar erg berucht was. Toen hij daar zo zwaar ziek lag en de
materie hem in de hersens was gestegen, trad delirium in; hij bewoog
maar voortdurend de mond en de kaken, zodat zijn dienaars hem
vroegen: 'Maar heer, wat eet gij toch?' — 'Ik kauw denaren,' antwoordde de zieke in zijn koorts. Het wilde hem namelijk voorkomen,
of er duivels bij hem stonden, die hem voortdurend geldstukken in
de mond staken. Ten langen laatste riep hij uit: 'Ik kan het door deze
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duivels niet langer meer uithouden. Breng mij naar het klooster
Rode! (Rolduc). Daar wonen goede mensen, die mij misschien van
hen kunnen bevrijden!'
Men bracht de woekeraar naar Rolduc. Daar aangekomen, riep hij:
'Breng mij naar huis! Breng mij naar huis! Hier zie ik nog meer duivels dan thuis.' Hij was afkomstig uit het dorp Wurm bij Randerath.
Daar bracht men hem weer terug en hij stierf, tot aan zijn laatste snik
door duivels gekweld.
Door deze kwalen konden velen eens zien, welk een afschuwelijk
bedrijf de woeker is. Meerdere personen beweren in de mond van de
ridder goudstukken te hebben gezien.

De duivel in de gedaante van de Gelukzalige Maagd Maria
Magister Wiger, heer van Maastricht, nu overgegaan in de orde der
Minderbroeders, heeft me verteld, wat ik (Caesarius van Heisterbach)
nu ga zeggen.
Toen een kloosterzuster, die onze Gebiedster, de H . Moeder van God
en Maagd Maria bijzonderlijk liefhad, en die voor haar heilige beeltenissen haar genegenheid jegens Haar herhaaldelijk toonde door te
knielen, door haar te vereren, door wierook te offeren en het beeld
te kussen, op zekere nacht in haar cel bad en de Moeder van Barmhartigheid zelve aanriep, werd die plaats vervuld met een licht van
zulk een helderheid, dat de binnen gestroomde glans het licht van de
middagzon overtrof. Middenin die glans verscheen een vrouwelijke
gedaante, zowel maagdelijk van lichaam als van kleding, die elke
schoonheid en iedere tooi van stervelingen verre overtrof.
Toen tengevolge van het ongewone licht de vrouw ontstelde, sprak de
verschijning: 'Wees niet bang en vrees niet, ik ben de Moeder van
Christus; ik ben tot u gekomen, opdat gij mij zoudt zien. Kom dus
nader, mijn beminde kind, en kus ten teken van liefde m'n voet.' Op
het horen van dit woord, kreeg de heilige vrouw argwaan in haar
hart en omdat zij de bekoring aanvoelde, antwoordde zij: 'Wat is dat
voor taal, die gij spreekt, zoete Meesteresse? Gij toch, terwijl gij toch
nederig zijt en de moeder van nederigheid zijt, hoe kunt gij mij uitnodigen uw voet te kussen?'
De heilige vrouw rees na deze woorden op en tekende zich met het
teken des heiligen kruises en terstond verdween de geestverschijning.
De duivel echter, de bedrijver van allerlei ongerechtigheid, die haar
ii6

(de H. Maagd) had nagebootst, liet de tekenen van zijn tegenwoordigheid daar achter, terwijl hij de cel met zulk een stank vervulde,
dat de vrouwe het ternauwernood kon uithouden.

De duivel als kindje
Van de Maastrichtse vrijmetselaarsloge werd ook verhaald, dat de
duivel zich daar had vertoond in de gedaante van een lief kindje,
met krullend gouden haar en gekleed in een fraai kleedje van rozige
zijde.

Godeslas
Oliverus, de Keulse scholaster, had in 1198 de eerste kruistocht gepreekt te Maastricht. De ouden van dagen en de zieken werden van
de reis naar het Heilig Land ontslagen, indien zij een zekere belasting,
vastgesteld naar de schatting van ieders vermogen, betaalden. Deze
gelden waren bestemd om hen die de grote tocht gingen maken, te
steunen. Oliverus moedigde de gelovigen verder aan, door rijke giften
te voorzien in de kosten die de minvermogenden zouden maken op
te verre reis.
Onder die ouden van dagen was er ook een vrekkige molenaar,
Godeslas van de Zwarte Molen geheten. Hoewel hij zonder bezwaar
veertig mark zilver had kunnen opbrengen, had hij er zich met vijf
mark van afgemaakt. Hij hield dit niet voor zich, maar pochte er
tegenover anderen op, dat hij de schatheffer zo had beetgenomen.
Op zekere avond had hij in de herberg de pelgrims naar het Heilig
Land bespot en uitgemaakt voor dwazen, die hun leven waagden op
zee, terwijl hij met evenveel verdiensten lekker thuisbleef.
Toen hij weer thuis was en zich te bed had gelegd, hoorde hij dat
zijn molen begon te bewegen. Het water bruiste en klotste over de
raderen, de assen steunden en kraakten en de stenen liepen knarsend
rond met een vaart, als er nooit werd gehoord.
Hij riep zijn knecht en beval hem te gaan zien, wie de molen in
beweging had gebracht. De knecht ging en keerde sidderend terug.
Hij kon bijna geen woord uiten.
'Al sloeg men mij dood, ik ging niet meer terug kijken,' zei hij.
'En al was het de duivel zelf,' verzekerde de molenaar, 'dan houdt
mij dat niet terug, te gaan zien!'
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Hij kroop uit het bed, kleedde zich aan en ging. Toen hij de deur
van de molen opende en binnentrad, zag hij er een moor met twee
zwarte paarden en kleine zwarte wezens, die zijn vijf mark zilvers
onder de pletterende molenstenen stieten.
'Stijg op,' beval de moor, 'maar trek eerst uw buis uit!'
Op het buis stond een kruis geborduurd. Godeslas, niet verlicht door
een goede geest, dacht er niet aan, dat dit kruis hem kon redden. Hij
trok zijn buis uit, maar toen greep de moor hem aan en smakte hem
op het paard. Hijzelf besteeg het andere en toen begonnen de dieren
de afstand te verslinden tussen de aarde en de hel.
Daar toonde de moor de molenaar een gloeiende stoel en zei: 'Ga nu
naar huis. Binnen drie dagen sterft gij en in deze stoel zult gij voor
eeuwig uw spot en uw gierigheid boeten.'
Toen reed de duivel hem weer naar zijn molen terug.
's Morgens vond de vrouw haar man halfdood voor de molen liggen.
Hij gebaarde zich als een bezetene en vertelde maar van duivels,
zwarte paarden en gloeiende stoelen. Geestelijke hulp kon niet meer
baten. De pastoor kwam vergeefs. Op de derde dag na zijn helletocht
stierf Godeslas, zonder nog tot bezinning te zijn gekomen.

De deurwaarder en de duivel
(Neeritter)
Een deurwaarder ging eens uit om te manen. Onderweg ontmoette
hij de duivel. De beide reizigers, onwelkome gasten bij de mens,
knoopten een gesprek aan over het doel van hun reis. De duivel
vertelde al gauw, net of de deurwaarder dat niet wist, dat hij eropuit
was zielen te 'winnen' en de deurwaarder, die het er altijd op aanlegde om lering te vinden, vroeg de duivel op wat voor een manier
hij een ziel kon en mocht vangen.
'Dat zal ik je eens gauw vertellen,' begon de duivel. 'Als een kind
niest en daar wordt niet gezegd: 'God zegene u', dan heb ik macht
over dat kind, tenzij dat het 's morgens wijwater heeft gehad, in welk
geval ik machteloos ben. Als er ergens in huis wordt gevloekt of verwenst, dan heb ik macht zowel over de vloeker als over de vervloekte en kan ik beiden meenemen op staande voet. Maar — dit
voegde de duivel er nadrukkelijk bij — maar, het moet gemeend,
werkelijk gemeend zijn.'
'Zo,' zei de deurwaarder, 'luister je dan aan deuren en vensters?'
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'Dat heb ik over het algemeen niet nodig. Waar ik geroepen wordt,
al is het nog zover, daar ben ik dadeHjk bij de hand.'
'Kom,' verzocht de deurwaarder, toen beiden al pratend het dorp
genaderd waren, waar de deurwaarder zijn aanmaning moest doen.
Uit de naastbijzijnde herberg klonk juist getier van twistenden.
'Kom, laten wij hier eens even luisteren aan het raam. Hoor eens!
Daar vloekt er een, pak hem! En die andere verwenst iemand maar
zo naar de hel! Pak ze bij de kraag! Pak ze!
'Neen,' antwoordde de duivel, 'dat weet je ook wel, dat dat niet
gemeend is. Zulke dingen hoor ik dagelijks. Dat gaat zo maar in de
drukte van het gesprek door, zonder dat de mensen eigenlijk weten
wat ze zeggen en werkelijk, ze menen er niets van. Ik heb je immers
gezegd, als het niet degelijk gemeend is, heb ik geen macht.'
Een eind verder passeerde het tweetal een huis, waar de vrouw buiten
voor de deur zat en bezig was met het schillen van aardappelen, terwijl een klein kind zich amuseerde met de geschilde aardappelen in
de ketel te plonsen. Doordat een druppel water toevallig tegen zijn
neusje spatte, nieste de kleine e n . . . de moeder sprak geen stom
woord.
'Pak hem!' hitste de deurwaarder, die maar graag een staaltje van de
macht van de duivel had gezien.
'Ik kan niet,' antwoordde de duivel, 'het kind heeft vanmorgen wijwater gehad.'
Eindelijk waren zij dan gekomen bij het huis, waar de deurwaarder
moest gaan manen. Men kan zich wel voorstellen, hoe gaarne men
hem in zulke omstandigheden ziet komen. De bewoner had hem dan
ook al uit de verte zien naderen en toen de deurwaarder de duivel
wilde voorgaan om het huis binnen te treden, hoorden hij en zijn
ongure gezel duidelijk dat de man tegen zijn vrouw zei: 'Daar komt
me die vervloekte deurwaarder al wèèr aan; ik wou dat de duivel
hem op staande voet meenam naar de hel!'
'Dat is gemeend,' schreeuwde de duivel nu, greep de onthutste deurwaarder beet — en beiden verdwenen.
Of er sedertdien nooit weer een deurwaarder is verschenen te
Neeritter, is niet bekend, maar wel dat de uitdrukking aan dit vertelsel ontleend daar nog altijd voortleeft:
' 't Is gemeend,' zei de duivel en hij nam de deurwaarder mee.
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De duivel te slim
Op de Schrieversheide onder Heerlen stond een berucht kaarthuis.
De spelers die daar kwamen, speelden voor grof geld en waagden er
soms hun klein vemogen aan. Zij kaartten meest de hele nacht door.
Zo was er ook eens een man die bijna alles wat hij bezat had verspeeld. Hij had op zijn eigendom zoveel geleend dat hem maar een
kleine beurs met geld meer overbleef.
'Vanavond moet de kans keren,' zeide hij op zekere dag, 'of alles
gaat naar de duivel toe!'
Hij speelde die avond en verloor alles. Er bleef hem niets meer over;
hij was geruïneerd. Vloekend verliet hij de herberg.
Hij kon nog niet heel ver zijn of daar kwam een heer bij hem en
vroeg: 'Wat! Ga jij al zo vroeg naar huis?' Hoe kent die mij nu?
vroeg de speler zich af, maar hij antwoordde toch: 'Alles is naar de
duivel toe!'
'Dat moet ge zo gauw niet zeggen,' meende de heer, 'daar is misschien
nog wel uitkomst.'
'Neen, neen, alles is naar de duivel, alles, alles!' raasde de speler.
'Ik zou je misschien wel kunnen helpen. Wat dunkt je ervan, als ik
je eens voor een jaar een vat kronen leende!' bood de heer aan.
'Een vat kronen? Verondersteld, dat gij me die zoudt kunnen lenen
en ik verspeel ze, wat dan?'
Daar gaf de heer geen direct antwoord op; maar het was wel of hij
van gedaante veranderde en de speler begreep al gauw, dat het met
die heer niet pluis was.
'Nou,' meende de heer na veel praatjes over en weer, 'wat zoudt gij
ervan denken, als gij, voor het geval dat gij mij het vat kronen niet
terug kunt geven, mij uw ziel afstond? Maar gij zult wel in staat zijn,
het geld terug te geven. Gij zult zien, de kansen keren na vandaag!'
En om de man toch maar te winnen, toonde de duivel, want hij was
het, hem een vat vol gouden kronen.
De man liet zich bepraten of deed tenminste zo. Zij kwamen nu tot
het volgende akkoord. N a een jaar, op de minuut af, zou de man
zich op de plaats waar zij zich bevonden moeten vervoegen om het
geld terug te geven. Kon hij het vat vol kronen niet strijkmaat teruggeven, dan was zijn ziel voor de duivel.
De man stemde er eindelijk mee in en de duivel, die zeker was alweer een zieltje te winnen, kreeg een goede bui en gaf de speler een
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vat vol kronen, niet strijkmaat, maar opgehoopt vol. De man zou
toch immers nooit in staat zijn, het geld terug te geven, zelfs niet eens
strijkmaat.
Toen de speler dat zag, schoot hem een idee door het hoofd. Reeds
had de duivel zijn hielen gekeerd en zei nog eens: 'Dus tot over een
jaar en dan strijkmaat!'
'Wacht eens, heer!' riep de man nu. Het akkoord is strijkmaat, niet
waar?'
'Ja, zeker,' bevestigde de duivel nog eens.
'Wel dan,' lachte de speler en streek, wat meer dan strijkmaat was
boven de rand van het vat weg. 'Wat zouden wij nog wachten tot na
een jaar! Hier heb je je vat strijkmaat terug!'
En terwijl de duivel raasde, zo te zijn bedrogen, vulde de man met
het geld dat er meer dan strijkmaat was, zijn zakken en ging, de
duivel uitlachend dat hij hem zo een poets gebakken had.

Het ameublement van de duivel
In Maastricht woonde een meubelwerker, die geen goede naam had.
Hij was wel een goed vakman, maar hij deed bijna nooit iets aan zijn
werk en ging toch altijd uit en 'zoop als een Tempelier'. Waar hij
aan het geld kwam, begreep niemand, maar hij had het en liet de
anderen ernaar raden hoe hij het aanlegde om het te krijgen. Was hij
dronken, dan vloekte hij de hele buurt bij elkaar en zeiden de mensen tegen elkaar: 'Nu hoor eens, hoe die weer bezig is! Dat God dat
allemaal zo toelaat! Dat de grond hem nog niet verzwelgt!'
Op zekere keer had iemand hem een ameublement besteld en toen die
man nu de dag voor de overeengekomen aflevering in de werkplaats
kwam, was er aan het ameublement nog niets gedaan.
'Hoe heb ik het nu?' vroeg de klant, 'nog niet eraan begonnen?'
'Ik verzeker u, dat als ik u het ameublement morgen niet aflever, gij
iedereen kunt afraden nog iets bij mij te laten maken!'
Midden in de nacht die volgde, werden de buren wakker door een
geweldig lawaai in het werkhuis van de meubelmaker. Het scheen of
er niet een man, maar twaalf aan het werk waren. Ze konden niets
zien, maar ze hoorden toch duidelijk, hoe er een aanhoudend zaagde,
terwijl een ander aanhouden schaafde, een derde aanhoudend beitelde, een vierde aanhoudend hamerde, enz. Zij begrepen nu, wie daar
aan het werk was.
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De volgende dag werd het ameublement kant en klaar op een wagen
geladen en afgeleverd. Het bracht de eigenaar evenwel geen zegen.
Ziekte en tegenslag in zaken zetten hem achteruit, tot hij door armoede zich genoodzaakt zag, ook het ameublement te verkopen.
Toen hield de ziekte in zijn gezin plotseling op, de zaken begonnen
weer goed te gaan en spoedig was hij er weer geheel bovenop.

De duivel lapt schoenen
In een der volksbuurtjes te Maastricht woonde lange jaren geleden
een oude vrouw met haar zoon. Zij had de naam met de duivel in
betrekking te staan. De zoon was schoenmaker; de moeder haalde
het werk bij. Het was intussen wel curieus, dat er nooit werd gewerkt
dan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dan werd er gepind en
gehamerd, geschuurd en geklopt, de hele nacht door. Dat zou het
werk van de duivel zijn geweest.
Na haar dood werd zij teruggezien in de Jeker bij de Tafelstraat en
stond zij op het hoofd in het water. De duivel zou haar daar in het
water hebben gesmeten, toen haar contract met hem was afgelopen.
De zoon is weggegaan en nooit meer teruggezien.

De verdwenen appelen
In een van de gehuchten onder Gulpen lag een grote weide met
prachtige appelbomen. Tegen de pluktijd spraken enige vrouwen uit
de buurt onder elkaar af, 's avonds een gat te maken In de haag die
de weide afsloot, en dan een laddertje mee te brengen om wat van
die mooie vruchten te stelen.
Zij gingen, schoven het laddertje door het gat en zetten het tegen
een boom. Het was stikdonker en alles ging op de tast. Zij wisten,
dat de takken zo tot brekens toe vol hingen, dat de eigenaar ze had
laten stutten.
Hoe ze ook zochten aan een der bomen, ze vonden niet een appel.
Zij probeerden het aan een tweede. Weer geen appel te vinden. Aan
een derde. Geen stuk hing eraan.
'Ze zullen ons toch niet voor zijn geweest?' meende een van de vrouwen.
'Wel neen, even voor donker heb ik de appels nog zien hangen.'
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'Ik begrijp er niets van, daar is er geen een meer te vinden, niets dan
bladeren en nog eens bladeren.'
Ontstemd trokken ze weer naar huis.
Maar w^at een verwondering de volgende dag, toen ze weer alle bomen tot brekens toe vol appels zagen hangen.
'Zouden wij ons dan zo hebben vergist!' meende een van de dieveggen, 'dat wij alleen bij die bomen zijn geweest, die al geplukt waren.'
'Je ziet toch wel: er is nog geeneen geplukt,' zei een andere.
Zij gaven het echter niet op en besloten de volgende avond weer te
gaan.
Zij gingen, deden als de avond tevoren en . . . vonden weer niets.
'Ik geloof, dat het hier spookt!' vermoedde een der vrouwen.
'Of het hier spookt of niet spookt, hier moeten zich appelen bevinden,' zanikte een tweede. Maar hoe ze ook zochten, ze vonden er
geen en konden met lege zakken naar huis gaan.
De volgende morgen hing de hele weide weer vol, gelijk de vorige
dagen. Er was nog altijd niet geplukt. En de bomen, waarvan de
vrouwen wisten, dat ze er zeker bij geweest waren, hingen even vol
als de andere. De vrouwen konden maar niet begrijpen, aan wat voor
een zinsbegoocheling zij onderhevig waren geweest. Zij namen zich
echter voor er nog een laatste avond aan te wagen.
Ze gingen de derde avond en zochten weer tevergeefs. Een van de
vrouwen, een ruw wijf, begon zelfs gedempt te vloeken, doch niet
een appel werd er gevonden.
'Ik geef het anders deze avond niet op,' besloot zij. De anderen deden
dat ook niet, zij wilden er nu toch het hare van hebben.
Zij zochten nog toen het al twaalf uur sloeg op de kerkklok van
Gulpen. Plots sloeg haar de schrik, want van uit de verte zagen zij
eensklaps in een blauwgroen licht een klein zwart mannetje, ongeveer een halve meter hoog, komen aanzweven, terwijl het daarbij
maar even de toppen van de grashalmen aanraakte.
'De duivel!' riep de brutaalste van allen. Zij Heten alles in de steek,
het laddertje zowel als de zakken en vluchtten wat zij vluchten konden door de opening van de heg.
Toen in de schemering van de dag de man van het brutale wijf naar
de weide sloop, om het laddertje te halen, ten einde geen verdenking
op zijn gezin te laden, vond hij de opening niet meer in de haag,
maar zag hij, dat de plaats met vers groen was dichtgegroeid.
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De duivel voorzegt een bevalling
De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht.
De boer zond zijn knecht met paard en karretje naar Meerssen om
de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was
met geen moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op
de muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten einde
raad sprong hij van de bok en wilde het paard bij de kop pakken
en het zo verder leidden. Maar toen kwam daar een zwarte, vlugge
heer aan en zei tegen de knecht: 'Rij terug naar huis; keer het beest
gerust om, het is nog te vroeg. Vóór morgen vijf uur is de vroedvrouw niet nodig!'
De knecht keerde het paard om, dat nu niet meer tegenstribbelde en
reed naar huis terug. Toen hij in de morgen de vroedvrouw tegen
vijf uur had gehaald, beviel de vrouw van zijn baas precies op het
uur dat de zwarte heer hem had voorzegd.

De vlugge heer
Op zekere nacht ging iemand uit Maastricht wat laat naar huis. Hij
kwam daarbij door de Lenculenstraat en ontmoette boven aan die
straat een heer, gekleed in een licht zomerkostuum en met een strohoed op het hoofd. Het was echter midden in de winter, de sneeuw
lag een voet hoog en het vroor dat het kraakte. De jonkman wenste
die heer goedenavond; de heer gaf geen antwoord. Hij liep verwonderlijk vlug door.
De jonge man vervolgde zijn weg. Hij kon echter nog niet aan de
Ververhoek zijn of daar ontmoette hij die vreemde heer alweer. Hij
wenste hem weer goedenavond en kreeg weer geen antwoord. De
heer liep hem al weer even snel voorbij.
Hij was nog niet aan het einde van de straat, toen hij die vlugge heer
voor de derde maal zag aankomen, vliegen was beter het woord.
Nu begon hij het toch wel wat bedenkelijk te vinden. Zodra de heer
hem weer genaderd was, sloeg hij een kruis en toen was de vreemdeling ineens verdwenen.
Meerdere personen hebben die 'vlugge heer' op dat uur en in diezelfde straat ontmoet.
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De duivel en zijn moer
De Satan en zijn moeder woonden in de Peel en het water van het
Soemeer was daarom zo zwart, wijl zijn moeder er een keer in het
jaar zijn werkdagskleren in waste. Had zij dit gedaan, dan hing zij
ze te drogen bij een vuur, gestookt met schapenhoeven, om er een
frisse reuk aan te geven.

De koets van de duivel
Een knecht van kasteel H o m ging met een mand wild naar het
adellijk huis Beegden. Het werd al avond en plotseling hoorde hij
vlak achter zich het trappelen van paardehoeven en het rollen van
raderen. Hij keek om en zag een deftige koets, getrokken door vier
pikzwarte paadden met geweldig grote vurige ogen. De schrik beving de knecht. In het rijtuig zaten twee heren in het zwart. En hij
schrok nog heviger, toen hij zag dat een van de heren een paardepoot had.
'Wil je meerijden?' vroeg die heer.
'Dank u, mijnheer!' antwoordde de knecht. 'Het zou u straks misschien te lastig zijn, de paarden te doen stilhouden!' Hij vertrouwde
die vertoning niet.
Maar wijl de andere heer ook aandrong, zette hij dan toch de zware
mand met wild achter op het rijtuig.
Opeens ging het toen in gestrekte galop vooruit. De paarden briesten
en bliezen vuur en de knecht moest lopen wat hij lopen kon, om te
proberen zijn mand te grijpen. Kort bij de Breulkuil gekomen, gelukte hem dit, juist toen het rijtuig zich naar het weiland wendde en
even later met een plons in de kuil reed. Een blauwe rook wolkte
hevig op uit het riet, terwijl blauwe vlammen sloegen uit het water,
dat siste en kookte, toen het rijtuig in de diepte zonk en ter helle voer.
Op het huis Beegden aangekomen, ontdekte de knecht dat de helft
en het mooiste van het wild uit zijn korf verdwenen was.

De ramenassen
Iemand die slecht leefde en veel vloekte, moest 's nachts werken en
ging 's avonds met twee van zijn kameraden naar de papierfabriek
te Weert-Meerssen.
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Bij een veld ramenassen gekomen — dat veld had echter geen goede
naam — zei hij: 'Jongens, hier staan ramenassen, daar moet ik er
een van hebben, want ik heb juist zout bij me.'
Hij ging en zocht tot hij een mooie ramenas vond en wilde ze juist
uit de grond trekken, toen er een haas tussen de planten uitsprong
en zijn twee voorste poten op de ramenas legde. 'Mag ik die niet
hebben?' zei de jongen, 'goed, dan neem ik mij een andere.'
Hij zocht weer en vond er weer een, die hem beviel; zodra hij ze uit
de grond wilde rukken, sprong de haas weer tussen de planten uit en
legde zijn voorpoten weer op de knol. Nu begon de jongen te vloeken en zocht opnieuw. Maar toen de haas voor de derde maal de poten op een ramenas legde, riep de jonkman: 'Al komt nu de duivel
op stelten, hebben zal ik ze!' Meteen reet hij ze uit en was de haas
verdwenen. Zijn kameraden, die alles hadden gehoord en gezien,
wilden niets van de ramenas eten en lieten ze geheel aan hem over.
Toen hij 's nachts van zijn werk naar huis ging, werd hij lastig gevallen door een zwarte hond, die maar niets deed, dan tegen hem
opspringen, hem stoten en boksen.
De volgende nacht van zijn werk komend, ontmoette hij de hond
weer. Het dier was nu zo sterk, dat het hem nabij zijn huis tegen
de deur smakte. Zijn zuster die dat toevallig zag, raadde hem aan de
volgende nacht liever niet te gaan werken. De jongen meende dat hij
zich daar echter weinig van aantrekken kon.
De derde nacht was het al een veulen, dat hem lastig viel. Het werd
hoe langer hoe groter, had gloeiende ogen en blies hem in het gelaat.
Het werd ten laatste zo groot als een paard. Nu begon de vloeker
toch bang te worden, hij ging op de vlucht en holde naar huis, achtervolgd door het paard.
Zijn zuster, een braaf meisje, wilde juist de nauwe deur uit, toen haar
broeder tegen haar opliep en zich aan haar vastklampte.
'Laat mij er toch uit!' riep ze. 'Ben je gek?'
'Ga in godsnaam naar binnen!' hijgde hij.
Zij hadden nog juist de tijd om de deur dicht te gooien. Een seconde
later zagen zij het paard rechtop staan tegen de deur en met de kop
door het bovenlicht kijken.
De jonkman werd er ernstig ziek van. Zijn zuster liet een geestelijke
komen, de vloeker wilde evenwel van geen biechten horen. Op het
aandringen van zijn brave zuster deed hij het de zevende dag toch,
maar beter werd hij niet.
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De geestelijke, die vermoedde dat hij iets niet durfde te biechten,
drong de volgende dag weer bij hem aan. Hij biechtte nu iets meer.
De negende dag bleek hij de dood nabij. Zijn zuster was niet gerust
over hem. Zij liet de priester nogeens komen. Nu de vloeker zag dat
het naar zijn einde ging, legde hij een behoorlijke biecht af. Maar
toen de priester hem de absolutie gaf, vloog er een grote zwarte hond
van onder het bed uit en verdween dwars door de muur, een afschuwelijke stank achterlatend.
Het gat dat daardoor was ontslaan, kon niet meer dichtgemetseld
worden. Het was of de stenen en de kalk bedierven en binnen de tijd
van vier en twintig uren viel het metselwerk er telkens uit.

De duivel als bedgenoot
Op de oliemolen die vroeger, even voorbij de Kommen te Maastricht,
aan de Jeker stond, was een knecht in dienst, die een rare naam had.
Op zekere dag kwam er nog een nieuwe knecht in dienst op de molen. De andere knecht zei al dadelijk tegen hem: 'Je moet 's nachts
maar niet schrikken als er een hond binnenkomt waar wij slapen.'
'Zo,' vroeg de nieuwe, 'wat komt die dan hier doen?'
'Och, laat hem maar komen,' ontweek de oudere, 'hij doet je niets.'
De nieuwe knecht vond dat niet erg aangenaam, vooral omdat de
andere hem dat zo eigenaardig zei en het hem bekend was, dat het
met hem niet helemaal pluis was. Hij wachtte tot de eerste sliep en
stutte toen de deur van binnen stevig met palen, denkende, dat
'kreng' van een hond zou nu wel niet meer binnen kunnen komen.
Te middernacht werd hij echter plotseling wakker door lawaai aan
de deur. Hij kon deze nog juist zien openvliegen en nu zag hij een
grote zwarte hond die zich op het bed van de andere knecht naast
deze neerlegde.
's Morgens was de hond verdwenen, maar de nieuwe knecht zei tegen
de oude: 'Hier slaap ik niet meer, want ik heb water en bloed gezweet. Je kunt me nu nog van die hond vertellen wat je wil!'
Volgens beweren van meerdere personen, moet die hond de duivel
zijn geweest, die die knecht 's nachts gezelschap hield.

De aap
Aan de kanten van Hoensbroeck of Amstenrade woonde een rijke
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heer, die er een grote aap op nahield. Deze aap was de bezienswaardigheid voor allen, die die heer kwamen bezoeken, want hij bediende
zijn meester of het een lakei was.
Behalve een klein gebedje dat hij nog iedere dag bad, deed de heer
niets meer aan zijn geloof. Maar het bidden van dat gebedje hield hij
trouw vol, al ging hij voor de rest naar kerk noch kluis.
Een pater uit een naburig klooster had al dikwijls van die mijnheer
met de aap horen spreken en ook gehoord, dat het een zeer goede en
milddadige man was, die geen ander gebrek had, dan dat hij zijn geloof had verloren. Hij vond het jammer dat zo een man verloren zou
gaan en daarom nam hij zich voor, hem eens te bezoeken en dan
tegelijkertijd te trachten, hem zo mogelijk weer op de goede weg te
brengen.
Hij ging en klopte aan en de zonderling deed zelf open.
Binnengekomen, begon de pater met die heer te praten en vernam
al spoedig, wat hij trouwens wist, dat mijnheer niets meer aan zijn
geloof deed. Het enige wat hij nog bad, was een klein gebedje.
Onderwijl beval de heer de aap de gast eens goed te bedienen. Maar
de aap scheen bang te zijn en kroop onder het bed.
'Wat is dat?' zei de heer verwonderd, 'hier komen nog al veel mensen en tot nog toe is er niet een geweest, voor wie hij bang was.'
'Wat meent u nu wel, mijnheer, wat dat voor beest is?' vroeg de
pater.
'Wel, een aap!' antwoordde de heer.
'Dan zal ik het u eens beter zeggen, mijnheer! Dat is geen aap, dat is
de duivel zelf. Hij heeft het al zover gebracht, dat gij uw plichten
hebt verzuimd en gij hebt het alleen aan dat kleine gebedje te danken, dat gij nog niet onbekeerd zijt gestorven. Hadt gij ook dat nog
nagelaten, dan waart gij in zijn macht geweest!'
De heer hoorde dit alles verwonderd aan.
'Ik zal u echter bevrijden,' vervolgde de pater en haalde een klein
boekje te voorschijn. Terwijl hij daaruit bad, begon hem het zweet in
stralen langs hoofd en rug te lopen. Het moest wel verschrikkelijk
zijn, wat hij zag. Toen hij aan zeker woord kwam, vloog de aap van
onder het bed uit, door ramen en alles heen en liet een afschuwelijke
stank achter.
De rijke heer ging de volgende dag in een klooster.
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De duivel als hond
Het moet in de omstreken van Gulpen zijn gebeurd. Daar was iemand
die zo slecht leefde, dat er ten langen laatste — wanneer hij 's avonds
naar huis ging — altijd een grote zwarte hond naast hem liep, die
hem uitgeleide deed tot aan zijn huis. Hoe slechter hij werd, hoe
groter ook de hond werd, die hem tot aan zijn deur bracht.
Op zekere avond kwam hij hollend aangelopen, juist toen zijn vrouw
naar buiten wilde komen om de blinden te sluiten.
'Ga naar binnen! Ga naar binnen!' riep hij haar toe, 'daar zit een
groot zwart paard achter me!'
Druipnat van zweet en doodsbleek van schrik, stortte hij het huis
binnen, terwijl zijn vrouw nog juist de tijd had om de deur in het
slot te gooien en te grendelen. Haar man sprong echter in een angst
het bed in en trok de dekens over het hoofd, om toch maar niets te
zien.
Daar het al laat was, ging de vrouw ook naar bed. Zij wilde haar
man niet geloven en meende, dat hij te diep in het glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij de kop
van het paard door het bovenlicht van het raam; zo groot was het
dier.
De man werd vanwege het voorgevallene ziek en reeds de volgende
dag sloop een grote zwarte hond binnen en legde zich onder het bed
neer. Het beest deed overdag geen kwaad en bleef rustig liggen,
maar 's nachts greep het de zondaar aan en sleurde hem in en uit het
bed, terwijl het hem daarbij tegen de grond en tegen de meubels stiet.
Ten einde raad, haalde de vrouw er een pater bij. Deze raadde de
man aan te biechten. De hond had dan geen macht meer over hem.
De man biechtte. Het hielp niet; de hond ging niet weg en de man
kreeg 's nachts slagen en sleuren als gewoonlijk.
'Bedenk je nog maar eens, of je niet iets hebt vergeten,' zei de pater,
die vermoedde dat de man een gedeelte van zijn zonden verzweeg.
De man biechtte de tweede maal en later nog eens tot acht maal toe.
Het baatte niet. De hond verliet hem niet en 's nachts had hij nog
altijd macht over hem.
De vrouw liet onderwijl veel bidden en bad zelf veel. De pater gaf
het ook niet op en verzocht de zondaar om nogmaals te biechten.
Toen de man de negende keer biechtte, begon de hond vreselijk te
janken; hij kroop onder het bed uit en vloog dwars door de muur
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weg, terwijl hij een helse stank achterliet. Die negende keer had de
man goed gebiecht en verloor de duivel zijn macht over hem; hij
moest de vlucht nemen.
De man werd na dat uur beter en beter en herstelde spoedig.
Het gat in de muur, waardoor de hond verdwenen was, kon niet
iTieer worden dichtgemaakt. Het metselwerk viel er telkens uit.
Dit duurde tot er een steen werd gekapt, die juist in het gat paste.
Een pater zegende de steen en tekende er een kruis van wijwater en
krijt over, waarna de steen werd ingemetseld.
Sedertdien bleef het gat dicht.

Het vliegend laken
Op het landgoed 'de Heiligenberg' te Bunde woonde een oude dame
die niets meer aan haar geloof deed. Zij leefde er alleen met een
paar dienstboden.
De beide dienstboden hadden al vaker in de remise, waar brandhout
opgestapeld lag, knallen gehoord; wanneer zij er de dame over spraken, zei deze steeds, dat het ratten waren, die zich tussen dat hout
ophielden. Dat knallen hield echter niet op en een van de meiden
die anders erg gehecht was aan de oude dame, gaf deze te verstaan
dat zij haar dienst opzei, wanneer die rare geluiden in de remise niet
ophielden. Ze durfde zich er zelfs niet bij heldere dag meer in wagen.
Door het aandringen van de dame bleef zij evenwel.
Op zekere avond werd de oude dame niet wel en zij voelde dat zij
sterven ging. Nu had zij in Maastricht nog haar enige zuster wonen
en die wilde zij nog zo gaarne eens zien eer ze stierf. Het was al laat,
maar de meid die erg gehecht was aan de dame, liet, hoewel zij aarzelde, zich toch geen tweemaal verzoeken te gaan. Zij ging dan naar
Maastricht en waarschuwde de zuster van haar meesteres.
Toen zij weer terug wilde, waren de poorten die om tien uur werden
gesloten, al dicht, zo laat was het en zolang is het al geleden. De
wacht liet haar nog uit, nadat zij gezegd had waarom.
Op de terugweg gebeurde er niets bijzonders, het barrier^ van het
landgoed stond evenwel wagenwijd open, ofschoon zij het bij haar
vertrek toch goed achter zich gesloten had. Nog was zij van haar
verwondering niet bekomen, toen zij belgeklingel hoorde, dat duurde
I Barrier = hek.
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en duren bleef. En terwijl zij over de weg van het barrier tot aan het
huis ging, zag zij tussen de bomen van de fruitweiden, die aan beide
zijden die weg bezoomden, een witte schijn dwalen. Die schijn liet zich
nog het beste vergelijken met een vliegend laken. Eerst dreef het
dwars over de weg voor haar door en vervolgens ging het zig-zagsgewijze voor haar uit tot aan het huis, terwijl maar altijd die bel
klingelde.
De grote deur van het huis stond ook open; eveneens de deuren van
alle kamers. Toen ze de kamer van de dame binnentrad, zag ze met
ontzetting dat de vier muren van dit vertrek geheel met rouw waren
bekleed, terwijl er overal kaarsen, in rijen langs de wanden gezet,
brandden. De dame lag al op 'schouf', d.w.z. haar lijk lag al op het
doodsbed. Op haar hoofd zat een zwarte raaf.
Bij het binnenkomen vloog de raaf van het lijk af en weg door een
van de ramen, die toch goed gesloten waren. Er was geen ruit kapot
of gebroken en hoe er ook werd gezocht, nergens was de opening te
vinden, waardoor de raaf was verdwenen.

De molenaar van Maasniel
Begin vorige eeuwe leefde er te Maasniel een molenaar, die een groot
vloeker en een gemene godslasteraar was en altijd op de Moeder Gods
schimpte. De mensen uit het dorp meenden dat hij zijn ziel aan de
duivel had verkocht, want zijn molen kon meer dan die van andere
molenaars. Zij hadden de wieken al zien draaien wanneer er geen
v/ind was, en ook al tegen de wind in, als het fel waaide.
Op zekere avond riep de molenaar zijn zoon en beval hem: 'Ga naar
de molen en maal de zak koren die is aangekomen!'
'Er is toch geen wind!' antwoordde de zoon, 'en dus ook niet te
malen!'
'Ga nu!' gebood de molenaar. 'Anders zal ik je laten zien wat mogelijk is!'
Razend en vloekend liep hij de trap van de molen op. Nauwelijks
was hij bovengekomen, of daar luidde de avondklok en sloeg de
molenaar, als door de bliksem getroffen naar beneden; hij bleef onder aan de trap dood liggen.
Men droeg hem het huis binnen, waar men hem op een bed legde.
De volgende dag kwam er een reizende student aan het huis en vernam de schielijke dood van de molenaar. De vreemdeling wenste het
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lijk wel eens te zien en toen hij erbij kwam, zei hij: 'Die man is niet
dood, ik zie wel kans om hem weer op de been te helpen. Laat mij
maar een poosje met hem alleen, want ik moet, om hem te helpen,
kruiden gebruiken die voor u te sterk zijn.'
De familie verwijderde zich uit het vertrek en de deur werd gesloten. Eensklaps hoorden zij een hevige slag. Het huis daverde en
de deur vloog open. De verwanten spoedden zich de kamer binnen,
maar het lijk en de student waren verdwenen en er lag niets meer
dan de lege lijkdoeken, waarvan de een over het kruisbeeld hing dat
aan het hoofdeinde van het bed stond, terwijl de andere met saamgeknoopte einden uitgespreid op de grond lag.

De verblinde zwemmer
In de Sint-Antoniusstraat té Maastricht woonde jaren geleden
iemand die de gewoonte had altijd te vloeken. Hij kon geen twee
woorden zeggen of daar kraakte een vloek bij. 's Zaterdags, wanneer
hij zijn loon had gebeurd en hij zich bedronken had, was het 't ergste.
Op zekere zaterdagnacht hoorde men hem langs het kanaal, ongeveer aan de Sint-Antoniusstraat, weer vloeken, maar zo erg, als men
zelfs van hem niet gewoon was. Een poosje daarna een plons, maar
niemand durfde zich buiten wagen, omdat men algemeen dacht dat
de duivel 'de Groene' in het water had gesleurd. 'De Groene', die bijnaam had de vloeker vanwege zijn mager en bleek gezicht, stond anders bekend als een uitmuntend zwemmer.
De volgende morgen vertelde een nachtwaker die het zelf had gezien, dat 'de Groene' drie keer het kanaal van de Sint-Antoniusstraat
tot aan de Augustijnenkerk had op- en neergezwommen. Hij had dit
gedaan om de trapjes, die er zijn op die beide plaatsen, nog te bereiken. Maar telkens als hij ze was genaderd, dwong een onzichtbare
macht hem, zich om te keren en dan zag de nachtwaker, hoe 'de
Groene' met de nagels van de vingers langs de muren van het kanaal
klauwde, om eruit te komen. Telkens moest hij het opgeven en dan
zwom hij weer naar waar hij het andere trapje wist en daar verging
het hem weer evenzo, tot hij geheel uitgeput, verdronk.
Drie maanden later kwam iemand die met de helm geboren was
en ook in de Sint-Antoniusstraat woonde, laat naar huis, en zag hij
'de Groene' drie huizen verder dan het zijne, op de stoep staan, terwijl daarbij alleen zijn hielen de grond raakten.
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De tegenspreker
Een dronkaard kwam 's nachts over het Molenwalletje te Maastricht
en deed niets dan vloeken. Toen hij een eind voortgestrompeld was,
kwam er een heer naast hem gaan en begon met hem te praten. Die
heer vertelde echter van alles, wat de beschonkene anders wist, zodat deze kwaad werd en nog meer vloekte. Tot hij op zeker ogenblik zijn wandelstok liet vallen en hij zich bukte, om hem weer op te
rapen. Tot zijn ontzetting zag hij dat de heer paardepoten had.
'Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij!' riep hij uit, en tekende zich met het
kruis. En de duivel verdween onmiddellijk.
De man was op slag nuchter en heeft na die tijd niet meer gevloekt.

De vierde man
Te Spekholzerheide zaten op een zondag drie kerels onder de Hoogmis in de kroeg en wilden kaarten. Dat was ook gezelliger dan mishoren. De vierde man ontbrak echter en zo konden zij geen partijtje
maken. Zij hadden daar geweldig het land over in en vloekten als
ketters.
Opeens kwam er een reiziger binnen en bestelde een borrel.
'Wilt gij een spelletje met ons doen?' vroegen de begerige kaartliefhebbers.
'Waarom niet,' meende de vreemdeling en nam plaats aan tafel.
Terwijl de een de kaarten mengde en de ander het leitje wilde schoonmaken om de punten op te schrijven, stiet de laatste met zijn mouw
het stukje krijt van de tafel en viel dit op de vloer in stukken. Maar
toen hij zich bukte, onder de tafel in, om het grootste van de klotjes
krijt op te rapen, zag hij, dat de vreemde speler een paardevoet had.
Met een angstschreeuw sprong hij recht en riep: 'De duivel is los!'
en tekende zich met een kruis.
Een geweldige slag klonk nu.
De tafel en de stoelen met de spelers, de kaarten en de borrels, alles
werd omgeworpen of verspreid. Toen de rook wat optrok, bleek de
vreemdeling verdwenen. De solferachtige stank die hij achterliet bewees voldoende waar hij thuis hoorde.
Van die dag af is er op dat huis geen zegen meer geweest, het Geschaft kwijnde en de bewoners stierven er allen vroeg.
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De verwensing
Op zekere dag zaten er in een herberg te IJzeren (Oud-Valkenburg)
enige mannen te kaarten. De troeven vielen de hele tijd op één hand
en de speler die het meeste verloor, ergerde zich daar zeer over. Toen
hij nu meende eens een keer zéér goede kaarten te hebben gekregen,
zette hij er alles op, maar het zat hem weer tegen en hij zag dat hij
weer ging verliezen. 'De duivel met zijn moer hale je!' schreeuwde
hij tegen een van de spelers van zijn tegenpartij en daarbij sloeg hij
zo geweldig met de kaart op de tafel, dat alles wat op tafel stond of
lag, ervan danste.
Nu heeft de duivel, wanneer hij geroepen wordt, macht, mits de verwensing echt gemeend is. Dat was ze nu wel in dit geval. De duivel
liet dan ook niet na dadelijk te verschijnen, en de verwenste speler
bij de kraag te grijpen. Hij vloog met hem door de schoorsteen op.
Tot groot en wonder geluk van de gegrepene, zat in de kamer boven
het herberglokaal een oude man de rozenkrans te bidden. Daar kon
de duivel niet aan voorbij met zijn prooi en hij moest de man in de
schoorsteen laten hangen. Met een geweldige slag en onuitstaanbare
stank verdween hij nu alleen in de lucht, waarna de man door zijn
kameraden naar beneden werd geholpen.
Maar noch de verwenser, noch de verwenste hebben nog ooit een
kaart aangeroerd, wanneer het om geld ging.

De duivel plaagt
Te Margraten was een meisje van de duivel bezeten en op herhaaldelijk aandringen van de familie had de pastoor de duivel geëxorciseerd. Dat nam de duivel de pastoor zo kwalijk, dat deze het nu
moest misgelden. De ene keer zat hij in de klokkekast op de pastorie
en wanneer de klok een heel of een half uur moest slaan, sloeg zij
niet één tot twaalf slagen, maar soms honderd en meer. De andere
keer zat hij in de snuifdoos van de pastoor en zodra deze zich een
snuifje wilde nemen, greep hij telkens in plaats van snuif een vlokje
haar. Dat leerde de pastoor hem gauw af. Telkens wanneer de duivel hem dat lapte, wierp de pastoor de vlok haar in het vuur en daar
had de duivel gauw genoeg van; daar kan hij niet tegen.
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De zadenteller
Een jongeman te Maastricht was naar het klooster gegaan om geestehjke te worden. Leergierig van aard zijnde, bracht hij vele uren in
de grote bibliotheek door.
Op zekere avond had hij een boeiend boek gevonden. De tijd vloog
om en het was al laat toen hij het boek weer op zijn plaats in de
kast zette. Nu zag hij een klein boekje, waar hij in het eerst niet zo
op had gelet. Het bleek in het latijn geschreven. De jongen begon te
lezen. Het boeide hem en hij bladerde maar altijd verder. Toen hij
aan zekere bladzijde kwam en daar begon te lezen, stond er plotseling een heer naast hem en vroeg hem op snauwende toon: 'Wat moet
je van mij?'
De jongeman schrok geweldig en had niet het minste besef wat te
antwoorden.
'Wat moet je van mij?' herhaalde de heer zijn giftige vraag.
De jonkman wist nog niet te antwoorden.
'Wat moet je van mij?' klonk het nu snerpend, voor de derde maal.
'Ik heb u niet geroepen,' durfde de jongen nu angstig te zeggen.
'Je hebt me wel geroepen!' schreeuwde de heer.
Nu ging de jongeman een licht op. Hij ging naar de prior, wekte
deze, vertelde hem het geval en vroeg hem om raad.
De prior ging toen naar een kast, nam er een kom met zaad uit, gaf
hem aan de student en zei: 'Hier! Zeg maar tegen die heer dat hij
deze zaadkorrels telt. Terwijl hij bezig is, lees je de woorden die in
het boekje staan, van achteren naar voren terug!'
Toen de student in de bibliotheek terugkwam, stond de heer er nog
altijd. Hij gaf hem de kom met zaad en gebood hem de korrels te
tellen. De heer begon. Onderwijl trachtte de jongeman zijn schrik om
de tegenwoordigheid van die vreemdeling te bedaren en poogde hij
terug te lezen. Hij kreeg het eindelijk gedaan, juist op het ogenblik,
dat de heer klaar was met tellen en het laatste korreltje weer in de
kom terugsmeet.
'Dat is je geluk geweest!' zei de duivel, want die was het, en verdween.

De wreker
Te Maastricht woonde een man die 's nachts tussen twaalf en één
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uur een bezetene scheen te zijn. Had hij tegen dat uur nog vrienden
bij zich, dan ging hij al in een hoek van de kamer of tegen de muur
staan en riep: 'Ga weg, in godsnaam ga weg! Want zo aanstonds
moet ik mij wreken, al is het op mijn beste vriend!'
Een paar vrienden die dat niet wilden geloven en op een avond bij
hem bleven, moesten er de waarheid maar al te zeer van ondervinden. Als een verscheurend dier viel hij op hen aan, beet, sloeg en
krabde hen zo, dat zij voor dood werden opgenomen. De man zelf
was door die voorvallen telkens enige dagen doodziek.
Op raad van verstandige lieden werd een priester ontboden om hem
te 'overlezen' (in dit geval een soort bezwering van de macht van
de boze).
De priester kwam, trok met krijt dat hij in wijwater doopte, een
wijde cirkel om zich heen en begon te bidden uit een boek dat hij
daarvoor speciaal had meegebracht.
Ontzetting was er op zijn gelaat te lezen, terwijl hij bad. "Wat hij
zag, moest wel verschrikkelijk zijn, want hij zweette water en bloed.
Hij hield echter vol en na geruime tijd zo te hebben gebeden, zeeg
de bezetene met een kreet in elkaar en op de knieën. Zijn knieën
raakten daarbij de ring, met het gewijde krijt getrokken, aan. Toen
dit gebeurde, opende zijn mond zich wijd en vloog er onder verschrikkelijk geraas en verpestende stank een zwarte vleermuis uit.
Terzelfdertijd kwam de bezetene weer tot bezinning en riep: 'Goddank, nu ben ik verlost!' De priester zegende hem nog eens en gaf
hem een gebedje, dat hij iedere dag zevenmaal moest bidden, dan zou
hij wel voor altijd van zijn boze geest verlost zijn.
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Van verzonken klokken en kastelen
De klokken van Vijveren
In heel oude tijden lag er in het zogenaamde Vijverbroek, tussen
Thorn en Kessenich, aan de Maas een stad, Vijveren geheten. Die
stad verzonk op zekere nacht, vanwege de hoogmoed en de losbandigheid van haar inwoners, met kerken, torens en klokken en al
in een waterkolk. Bij heel laag water werden in vroeger tijden nog
de spitsen van de torens gezien en in de Kerstnacht luidden er in
de diepte nog de klokken.
Weidende varkens wroetten later op het Vijverbroek een zware
kerkklok op, vermoedelijk afkomstig uit de verdronken stad.
De bewoners van de dorpen in de omtrek kregen ruzie over die
vondst en ieder dorp wilde de klok voor zich hebben. Maar het lukte
die van Thorn, Ittervoort en Kessenich niet, ze ook maar te bewegen.
Die van Stramproy probeerden het 't laatst en hun gelukte het dadelijk. Zij laadden de klok op een kar, bespannen met vier ossen, en
voerden haar naar hun dorp. Toen de ossen met de klok de grens
van het gebied van Stramproy overschreden, begon de klok vanzelf
te luiden en gaven de klokken van de kerk te Stramproy, die van
dezelfde gieter waren, haar dadelijk antwoord.

De Klokkenkuil van Swolgen
De nieuwe klok voor de kerk van Swolgen werd in de toren gehesen,
juist toen de duivel in de gedaante van een zwarte heer daar voorbijkwam. Zij zou de volgende dag worden gedoopt.
De duivel liet het zover niet komen. Hij kroop 's nachts in de toren,
haalde de klok en de klepel eruit en vloog ermee weg.
Een inwoner van Swolgen die even na middernacht langs de kuil
kwam die nu nog de Klokkekuil heet, hoorde daar plotseling een
geweldige plons, zag blauwe vlammen en rook opslaan en vernam
de klank van een klok. Maar zo klagend!
Toen nu de volgende morgen de klok zou worden gedoopt, bleek ze
verdwenen. De verwondering over de verdwijning en het verdriet
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om de schade waren groot. De boer die 's nachts dat vuur had gezien
en die plons en dat gelui had gehoord, bracht spoedig de opheldering.
Nu nog kunnen de Swolgenaren hun klok horen luiden, mits ze in de
kerstnacht naar de Klokkenkuil gaan en daar midden in een kuil een
geldstuk werpen.

De Havender

klokken

In het Heizelaarsbroek te Echt had de duivel de Havenderklokken
geslingerd en in de zomernachten dansen de zieltjes van ongedoopte
kinderen als dwaallichtjes boven de plaats, waar die klokken liggen
verdronken. Gelijk alle verdronken klokken luiden zij alleen in de
kerstnacht.

Die 'in de Horsten'
Te Hoensbroek 'in de Horsten' tussen de kerk en de Geleenbeek,
verdronk een ongedoopte klok in een waterpoel. Wierp iemand een
steen midden in de poel, dan hoorde hij duidelijk haar gebeier.

Een verdronken klok
Ook Halfweg tussen Venray en Oostrum bevindt zich een z.g. vlasrode, waar met kerstnacht, na het ingooien van een geldstuk, klokkengelui uit de poel naar boven klinkt.

De klok in de 'Breulkuil' te Beegden
In de tijd toen de duivel nog macht had over ongedoope dingen,
werd er in een dorp bij Beegden de klok 'te vroeg' geluid. Dadelijk
vloog de duivel 'brullend' aan door de lucht, haalde de klok uit de
toren en wierp ze in de moerassige poel, die staat in het lage weiland
langs de weg van het kasteel Horn naar Beegden. Daaraan ontleent
de naam 'Breul' of Brulkuil' zijn ontstaan.
Wie in de kerstnacht een geldstuk midden in de kuil werpt, wekt de
klok uit haar betovering en hoort haar duidelijk luiden.
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De klok van Horst
Een van de klokken was niet geldig gedoopt. Bij het dopen werd er
een woordje overgeslagen en niemand had daarop gelet. Alleen de
duivel had iets ervan vernomen.
In een stormachtige nacht kwam hij dan ook aangevlogen en sleepte
de klok uit de toren. Daar het hem niet vlug genoeg naar zijn zin
ging, rukte hij ook nog een grote hoek uit de toren mee. Toen sleurde
hij de klok naar de Peel en slingerde ze daar in een van de moerassen.
Ze luidt er nog in de kerstnacht, maar de kerkganger die op haar
geluid afgaat, verdwaalt jammerlijk in het moeras.

Red mij! Red mij!
Sinds de tijd dat er bij de heer van het slot Terheyden in de Brunssummerhei een rode knecht diende, had de heer de naam, met de
duivel op goede voet te staan.
Hij had allang geprobeerd het mooiste meisje van Brunssum tot zich
te lokken, om zijn hartstocht te bevredigen, maar het was ook zijn
rode knecht nog niet gelukt aan die wens van zijn heerschap te
voldoen. Het meisje wilde van geen beloften of verzoeken horen.
Toen de jonker zag dat het niet ging met beloften, besloot hij tot
list en geweld. Hij kocht een oud wijf om dat de naam had een heks
te zijn. Zij zou aan het slot toebehorende zilveren voorwerpen verstoppen in de schuur van het ouderlijk huis van de vrijer van het
meisje. Dan zou de slotheer wel zorgen voor de rest.
Het was in de tijd van de Bokkerijders; moorden, diefstallen en branden waren aan de orde van de dag. Op zekere nacht brandde het in
de schuren van het slot Terheyden en de volgende morgen heette
het ook dat er was gestolen. Alles werk van de Bokkerijders.
Het gerecht te Maastricht werd verwittigd en kwam met zijn gerechtsdienaars. Bij het onderzoek werd ook het oude wijf gehoord.
Zij beweerde een en ander te hebben gezien en te hebben afgeluisterd,
namelijk dat het gestolen zilver zou worden verstopt in de schuur
van het ouderlijk huis van de jonkman. Zij durfde daar haar eed op
te doen.
De schuur werd doorzocht en het zilver gevonden. Het bewijs was
vernietigend; de jongeman werd naar de gevangenis te Maastricht
gevoerd.
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Drie dagen later kwam het meisje naar het slot Terheyden. Zij wilde
proberen de slotheer te vermurwen. Hij beloofde dan ook haar liefste
te redden, mits zij hem ter wille was. Op haar weigering gaf hij haar
vier en twintig uren tijd zich te bedenken.
De volgende dag keerde zij terug, tot alles bereid.
Zij bleef op het slot en hoopte maar en hoopte maar, tot zij op een
morgen van uit het raam zag, hoe mannen op de Heksenberg, waar
de galg stond, bezig waren met ladders. Zij huiverde, want zij begon
iets te vermoeden.
'Wat gaat er nu gebeuren?' vroeg zij angstig aan de jonker.
'Hij krijgt wat hij verdiend heeft!' snauwde deze terug. 'Daar was
geen uitweg. Laat de duivel hem redden, als hij kan . . . '
Toen hij dit zei, zag zij plotseling de horens boven de haren van zijn
hoofd uitsteken.
'Red mij! Red mij!' schreeuwde zij wanhopig, terwijl zij voor hem
vluchtte. Hij achtervolgde haar en haar hulpgeroep klonk telkens op
een hogere verdieping. Het klonk nog op de torentrap en van de
daklijst, toen uit de heldere hemel een slag daverde over de heide en
het kasteel plotseling wegzonk in de diepte, waarover het water van
de grachten zich sloot.
Nog dikwijls werd 's nachts die vrouwenstem gehoord, die dan hier
en dan daar maar altijd: 'Red mij! Red mij!' riep.

Nog een verzonken burcht
Ook tussen Weert en Rothem, beide gelegen onder Meerssen, zou een
kasteel hebben gestaan, dat verzonken is en wel omstreeks de plaats
waar nu nog de Watermolen is.

De klok van Haelen
In het gemeentebroek te Haelen zijn enige diepe waterkuilen. Daarin
liggen verdronken klokken. Enige herders die ze eruit wilden halen,
was het eindelijk gelukt er een tot aan het watervlak te hijsen. Een
van de vinders riep al blij: 'In godsnaam, wij hebben ze,' toen een
ander antwoordde: 'In godsnaam of niet, we hebben ze tóch!'
Nauwelijks had hij dit gezegd of de klok ontglipte aan hun handen
en plofte nog dieper in het water dan ze eerst lag. Zij werd nooit
meer gevonden.
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Het verzonken slot van Heijthuizen
De burchtheer van Heijthuizen vierde in de kerstnacht een braspartij
en stoorde zich niet aan de viering van de heihge nacht.
Nog laat in de avond klopte een bedelaar aan de poort en verzocht
om nachtverblijf. De slotheer zelf, die wat koelte zocht voor zijn
hete, bedronken kop, trad in de poort en stiet de bedelaar in de
koude terug. Toen ging hij weer naar zijn tafelvrienden en hervatte
spel en zwelgen. Maar terwijl buiten het slot de bedelaar omkwam
en zijn ziel van de aarde scheidde, zonk als straf voor zulk een hardvochtigheid, de burcht met heel het feestvierende zwelgende gezelschap van de burchtheer weg in de aarde en sloot zich over het verzonken slot een poel.
Toen de dorpelingen voorbij de plaats kwamen, waar nog geen twee
uren geleden het kasteel stond, vonden zij de grijsaard gestorven en
de burcht verdwenen.
Alleen in de heilige kerstnacht klinkt uit de poel, dof en als van
heel diep het gelui van een kerkklok, wellicht de klok van de burchtkapel.

Gestrafte goddeloosheid
Te Kan nabij Maastricht woonde een adellijke dame op een kasteel,
dat lag boven de grote ingang van een onderaardse mergelgroeve,
zoals die meer zijn in de St.-Pietersberg en elders in Zuid-Limburg.
Zij geloofde aan God noch gebod en toonde dit openlijk. Op zekere
dag schepte ze er vermaak in met haar rijtuig herhaaldelijk woest
door de juist uittrekkende processie te rijden, zodat deze in wanorde
uiteenstoof. Gods straf bleef evenwel niet uit. Hoewel het wolkenloos zomerweer was, werd plots de lucht geheel zwart. Een ontzettend onweer brak los. Zich in veiligheid willende stellen, liet de goddeloze vrouw haar koets in de mergelgroeve rijden. Op hetzelfde
ogenblik kraakte een vreselijke donderslag en kasteel, koets en edelvrouw zonken in vlammen gehuld weg in de afgrond.
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Van wilde jachten en spookwagens
De wilde jacht
In Limburg vertoont zich de Wilde Jacht somtijds als een drom
heksen die op een bezemsteel door de lucht rijden. Te Maastricht
raasde zij eertijds, voornamelijk op de plaats waar het paviljoen van
de IJzeren Juffrouw heeft gestaan, voorbij.
Meestal wordt zij waargenomen door het weerklinken van een
vreemdsoortige muziek, vermengd met het geluid van stemmen en
het geblaf van honden in de lucht; zo o.a. in de omstreken van
Roermond en Sittard.
Te Nederweert heet de aanvoerder van de Wilde Jacht Hanske mit
de hond. Hij ontziet niemand. Het is dan ook raadzaam bij het naderen van de stoet van de Wilde Jacht het midden van de weg te
houden. In het vroegere Spaanse Limburg bidt men bij de nadering
van de Wilde Jacht het Sint-Jans Evangelie en doet men dat bij voorkeur op de kruiswegen. Op deze wijze behoedt men zich voor de
nadelige gevolgen, die tot de nasleep van het voorbij razen van de
Wilde Jacht kunnen behoren.
Ook Sint-Maarten verschijnt wel als de Wilde Jager, en rijdt dan
door de lucht, vergezeld van zijn knecht.

De wilde jacht over de Afferdse Heide
Als de Wilde Jacht van de Maas uit de Meijerij over de zandige
vlakte van de Afferdse heide komt gevaren, eindigt zij meestal in
de Blijenbeeker bossen. Dan schetteren daar de jachthoorns en raast
er het hitsend geroep van de jagers, tussen het blaffen van de honden en het getrappel van de paarden.
Dat duurt tot de storm voorbij is; de volgende dag kan men aan de
gebroken stammen en afgerukte takken goed zien, welke weg de
Wilde Jacht nam en waar haar tumult het grootst was.
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De wilde jacht te Maastricht
Bij het commandeurshuis van de Duitse Orde te Maastricht, dat
stond ongeveer waar nu nog de Commandeurslaan is, bevond zich
een huis dat bij de Maastrichtse bevolking bekend stond onder de
naam van 'Paviljoen van de IJzeren Juffrouw'. Deze 'ijzeren juffrouw' was een foltertuig en werd gebruikt om vreemde, hooggeplaatste personen heimelijk uit de weg te ruimen, waarna hun overblijfselen door de Maas, die met het water onder dat z.g. paviljoen
in verbinding stond, uit de stad werden gespoeld. De afgrijselijkste
verhalen deden daarover vroeger de ronde en worden nog wel onder
het volk verteld.
Op de plaats, waar vroeger dat 'paviljoen' stond, raasde alle nachten
de Wilde Jacht voorbij.
Heel oude mensen kunnen zich dat nog herinneren.

De drie beeldjes
Op Chaloen onder Schin-op-Geul woonde een graaf die erg van de
jacht hield. Maar in een van zijn bossen huisde de Wilde Jager en
als de graaf in het jachtseizoen ter jacht reed en met zijn stoet van
jagers, paarden en honden over de brug van de Geul wilde, stond
daar de Wilde Jager al met zijn spokig paard aan de overkant, om
hem af te schrikken en zijn stoet de overgang te beletten. De paarden
en de honden sprongen dan dadelijk terug en geen macht ter wereld
was in staat hen nog ook maar één pas vooruit te doen zetten. De
graaf probeerde het dan nog wel met zijn paard, doch hij kreeg het
niet verder dan tot voor de brug. Het stond er te rillen van angst
voor de tros van de Wilde Jager, die bezig was aan de overkant. Het
hoorngeschal en het gedruis van diens gezellen deden het dier steigeren en er bleef de graaf wel niet veel anders over, dan weer terug te
rijden naar het kasteel.
Dit had zo enige jaren geduurd en de graaf was ten einde raad. Hij
wist niet wat hij ertegen zou doen. Eindelijk ging hij naar de kluizenaar van de Schaesberg, vertelde deze hoe de Wilde Jager hem ieder
jaar de jacht belemmerde en vroeg om raad.
De heilige man dacht lang na en ried de graaf toen aan, bij de brug,
maar dan aan de overkant van de Geul, aan de zoom van het bos,
drie beeldjes op te richten ter ere van Jezus, Maria en Johannes. 'Als
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gij die hebt opgericht op de plaats waar de Wilde Jager u altijd tegenhoudt, is zijn macht gebroken, want hij en zijn gezellen zijn heidenen!' besloot de kluizenaar.
De graaf liet de drie beeldjes maken en plaatsen, waar ze nu nog
staan, gelijk de kluizenaar het hem had geraden. En toen hij een volgend jaar weer ter jacht ging, kon hij met zijn stoet ongehinderd de
brug passeren. De Wilde Jager en zijn heidense gezellen, met hun
hoorngeschal en weidmansgedruis waren er niet meer. Zij waren gevlucht voor de tekens van de macht, die ook regeert over de hel.

De 'Schwere Noth'
Op 9 april. Goede Vrijdag van het jaar 1574, werd er in het klooster
van Sint-Gerlach onder Houthem groot feest gevierd. Het waren de
graven Lodewijk en Hendrik van Nassau en Christoffel van de
Paltz, die voorzaten en met hun gezellen het middagmaal gebruikten.
De heilige vaten deden dienst als tafelgerei en de heilige speciën waren gemengd in de wijn. Als straf voor zulk een heiligschennis zou
het leger van de Nassauers een verpletterende nederlaag lijden tegen
de Spaanse troepen onder Don Sancho d'Avila.
Vijf dagen later troffen de legers elkaar op de Mookerheide. De
Spanjaarden raakten aan de winnende hand en dreven de Nassauers
voor zich uit in de richting van de 'zompen', de moerassen. De Nassauers, geheel ingesloten, hadden geen andere keus. De schijnbaar
groene vlakte van water en kroos bedroog de eerste ruiters die
vluchtten en al de anderen die volgden, struikelden over de eersten.
Het leger van de Spanjaarden drong aldoor op en zo ontkwam er
niemand van de Nassause scharen.
Maar in de nachten, dat het stormt en er noodweer woedt, keren de
geesten van de beide Nassause generaals terug over de moerassen en
de heide. Hun komst wekt dan weer hun verzonken manschappen;
dan klinken de kreten van de krijgers weer, dan schallen de horens
en briesen de paarden en dan beginnen zij de Wilde Jacht van de
duizenden versmoorden, die zij zullen herhalen, zolang de Mookerheide zal blijven bestaan.

De spookwagen in het Sint-Janshos te Oud-Valkenburg
Het was laat in de avond, toen de 'wiesvrouw' (de vroedvrouw).
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peter en meter naar Sibbe teruggingen van uit Oud-Valkenburg,
waar zij een kind ten doop hadden gehouden. Toen zij in het SintJansbos kwamen, hoorden zij rinkelen als van de halster van een
paard. Zij meenden dat het kwam van een paard dat te grazen liep
in de Sint-Jansgrubbe, waar veel gras stond en een van hen zei:
'Daar heeft de B . . . . (hij noemde de naam van een boer) weer zijn
krak^ in de schlond^ gejaagd. Dan kan het zich weer stief' vreten en
ziet het iemand, dan zegt hij: de prie' is mij losgebroken!'
Nauwelijks had hij dat gezegd, of er ontstond een vreselijk gedruis
en gekraak in de struiken en bomen en tot hun grote ontzetting zagen zij, hoe een grote zwarte koets, getrokken door vier zwarte paarden, dwars door het bos reed, terwijl een 'moor' als lijfknecht achter
op de bok zat. Die verschijning greep hen zo aan, dat zij hun weg
vervolgden zonder nog een woord te spreken.
Toen zij de volgende dag vertelden wat hun was overkomen, hoorden zij dat het reeds meerderen bekend was, dat het spookte in het
Sint-Jansbos. Men wist zelfs te vertellen dat het een vroegere graaf
van Schaloen zou wezen, die daar 's nachts werd rondgereden, omdat hij zijn verplichtingen niet was nagekomen, die hij op zich had
genomen bij de inbezitneming van het Sint-Jansbos. Hij moest namelijk jaarlijks de 'Meien' voor de bronk'^ uit het bos laten halen en
de arme communiekinderen laten kleden.

De wilde jacht te IJzeren (Oud-Valkenburg)
Een loonslachter uit IJzeren ging na afloop van zijn werk in de
avond naar huis. Plotseling hoorde hij, dichtbij, in de lucht honden
blaffen, schapen blaten, varkens 'beuken', koeien brullen, paarden
'joechelen' — kortom, het was een leven als een oordeel. Hij zag
echter niets en een geweldige schrik maakte zich van hem meester.
Hij trachtte het huis van Hutschemakers binnen te vluchten, maar hij
kon de keer niet krijgen; zo was hij genoodzaakt door te lopen tot
aan de put, waar hij woonde en heel ontdaan viel hij zijn huis binnen.

I oud of mager paard. 2 van het Duitse Schlund. 3 zat. 4 kreng, j processie.
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De sage uit het 'Venn'
Op een julidag in het jaar 1778 trok Jan van de Besjeshóf, een
hoeve, ongeveer een half uur van Venlo gelegen, met zijn knecht
Heimes, een jongen uit Velden, naar de Hêringse heide, om strooisel
te hakken. Daar het die dag zo schroeiend heet was, gingen zij eerst
om vijf uur in de namiddag van de hoeve weg, met het voornemen
laat door te werken. Het was al heel laat in de avond toen beiden
terugkeerden.
Aan de helling van de berg gekomen, bleven ze even rusten, want
uit de verte klonk het klokje van de heremijt, die het Angelus luidde;
't liep tegen middernacht. Daarna daalden zij de hellmg af door de
holle weg, die leidt naar de dijk, waarlangs de Arenborg en Genraoi
gelegen zijn.
Doodmoe van het zware, vervelende werk, stapten de Besjes-lui
voort. Zij konden de laatstgenoemde plaats nauwelijks achter de rug
iebben, toen Heimes een gedruis in de lucni meende te Lortn. Hij
;3reep de Besjesboer bij de arm en riep: 'Baas, baas, kijk eens nasi
boven! Een vurige wagen met vier paarden ervoor en een mens erin.
die lamenteert!'
'Jongen,' zei Jan, 'maak een kruis en bid een onze vader, opdat ons
geen kwaad overkome. Ik weet wie het is.'
Door angst gedreven en tot in de ziel geroerd door het lijden van de
ongelukkige die hen was verschenen, spoedden zij zich de dijk over
naar de Oude Straalse weg, op de hielen gezeten, zo meenden ze,
door allerlei vreemde geesten en ander kwaad gespuis, waartegen het
scherpste wapen en de grootste moed niets vermogen. Niet voor zij
de kruin van de hoge linde van Besjeshof in het gezicht kregen, viel
hun de schrik van het lijf en durfde Heimes aan zijn baas te vragen,
wie zij dan wel gezien hadden. 'Zou het de man met zijn wagen zijn,
waarvan Hoeberts Drik nog zolang niet geleden vertelde?' vroeg hij.
'Juist, jongen,' antwoordde Jan, 'hij was het, Hazepoot, de schelm,
die de lonen van de werklieden achterhield. Nu is het te laat, maar
zondag hebben wij tijd, dan zal ik je die geschiedenis wel eens vertellen, want ik ken ze goed.'
En 's zondags vertelde Jan:
In de eerste jaren van 1600 waren deze landen Spaans en werden zij
bestuurd door een aartshertogin die haar zetel te Brussel had; als ze
niet Bilke Clör of Eusenie heette, dan ben ik haar naam kwijt. Om
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de Hollanders, haar vijanden, die een winstgevende handel met
Duitsland dreven, afbreuk te doen en de handel en de scheepvaart
op haar eigen gebied wat op te beuren, besloot zij een kanaal te doen
graven van Rheinberg naar Venlo, om de Rijn te verbinden met de
Maas. In 1626 werd de eerste spade in de grond gestoken en het werk
met ijver en moed op verschillende punten tegelijk begonnen.
Over het graven van het kanaal op Venlo's en Straals grondgebied
stond een vreemde vent met een rode baard en een krom been als
aannemer of als opzichter. Hij werd in de wandeling Hazenpoot geheten. Hij was eropuit om onder alle mogelijke voorwendsels het
loon van de werklieden in te houden tot profijt van zijn eigen zak.
De dagloner, die daartegenop kwam en zijn rechtmatig loon eiste,
werd door de wacht van het werk, dat helemaal op de hand van
Hazenpoot was, gegrepen en voor een dag op water en brood gezet.
De mensen moesten zwaar werken en stonden dikwijls tot aan de
knieën in de modder en in het water. Zij die ziek werden en de
koorts kregen, stuurde hij zonder hulp weg en werden aan de barmhartigheid van de goede mensen overgelaten. Zo'n handelwijze riep
wraak voor Onze-Lieve-Heer. Maar luister ook, wat er gebeurde.
Beladen met de algemene verachting, moest Hazenpoot zich uit de
voeten maken en vluchtte hij naar Brabant.
Verscheidene jaren later keerde een troep mensen uit Venlo op kerstnacht naar huis terug. Zij hadden de nachtdienst bij de bruine paters
bijgewoond en waren daartoe, door de bemoeiingen van de Scholtes
aan de Heipoort uit- en ingelaten. Ter hoogte van het kanaal gekomen, sloeg hen opeens een warme gloed over het hoofd en toen zij
naar boven keken, zagen zij een gloeiende wagen, met een man erin,
die zij dadelijk herkenden als Hazenpoot en die de armen naar hen
uitstak om ontferming. Die mensen waren zeer beangstigd en spoedden zich biddend naar huis.
Korte tijd daarna hoorde men vertellen, dat Hazenpoot na verloop
van vijftien jaar en na zich te hebben bekeerd en al zijn geld en
goed aan de armen te hebben gegeven, te Leuven gestorven was. Dus
helemaal zal hij wel niet verloren zijn gegaan, maar dat is zeker, ik
en Heimes hebben het gezien, zijn straf is nog niet uit. Hij zweeft
nog altijd met zijn gloeiende wagen door de lucht en wordt geschroeid en geblakerd tot hij zal hebben voldaan aan de Hemelse
gerechtigheid, als een waarschuwing voor ieder die het zou durven
bestaan, zijn voorbeeld na te volgen.'
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Het vurig ros van Ghoir
Voor de Franse revolutie was het slot Ghoir of Aldenghoir bij Haelen een tijd lang onbewoond. Wanneer de burchtklok middernacht
sloeg, viel de zware valbrug vanzelf neer. Dan kwam er een vurig
paard de burchtpoort uitgevlogen en rende door de donkere winternacht de velden in.
Op een winteravond zaten in een herberg te Buggenum enige boeren
bijeen te praten. Het gesprek kwam ook over het vurige paard van
de Aldenghoir. Onder de bezoekers van de herberg was er een, die
veel op de loerjacht ging en voor een klein beetje niet vervaard was.
Deze wilde in een halfdronken stemming wel iets meer van het spook
van Ghoir weten en vroeg, of er iemand uit het gezelschap lust had,
het met hem te wagen, het spook eens wat meer van nabij te bezien.
Toen nu niemand genegen was met hem mee te gaan, verzekerde hij
hun, dat hij het ook alleen durfde. Zijn kameraden raadden hem dat
ten zeerste af. Maar hij zwoer nog diezelfde nacht te gaan.
Hij ging ook, maar werd nooit meer teruggezien. Wel vond men
's morgens zijn geweer voor de burcht van Ghoir in de sneeuw liggen. Het heette dat het vuurspook hem had meegenomen en met hem
in de grond verzonken is.
Volgens een andere lezing is er ook sprake van een vurige wagen.

Heldewé's wagen
In de Tempel te Sittard woonde vroeger een rijk man. Heldewé.
Zijn kisten en kasten waren vol goud en hij reed altijd uit in een
wagen, bespannen met vier prachtige briesende paarden. Zijn vrouw
was jong gestorven en hij leefde nog alleen voor zijn beeldschone
dochter.
Toen hij van een verre reis, die maanden had geduurd, terugkeerde,
miste hij bij zijn thuiskomst de verwelkoming van zijn dochter, waarvan hij zich zoveel had voorgesteld. De deuren en de vensters van
zijn huis waren gesloten en niet één van zijn bedienden vertoonde
zich. Toen hij binnentrad vond hij zijn kisten en kasten opengebroken, zijn schatten geroofd en zijn dochter stervende aan de wonden,
die de rovers haar hadden toegebracht.
Kort daarna verdween Heldewé uit het land van Gulik. Hij werd
niet weergezien, maar zijn geest keerde terug, en iedere nacht, tussen
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twaalf en een uur, joeg zijn wagen zonder paarden vanuit de lucht
naar het Gruizenstraatje, waar zijn huis stond en bolderde dan daverend naar de steenweg voort. Daar bracht de vader een bezoek aan
het graf van zijn dochter, om daarna weer met zijn wagen in de
lucht te verdwijnen.

De vuurwagen van Stein
Ook te Stein weet men nog van een vurige wagen. Daar leefde vroeger een heer op het slot, de schrik van zijn gelijken en de plaag voor
zijn onderhorigen. Maar hij is door God gestraft en gedoemd om
's nachts op een vurige wagen te worden rondgereden langs alle
plaatsen waar hij zijn euveldaden bedreef. Tegen één uur heeft hij
zijn ronde gedaan en stort hij zich met de wagen van boven de berg
af bij Elsloo in de Maas. Blauwe vlammen en rook slaan even uit de
rivier, sissen en het water sluit zich weer boven de verdoemde ziel.

De vuurwagen van Blitterswijck
Op de weg naar Meerlo, nabij de Sint-Anna kapel te Blitterswijck,
joeg jaren geleden iedere avond om tien uur een snelrijdende vurige
wagen, bespannen met vier witte paarden, onder veel gedruis over
de zandweg.

De vuurwagen van het Langerfeld
Kooplieden met eieren en groenten, die met hun kar 's nachts naar
Aken reden en het beruchte en eenzame Langerfeld of Lange Veld
tussen Horbach en het Heerlense gehucht Drievogels passeerden, hebben daar vaak een vurige wagen ontmoet, die er in volle vaart over
het veld hotste.

Het doodlager
Tussen Geulle en Bunde ligt in een eenzame vochtige streek 'de Pas'.
Ouden van dagen waarschuwen u, 's nachts nooit door de Pas te
gaan. Dan is het daar niet pluis; dan kermen er klagende stemmen,
die schijnen te komen van heel ver en heel diep; dan waren er rond
afgrijselijke geluiden, plots opstijgend uit het lis; dan lokken er ziel149

tjes van ongedoopte kinderen, om te worden gedoopt; dan dwaalt er
de vuurman en rent er in stormnachten de Wilde Jacht door de kreunende takken van de canadassen.
Dan zou het kunnen gebeuren, dat ge de droeve stoet tegenkwaamt,
die in sommige nachten optrekt van de Averput naar het Doodlager.
Hoe het moeras bij Brommelen aan die naam van Doodlager komt,
is nog altijd niet opgelost. De kronieken schijnen er niets van te
melden en in de archieven wordt niets gevonden, wat daar betrekking op heeft.

De lijkwagen
Boeren van Biesland bij Maastricht hadden 's nachts al meermalen
een lijkwagen over de Tongerse steenweg zien rijden. Zij wilden er
toch meer van weten en spraken af, bij een hunner 's nachts op de
uitkijk te gaan liggen.
Zij deden dit en lagen onder de kier van de straatdeur door te kijken,
toen de lijkwagen weer aankwam. Toen hij voor de deur kwam,
stond hij eensklaps stil en begon in het rond te rijden over de steenweg, dat er vlammen uit de wielen sloegen en vonken uit de stenen.
Niet voordat de boeren voor de kier van de deur weggingen, reed
de lijkwagen door.
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Van reuzen en dwergen
De reuzenkuil te Echt
In het Echterbos ligt een heel grote kuil. In de tijd dat het land nog
werd bewoond door de reuzen, zou hun koning gaan trouwen. Volgens 's lands gebruik moest hij met zijn aanstaande koningin een
eigen woning in de grond graven. De reuzen woonden evenals de
alvermannetjes in de grond.
Daar ze hard moesten werken om gauw klaar te zijn, wilde de reus
niet veel van babbelen weten. Zij begonnen dan met hun tweeën te
graven van de morgen tot de avond en zij hadden al drie, volgens
anderen zeven of tien jaar zonder een woord te spreken gegraven,
toen er een vogel over hun hoofden voorbij vloog. 'Kijk eens,' zei de
toekomstige koningin, 'daar vliegt een ekster voorbij.'
' 't Is geen ekster, 't is een raaf,' snauwde de koning, 'werk maar
voort!' Toen ze weer drie, zeven of tien jaar hadden gegraven, begon
de koningin weer: 'Ik geloof toch dat het een ekster was.'
'Kom, kom,' zeide de koning, 'je bent me te zeer een babbelaarster,
met zulk een vrouw kan ik niet trouwen.'
Daarmee was het af. De koning van de reuzen is nooit getrouwd en
de woning bleef onafgewerkt. Dat is de Reuzenkuil te Echt. De reuzen deden als hun koning, vonden alle vrouwen snapsters en trouwden niet. Zo stierf het reuzengeslacht in Limburg uit.

De heuvel bij Wellersloo
Te Wellersloo bij Venray ligt een heuvel alleen in het veld.
In de Peel woonden vroeger reuzen.
De kleine mensen, die voor de reuzen moesten werken, hadden geregeld last van het overstromen van de Maas. Daarom zond de oude
reus, die het ook niet kon lijden dat de jongens luierden, zijn kroost
naar de Maas, om de bedding te verbreden en te verdiepen.
Wanneer de jongens dan 's avonds terugkeerden, krabden zij de
kluiten, die aan hun klompen waren blijven hangen, af op hun
schoppen. Dat werd de heuvel bij Wellersloo.
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Na hun verdwijnen werd hun werk niet meer onderhouden. De Maas
stroomde weer over haar oevers heen en zij doet dat op de dag van
vandaag nog.

De lange man
Op de Havenstraat te Maastricht vertoonde zich des nachts een heel
lange man, die zich zo lang kon maken als hij wilde. Hij kwam ergens uit een keldergat, richtte zich op in de straat, tot hij nog hoger
werd dan de huizen, klopte overal op de ruiten, en poogde over of
door de gordijnen heen te kijken.
Hij werd wel beschouwd als voorbode van ziekte in het huis, waarvoor hij zich vertoonde.
Toen op zekere dag een vrouw uit de buurt plotseling rijk werd en
van haar renten ging leven, werd er gezegd dat zij de lange man had
uitgehaald. N a die tijd werd de lange man, de schrik van de buurt,
inderdaad niet meer gezien.

De Auvermannetjes
Nadat de Westfaalse vrede een einde aan de moordenarijen had gemaakt en de landen onder erkende bezitters waren gekomen, werden
de onderaardse schuilplaatsen, nu doelloos, op de meeste plaatsen
vernietigd. Men dacht ze niet meer nodig te hebben. Op andere
plaatsen waren die onderaardse gangen ongedeerd gebleven, doch
werden ze niet meer bezocht.
Op zekere dag verspreidde zich de mare, dat een soort kleine mensen, men wist niet vanwaar afkomstig, hun intrek hadden genomen
in de 'haagten' bij de 's Haenenhof (Geleen) en te Stein. Deze vreemde wezens schuwden het daglicht, lieten zich aan niemand zien,
vluchtten alle verkeer met de andere mensen en kwamen slechts des
nachts uit de holen te voorschijn, ten einde aan de huizen van de
buren een en ander huisraad in leen te gaan vragen. Werd dat stuk
buiten het huis gezet, dan kwamen de Auvermannetjes, die zich intussen verwijderd hadden, het goed halen, om het weer korte tijd
daarna terug te bezorgen. Zij klopten dan op het venster en riepen:
'Buurman, uw huisraad is terug!'
Men vond de geleende zaken in de beste orde terug, zelfs datgene
wat vuil door de Auvermannetjes was ontvangen, werd schoon en
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netjes teruggebracht. Menige slordige huisvrouw maakte van deze
gelegenheid gebruik, om 's zondags met blinkende potten en pannen
te pronken, door ze 's zaterdagsavonds aan de Auvermannetjes in
leen te geven.
Wie goed voor de mannetjes was, werd door hen ook goed behandeld.
Hij of zij konden gerust het werk grotendeels laten liggen, de mannetjes zorgden wel dat het in orde kwam, maar wee wie hen durfde
te hinderen, hij kon zich voor hun wraak in acht houden.
Van de Auvermannetjes, die in de omstreken van Luik verbleven,
wordt nog verhaald, dat zij in hun duistere woningen een zwarte
soort van steen gevonden hadden, die in brand geraakte zodra deze
met hun houtvuur in aanraking kwam. Dientengevolge zagen zij
zich verplicht, geen vuur meer in hun hol te ontsteken, maar 's nachts
in de open lucht datgene te bereiden, waartoe het gebruik van vuur
onontbeerlijk was.
Bij het vuur maken in hun 'haagten', waardoor de zwarte steen in
brand was geraakt, hadden zij al dadelijk begrepen dat deze steen
brandbare stoffen inhield, welke oneindig beter tot brandmiddel
lieten dienen, dan datgene wat zij tot dan toe hadden gebruikt.
Maar toen zij bij hun nachtelijke uitstapjes zwarte stenen uit de
grond mee naar boven hadden genomen en daar een vuur aanlegden,
was dit op enige afstand door dorpsbewoners opgemerkt geworden.
Daar de Auvermannetjes bij hun nadering de vlucht hadden genomen, vonden dorpsmensen de brandende stenen, herkenden ze en
kwamen zo mede tot de overtuiging dat de steenkolen als een uitstekende brandstof konden dienen.
Bij het aanleggen van werken tot wering van de overstromingen van
de Maas te Echt, zijn de Auvermannetjes uit hun spelonken daar ter
plaatse gevlucht, mede wijl deze gedeeltelijk vernield werden.
Bij Maastricht in de Sint-Pietersberg hebben ook Auvermannetjes
verbleven. Zij verdwenen daar echter, tengevolge van nieuw ondernomen werken in de mergelgroeven.

Het rijk van de Alvermannetjes
Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdse heide de Houwvrouw. Hoewel zijzelf onzichtbaar is, ziet men haar trekken door de
lucht en alles wat licht is opnemen in haar vaart naar de Hussenberg
of de Eerd. Daar rust zij uit. "Want daar is zij gekomen aan de wo153

ning bij van Aart met de grijze baard, de koning van de Alvermannetjes, die daar in de aarde samenwoont met Wigant de stroper,
Wim de visser en Wieland de smid, de hoofden van het kaboutervolk. Daar wordt gesmeed en gewerkt en roken soms de vossepijpen
en dassegangen.
Zo was het vroeger, maar nu woont er maar meer een droevig overblijfsel van het sluwe volkje, welks gouden tijd allang voorbij is.
Toch lachen ze soms nog dat het schatert, als spechtenroep over de
heide, en zitten ze op de uitkijk.
Zij zijn ook nog wel eens vrolijk als in de maneschijn de alven, hun
vrouwtjes, boven de meertjes, bij het sjirpen van de krekels haar
lichte dansen uitvoeren tussen de vlugge dwaal- en hiplichtjes.
Ze bewaren en bewaken trouw de verborgen schatten en hun vorstenkroontjes en leren elkander nog de geheime eigenschappen van steen
en plant.
Maar van de mens willen zij niets meer weten. Die heeft hen te zeer
bedreigd en te minachtend behandeld.
Zij malen 's nachts niet meer voor een bord vol bonen, gelijk zij het
deden voor de luie molenaar van Plees, en poetsen voor wat kaas of
eieren ook niet meer het koper voor de trage dienstmeiden van de
Schenckenhof. Die mogen dat nu zelf doen, omdat er één van haar
zo nieuwsgierig is geweest.

Het vertrek van de Auvermannetjes uit Geulle
Ook in de Blomberg te Geulle hebben de Auvermannetjes gewoond.
Wanneer de mensen des avonds naar bed gingen, hoorden ze buiten
opeens zonderlinge stemmen roepen 'Ketelen! Ketelen!' en werd er
op de luiken geklopt. De bewoners haastten zich dan om potten en
pannen buiten te zetten, die zij dan des morgens al heel vroeg terugvonden op de plaats waar zij ze des avonds hadden buitengezet,
maar nu blank geschuurd en fijn gepoetst.
Toen te Geulle voor de eerste keer des avonds de Angelusklok luidde,
werd er uit de Blomberg een akelig gejammer en gekerm vernomen.
De hele voorste helft van de berg scheurde af en schoof met een
donderend geweld naar beneden. Uit de ontstane baaierd van zand,
leem en slijk kwam er een heldere beek gekronkeld. De mensen die
dat zagen gebeuren en het aan een wonder toeschreven, noemden ze
de Heilige Beek. Ze heeft die naam nog en alles wat in die beek valt,
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wordt overtrokken met een korstje fijne kalk. Men wil, dat die kalk
nog afkomstig is van de onderaardse woningen van de Auvermannetjes.
Nadat de Auvermannetjes, die het luiden van de klokken niet konden verdragen, door dat luiden en het instorten van een gedeelte van
de Blomberg uit hun onderaardse woningen waren weggevlucht, trokken zij de Maas over naar de Limburgse Kempen.
De veerman, die juist met zijn pont op de Maas lag, hoorde dadelijk
na het avondluiden, duidelijk roepen: 'Vaar mij over! Vaar mij over!'
Hij zag echter niemand. Als gedreven door een onbekende macht die
hij niet kon weerstaan, stiet hij toch van wal, ofschoon zijn bootje
leeg scheen. Eerst toen hij goed en wel voer, merkte hij, dat zijn
scheepje geladen was en wel zo zwaar, dat hij midden op de Maas
dacht met bootje en al te zullen zinken; zo dicht stond het water
langs de rand van het kleine vaartuig.
De volgende dag vernam hij eerst wat er met de Blomberg was gebeurd, en nu begreep hij dat hij de Auvermannekes had overgezet.

De dwergen als twiststokers
Aan de Maas te Stein staat de ruïne van het oude slot, waaronder
vele kelders en gangen gelegen zijn, naar het heet, ééns bewoond door
de Alvermannetjes. Deze mannetjes sliepen overdag en waakten
's nachts. Dan liepen ze 's avonds de huizen in de omtrek af en
vroegen er keukengereedschap, waarin zij dan 's nachts hun eten
kookten. Ook melkten zij de koeien in de stallen en stichtten twist
en onenigheid onder het dienende personeel. Ging dit dan daarover
twisten of vechten, dan stonden de mannetjes hen in de verte uit te
lachen, om spoedig daarna weer in hun holen te verdwijnen.
De Alven waren kleine tedere mannetjes, ook vrouwtjes. Zij woonden in heuveltjes; kwamen tegen de avond de koekepan lenen en
zongen dan: 'Ketelen lenen, schuren b l a n k ' . . .
Zij hielden van muziek, dansten soms in de maneschijn een keteldans.
Zij namen ook wel eens de kleine kinderen mee en wisten de jonge
meisjes kunstig tot zich te lokken.

Stin! Stin!
Te Baarlo vertoonde zich altijd een dwergje, dat om cijns kwam
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en een loden schoen wilde hebben. Het sloeg altijd met een tinnen
deksel op een tinnen kan, en riep dan maar steeds: 'Stin! Stin!'

Aardmannetjes
Op de Ketelberg, ongeveer een half uur van Venlo, werden 's nachts
vuren gezien. Zij werden toegedicht aan de aardmannetjes.
In Limburg worden soms hier en daar in de grond korte dikke rookpijpjes, ook feeënpijpen genoemd, gevonden. Zij lijken veel op de
pijpjes, die de heidenen bij hun reukoffers gebruikten, om zich te bedwelmen, te verdoven en in verrukking te geraken. Het volk gelooft
dat de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes in oude tijden uit die
eigenaardige pijpjes hebben gerookt.
Te Maasbree bleef bij een brand in de achttiende eeuw, die twee en
twintig huizen vernielde, één huis te midden van de afgebrande woningen gespaard; er lekte zelfs geen vlam aan. Dit huis had in de
tijd dat de aardmannetjes nog te Maasbree woonden, behoord aan
iemand die zijn huisraad en alles wat de mannetjes gewoonlijk nodig
hadden, steeds aan het kleine volkje leende. Daarom bleef dit huis
gespaard.
Ook hier werden de kleine geesten door het luiden van de avondklok
verbannen.
De aardmannetjes hebben ook gewoond op de Pijpersberg te Haelen
en bij de Bisschop tussen Nunhem en Heijthuizen.
Dat ze er verdwenen zijn, daar weten de kosters meer van, want die
hebben de avondklok geluid en daar konden de kleine ventjes nu
eenmaal niet goed tegen.
Te Venlo kwamen de Alvermannetjes tijdens het luiden van de
avondklok, ten oosten van de stad uit de grond en dansten op de
lunet Beerendonk.

De wraak der Alvermannetjes
Te Meerssen klopte het 's avonds altijd op de luiken. Dat deden de
alvermannetjes. Ze riepen dan altijd: 'Leen me dit, leen me dat!' Ze
vroegen meestal kookgerei. De mensen moesten gebruikte ketels,
potten en pannen buitenzetten en dan kwamen de ventjes ze halen,
's Morgens vonden de bewoners hun huisraad weer terug, goed
schoongemaakt en blinkend gepoetst.
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Iemand die het fijne van alles wilde weten, keek eens op een avond,
toen er buiten weer zo een ventje riep: leen me dit, leen me dat, door
het sleutelgat; toen werd hem een oog uitgeblazen.
Te Doenrade onder Oirsbeek had een knecht stukken van versleten
schoenlappen gedaan in de rijstepap, die klaar werd gezet als de Alvermannetjes kwamen. Zij kregen anders brokken peperkoek, maar
de knecht meende een hele baas te zijn met de ventjes eens voor de
gek te houden. Toen hij de pot had klaargezet, ging hij boven het
dampgat van de zolder liggen om de maaltijd van de kabouters af
te kijken.
'Wat zijn die brokken hard vandaag?' vroeg een van de mannetjes. —
'Dat is een poets van de knecht. Zie je hem niet? Blaas hem eens
gauw het licht uit!' antwoordde een ander ventje.
De volgende dag had de grappige knecht een oog verloren.

De Averput
Aan het eind van de Pas bij Bunde ligt in een weide de Averput. —
Heel lang geleden leefde er op een van de kastelen in de nabijheid
van Bunde een woest ridder. Met zijn vierspan van vurige, gitzwarte
paarden reed hij in vliegende galop over berg en dal, door weiden en
velden, door moerassen en holle wegen. Geen bergkant was hem te
steil, geen water te breed, geen moeras te diep. Zo kwam hij eens hier
aan de berg . . .
Voor hem de plotseling dalende helling en daaronder het zuigende
veen...
Hij lachte ermee en gaf er niet om.
Vloekend hitste hij zijn paarden aan en schreeuwde: 'Vooruit! in
naam van de duivel!'
De dieren vlogen de berg af, over heg en struik, water en zand,
greppels en bulten t o t . . . opeens de ruiter met zijn vierspan verdween in de bodemloze A v e r p u t . . .
Enige dagen later vond men zijn lijk in de Maas.
Wat de gouden koets met de vier vurige paarden betreft, de Avermannekes hebben die nu en die kunt ge er in zien zitten, iedere nacht
en iedere nacht er mee in die put verdwijnen.
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Van schatten
De schat bij de Geulbrug
Aan Genhout, een bos tussen Meerssenhoven en Haartelstein, op de
grens der gemeente Itteren en Bunde, lag vroeger een voetbruggetje
over de Geul, dat ieder jaar door de overstroming van de Maas werd
weggespoeld.
Op zekere nacht was er een stroper uit Bunde daar in de omtrek aan
het jagen. Het was winter, de sneeuw lag nog al hoog en het had
flink gevroren. Hij had daar pas een haas geschoten, zag het dier
tuimelen en wilde het juist oprapen, toen hij op enige afstand een
gedaante, geheel in het wit, zag naderen. Tegelijkertijd hoorde hij een
krek-krek-krek van stappen in de bevroren sneeuw, alsof takjes braken. Zijn eerste gedachte was, met een garde-chasse te doen te hebben. Die kleden zich in de tijd dat de sneeuw ligt, wel eens in een
witte jas over hun andere kleren heen, om niet te worden opgemerkt
tijdens hun ronde.
De stroper keek de gedaante nog eens beter aan en hoorde nu, dat
zij iets zei. Hij kon haar niet verstaan, maar het klonk als een roep.
Daarna verdween zij. Nu begreep hij er helemaal niets van. Wanneer het een gard-chasse was geweest, zou die niet zo ineens verdwenen zijn. En al was hij helemaal niet bang van aard, zo vermoedde
hij aan die gedaante toch iets, wat hem niet zuiver leek. Hij nam zijn
haas en daar het hem te koud werd, ging hij naar huis.
Thuisgekomen, vertelde hij het gebeurde aan zijn vrouw en deze
verzocht hem daar niet meer te stropen. Hij verhaalde het ook aan
een andere loerjager, die er ook niets van begreep. Tk ben al dikwijls
die kant uit geweest, al was het dan niet na middernacht. Hoewel ik
niet geloof aan dergelijke dingen, wil ik toch wel eens met je meegaan.' Zij gingen de volgende nacht.
Toen het middernacht werd, zagen zij de gedaante al tussen de bomen naderen. Weer klonk het krek-krek-krek, maar op een afstand
van twintig a dertig meter stond de gedaante stil, zei weer iets wat
de beide mannen niet verstonden en verdween toen. 'Zie je wel, dat
ik je niet belieg', verzekerde de eerste loerjager.
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Het geval werd spoedig bekend en al gauw wist heel de buurtschap
ervan. De meesten zouden voor geen geld van de wereld meegaan,
maar er waren er toch ook twee, die het spook wel eens graag
wilden zien. 'Ja,' zei de een, 'we moeten weten wat dat is. Het verjaagt ons het wild. Het moet zich maar verklaren, anders schiet ik
het kapot.' 'Dat zou ik maar laten,' meende de stroper, die de gedaante het eerst had gezien. 'Je weet nooit, wat het is.'
De derde nacht gingen zij met hun vieren, allen gewapend met geweren. Vertoonde de gedaante zich nu, dan konden de buren niet
zeggen dat hij dronken was, toen hij meende iets te zien, om later
eraan toe te voegen, zij hebben dat met hun tweeën afgesproken.
Het viertal ging dan, maar nauwelijks vertoonde de gedaante zich
weer, of de man, die zo dapper wilde schieten en zijn kameraad
gingen met geweer en al lopen en lieten de twee eersten alleen staan.
De gedaante naderde weer als in de vorige nachten en stond dan stil.
Zij riep ook weer iets. Nu vermande zich de stroper, die haar het
eerst had gezien en zeide: 'Als je garde-chasse of veldwachter bent,
verklaar je dan en als je het niet bent, zeg dan wat je begeerte is.'
Toen antwoordde de gedaante in 't wit: 'Ik moet hier zolang terugkeren, tot de derde boom vanaf de brug is omgehouwen. Twee bomen zijn al omgehakt, maar niemand denkt eraan de derde te vellen.
Wie hem omkapt zal er een schat vinden, en eerst dan zal ik rust
hebben.' Daarna verdween de gedaante weer.
De mannen haastten zich om uit het bos te komen, maar spraken onderweg toch af wat zij doen zouden. Het beste ware, de boom van de
eigenaar te kopen, zonder te zeggen waarom. Dat deden zij.
Zij begonnen die dag nog te kappen, maar kregen de boom niet om,
al was hij ver ingehakt, 's Nachts gingen zij weer naar de boom, om
te zien wat er zou gebeuren. Om twaalf uur verscheen de geest en
zagen zij hem boven de Geul drijven. Hij verdween die nacht zonder
iets te zeggen.
De tweede dag kregen zij de boom om en begonnen ze de wortels uit
te graven. Zij hadden daarvoor nieuwe spaden meegebracht en spraken geen woord, gelijk bij het graven naar schatten behoort. Het
scheen hen een buitengewoon werk, de wortelstronk uit te graven,
's Nachts begonnen zij nog eens opnieuw en tegen middernacht stiet
een van de gravers tegen een grote aarden pot. Zij bedwongen hun
verrassing en gaven elkander enkel tekens. De pot bleek geheel te
zijn gevuld met geldstukken, gouden en zilveren door elkaar.
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Om twaalf uur verscheen de gedaante weer en kwam nu tot bij hen.
De eerste stroper vroeg haar, wat zij met het geld moesten beginnen,
want dat had de geest nog niet gezegd. Hij antwoordde toen: 'De
schat die gij gevonden hebt, moet gij in drie gehjke delen verdelen.
Het eerste deel geeft gij aan de kerk, want het is geld dat ik niet
goed heb besteed. Het tweede deel dient om het bouwen van een
brug hier over de Geul te bekostigen, want als de Maas uitgaat, slaat
zij de oude voetbrug telkens weg. Die nieuwe brug moet gemaakt
worden uit het hout van deze boom, waaronder de schat lag, anders
wordt zij evenals de oude brug, weggeslagen door het overstromende
water. Het derde deel is voor u, uit dank dat gij mij verlost hebt.'
Toen verdween de geest en is niet meer gezien.
Op de plaats waar de oude voetbrug lag, werd een nieuwe gebouwd,
vervaardigd uit het hout van de boom, waaronder de schat lag. De
Maas had geen macht over haar, gelijk de geest het voorspeld had.
Later werd zij door de ijzeren brug vervangen, die er nog ligt.

Een pot vol geld
Het moet te Maastricht in de omgeving van de Minckelersstraat zijn
gebeurd. Daar woonde een schrijnwerker die zijn werkplaats op
zolder had.
Op zekere keer kreeg hij een werkje, dat in zo kort mogelijke tijd
klaar moest. Hij had wel een leerjongen, maar deze was uit het weeshuis en moest 's avonds altijd om zeven uur binnen zijn. Zo besloot
hij dan maar desnoods alleen de hele nacht door te werken.
Terwijl hij druk bezig was — het sloeg juist twaalf uur op de OnzeLieve-Vrouwekerk — zag hij dat er aan de andere kant van zijn
schaafbank nog een persoon stond, iemand die hij nog nooit gezien
had. Verschrokken legde hij zijn schaaf neer, verliet de zolder, ging
naar beneden en kroop in bed. Hij vertelde het zijn vrouw, maar deze
meende dat hij slaapdronken was.
De volgende dag verzocht hij zijn leerjongen, een flinke jonge kerel,
hem de volgende nacht te helpen; hij had een werk dat absoluut af
moest. De weesjongen zei, dat hij daartoe geen verlof kon krijgen,
maar toen hij hoorde waar het om ging, verklaarde hij zich dadelijk
bereid. En daar zijn meester een soiled persoon was, kreeg hij het
gevraagde verlof.
De avond kwam en de jongen bleef over bij zijn baas. Het werd al
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laat, de jongen kreeg slaap. Hij weerde zich wel, maar tegen elf uur
kon hij het niet meer uithouden. Zijn meester raadde hem aan, een
klein uurtje in de krullen te gaan liggen; tegen twaalf uur zou hij
hem wel wekken.
Toen het ongeveer tijd was, wekte hij de jongen, want hij werd toch
wel wat bang. Nauwelijks had de klok van Onze-Lieve-Vrouwekerk
weer twaalf uur geslagen, of daar stond die vreemde persoon al tegenover hen aan de schaafbank. Zij hadden hem niet zien komen.
De jongen viel van schrik flauw en verloor zodanig de macht over
sommige organen, dat zich een afschuwelijke stank over de zolder
verspreidde.
Daar stond de meester toch nog alleen. Hij herinnerde zich echter
dat men het beste doet, wanneer men tegenover spoken brutaal optreedt. Ouderen van dagen hadden hem altijd aangeraden, nooit aan
het verlangen van een spook te voldoen. Hij vermande zich dus en
vroeg het spook op barse toon: 'Wat kom jij hier doen? Je hebt hier
niets te maken! Ik zou je aanraden te zorgen dat je hier vandaan
komt!'
Het spook echter wenkte hem, te volgen en bracht hem bij een deur
in de muur, die hij nog nooit gezien had. 'Doe mij die deur open!'
verzocht het.
'Neen,' antwoordde de schrijnwerker op 'vreigelende' toon, 'dat kan
ik niet, daar ben ik niet sterk genoeg voor!'
Toen deed het spook de deur zelf open en werd er een trap zichtbaar, die diep naar beneden leidde. Het spook verzocht hem, voor te
gaan. 'Neen,' gromde de baas. 'Ik heb met die trap niets te maken,
dat zijn mijn zaken niet. Wil jij voorgaan, dan kom ik wel achterna!'
Het spook ging nu voor en de meester volgde met de lamp. Zo kwamen zij op een plaats, die de schijnwerker nog nooit had gezien. Midden op die plaats lag een zware steen met een ijzeren ring er aan.
'Til mij die steen op!' gebood het spook.
'Doe het zelf, jij bent groter en sterker dan ik!'
Het spook tilde de steen op, waaronder een grote pot met geld zichtbaar werd. Dan zeide het spook: 'Bij dat geld liggen de aanwijzingen,
waar en hoeveel je er van moet bezorgen. Wat over is, is voor jou!'
Daarop verdween het.
De schrijnwerker tilde de pot met geld op, die erg zwaar was. Het
zweet gutste hem langs gelaat en rug, toen hij weer langs de trap
naar boven klom.
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Boven gekomen, bracht hij de jongen weer bij en gebood hem naar
beneden te gaan, zich zo spoedig mogeHjk te verschonen en wat te
slapen.
Toen de jongen 's morgens zijn meester wilde wekken, kwam diens
vrouw hem al tegemoet en vroeg bezorgd: 'Wat is er toch met de
meester gebeurd vannacht? Zijn haren zijn sneeuwwit geworden!'
De jongen beweerde niets te weten. Dat had de meester hem al op
het hart gedrukt. Hij kreeg nog een flinke fooi voor de angst die hij
had uitgestaan, terwijl de meester kort daarna 'op zijn renten' ging
leven.

De vuurbol in de Bourgogne
Het gerucht wilde dat er 's nachts in de Bourgognestraat te WijkMaastricht een vuurbol liep over de muur van de tuin van Jaunez,
waar vroeger het klooster der Annuntiaten stond en waarvan nog
een oude poort is overgebleven. Mensen van het spoor, die tussen
twaalf en een uur naar huis gingen en de Bourgogne passeerden, beweerden de vuurbol te hebben gezien. De bewoners uit de buurt zagen hem echter niet en het geval werd spoedig vergeten.
Een tijdje later dook het gerucht weer op. De vuurbol werd weer
enige nachten gezien.
Een paar jongens uit Wijk, gebroers, waren een van de dagen, nadat
men 's nachts de vuurbol weer over de muur had zien lopen, bezig
met een spel, dat 'tien, twintig, dertig, veertig' heette en dat daarin
bestond, met een stenen bal op de bal van de medespeler te tikken
en voor iedere keer te raken tien punten te tellen. Terwijl zij zo
speelden, rolde de bal van de jongste speler in een gat, dat zich in
de grond bevond. Toen hij de bal eruit wilde halen, voelde hij geld
en haalde een handvol daarvan boven.
Zij verbaasden zich daarover, maar hij die de eerste handvol geld
had gevonden, stak zijn hand weer door het gat en haalde er een
tweede handvol uit, daarna een derde, een vierde, een vijfde, tot er
niets meer in was.
Nadat zij alles in een rode zakdoek hadden samengeknoopt, liepen
zij naar huis en lieten hun gevonden schat aan hun vader zien.
Deze was natuurlijk erg blij, maar wist er toch weinig raad mee. N a
lang nadenken ging hij ermee naar de pastoor-deken en vertelde hem
alles. De deken monsterde de munten nauwkeurig en zeide hem, dat
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hij dat geld niet meer terug behoefde te geven, daarvoor was het te
oud. Vervolgens stelde hij de man voor, de oude muntstukken aan
hem te verkopen, een goudsmid zou er hem toch niet meer voor
geven. De man verkocht ze. N a die tijd is de vuurbol niet meer
gezien.
Iemand, die daar in de buurt nog gauw wat grond kocht, in de hoop
nog meer schatten te vinden, vond in die grond wel gaten, maar hoe
hij ze ook omwoelde, hij vond er de dure koopsom niet in terug, die
hij in het vooruitzicht van woekerwinst door de te vinden schatten,
daaraan had besteed.

De schat in de kelder
Op zekere nacht was een water-en-vuurvrouw uit de Capucijnenstraat te Maastricht in haar kelder aan het fommen^ maken. Dit
deed zij bij het licht van een kaarsje. Plotseling werd het kaarsje
uitgeblazen. Zij meende dat dit door de wind kwam. Tastend zocht
zij de trap en ging naar boven, stak een lamp aan en keerde met die
lamp in de kelder terug. Daar zag zij de stoel, waarop zij zo pas had
gezeten, bezet door een vrouwelijke gedaante. Vol schrik wilde zij
zich omkeren en vluchten, toen de gedaante haar wenkte. Sidderend
kwam de vrouw naderbij en vroeg met bevende stem: 'Wat is van
uw begeerte?'
De gedaante wenkte haar weer en de vrouw volgde haar nu tot waar
de eerste haar bij een steen in de muur bracht. Het spook nam de
steen weg en nu vertoonden zich twee potten met geld. 'Geef deze
pot met geld aan de kerk,' zeide het spook, 'en behoud de andere!'
Daarop verdween het. De vrouw nam de potten en vertelde alles aan
haar man. Deze volbracht de wens van het spook.
Zij waren nu rijk en deden het winkeltje over aan een familielid.

De schat als geboortegift
In de Capucijnenstraat of Bogaardenstraat te Maastricht woonden een
paar fabrieksmensen, die op de zogenaamde Grote fabriek van Pierre
Regout werkten. De vrouw beviel van een tweeling. Toen de man
's nachts de vroedvrouw naar huis bracht en de kraamvrouw alleen
I Fommen, kolengruis en leem, :ot ballen samengekneed.
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thuis lag, zag zij om twaalf uur plotseling een oud vrouwtje met een
gepinde muts — neepjesmuts — op een stoel naast de wieg van de
kleine zitten. Met ontzetting zag zij hoe het oudje zich over de wieg
boog, daarna viel zij in zwijm.
Toen de man thuiskwam vertelde zij hem, wat zij gezien had. Hij
geloofde het echter niet en zei dat het inbeelding was.
Bij een volgende bevalling bleef de man thuis bij zijn vrouw achter;
nauw had het 's nachts twaalf uur geslagen, of beiden zagen opeens
het oude vrouwtje met de gepinde muts naast de wieg van de pasgeborene zitten. Zij waren nog niet van hun verbazing bekomen, of
het oude vrouwtje wenkte de man al haar te volgen. Hij voldeed aan
haar wens. Het gevolg daarvan was, dat beiden kort daarna de fabriek verlieten, veel eigendom verkregen en van de renten gingen
leven.

Het vuur van Allerzielen
Op een avond voor Allerheiligen bemerkte een bewoner van 'de
Graaf' te Echt, dat bij zijn buurman in de tuin nog laat een vuur
flakkerde. In de mening, dat men misschien oude papieren op die
manier vernietigde, lette hij er verder niet op. 's Anderendaags echter
dreef hem de nieuwsgierigheid eens te gaan zien. En tot zijn verwondering vond hij niet de geringste as.
Hij vertelde aan zijn buurman daarom het gebeurde en de volgende
avond werd opgelet. Weer zag men terzelfder plaatse het vuur. Niemand durfde echter van nabij gaan kijken. Maar men schatte nauwkeurig de plaats, waar de vlammen zich vertoonden.
De derde avond. Allerzielen, herhaalde zich het verschijnsel weer.
Daarna niet meer. De boer kreeg 't idee eens te graven in de grond
en tot zijn verwondering vond hij een pot geld. Een klein schrijven
lag er bij. Hieruit bleek, dat 't geld verdiend was met slechte daden
en de heler gaf te kennen dat hij, die 't vond, 't zou moeten geven
aan kerk en armen. De dief had het geld schijnbaar verstopt en was
later nooit meer in de gelegenheid het zelf op te delven.
Het geld werd geschonken en het vuur is nooit meer gezien.

De verloren schat van Ittervoort
Twee schepers hadden in een diepe sloot in het Vijverbroek tussen
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Thorn, Ittervoort en Kessenich een grote geldkoffer ontdekt. Met
inspanning van al hun krachten hadden zij hem bijna boven water,
toen een van de herders de wet van de stilzwijgendheid vergat en
tegen de andere zeide: 'Wij hebben hem met Gods hulp boven!'
De andere antwoordde: 'Met God of niet met God, wij hebben hem
tóch!'
Toen voelde hij eensklaps zijn armen verlammen; de koffer ontglipte
hem, zodat de ander moest loslaten, wilde hij niet in het water worden meegesleurd. De schat zonk weg in de diepte, dieper dan hij
gelegen had en was niet meer terug te vinden.

De schat van de Gravenberg
Een jongeman die de Gravenberg in het Neerdal passeerde, bemerkte
in de berg een opening die hij er vroeger niet had gezien. Hij trad
nader en zag een ijzeren ketel staan, tot aan de rand gevuld met
goudstukken. Op hetzelfde ogenblik dat hij de ketel wilde aanraken
om hem weg te dragen, zag hij een zo verschrikkelijke gestalte dat
hij op de vlucht ging. Zo ontmoette hij een jager uit Roggel en
vertelde hem, wat hij had gezien. De jager ging mee, maar de opening was verdwenen. Wel hoorden beiden de stem van de berggeest,
die hen spottend toeriep: 'Ik ben niet gevonden en zal ook nooit gevonden worden.'

Het spook in de ransel
Een soldaat die onder Napoleon de veldtocht in Rusland had meegemaakt en na de verbanning van de Franse keizer naar het eiland
Elba, was afgedankt, bevond zich op weg naar huis. Het was al
avond en hij had een lange mars achter de rug, toen hij eindelijk in
de omgeving van Amstenrade aan een logement kwam en er een
nachtverblijf vroeg. Hij kreeg ten antwoord dat alle kamers bezet
waren, behalve een, waar het in spookte, die kon hij hebben als hij
wilde.
Dat kon de soldaat weinig schelen, met dat spook zou hij wel raad
weten. Hij liet zich de sleutel geven, opende de deur, keek eens goed
achter kast en bed, blies het licht uit, kroop het bed in en sliep al
gauw in.
Het kon even middernacht zijn, toen hij enig gestommel op de kamer
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hoorde en jawel, daar kwam het spook, helemaal in het wit gekleed
en met een licht in de hand. Het naderde het bed en hield de soldaat
het licht onder de ogen. Deze deed alsof hij sliep en snorkte door,
ook toen het spook hem aan de knevel trok en in de tenen kneep.
Het spook scheen na dit onderzoek gerust en begaf zich naar de
schoorsteen, waar het een steen uitlichtte en vervolgens een pot met
geld daarachter verborg. Nadat het een tijd lang geld had geteld,
kwam het weer eens kijken bij de soldaat en moest deze weer dezelfde behandeling ondergaan van zoeven. Hij hield zich echter goed en
snorkte maar door, waarop het spook zich weer verwijderde en weer
begon geld te tellen.
Omstreeks een uur kwam het spook voor de derde maal kijken en
trekken aan de knevel en de tenen van de soldaat. Deze verroerde
ook nu geen vin. Daarop verdween het spook.
De soldaat sliep al spoedig weer in. Vroeg in de morgen werd hij
wakker en herinnerde hij zich ook het spook. Hij had goed opgelet,
welke steen het had uitgelicht en zo was het hem niet moeilijk de
pot met geld te vinden. Hij nam het geld uit de pot, zette de pot en
de steen weer op hun plaats, en stopte het geld in zijn ransel; geen
mens die kon zien dat er iets was gebeurd of veranderd.
Toen hij beneden kwam, stond de waard verbaasd te kijken en vroeg
verwonderd: 'Leef je nog? Is het spook dan niet bij je geweest?'
'Och wat! Ik ben helemaal niet bang. Ik heb het spook in mijn ransel gestopt.' (Hij bedoelde het geld.)
Dat verwonderde de waard: 'Je bent de eerste die er het leven niet
bij inschiet met op die kamer te slapen.'
De soldaat wenste de waard goedendag en deze de soldaat goede reis,
waarop de soldaat verder trok.
De volgende nacht kwam het spook weer, maar toen het zijn geld
niet meer vond maakte het een geweldig kabaal. Sinds vertoonde het
zich niet meer. Men zei, dat het een bekend persoon uit het dorp was,
tijdens zijn leven erg aan zijn geld gehecht.

Het spook in de pan
Iemand uit Maastricht was op zekere dag op bezoek geweest bij een
familielid in de omstreken van Gulpen of Wijlre. Om zich de weg te
verkorten, had hij op de terugweg een smal paadje genomen door
een groot bos en was daarin verdwaald.
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Het werd al donker en donkerder en hij vond maar geen uitweg. N a
heel lang te hebben gelopen — en op het punt zich maar onder een
boom neer te leggen, om toch wat te slapen — zag hij in de verte
een klein lichtje branden.
Hij ging eropaf en kwam aan een groot vervallen huis, een soort
hofstee.
Top-top-top klopte hij, maar niemand deed open. Tot de deur bij
zijn derde kloppen vanzelf openging. Hij vond dat wel vreemd,
maar hij was niet bang. Hij had in nacht en ontij door bos en velden
gezworven en twaalf jaar gediend als soldaat, zowel in vredes- als
in oorlogstijd.
Hij ging dus naar binnen. Het was er lekker warm, want er brandde
een vuur in de haard. Op de tafel zag hij een pot met meel, een
kruik met olie en een pan staan. Dat was hem welkom, want hij had
grote honger na dat ronddwalen.
'Hé!' verzuchte hij, 'daar kun je een lekkere pannekoek van bakken.'
2o gezegd, zo gedaan. Hij mengde wat meel en wat olie tot deeg,
deed die in de pan en zette die op het vuur. Terwijl hij zo naar zijn
baksel keek, hoorde hij, robbedobbedop, iets uit de schoorsteen vallen
en rolde er een mensenbeen in zijn beslag.
'Krijg ik nu ook al vlees erbij?' vroeg hij zich af.
Daar hij bemerkte dat het een mensenbeen was, legde hij het naast
de haard. 'Neen, mensenvlees lust ik niet, ik ben nog geen kannibaal,'
meende hij. 'Het ziet er overigens ook erg taai en mager uit.'
Hij probeerde van zijn beslag nog iets ordelijks terecht te brengen.
Nauwelijks stond het weer op het vuur of, robbedobbedop, daar
kwam opnieuw een been naar beneden getuimeld en viel plof in zijn
pan.
'Ja, als het zo doorgaat, heb ik op het laatst niets meer in mijn pan,'
gromde hij.
Hij verloor echter de goede moed niet en legde dat tweede been bij
het eerste en begon aan een tweede koek. Van zijn eerste was niets
meer over. Even stond die tweede op het vuur of daar valt eerst een
arm en toen nog een arm erin. De man werd zo stilaan nijdig, sloeg
de botten van kwaadheid tegen elkaar en begon aan het beslag voor
een derde koek. "Weer op het vuur ermee maar, plof, daar valt hem
ditmaal een hele romp erin en eindelijk nog een hoofd.
'Nu moet het ook gedaan zijn!' schreeuwde de man en smeet hoofd
en romp bij de andere lichaamsdelen.
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Hij begon weer te bakken; het gerobbedop bleek nu gedaan. Nadat
hij drie koeken gebakken had, liet hij ze wat koud worden en begon
te eten. Toen hij de derde bijna op had, zag hij dat de dorre lichaamsdelen zich samenvoegden en een heel oude, magere gedaante vormden.
'Je bent eigenlijk wat laat, oude man,' meende de gewezen soldaat,
'maar wat ik over heb, zullen we nog samen delen.'
De gedaante liet hem echter geen tijd om nog verder te praten. Zij
wees naar de muur en commandeerde. 'Doe die deur open!'
Nu zag de man een deur, die hij nog niet gezien had. Hij was evenwel brutaal en dreigde het spook met de koekepan. 'Als je niet te
lui bent, doe ze dan zelf open!' snauwde hij het spook aan.
Het spook wenkte hem nu, te volgen en opende de zonderlinge deur.
Daar zag hij een trap die naar de diepte leidde.
'Daal nu de trappen af,' beval het spook.
'Ga jij maar voor, dan zal ik wel zien wat ik doe!'
Het spook daalde de trappen af en de man greep het lichtje, dat hij
uit de verte had zien branden en volgde het spook.
Midden in de kelder lag een grote blauwe steen met een ijzeren ring
eraan. Nu raakte het spook even met een hand die van de man aan;
deze meende dat de zijne verschroeide.
'Blijf van me af!' riep hij, 'of ik vertel je eens wat anders.'
'Til die steen op!' gebood de geest.
'Voor zo'n tien als jij nog niet. Til hem maar zelf, je bent er niets te
goed voor.'
Toen schoof de gedaante de steen weg en nu zag men, in een hol
onder de vloer drie grote aarden potten vol goudgeld staan.
'Draag die nu naar boven!' beval het spook alweer.
'Dat kun je begrijpen,' lachte de oud-soldaat, 'doe dat maar gauw
zelf; eer ik het doe, kun je daar nog lang staan te commanderen.'
De geest bracht nu de potten boven bij de haard. Hier wees hij het
gebruik van de schat aan: 'De eerste pot is voor de kerk, omdat ik
geen goed gebruik heb gemaakt van dat geld. De tweede is voor de
armen, want die heb ik verdrukt, om het goud op te kunnen stapelen en de derde is voor u, als mijn dank, dat gij mij verlossen zult,
door het geld te bezorgen, zoals ik dat nog in mijn laatste ogenblikken wilde doen.'
Tot teken dat hij nu verlost was, raakte hij met de hand nog even
die van de oud-soldaat aan. Deze voelde dat ze nu koud was. Daarna verdween het spook.
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De man volbracht de aanwijzingen van het spook en leefde van het
hem toegewezen part nog menig genoeglijk jaar.

De onderaardse gang
Iemand te Maastricht hoorde wel dikwijls 's nachts gestommel in zijn
kelder. Hij was een man die geen angst kende en zo ging hij dan op
een keer dat hij het gestommel weer hoorde, naar beneden. In de kelder gekomen, viel hem van schrik de lamp die hij droeg, haast uit
de handen. Daar liep een donkere gedaante heen en weer, maar zo
licht of zij zweefde. Die gedaante wenkte hem naderbij te komen en
te volgen. Hij weigerde dit en klom heel langzaam, het gelaat naar
het spook gericht, weer uit zijn kelder naar boven.
De volgende nacht hoorde hij het spookgeluid opnieuw. Hij was al
wat heen over zijn eerste schrik en begreep dat het spook iets van
hem gedaan wilde hebben. Hij wist ook van anderen die zo iets hadden gedurfd, dat het hun rijkdom had gebracht. En daarvoor wilde
hij alles wagen.
Toen hij weer in de kelder kwam, zag hij er de verschijning weer
wachten en wenken. Moedig vroeg hij het spook wat het begeerde.
Dit verzocht hem voor te gaan en toonde hem in de muur een deur
die de man nooit had gezien. Daar hij dit weigerde, ging de gedaante
voor; hij volgde haar door een onderaardse, heel lange gang.
Aan het einde van die gang lag in de vloer een grote steen. Het
spook gebood de man die op te lichten. Hij weigerde weer en nu
begon het spook zelf te werken om de steen te verwijderen. Met veel
moeite wilde dit gelukken. Doch nauwelijks had de man een grote
pot met geld gezien, waarbij een briefje lag, of het spook verdween
en liet de zware steen vallen, zo, dat de opening met de geldpot
weer dicht lag. De man begon na enig nadenken te begrijpen, dat het
daareven een uur had geslagen en het spook door geen macht ter
wereld kon blijven. Nadat er enige uren verlopen waren, hoorde hij
een veraf gedaver en gedreun boven zijn hoofd. Het leek veroorzaakt
te worden door karren en wagens; hij begreep nu, dat hij ergens
onder de Markt moest zitten. Zo moest hij drie- en twintig uren
doorbrengen, eer het spook weer verscheen.
Te middernacht kwam het terug, tilde de steen op en gebood de man
de pot met geld te dragen. De man weigerde ook ditmaal en liet het
spook de zware pot versjouwen. Het ging hem voor en toen het de
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pot tot in 's mans kelder had gebracht, sloeg het juist één uur en
verdween het dus.
De man opende nu het briefje dat bij de pot lag en las, dat hij de
helft van het geld moest bezorgen aan een met name genoemde kerk,
de andere helft was voor hem, die de bestelling van de eerste helft
uitvoerde.
Zo werd hij een rijk man. Door dat verblijf van vier en twintig uren
in die onderaardse gang was zijn haar evenwel wit geworden als
sneeuw.

Kiste-Trui
Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtige
krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau simpel geworden. Zij
leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer.
Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe
trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook 'Kiste-Trui'.
De pastoor van Middelaar had dikwijls met haar te doen. Zij beweerde de plaats van de kist te weten, maar 'de rode kerel', dat was
de duivel die de kist bewaakte, hield haar ervandaan. Daarom drong
zij zo bij de pastoor aan, dat hij zou graven op de plaats die zij hem
zou wijzen. De 'rode kerel' zou voor een geestelijke wel bang zijn en
zo zou het haar lukken de schat te lichten.
De pastoor was er niet voor te vinden en Kiste-Trui wachtte tot aan
haar dood vergeefs op de hulp, die de 'rode kerel' zou verdrijven
van de plaats waar de kist met de schat te vinden was.

De schat van de Mookerheide
Om de krijgskas niet in de hand van de Spanjaarden te laten vallen, liet graaf Lodewijk van Nassau tijdens het slaggewoel op de
Mookerheide, de krijgskas naar Middelaar vervoeren en ze bij een
schuur te Riethorst begraven. Daar Lodewijk die slag niet meer overleefde en zijn leger door de Spanjaarden werd vernietigd, werd de
geldkoffer niet meer afgehaald en zelfs de juiste plaats van ingraven vergeten.
Meer dan honderd jaren later had een persoon na lang zoeken de
schatkist gevonden. In zijn vreugde over de vondst, vergat hij dat
schatten alleen kunnen worden gelicht in stilzwijgendheid. Hij had
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nauwelijks tot zich zelf gezegd: 'Ik heb ze in de hand,' of er verscheen een rood mannetje, de duivel, die de krijgskas van de generaal
van Nassau bewaakt, en antwoordde hem: 'En ik heb ze met de
tand.' Toen ontsnapte de schat aan de graver en zonk nog veel dieper dan hij ooit had gelegen.

De schat van de Scheper van Beegden
Te Beegden leefde een herder, die door trouwe dienst heel wat Franse
kronen had bespaard en ze verzamelde in een oude kous.
Uit vrees voor de Bokkerijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen
en meende dat niet beter te kunnen, dan door het ergens in de heide
te begraven.
Toen zijn baas hem later vroeg, waar hij zijn geld had gelaten, antwoordde hij: 'In de hei, recht tegenover de toren van Beegden.'
Het gebeurde nu, dat hij zich enige tijd later gedwongen zag zijn
schat aan te spreken. Hij ging zoeken, doch merkte al dadelijk tot
zijn verdriet, dat hij overal op de heide 'recht tegenover de toren van
Beegden' stond.
Het is hem met alle moeite niet mogen gelukken zijn schat terug te
vinden, zodat de schat nog altijd op een vinder wacht.

Het gouden kalf
Op de Hamert in de gemeente Bergen achter Wellerlooi, zou nog
een gouden kalf begraven liggen. Pogingen, gedaan om het op te
graven, hebben tot heden toe nog niets opgeleverd.

De schat van Graaf Hendrik
Bij Venlo is een dijk die de naam draagt van Graaf Hendriks-Dijkje.
Daarvan heet het, dat eens een graaf Hendrik daar met zijn leger
over trok en in die dijk de krijgskas liet verbergen. Vroeger zou op
die plaats alle avonden een licht hebben gebrand.
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Van tovenaars
De wildstroper van Enzehroek
(Neeritter)
De burchtheer van Enzebroek had een jachtopziener die het uitgestrekte jachtveld van zijn heer moest beschermen tegen de vele loerjagers uit de buurt.
Op een van zijn dagelijkse ronden betrapte deze opziener een berucht stroper. Deze scheen echter niet vervaard en stapte met zijn
jachtroer rechtstreeks en bedaard op de garde-chasse toe, alsof niet hij,
maar de jachtopziener in gebreke was. De man droeg een pet van
vossevel; zijn armoedige kleding hing hem haveloos om het lijf; zijn
gelaat was donker en omgeven door een woeste peper- en zoutgespikkelde baard. Hij zag er helemaal uit als een man die men buiten in de eenzaamheid van veld en bos liefst niet ontmoet en waar
men nog minder iets mee te doen wil hebben.
De jachtopziener die de man wel naar de duivel wenste en zich door
die ontmoeting allesbehalve op zijn gemak voelde, deed of hij heel
niet bang was voor dat ruwe heerschap en snauwde hem bars toe:
'Ha, eindelijk heb ik je toch ook eens bij de kladden! En nu als de
drommel mee naar de heer!'
De loerjager scheen echter niet erg onder de indruk te komen van
het gebulder van de garde-chasse en bleef doodbedaard staan, terwijl
hij de opzichter met zijn doordringende ogen brutaal en doordringend aankeek, zodat deze, als het hem niet zo kinderachtig bang had
geleken, gaarne geretireerd ware. 'Jong!'^ sprak de stroper na een
poosje, 'jong, ik weet niet of mijn vrouw wil hebben dat ik met je
meega; maar wacht hier een ogenblikje, dan zal ik het haar even
gaan vragen.' Meteen stapte hij doodbedaard verder en liet de gardechasse staan of het geval hem niet aanging.
Hoewel wat bang geworden, was hem dat toch te machtig en meende
hij de stroper maar niet zo te moeten laten gaan. Toen hij evenwel
een been wilde verzetten om de loerjager te achtervolgen, voelde hij
I jongen.
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dat hij niet kon, en dat hij op de plaats was vastgetoverd. Zo kon hij
daar netjes bHjven staan, onbeweeghjk als een paal, tot 's anderendaags tegen het vallen van de avond de stroper terugkwam.
'Ga maar naar huis,' zei de loerjager kortaf, terwijl hij voor de jachtopziener ging staan, 'mijn vrouw wil niet hebben dat ik meega!' Op
hetzelfde ogenblik voelde de arme stakkerd dat hij van de plaats
kon en spoedde hij zich, zonder nog verder naar de stroper om te
zien, wat hij lopen kon, terug naar het slot, waar men erg ongerust
was geweest over zijn uitblijven.
Het avontuur werd spoedig algemeen bekend en niemand die nu
nog kon ontkennen, wat er allang gemompeld werd, dat het met die
beruchte wilddief met zijn rode muts van vossevel niet pluis was;
vooral de garde-chasse gaf de heilige verzekering dat hij die rosse
kerel nooit niks meer zou zeggen, al schoot hij 'de hiel haaze en
petrieze van Hinzebrook kepot.'

De vrijkogel
(Oud-Valkenburg)
Op gen Hoes bij de kerk te Oud-Valkenburg woonde een baron en
op Schloen, niet ver daarvandaan, had een graaf zijn verblijf. De
verstandhouding tussen de beide grote heren was niet van de beste.
Zoals gewoonlijk droeg een jachtkwestie daarvan de schuld.
Het gebeurde nu dat tot tweemaal toe, kort na elkaar, de jager van
de baron doodgeschoten werd gevonden in de bossen. De baron besloot daarop, geen jager meer in dienst te nemen. Op zekere dag
bood zich echter een vreemdeling bij hem aan, die geweldig erop
aandrong, als jager in dienst te worden genomen. Toen de baron
antwoordde dat hij het niet deed, omdat de twee laatste jagers doodgeschoten waren, zei de vreemdeling: 'O, daarvoor ben ik niet bang,
als ge mij neemt zal mij dat niet overkomen.' Ten slotte liet de baron
zich bepraten en stelde de vreemdeling als zijn jager aan.
Enige tijd later waren beiden op jacht in de bossen tussen Sibbe en
Oud-Valkenburg. Plotseling hoorden zij een schot vallen op de
Schaesberg aan de overzij, in de bossen van de graaf. De jager van de
baron nam onmiddellijk zijn hoed af en ving op hetzelfde ogenblik
een loden kogel daarin op. Vol verbazing zag de baron hoe de jager
daarop een kogel op zijn eigen geweer zette en dat afschoot, zeggende: 'Die gaat naar zijn meester terug!'
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Daags daarna verspreidde zich in het dorp de treurmare, dat een van
de jonge graven in het bos op de Schaesberg was gevonden, het hart
door een kogel doorboord. Nu begreep de baron, dat een 'vrijkogel'
de dood van zijn jagers had veroorzaakt, maar tenslotte noodlottig
was geworden voor degene die daarvan gebruik had gemaakt, doordat die vreemdeling het geheim ervan kende.

De vliegende koets
De pastoor van Spaubeek reed op een avond van Maaseik naar huis.
Toen hij tussen de Maas en Roosteren klaagde over de lange nachtreis, zeide Jan, de koetsier, wie dat nutteloos klagen verveelde: 'Heer
pastoor, zo ge vlugger wilt thuis zijn, zet u dan maar met de rug
naar mij gekeerd in het rijtuig en zie dan niet om, anders breken
we allebei de nek.'
De herder liet zich gezeggen, keerde de rug naar de koetsier, kneep
de ogen dicht en enkele minuten later stonden paard, rijtuig en beide
reizigers voor de pastorie van Spaubeek.
Jan ging naar het naburige Geleen, waar hij woonde, en de onthutste pastoor, die begreep met welke vreemdsoortige koetsier hij te
doen had, bracht een rusteloze nacht door.
Hij beproefde alles om naderhand Jan te bekeren, waarin hij volgens
de legende ten slotte ook slaagde.

De smid van Lutterade
Pachter Matthys van Lutterade was voor zaken naar Maastricht
geweest en keerde tussen licht en donker huiswaarts.
Op zijn reis, ter hoogte van Meerssen, vervoegde zich bij hem de smid
van Lutterade, een man die nu juist niet te goeder naam bekend
stond. Na enige honderden passen te zijn gegaan, moesten ze over
een slagboom tussen twee boomgaarden springen. De smid stelde
voor, op de gladgeschuurde balk wat te rusten; de pachter voelde
daar ook wel wat voor.
Wellicht door vermoeienis van de reis en onder de invloed van de
pintjes bier waarmee hij zich in de stad verfrist had, dommelde de
pachter spoedig in. Plotseling werd hij wakker en vroeg: 'Smid,
waar zijn we?'
'Thuis, pachter Matthijs, bij moeder de vrouw,' antwoordde de smid.
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'Dat ging pardienne rap, smid, maar ik heb zo'n pijn aan mijn rechterbeen.'
' 't Kan wel, pachter Matthijs, ik heb het wat laag gehouden en zo
hebt ge uw been gestoten tegen het kruis van de kerktoren van Beek.'

Het vliegend paard
In de Hees, kort bij de Peel, woonde in vroeger tijden een soort kluizenaar die altijd te paard door de lucht ging, wanneer hij te Sevenum
naar de kerk moest. Deze rit duurde maar tien minuten, hoewel de
afstand tussen zijn kluis en de kerk twee uren bedroeg.
Volgens anderen was het een pastoor die een oude schimmel had,
deze besteeg en dan zeide:
'In einen keir
tot in het Meir.'
Dan verhief het paard zich in de lucht en draafde in tien minuten
naar de Meir, een vierkant stuk grond met wallen en grachten omgeven. Ook deze afstand bedroeg twee uur, maar waarom de pastoor
dat deed, weet niemand.

De Bokkerijders
De Bokkerijders zijn enige honderden mannen sterk en hebben een
contract aangegaan met de duivel. Zij rijden op een grote geitebok
en rijden op die wijze soms in een nacht honderden uren ver om in
vreemde landen te gaan stelen. In diezelfde nacht keren zij met hun
bok en buit weer terug naar de plaats waar zij zijn opgestegen.
Zo vertelt de oude sage. Deze rovers kunnen dus mede tot de tovenaars worden gerekend.

De wonderbare zaaier
Op het kasteel Horn leefde vroeger een knecht die, wanneer hem
werd bevolen een bed bonen te zaaien, aan iedere hoek van het bed
een boon stopte. Hij nam vervolgens zijn pet of een zakdoek, sloeg
er viermaal mee in de wind en zeide daarbij: 'Roetsj, roetsj, roetsj,
roetsj! Voor ieder van de vier zijden eenmaal!' Had hij dit gedaan,
dan was het hele bed met bonen bezaaid. De duivel zou daar niet
vreemd aan geweest zijn.
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De kleine schepper
Te Mechelen bij Wittem was een kind van twee jaar dat altijd balletjes
van leem kneedde. Op zichzelf was dat niets wonderlijks, maar wanneer dat kind die balletjes wegwierp en ze over de grond rolden,
veranderden ze plotseling in levende muisjes, katjes, hondjes, konijntjes en ander klein gedierte.
De ouders wisten dit niet, tot op zekere dag de moeder z.g. fommen
of kluiten — een mengsel van kolengruis en leem — maakte. Het
kind kneedde ook daarvan balletjes, wierp die weer weg en dadelijk
veranderden ze in levende kleine dieren.
'Kijk eens, moeder, wat ik ken!' riep het.
'Ja kind, ik zie het. Je kent te veel.'
De volgende dag ging zij naar de pastoor en vertelde hem het geval.
Deze meende dat er iets in het doopsel van het kind moest zijn vergeten en dat het nu opnieuw moest worden gedoopt.
Dit gebeurde en na die tijd heeft het kind nooit meer van balletjes
leem levende dieren kunnen maken.

Heksenbijeenkomst op de Paap bij IJzeren
Op zekere avond keerden twee mannen uit IJzeren — Oud-Valkenburg — met hun zv/aar met klaver geladen kruiwagens naar huis
terug. Aan het Grechter voetpad gekomen, hoorden zij aan de overzijde van het Grechterbos op de zogenaamde Paap prachtige muziek
met spel en dans. Nu verzocht een van de beide mannen de andere:
'Treed mij eens op de voet?' De ander keek wel wat raar op, maar
deed het toch en onmiddellijk gingen beiden de lucht in en vlogen
over het Grechterbos naar de Paap. De man die de ander op de voet
had moeten treden, verloor echter zijn muts, die in een eik bleef hangen. 'Dat is niets', stelde de eerste de ander gerust, 'als wij terugkomen, zullen wij ze weer meenemen.'
Op de Paap aangekomen, mengde zich de aanvoerder van de twee
terstond onder het feestvierende gezelschap dat zij daar aantroffen.
Hij danste en dronk mee, terwijl de ander zich op een afstand hield
en maar toeschouwer bleef van dat ongewone schouwspel.
Nadat de eerste naar hartelust had gedronken en gedanst, keerde hij
zich weer naar zijn kameraad en zei tegen hem: 'Treed mij weer op
de voet.' De ander deed dat weer en nu vlogen zij door de lucht.
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grepen de muts, die in de eik was blijven hangen en stonden al gauw
weer bij hun kruiwagens. Het was intussen zeer laat geworden. De
morgen begon al te schemeren.
Toen zij zich naar huis spoedden, verzocht de 'heksenmeester' zijn
kameraad, toch niets van het geziene aan anderen te vertellen: hijzelf was 'door een benump' ( = toevallig) ongelukkig genoeg erbij
gekomen.
Sinds die tijd meed de ander hem echter; hij was bang voor zijn
vroegere kameraad en in zijn ongerustheid over het avontuur dat hij
had beleefd, kon hij het niet geheim houden.

Middelen tegen tovenarij
Twee middelen om tovenarij te weren en toverstreken te doorzien,
zijn:
ie. Een klaverblad met vier blaadjes in een misboek leggen, over het
Evangelie van Sint-Jan. Dit dient zorgvuldig bewaard te worden en
is een heilmiddel voor alle kwade machten.
26. Indien men geheel onverklaarbare dingen gebeuren ziet, moet men
een ouder persoon van onberispelijk gedrag over de schouder heen
kijken. Zodoende begrijpt men dadelijk de boze toeleg en vindt de
middelen om zich ertegen te verdedigen.
Boerenknechten droegen vroeger wel eens een 'vaarring' of 'looshaak'
(= löschhaok) bij zich, waardoor zij nooit met hun paarden bleven
vastliggen. Had men echter eenmaal zo een ding, dan kon men het
niet meer kwijtraken.

177

Van heksen en maren
De heksen van Roermond
In het jaar 1613 woonde er te Roermond een van de opperste tovenaressen, genaamd Trijntje van Sittard. Zij had een dochter van omstreeks twaalf jaar, aan wie zij haar duivelskunst zo had geleerd,
dat het meisje die volkomen in haar macht had. Het meisje speelde
dagelijks met de andere kinderen uit de buurt op straat en het was
toen, dat zij enige van haar kunsten aan de andere kinderen vertoonde. Zij spuwde uit haar mond: geld, garen, lint, spelden, naalden,
spijkers, stenen, koper en 'quaet' ijzer. De kinderen, die dit zagen,
verwonderden zich zeer erover en vertelden het aan hun ouders.
Dezen waren er ook spoedig getuige van.
Op zekere keer bevond zich onder de kinderen er ook een van de
magistraat. Dit verhaalde het geziene thuis. Dat wekte achterdocht.
De magistraat waarschuwde de officier en deze talmde niet, het
meisje gevangen te zetten.
Toen het meisje nu voor de raad werd geleid, vroeg de magistraat
haar, wie haar dergelijke kunsten had geleerd. Waarop het meisje
antwoordde: 'Daar staat een man in rood fluweel met een rood
mutsje op het hoofd, die wijst met de vinger op zijn mond, willende
zeggen, dat ik zwijgen zou.' Dat was de duivel. De officier dreigde
nu haar te zullen laten slaan en in boeien te sluiten. Zij bekende nu
in haar angst, dat haar moeder haar die kunsten had geleerd.
De 24e september 1613 werd de moeder gevangen genomen. Zij werd
ondervraagd en daar zij niet gepijnigd wilde worden, bekende zij dat
er te Ooi, een dorp dichtbij Roermond, een zekere meester Jan woonde, die vaandrager van de tovenaars en tovenaressen was. Zij bekende verder dat zij al 24 jaar aan toverij deed en in die tijd wel 41 kinderen, 3 mannen en 7 vrouwen had doodgetoverd, zonder nog maar
te spreken van de dieren en de vruchten. Zij wees nog tien andere
tovenaressen aan, die tegelijk met meester Jan van Ooi gevangen
genomen werden. Zijzelf werd na vier dagen gevangenisschap verbrand en haar dochtertje voor altijd opgesloten in een klooster.
Meester Jan van Ooi, ondervraagd en gedreigd met de pijnbank.
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bekende veel kwaad te hebben bedreven. Hij was een vermaard
meester in de toverkunst. Hij genas degenen die betoverd waren met
dit voorbehoud, dat hij een verbond met de duivel had aangegaan,
dat als hij tien mensen genezen had, hij de elfde dood moest toveren.
Dat had nu al zestien jaren geduurd, met gevolg dat hij over de 150
mensen van het leven had beroofd. Gestolen goed deed hij door
duivelskunsten terugkomen, en personen die buiten het land waren,
deed hij in hun ware gedaante in een spiegel verschijnen.
Ook hij werd met nog 41 tovenaressen, door hem verraden, aan staken tot 'polfer' verbrand.
Op deze wijze zijn destijds, behalve meester Jan van Ooi dan, 64 tovenaressen opgeruimd. Zij bekenden gezamenlijk te hebben doodgetoverd: wel over de 600 onnozele bloedjes van kinderen, 400
oudere personen, zowel mannen als vrouwen, meer dan 6000 beesten,
als varkens, paarden, schapen enz. Bovendien hadden zij wel 50 morgen land en 200 boomgaarden zodanig bedorven, dat zij geen vrucht
meer konden voortbrengen.

Heksendansen
De beruchte Mookerheide, waar in 1574 de graven Lodewijk en
Hendrik van Nassau werden verslagen door de Spanjaarden en vielen in de strijd, is de grote verzamelplaats van de heksen in Nederland. Daar vieren zij een algemene heksendans.
Op de Hommelheide nabij Susteren, waar een 'heksenkring' wordt
aangetroffen, hebben de heksen vroeger ook haar heksendans gevierd.
De plaats wordt er nog de Heksendans genoemd.

Door haag en struik
Een jonge heks was eens met een troepje oudere heksen van Herkenbos naar Keulen geweest, om zich daar in een wijnkelder, aan een
van de oude heksen bekend, te goed te doen. Dat was zo gegaan. De
overste van de heksentroep had, nadat elk op haar bezemsteel had
plaats genomen, maar gezegd: Hoetepetoet!
Door de sjoarstein oet,
Euver hek en sjtroek.
Tot in Keulen in de wienkelder.
En dan oug weer droet.
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Dat was de jonge heks daar in Keulen zo goed bevallen, dat zij zich
voornam de reis nog eens te maken, maar nu, om wat meer vrijheid
te hebben, alleen met een vriendin die evenals zij, eerst pas bij het
heksenkorps was ingelijfd.
De vriendin durfde in het eerst wel niet goed, maar zij liet zich toch
bepraten. Op zekere nacht stonden de twee heksen dan ook gereed,
om klokslag middernacht de tocht te wagen.
Hoetepetoet!
Door de sjoarstein oet.
Dan door hek en sjtroek,
Tot in Keulen in de wienkelder.
En dan neit weer droet.
De jonge heks zou al gauw merken, hoe lelijk zij zich had vergist.
Want in plaats van hoog door de lucht te rijden, als de eerste keer,
ging het nu laag langs de grond, vooruit door heggen en struiken
naar de wijnkelder.
Ze zagen er uit, toen zij aankwamen in de wijnkelder! Hoofd en
schouders vol striemen en bulten, en haar kleren waren er al niet veel
beter aan toe. Daar lagen ze nu in de kelder, kermende van pijn.
Toen die wat naliet herinnerden zij zich weer, waarom zij die dolle
tocht hadden ondernomen. Zij probeerden nu haar chagrijn weg te
drinken, wat haar wonderwel lukte. Zij herinnerden zich evenwel
ook, dat de duivel haar de nek brak, wanneer zij niet voor zonsopgang weer thuis zouden wezen.
Toen zij het nu tijd vonden om te vertrekken, poogden zij op dezelfde manier weg te komen, als zij er waren gearriveerd. Zij 'bestegen'
haar bezemstelen, maar het ging ditmaal niet zoals de vorige keer.
Haar 'paarden' roerden zich niet. Of zij de bezemstelen nu ook al het
achterste voren gebruikten, het hielp evenmin. Ze bleven waar zij
waren. Wat nu gezongen! Zij waren verloren. Dat wisten zij. De
eerste heks had immers gezegd, 'en dan neit' in plaats van 'oug weer
droet.'
'Of de duivel me van nu af aan te pakken krijgt of morgenvroeg,'
troostte de tweede heks, 'dat maakt niets uit op de eeuwigheid. Dan
wil ik ook niet nuchter in de hel komen!' En zij dronk tot zij omlag.
Dat vond de andere ook nog zo dom niet en volgde haar voorbeeld.
Toen de wijntappers des morgens heel vroeg in de kelder kwamen,
vonden zij daar de twee heksen liggen, stomzat en met de bezemstelen ernaast.
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'Daar heb je de dieven!' zeide een van de tappers. 'En je ziet ook
goed, van wat voor slag ze zijn.'
De mannen gingen hun meester waarschuwen en eer de zon opkwam
wist heel Keulen wat er was gebeurd en stonden de beide heksen,
rug aan rug tegen een paal gebonden, al op de brandstapel.
Dat was een groot geluk voor de heksen, anders had de duivel haar
de nek gebroken. Want toen de vlammen aan haar likten, kregen de
beide vrouwen berouw over haar hekserij en bekeerden zich nog eer
zij verbrand waren.
De duivel liet wel merken dat hij dat niet gaarne had, want hij
vloog in de gedaante van een Koetsjuul door de lucht, rond de
brandstapel en heel de lucht rook naar zwavel en pek. Hij had echter geen macht meer over de heksen en moest dus weer alleen naar
de hel terugvliegen.

De bultenaars van Aken
In Aken woonde lange jaren geleden een man met een bult. Van zijn
beroep was die man vioolspeler en in die hoedanigheid trok hij van
de ene kermis naar de andere om dansmuziek te spelen.
Bij zulke gelegenheden kwam hij dan ook in de Limburgse grensgemeenten, zoals Vaals, Bocholtz en de omgeving.
Op zekere keer was er in Vaals weer kermis geweest, en de bult van
Aken had er tot laat in de avond menig walsje gefiedeld, eer hij
naar huis trok. Op de terugweg moest hij door een groot bos. Even na
twaalf uur kwam hij aan een open plek in het hout en daar zag hij
verscheidene dames dansen.
Nauwelijks hadden zij hem met zijn viool gezien, of ze kwamen op
hem af en verzochten hem al dadelijk te spelen. De bult, die al moe
gestreken was, had er weinig lust toe, maar de belofte dat ze het
hem goed zouden betalen en ook de angst, want hij vertrouwde dat
gezelschap niet recht, deden hem de viool weer onder de kin zetten.
Hij begon te strijken.
Hij speelde dat het zweet hem langs het lichaam droop. Van vermoeienis en slaap viel hij een keer om. Dadelijk waren de dames bij
de hand; ze richtten hem vriendelijk op, doch hij moest doorspelen.
Het kon zowat tegen een uur zijn, toen een van de juffrouwen hem
een flinke som geld voortelde. Nauwelijks had de klok van de verwijderde kerktoren een uur geslagen of al de dames verdwenen.
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De bult zette het toen op een lopen en kwam hijgend thuis. Zijn
vrouw stond verstomd dat hij zoveel geld had verdiend. Dat was
hem met de beste kermis nog niet overkomen.
De bult echter, die wel wist voor wie hij had gespeeld en die begreep
dat er wat te verdienen was, ging de volgende nacht weer naar het
bos en zorgde even na twaalven weer op die open plek te zijn.
Nauwelijks had het middernacht geslagen, of de vioolspeler was op
zijn post. De juffers waren al aan het dansen. Terstond kwam er een
naar hem toe. Hij moest weer spelen en het ging weer als de vorige
nacht. Hij kreeg zoveel geld, dat hij het nauwelijks kon voortsjouwen.
Zijn vrouw vond het wel wat vreemd dat haar man iedere nacht uit
spelen ging; doch daar hij het goed betaald kreeg, had zij er natuurlijk weinig op aan te merken.
Geld verzoet de arbeid, dacht de bult, en trok de derde nacht nogmaals naar het bos. Klokslag twaalf bevond hij zich bij de open plek
en zag de juffrouwen al weer dansen. Hij moest spelen en deed ook
zijn best.
Toen het bijna een uur was, kreeg hij niet volgens gewoonte zijn geld,
maar de dames grepen hem vast en wierpen hem op de grond en wel
zo, dat zijn bult boven lag. Hij zweeg ontsteld en daar hij een van
de jonkvrouwen met een groot scherp mes zag aankomen, dacht hij,
dat zijn laatste uur geslagen was.
Het zou hem echter meevallen, want toen de juffrouw bij hem kwam,
boog zij zich over hem heen en sneed hem met een veeg de bult af.
Daarna mocht hij opstaan en kreeg nog veel geld bovendien. Juist
sloeg de klok één uur en het gezelschap verdween.
Thuisgekomen, vond hij zijn vrouw nog op; ze stond weer te kijken
over het vele geld. Nog hoger steeg haar verbazing — en zijn verwondering bleek niet geringer — toen zij gewaarwerd dat hem z'n
bult was afgenomen. Hij kon het niet geloven en moest zich herhaaldelijk in de spiegel bezien, om tot de overtuiging te komen dat
het toch werkelijk waar moest wezen. Daarop vertelde hij zijn vrouw
alles. Zij telden het geld nog eens goed bij elkaar en kwamen tot de
bevinding dat het genoeg was om stilletjes van te leven.
De mare van de bultenaar, die op zo een bijzondere wijze zijn bult
kwijtraakte, verspreidde zich spoedig door heel Aken.
Zo kwam zij ook ter ore van een andere bultenaar die in die stad
woonde. Diens plan was weldra gemaakt. Hij ging naar een handelaar van muziekinstrumenten en kocht bij deze een viool.
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Met ongeduld wachtte hij de avond af, om zich naar dat bos te begeven. Hij ging en kwam even na middernacht op de bewuste open
plek in het bos aan. De dames waren al aan de dans, toen zij hem
bemerkten. Aanstonds sprong er een op hem af; hij moest spelen.
Maar wat jammerlijke tonen ontlokte hij aan zijn viool, hij kende
geen noot en streek over de snaren, dat hij er een kat jaloers door had
kunnen maken. Daar konden de dames niet op dansen.
Toen het dan ook bijna één uur was, kwamen de juffrouwen op hem
af en wierpen hem ruggelings op de grond. De bultenaar meende
thans van zijn sieraad bevrijd te worden. Het zou hem lelijk tegenvallen. Want nauwelijks lag hij op de grond of, in plaats dat men
hem de bult afsneed, kwam een van de juffers met de bult van de
eerste vioolspeler aandragen en plaatste hem die tegen de borst. Zijn
gejammer baatte niet. Hij moest zijn dubbele portie behouden; dat
had hij zichzelf verdiend, door zulke fijne dames voor de gek te houden. Zo kon de arme drommel dan beschaamd terugkeren. Met een
bult was hij gekomen en met twee, een voor en een achter, moest hij
naar huis. Kwijtraken kon hij ze niet meer, nu hij ze eenmaal had.
Niemand had medelijden met hem, het was zijn eigen schuld; heel
Aken had er plezier aan.

De waldhoorn
De burgemeester van Amstenrade was op jacht geweest en keerde
laat in de avond naar huis terug, alleen vergezeld van zijn jachthond.
De maan scheen of het helder dag was, en zo kon hij heel goed zien
dat ergens midden in het veld een groep dames en heren aan het
dansen waren.
Hij had nogal een stevig glaasje gedronken en of hem dit nu zoveel
moed gaf, het kan zijn. In ieder geval, hij ging op de dansenden af
en nauwelijks schenen dezen hem te hebben gezien of zij kwamen hem
tegemoet. Een van de dansers riep hem al toe: 'JÜ bent nogal een
liefhebber van de waldhoorn. Je moet eens een stukje voor ons blazen en ook eens met ons dansen.' Meteen bood de danser hem een
waldhoorn aan.
De burgemeester begon op de hoorn te blazen, maar zag tot zijn
schrik dat zijn trouwe hond hem tussen de benen was gekropen en
daar zat te bibberen van angst. Dat beviel hem niet erg, daar was
onraad met die dames en die heren en toen hij dan ook de Zoete
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Naam Jezus zei, was alles eensklaps verdwenen. Hij hing de waldhoorn op de rug en vervolgde zijn weg naar huis. Toen hij thuiskwam, vroeg men hem al dadelijk wat hij daar op zijn rug droeg.
'Wel, een waldhoorn!' antwoordde hij, niet beter wetend. Maar toen
de anderen het goed bekeken, proesten zij het uit van het lachen,
'want het was een oude kat,
die hij de haren van haar g . .
geblazen had.'

Hand aon hand, poet aon poet, morgen is d'n duvel doet
In de tijd dat er binnen de stad nog boerderijen lagen, ging een
boerenzoon te Maastricht, die gewoon was zich 's zaterdagsavonds
te laten scheren en dan wat laat uit te blijven, op zekere zaterdagnacht tegen twaalf uur naar huis. Hij moest daarbij de Markt passeren en zag daar een grote menigte katten, staande op de achterpoten en de voorpoten als gearmd, rondom een tafel dansen en
hoorde hij ze zingen:
.Hand aon hand, poet aon poet,
Morgen is d'n duvel doet!'
Hij schrok, bleef staan en durfde van angst geen voet meer verzetten. Zodra hij over zijn eerste schrik wat heen was en wat beter toekeek, zag hij op de tafel een beker staan, waaruit de katten om
beurten dronken; daarna begonnen ze weer te dansen en hetzelfde
deuntje te zingen.
Eindelijk schenen ze hem toch te hebben bemerkt. In een oogwenk
was hij door de katten omringd en bood een van de dieren hem de
beker aan, naar het scheen gevuld met wijn. Zij verzocht hem die op
haar gezondheid te ledigen.
Hij riskeerde het niet te weigeren, nam de beker aan maar durfde niet
ervan te drinken en wist niet meer wat te beginnen. Hij zag wel in
dat hij er zo niet langs kwam en reeds had hij bijna de beker aan
de lippen gebracht, toen hij moest niezen, waarbij hij tot zichzelf zei:
'God zegene je!' Nauwelijks had hij dit gezegd, of alle katten vlogen
van de Markt op, weg over zijn hoofd en nog lang daarna hoorde hij
uit de verte haar geblaas en miauwen door de lucht snijden. Toen hij
wat van de schrik bekomen was, voelde hij dat hij de beker nog altijd
in de hand hield: de inhoud had hij door zijn niezen en de schrik
gestort.
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Hij maakte nu dat hij thuiskwam. Daar vond hij zijn moeder wachten op hem en haar eerste vraag was, wat hij daar in de hand hield.
'Och, dat is de beker waar de katten mij uit wilden doen drinken,'
antwoordde de jonkman.
'Wel, wel, hoe heb ik het nu met je? Is dat een beker? Kijk dan maar
eens goed!'
De jongen deed dat en nu zag hij dat hij een vieze paardepoot in de
hand hield. 'Gooi hem maar gauw op de mesthoop,' gebood de moeder, 'en blijf in het vervolg niet meer zo laat uit. Dan kom je niet
meer in gezelschappen, waar ze je zulke bekers voorzetten. Het is je
nu nog goed gegaan, maar wacht je voor een tweede keer!'

De mestkar vastgezet
In een van de dorpen van de gemeente Kerkrade — ik zal het niet
nader aanduiden, want het voorgevallene gebeurde nog niet lang geleden: op 7 september 1921 — had een boer bij een oude vrouw een
kar mest gekocht en liet hij zijn zoon of zijn knecht die lading weghalen. Toen de kar goed en wel geladen was en de voerman het
paard deed aanzetten, kreeg het dier de kar niet vooruit. Slagen van
de voerman hielpen niet. Duwen aan de wielen door anderen die er
bij waren, al evenmin. Het paard sprong en steigerde, maar de kar
bleef onbeweeglijk. Een tweede paard werd erbij gehaald, ook dat
hielp niet. De kar mest was niet te bewegen.
De oude vrouw, van wie de boer de mest gekocht had, was iemand
die bekend stond o.a. 'iemand dood te kunnen lezen'. Daaraan had
de voerman niet gedacht en daardoor merkte hij niet, dat er aan een
van de wielen een spaak te veel was.
Toen dat trekken en duwen lang genoeg had geduurd, kwam de oude
vrouw naar buiten en zei de: 'Laat mij daar eens mee geworden. Gij
hebt daar geen verstand van! En doe dat tweede paard gerust er voor
uit! Dan zal ik u eens laten zien, hoe dat moet!'
Zo gezegd, zo gedaan. Het tweede paard werd uitgespannen en nu
klopte de oude vrouw het eerste paard voor de borst; nu kon het
vooruit, vooruit! neen, het vloog over de weg.
Dezelfde vrouw voorspelde eens een mijnwerker, die haar voor de
gek hield, dat hij nog diezelfde dag door de mijnschacht naar beneden zou vallen. Zo gebeurde het ook; eer de dag om was, lag de man
verpletterd op de bodem van de schacht van de Domaniale Mijn.
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Hoefijzers aan handen en voeten
Op de Abtstraat te Maastricht woonde eens een vrouw, die met de
dag magerder werd. Van een dokter wilde zij niet meer weten; die
kon haar toch niet helpen, beweerde ze. Zij durfde, naar het scheen,
niet goed te zeggen, wat haar mankeerde; het werd echter op het
laatst zo erg met haar, dat haar man nog eens bij haar aandrong:
'Maar zeg mij nu in Gods naam toch eens, wat je denkt, dat je
scheelt? Je teert met de dag meer en meer uit.'
'Och,' klaagde de vrouw, 'ik zal het je dit keer zeggen. lederen nacht
komt er een vrouwspersoon bij mij aan het bed, dat werpt mij een
toom over het hoofd en in hetzelfde ogenblik verander ik in een
paard en dan rijdt dat vrouwspersoon op mij rond, tot aan het klaren van de morgen. Kan ik op die manier wel dik worden?'
Nu begreep de man, waarom hij 's nachts wel eens dat hinniken en
snuiven en dat schuren van hoeven over de vloer had gehoord. Hij
had altijd gemeend, dat te hebben gedroomd, te meer, daar hij vroeger bij de huzaren had gediend en die geluiden dus aan zijn herinneringen van den dienst toeschreef. Hij wist geen raad en was al van
plan er een geestelijke bij te halen, toen hij toevallig met iemand over
het geval te spreken kwam. Deze ried hem, des nachts eens — onder
een of ander voorwendsel — van plaats te verwisselen met zijn
vrouw. Hij moest dan proberen zich goed wakker te houden, anders
zou hij zelf het kind van de rekening worden. Wanneer er dan wat
voor het bed kwam en probeerde hem iets over het hoofd te gooien,
moest hij vlugger zijn, dat voorwerp grijpen en dadelijk werpen over
het hoofd van datgene, wat hem dat wilde aandoen. Dan zou zich
wel een paard vertonen. Houdt dat goed bij de toom vast en waar
jij vroeger gereden hebt, rijdt jij het eens een nacht duchtig af en ga
er dan mee naar de hoefsmid, om het te laten beslaan. Dan zul je
naderhand wel merken, wie je dat alles aandoet.'
De man volgde die raad op en wist zijn vrouw te bepraten een nacht
van plaats te verwisselen. Hij lag nu voor en zij achter. Omstreeks
elf uur werd de deur van de slaapkamer voorzichtig geopend en trad
er een wijf binnen met een toom in de handen. Zij sloop naar het bed
en probeerde degene, die voor lag, de toom over het hoofd te werpen;
maar deze, dit keer niet lui, greep vlug die toom en wierp hem over
het wijf, dat dadelijk als een flinke, grauwe merrie voor hem stond.
'Zo, beestje', zei de man, 'nu zal ik op jou eens proberen of ik het
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rijden nog niet verleerd heb. Je bent nu lang genoeg ruiter geweest!'
Hij leidde het paard tot op de straat, sprong er op en bereed het,
tot de morgen begon te schemeren. Toen klopte hij bij een hoefsmid
aan en liet de merrie vier hoefijzers stevig onder de poten slaan.
Daarna leidde hij het paard weer naar huis. Toen hij zijn vrouw
wilde roepen om haar ook eens haar plaaggeest te laten zien, liet hij,
vergetend wat zijn raadsman hem zo op het hart had gedrukt, even
de teugels los; terstond sprong het beest weg en was verdwenen, eer
hij er zich goed en wel rekenschap van had kunnen geven.
Nu woonde er in dezelfde straat een andere vrouw, die geen goede
naam had en die altijd ruzie met de zijne had. Die vrouw vertoonde
zich die dag niet. Dat viel zoveel te meer op, waar zij anders altijd
te kletsen stond en de bewoners van de buurt heimelijk tegen elkaar
ophitste. Ook de volgende dag werd zij niet gezien. Toen men haar
ook de derde dag nog miste, werd de politie er bij gehaald en deed
deze de deur openbreken.
Men vond het wijf ziek te bed liggen, steunende van pijn. Dat kwam
de man van de vrouw, die altijd door dat paard geplaagd werd, erg
verdacht voor. Hij deed of hij erg met de zieke begaan was, stak
haar de hand toe en vroeg schijnbaar deelnemend, hoe zij het maakte.
'Slecht! Slecht!' antwoordde de vrouw, maar zij nam de toegestoken
hand niet aan. 'Wat?' vroeg de man of hij er erg geraakt over was,
'ben ik geen hand waard, dat gij ze niet aanneemt?' en meteen reet
hij het wijf de dekens af; hij meende nu wel zeker te zijn van zijn
zaak.
2o was het ook, want allen zagen het nu: het wijf lag daar met stevige hoefijzers aan handen en voeten. Men wist genoeg.
Later is de vrouw, na zich, tijdens een zware ziekte en op de rand
van het graf zijnde, te hebben bekeerd, echter door een priester verlost.

De mare gesnapt
Een adellijke heer die in de omtrek van Sittard op zijn slot woonde,
werd iedere nacht door de mare geplaagd. Hij ontbood zijn dokter
en ten langen laatste ook de geestelijke, maar geen van beiden konden
hem een middel aan de hand doen om de mare te weren. Dat hoorde
ook een herder. Hij ging naar die heer toe en zeide wel een zeker
middel tegen de mare te weten. De heer vroeg, wat dat dan voor
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middel was, hij wilde hem gaarne flink belonen, indien het werkelijk
baat gaf. De herder raadde hem nu: 'Wanneer de mare weer terugkomt, moet gij haar rustig haar gang laten gaan; maar zodra zij weg
is, moet gij wateren, dat water in een fles doen en het goed bewaren.
Dan zult ge spoedig eens wat zien!' De heer volgde de raad van de
herder op, sloot de fles weg in een kast en stak de sleutel van die
kast bij zich.
De volgende dag — het kon omtrent de middag zijn — kwam er
een oud wijf aan de deur en vroeg of er geen oud gebroken glaswerk
te koop was. De meid gaf haar alle glasscherven die ze vond. Het
wijf zeide daarop, dat ze ook gaarne hele flessen had en zij, de meid,
zou maar eens aan mijnheer vragen, of die er geen had. Mijnheer bemerkte al gauw wat er gaande was en liet antwoorden, dat hij geen
hele flessen had. Nu verzocht het wijf, of zij mijnheer zelf niet eens
kon spreken. De heer kwam voor en vroeg, wat zij wilde hebben.
Zij begon hem nu te smeken, haar toch die fles met water te geven
die hij in zijn kast bewaarde. Toen hij dat niet wilde, viel zij hem te
voet en huilde en huilde en beloofde de heer hem geen leed meer te
zullen aandoen. Toen nam de heer de fles sloeg ze stuk en op hetzelfde ogenblik dat het water uit de fles liep, liep ook het water van
het oude wijf weg, zo dat heel het vertrek er vol van liep. Daarna
joeg de heer haar met een flink pak slaag de deur uit.
Op deze wijze werd hij van de mare bevrijd.

De mare kamt paarden
In Heerlen vond men de mare wel onder de paarden in de gedaante
van een oud wijf, bezig zijnde het haar uit te kammen.

Het kamrad
In de jaren dertig van de vorige eeuw woonden er te Houthem broer
en zuster, beiden afkomstig uit Arensgenhout. Op zekere dag brak
de broer bij het schoonmaken van de vruchten enige kammen in het
houten kamrad van de wanmolen. Gewoonlijk liet hij alles repareren
bij de 'rademaker' van zijn ouders te Arensgenhout, daar hij nu evenwel haast had bij het werk, besloot hij het kamrad te laten herstellen
bij de 'rademaker' te Houthem.
Op een donkere avond — het was winter — begaf hij zich dan met
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het kamrad naar de woning van de 'rademaker'. Toen hij aan wilde
kloppen, kwam de kat uit het 'kattelook' ( = kattegat) van de deur
en sprong voor hem op de klink. Daarop wilde hij op de ruiten
tikken, ook dat belette de kat en wipte voor hem op de vensterbank.
Kwaad geworden, greep hij naar de spaken, die in een bos onder het
'schop' lagen maar, wonder, de kat sprong nu juist op de spaak, die
hij wilde grijpen om haar af te ranselen.
Dat was hem te machtig. Hij wierp het kamrad op de mestvaalt en
maakte zich uit de voeten.
De volgende dag begaf hij zich weer naar 't huis van de 'rademaker'
en voordat hij iets had gezegd, riep de vrouw van de 'rademaker'
haar man al toe: 'Zie je nu, dat het 't kamrad van . . . . is, zoals ik
je gezegd heb:'
Dit gezegde in verband met het gebeurde van de avond tevoren
versterkte hem in de mening, dat de vrouw van de 'rademaker' een
heks was, waarvoor ze trouwens ook doorging. Hoe had ze anders
kunnen weten dat het zijn rad was, daar hij nooit bij haar man had
laten werken?

Een meid, die zich kon veranderen in een kat
Op zekere dag begaf zich de knecht van de Sibberhof onder OudValkenburg naar de z.g. Langkuil om er de paarden te drenken.
Toen hij daarmee bezig was, kwam ook de meid van Wijnands aan
om water te scheppen. Zij had het hoofd zwaar met doeken verbonden en de knecht vroeg haar al dadelijk deelnemend, wat haar
dan wel overkomen was. Op zijn vraag kreeg hij het volgende antwoord: 'Als je niet zo een goede vriend van me was, dan had ik je
gisterenavond een ander dansje geleerd.' Nu ging de knecht een licht
op. De vorige avond had hij zijn schoenen met vet ingesmeerd en
toen er een kat een van de gesmeerde schoenen kwam aflikken, had
hij haar met de andere schoen een flinke tik op de kop gegeven.
Voorzeker was het die meid geweest, die zich in een kat had veranderd.

De behekste oven
Iemand te Meerssen had een werkman die Antoon heette en 's nachts
tegen twaalf uur altijd de oven moest stoken. Gebeurde het echter
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dat hij de oven niet voor middernacht had gestookt, dan kreeg hij het
ook niet meer gedaan. Wanneer hij dan kolen wilde scheppen, kwam
er telkens een zwarte kat die op zijn schop sprong.
Dit duurde al geruime tijd en het begon de man te vervelen. Hij
wilde dus iets verzinnen om de kat in de oven te werpen. Met geweld ging dat niet, daarmee had hij het trouwens al geprobeerd. Hij
besloot dus, het met zachtheid gedaan te krijgen.
De volgende nacht kwam de kat weer en de stoker begon tegen haar
te flemen. Hij vroeg haar waar zij heenging en streelde haar, terwijl
hij haar een mooi katje noemde. Zodra hij weer kolen ging scheppen,
sprong zij als gewoonlijk op zijn schop. Nu of nooit, dacht de man
en mikte, om de kat in het vuur te krijgen. Maar plotseling sprongen
er uit alle hoeken en gaten zwarte katten, die een ring om hem sloten, zodat hij niet bij de oven kon komen. Zij gingen op hun achterste poten staan en met de voorste poten poot aan poot, begonnen zij
te dansen en zongen zij, op dezelfde flemende toon, waarmee Antoon
de kat had pogen te vangen:
'Tooneke vraogde mich,
Ketteke, boe geis tich!
Hi, sjoen poeske!'*)
Daarna lachten zij hem uit. De schrik had zich van Antoon meester
gemaakt. Hij durfde de kat niets meer te doen. Wel zorgde hij in het
vervolg ervoor, zijn oven voor middernacht gestookt te hebben.

De heksenappel
In een der gehuchten van Wittem woonde een heks. Zij was er maar
op uit om kinderen dingen te geven die hen slecht bekwamen.
De ouders van zeker kind hadden dit, uit angst voor een kwade
hand, ingeprent nooit iets aan te nemen van anderen, noch van bekenden, noch van vreemden.
Eens, toen het kind speelde voor de deur van het ouderlijk huis,
kwam de oude heks aan. Zij droeg een korfje onder de arm. Toen
zij bij het kind kwam, riep zij het en gaf het uit haar mandje een
mooie dikke appel. Het kind was er erg blij mee en sprong ermee
naar huis, waar het de appel aan zijn ouders liet zien.
I 'Toontje vroeg mij,
Katje, waar ga jij!
Hier, mooi poesje!'
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'Van wie heb je die appel gekregen?' vroeg de vader. 'Ik heb je nog
zo verboden iets aan te nemen!'
'Van die en die vrouw heb ik hem,' antwoordde het kind.
'Dan hier ermee!' riep de vader boos en zette de appel op de schoorsteenmantel.
Negen dagen later, toen de ouders en het kind juist aan tafel zaten,
barstte de appel op de schoorsteenmantel met een knal uiteen en
kroop er een grote pad uit. De vader begreep wel wat daarachter zat.
Hij sprong van zijn stoel, greep vlug appel en pad en wierp beide
in het vuur.
Nauwelijks lag de pad in het vuur of de heks, die die appel aan het
kind gaf, stond voor het huis op de huisdeur te bonzen en probeerde
uit alle macht binnen te komen, terwijl zij maar aldoor schreeuwde:
'Houdt op! Houdt op! Haalt mij uit het vuur! Ik verbrand! Ik
verbrand!'
'Als je dan verbrandt,' riep de vader woest, 'verbrand dan maar tot
polver ( = poeder)!'
Toen de pad geheel verbrand was, hield de heks op met schreeuwen.
De man die niets meer hoorde, opende de deur en vond op de drempel het verkoolde lichaam van het wijf.

De gewonde pad
Te Wolder onder Oud-Vroenhoven woonde een gezin, man, vrouw
en de moeder van de laatste. Het eerste kind stierf zonder doopsel
en het tweede had een bult. De ouders waren er erg bedroefd over
en meenden dat daar een kwade macht achter zat.
Toen de vrouw dan ook het derde kind verwachtte, zond zij haar
man naar de pastoor, met het verzoek het huis te willen zegenen.
De pastoor kwam, zegende het huis en beval de man bij de geboorte
niemand toe te laten, behalve de vroedvrouw en de dokter.
Toen de tijd daar was, deed de man naar de raad van de pastoor en
liet behalve de vroedvrouw niemand toe. De moeder van de kraamvrouw was daar niet erg over te spreken.
Gelijk de meeste oude boerenwoningen, had dat huis nog een vloer
van gestampte leem en bevond zich in de vloer een zogenaamd 'stopgat', dat met de buitenlucht in verbinding stond. In de winter werd
dat gat telkens dichtgestopt met stro.
Tijdens de bevalling nu hoorde de boer iets ritselen in het stopgat.
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Hij lette er niet dadelijk op, maar ging naar een ander vertrek, om
nog even iets te halen, gelijk de vroedvrouw hem dat had verzocht.
Hij riep toen om zijn schoonmoeder, maar kreeg geen gehoor. Zij was
niet meer in het huis.
Toen hij terugkwam, zag hij een pad springen in de richting van het
kraambed. Nu kreeg hij argwaan; hij greep een gaffel die tegen de
muur stond en stak ermee naar de pad. Maar het dier was zo hard,
dat hij er niet door kon. De pad zag echter nog kans, weg te komen
door het stopgat.
'Die zal hier niet meer inkomen,' bromde de boer, 'want ik heb haar
niet zuinig geraakt.'
De bevalling verliep goed en het kind mankeerde niets.
Toen de boer de volgende dag naar de stal ging om de beesten te
voeren, zag hij zijn schoonmoeder deerlijk toegetakeld in het stro
liggen. Zij had gaten in het hoofd, in de schouders en in de heupen.
'Wat is dat?' vroeg hij verwonderd.
'Je bent me een mooie,' kreunde het wijf.
'Hoe?'
'Vraag je nog! Zie maar eens, hoe je me hebt toegetakeld met je
gaffel!'
De boer begreep alles. Hij herinnerde zich nu dat zijn schoonmoeder
dikwijls werd gemist en dan wist niemand waar zij heen was.
Hij joeg haar dadelijk het huis uit en heeft nadien geen onraad meer
ondervonden.

Het zieke been
Te Gulpen verkeerde een jonkman met een meisje dat de naam had
een heks te zijn. De ouders van de jongeman waren er zeer tegen
dat hij omgang met haar had, en drongen zo lang bij hem aan, dat hij
de verkering afmaakte.
Op zekere dag was hij naar de kermis in een naburig dorp gegaan.
Laat in de nacht, tussen twaalf en een, kwam hij naar huis en moest
daarbij over een weide. De volle maan scheen helder; het leek wel
dag. Onder een groep bomen hoorde hij muziek en dans.
'Daar moet je bij zijn,' dacht hij in zijn kermisstemming. Hij ging
eropaf en toen hij naderbij kwam, zag hij dat daar verscheidene jonge
meisjes aan het dansen waren.
'Joechhei!' riepen de juffrouwen toen ze hem zagen. Zij nodigden
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hem uit met haar te dansen en zij gaven hem ook een beker wijn, die
hij op haar gezondheid moest ledigen.
Daarna koos hij zich onder de meisjes er een uit, die hem het meest
beviel en danste met haar mee in de kring.
Toen hij met haar een poosje gedanst had, kwam een van de andere
meisjes naar hem toe en spuwde hem de hele tijd in het gelaat. Hij
trok zich daar niets van aan en danste, en dronk uit de beker die
telkens voor hem werd gevuld.
Terwijl zij echter zo aan het dansen waren, nieste een van de meisjes.
'God zegene u!' riep de jonkman haar toe, maar toen hij dit zeide,
was alles plotseling verdwenen, behalve de beker die hij nog in de
hand hield.
Hij troostte zich al gauw over het verlies van zijn schone danseres,
denkende, je hebt toch in ieder geval de beker, en ging naar huis.
Onderweg sprong hem de gehele tijd een zwarte kat tussen de benen.
Zij legde het er maar op aan, hem te doen struikelen.
Toen hij thuiskwam, vroeg zijn moeder hem al dadelijk: 'Wat heb je
daar voor een vies ding in de hand!'
'Wel, dat is een beker, die hebben de juffrouwen met wie ik heb
gedanst, mij gegeven!'
'Ben je gek, jongen! Kijk eens goed!'
De jonkman keek en zag nu, evenals zijn moeder het had gezien,
dat hij niet een beker, maar een paardepoot in de hand hield. Zijn
moeder gebood hem, die paardepoot dadelijk op de mestvaalt te
werpen. Dat deed hij.
De volgende morgen voelde hij zich echter niet wel en klaagde hij
over pijn in het linkerbeen. Dat werd al erger en erger. Een dokter
werd erbij gehaald, maar deze kon niets aan het been merken. Een
tweede dokter, eveneens geroepen, verklaarde hetzelfde. En zo moest
de jongeman geruime tijd het bed houden.
Daar de toestand niet veranderde en duren bleef, meende de moeder,
ten einde raad, dat er iets achter schuilde. Daarom stelde zij haar
jongen voor, zijn vroegere liefste eens bij hem te laten komen. De
jongen was daar echter niet erg over te spreken en hij was ook bang
een weigerachtig antwoord te krijgen. Van de andere kant was hij
er nog altijd niet van overtuigd dat zij een heks zou wezen, en daarom liet hij haar roepen.
Het meisje kwam en om toch wat te zeggen, vroeg de jongen haar,
waarom zij hem nog niet eens had bezocht. Zij moest toch wel weten
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dat hij ziek was. 'Neen, daar heb ik niets van geweten!' antwoordde zij.
Hij vertelde haar toen alleen iets over het been en verzweeg de nachtelijke ontmoeting met de danseres.
Zij vroeg hem, het been eens te mogen zien. Hij voldeed aan haar
verzoek; nauwelijks had zij het been gezien of zij zeide, terwijl zij er
een naald uittrok: 'Domme ezels, jij en de dokters, heeft nu geen van
jullie drieën kunnen zien, dat er een naald in je been stak!'
Nadat zij de naald eruitgetrokken had, was het been ineens genezen.
Zij had intussen bewezen, wel degelijk een heks te zijn; de jongen
wilde sindsdien niets meer van haar weten. Hij had nu het bewijs dat
zijn ouders gelijk hadden.

De behekste kar
Zekere voerman deed geregeld vrachten van Maastricht naar Luik en
in omgekeerde richting. Het gebeurde daarbij dikwijls dat hij 's nachts
op weg was.
Tussen Rijckholt en Eysden bleef zijn kar dan altijd stilstaan. Hij kon
zijn paard dan zwepen zoveel hij wilde, het hielp niet. Hij zag ook
dat het dier moeite genoeg deed om vooruit te komen; daaraan lag
het dus niet. Maar nauwelijks had het dan één uur geslagen op de
naastbijzijnde kerktoren, of de kar rolde weer voort. Niemand wist
er raad op.
Toen hij weer eens sprak over dat zonderlinge stilstaan van zijn kar,
gaf een vrouw die dat mee had aangehoord, hem de volgende raad:
hij moest zich voorzien van een stevige hazelarenstok en 's nachts,
wanneer de kar weer op zo een raadselachtige manier stilstond, de
spaken van de wielen tellen. Telde hij een spaak meer, dus dat het
aantal spaken onpaar was, dan moest hij met zijn hazelarenstok flink
op die onpare spaak losslaan.
Kort daarna deed de voerman weer een vracht naar Luik en bevond
zich omstreeks middernacht tussen Rijckholt en Eysden. De twaalfde
slag kon nauwelijks zijn gevallen of 'bonk', daar stond de kar stil.
Hij herinnerde zich nu de raad van de vrouw en telde de spaken
van de wielen. En jawel aan het ene wiel was een spaak te veel. Hij
greep dadelijk naar zijn hazelaren stok en ranselde duchtig op de
spaak los. Nog geen drie tellen later zag hij een zwarte kat tussen
de wielen uitspringen en over de weg verdwijnen; onmiddellijk daarna kon zijn kar weer vooruit.
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Op zekere nacht kwam hij met zijn kar weer van Luik naar Maastricht. Halverwege Eysden en Rijckholt zag hij een oude vrouw op
de weg zitten. Zij vroeg hem of hij haar niet op de kar wilde nemen.
Zij moest nog naar Maastricht en zij had al zover gelopen; ze was
doodmoe.
De voerman, die medelijden met haar had, hielp haar op de kar. Te
middernacht, 'bonk', daar stond de kar weer stil. Hij telde de spaken
weer en er was er weer een te veel. Maar toen hij zijn hazelarenstok
wilde grijpen, zag hij dat het wijf verdwenen was. Nadat hij weer
enige minuten op de onpare spaak had geranseld, sprong weer een
zwarte kat weg; toen de kat verdween, zag hij het oude wijf weer
achter op de kar zitten en kon de kar nog niet vooruit.
'Ah, is het zo laat! Ben jij het!' schreeuwde de voerman kwaad, greep
zijn stok weer en sloeg zolang op de heks los, tot zij van de kar viel
en verdween. Toen ging de kar weer vooruit en kon hij zijn weg
ongehinderd vervolgen.
Nadien heeft de kar nooit meer door zo iets stilgestaan.

Het bedorven brouwsel
Te Wijk-Maastricht woonde vele jaren geleden een brouwer in wiens
brouwerij herhaaldelijk ongelukken gebeurden.
De brouwersknecht, die 's nachts voor het koken van het bier moest
zorgen, kwam telkens in de ketel kokend bier terecht en dan was het
bier bedorven. Niemand wist er de oorzaak van. Wel kwam er iedere
keer wanneer er zulk een ongeluk gebeurde, 's nachts een zwarte kat
in de brouwerij. Dan was het van 'miaw . . . miaw . . . miaw . . . '
De eigenaar der brouwerij werd door die ongevallen zeer mismoedig,
want dat betekende iedere keer bedorven bier en dus veel schade, om
nog niet eens te spreken van de ongelukkige knechts, die in de
brouwketel verbrandden. Hij had al dikwijls besloten daar een einde
aan te maken, en wilde te weten komen, hoe dat in zijn werk ging.
Geen van de knechts wilde 's nachts nog in dat brouwhuis verblijven,
en waagde het af en toe eens een nieuweling, die niets van die geheimzinnige voorvallen wist, dan overkwam hem hetzelfde ongeluk.
Op zekere dag kreeg de brouwer echter een knecht in dienst die voor
geen klein geruchtje vervaard was. En toen hij dan ook zijn nood
klaagde aan die man, antwoordde deze: 'Ik wil het riskeren. Ik eraan, of datgene wat hier komt!'
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De nieuwe knecht begaf zich 's nachts in het brouwhuis. Onderwijl
dat het bier kookte — het kon even na middernacht zijn — zag hij
een zwarte kat op zich afkomen en was het weer van 'miaw . . .
miaw . . . miaw . . . ' , precies zoals de brouwer het hem had verteld
van de andere knechts die doodgebleven waren.
Hij liet de kat stilletjes naderen, maar nauwelijks was zij onder zijn
bereik, of hij greep een pan met gloeiend bier en wierp haar dat op
de nek en op de linkerzijde. Geweldig miauwend van pijn sprong de
kat met haar verbrand vel weg. Die nacht gebeurde verder niets
meer.
's Morgens kwam de brouwer in de brouwerij en stond verbaasd de
knecht levend te zien. Hij vroeg hem hoe het gegaan was.
'Och,' zei de knecht, 'tussen twaalf en een kwam hier een zwarte
kat en was het van 'miaw . . . miaw . . . miaw . . . ' maar ik schepte
gauw een pan kokend bier en wierp haar dat op het lijf, zodat ze
aan de linkerzijde erg verbrand is. Daarna liep ze weg.'
Mijnheer dacht even na, en mompelde dat zo iets hem zeer vreemd
leek, maar toonde zich toch blij dat het brouwsel dit keer niet bedorven was.
Mevrouw kwam die morgen, tegen haar gewoonte van vrij vroeg op
te staan, niet naar beneden. Mijnheer liet de meid vragen waarom
mevrouw niet naar beneden kwam, maar het meisje kreeg van de
laatste bescheid, dat ze aan mijnheer moest zeggen, dat zij niet erg
wel was. Het meisje bracht de boodschap over aan mijnheer en deze
liet haar gaan.
Toen het meisje weg was, sloeg de brouwer zich plotseling met de
vuist voor het voorhoofd en mompelde binnensmonds: 'Wacht eens'.
Hoofdschuddend ging hij naar boven, trad de slaapkamer van zijn
vrouw binnen en vroeg haar wat haar scheelde.
'Och,' kreunde zij. 'Ik ben niet erg wel, laat me nog wat liggen.'
Maar meteen had haar man de dekens weggetrokken, en zag hij dat
zij aan de linkerzijde en in de hals verbrand was, juist op die plaatsen, waar de knecht 's nachts de zwarte kat met een pan gloeiend
bier had geworpen.
'Nu weet ik genoeg!' bulderde de brouwer. 'Nu weet ik wie mij telkens die ongelukken bezorgt en mij bijna ruïneert. Geen minuut blijf
je me meer in huis!'
Mevrouw moest het huis verlaten; na die tijd zijn geen ongelukken
meer in de brouwerij gebeurd.
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De pad
In de Bogaardenstraat te Maastricht woonde een water- en vuurvrouw die een dochter had van ongeveer zestien jaar. Het meisje
werd hoe langer hoe bleker en men kon het haar aanzien dat ze
kwijnde. De moeder ging met haar naar een dokter. Hij kon haar
echter niet zeggen wat het meisje mankeerde; hij wist het ook niet.
Men probeerde het met een andere dokter, deze kon de kwaal al
evenmin ontdekken.
Op zekere dag raakte de moeder in gesprek met een van haar klanten en zij vertelde deze wat haar dochter mankeerde. Deze veronderstelde, dat het meisje was aangeraakt door een kwade hand.
De moeder wilde dit niet geloven; doch de vrouw bleef bij haar mening en gaf haar de raad eens goed op te letten, wie er des morgens
het eerst in de winkel kwam.
Bezorgd voor haar kind, volgde de moeder die raad op en keek
de volgende morgen nauwlettend toe. De eerste klant die kwam, was
een oud wijf, dat in de buurt geen goede naam had. Het viel haar nu
ook op, dat haar dochter van angst ineenkromp, toen zij dat oude
wijf zag.
Zodra het wijf de winkel verlaten had, vroeg zij haar dochter, waarom ze toch zo bang was geweest. Het meisje durfde niets zeggen en
antwoordde dat de moeder zich dat maar verbeeldde. Na lang aandringen bekende ze het dan eindelijk, dat oude wijf grijnsde haar zo
afschuwelijk aan.
De vrouw die de raad had gegeven eens goed te letten op de eerste
klant, kwam die dag ook weer in het winkeltje en nu vertelde de
moeder haar, wie het was geweest en wat haar dochter haar had verteld.
'Dan zal ik je nog eens een raad geven,' zeide die vrouw. 'Wanneer
dat wijf morgenvroeg weer komt, en ze vraagt weer melk, dan moet
je haar die melk niet geven. Je doet ze in het potje dat zij je daarvoor overreikt, maar zogauw je er de melk hebt ingeschud, zet je ze
aanstonds op het vuur en laat je ze koken. Maar zorg dat je de heks
van de melk afhoudt. Zeg tegen je man, dat hij zorgt met een hazelnoten stok in de nabijheid te zijn en dat hij zich gereed houdt om je
te helpen. Zogauw nu de melk op het vuur staat, roep je hem dus en
dan moet hij de deur sluiten, dat de heks niet weg kan. Heeft hij dit
gedaan, dan moeten jullie gezamenlijk tegen het wijf optreden en
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eisen dat ze je dochter weer gezond maakt. Wil ze niet, sla er dan
maar op los, dan moet ze wel!'
De volgende dag was de heks de eerste klant; toen zij binnentrad
kromp het meisje weer ineen van angst. De moeder was er ook en de
vader stond in de kamer achter de winkel gereed om te helpen.
De heks vroeg koffiewater; de moeder gaf het haar. Daarna vroeg
zij voor een cent melk en reikte haar potje over. In plaats van haar
echter de melk te geven, zette de moeder het potje met melk op het
vuur.
'Je hoeft ze niet te koken!' riep het wijf.
Toen de vrouw geen gehoor daaraan gaf, schreeuwde zij haar woedend toe: 'Hier met de melk! Ik wil niet hebben dat je ze op het
vuur zet! Hier ermee! Ik heb ze toch betaald!'
Ze merkte wel dat de winkelierster het niet deed en poogde nu met
haar koffiepot het melkpotje van het vuur te slaan. De vrouw hield
haar echter terug en riep haar man, die nu gauw de deur sloot en
zijn vrouw hielp de heks af te houden van de melk, die al begon te
koken. Hoe harder de melk echter kookte, hoe meer pijn de heks
scheen te voelen en hoe dringender zij haar melk terug verlangde.
Maar de vader van het meisje snauwde haar toe: 'Dat moet hier gedaan zijn met die kunsten! Je hebt mijn dochter met een kwade hand
geraakt en ze doen kwijnen! Je geeft haar ook weer de gezondheid
terug!'
'Dat heb ik niet gedaan!' kermde het wijf.
'Dat heb je wel gedaan!' bulderde de man. 'En je maakt haar weer
gezond of a n d e r s . . . '
De rest zei hij niet meer, maar hij sloeg met zijn hazelarenstok de
koffiepot, waarmee de heks nog altijd poogde het melkpotje van het
vuur te slaan, uit de handen van de oude.
Zij bleef echter ontkennen, maar de man gaf haar geen pardon. 'Ik
sla je kapot!' brulde hij en ranselde op het wijf los.
De heks gilde en huilde, want het scheen dat de melk, die nu over de
rand van 't potje kookte, haar al maar vreselijker pijnigde. Ze zag
spoedig in dat de verbitterde vader in staat was haar dood te slaan
en toen verzocht ze hem, op te houden, zij zou het meisje genezen.
Daarvoor moest het echter op haar schoot komen zitten.
Het meisje sidderde van angst en wilde eerst niet bij de heks gaan.
Maar toen de vader het haar gebood, ging het en zette zich op de
schoot van de oude.
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Nadat het daar enige minuten had gezeten, begon het te braken en
spuwde het een pad uit, zo groot als een vinger. De pad werd dadeHjk door de heks gegrepen.
'Nu zal ze wel beter worden,' zei de heks en liet het meisje los. Het
kind voelde zich geheel verlicht en de kleur keerde weer op haar
wangen terug.
De vader deed nu de deur open en joeg de heks naar buiten. In de
opening van de deur bleef zij echter staan en zeide, terwijl zij met
haar vinger dreigde: 'Pas op, dat ge het tegen niemand vertelt, anders
zal ik u wel vinden!'
Die mensen hebben het nooit aan iemand verteld. 'Raoje, raoje, wie
't noe oonder de luij gekoume is!'

De behekste weg
Het was in de tijd dat de zeep zo duur was en dat er uit België heel
wat zeep naar Nederland werd gesmokkeld.
Een zeepzieder te Maastricht had met die bedoeling ook een van
zijn werklieden, een voerman, met een kar naar België gestuurd en
de voerman begaf zich 's nachts op weg. In de nabijheid van de Belgische grens gekomen, kreeg zijn paard plotseling de kar bijna niet
meer vooruit. Toen hij omkeek om te zien wat er haperde, zag hij
een oud wijf achter op de kar zitten.
'Gauw eraf!' riep hij en sloeg naar haar met de zweep.
Het oude wijf lachte eens hi-hi-hi, en dreigde met haar vinger.
De voerman begon echter een deuntje te fluiten en reed door. Hij
was juist aan een grote poel die midden in het veld lag.
Het verwonderde hem wel, dat hij niet op de plaats van zijn bestemming kwam, want ofschoon hij toch altijd rechtdoor reed, bleef
hij maar altijd langs dat water. Hij wist niet eens meer waar hij was.
Toen de schemering heel even in het oosten klaarde, sloeg hij zijn
blikken naar het firmament en zeide: 'Maar, goede God, zie ik dan
geen uitkomst.'
Nauwelijks had hij dit gezegd of hij wist waar hij zich bevond, en
toen hij omkeek, zag hij de heks tussen de wielen van de kar uit
wegvliegen.
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De duivel te erg
Het volgende werd verteld ten name van een heks uit Meerssen:
Daar leefde eens een koppel (man en vrouw) zo gelukkig, dat zelfs
de duivel alles beproefde om ze ongelukkig te maken. Hij zag al
spoedig in, het niet te kunnen.
Tot die heks op zekere dag bij hem kwam en beweerde dat zij het
kon. 'Wel!' antwoordde de duivel blij, 'als jij dat kunt, krijg je van
mij een klomp goud!' De heks nam het aan.
Zij zocht nu in gesprek te komen met de man die zo gelukkig leefde
met zijn vrouw, en begon hem te prijzen: 'Wat zijt gij toch maar
gelukkig? Wat hebt gij toch een goede vrouw! Zo een vrouw is er
één uit de duizend! Als alle mannen zulke vrouwen hadden, was de
wereld een paradijs! Maar ge moet toch maar goed oppassen en voorzichtig zijn; ge weet, ik kan ook nog wat anders dan brood eten.
't Is daarom, dat ik naar u toe kom. Ik kom u waarschuwen, pas
toch op, want het is mij bekend dat uw vrouw u om het leven wil
brengen.'
'Mij om het leven wil brengen?' riep de man lachend uit.
'Ja, lach maar niet! Zij wil u om het leven brengen. En tot teken
dat ik de waarheid spreek, zeg ik u, dat zij met een scheermes zal
komen om u de hals af te snijden. Houdt u daarom vannacht of gij
slaapt en blijf goed wakker, dan zult gij het zien!'
Toen de man zich op zijn werk bevond, kwam de heks ook naar de
vrouw, die zo gelukkig was met haar man en begon haar te prijzen,
haar zeggende: 'Wat zijt gij toch een gelukkige vrouw, die zo een
goede man hebt!'
'Zeg dat wel,' meende de vrouw, gevleid dat haar man zo geprezen
werd.
'Als gij hem nu nog drie haren van zijn kruin wist te scheren, zal hij
nog beter worden,' raadde de heks.
'Zoudt gij menen?' vroeg de goede ziel.
'Dat zou ik denken! Kijk maar eens naar die en die. Hoe verstonden
die zich eerst? Als kat en hond! En nu? Die heb ik dat ook geraden
en nu zijn ze maar wat gelukkig!'
'Het zou zich laten proberen,' zei de gelukkige vrouw tegen het
gemene wijf, toen dat het huis verliet.
De man wachtte met spanning de nacht af. Hij had alle moeite om
wakker te blijven, maar het lukte toch. N a lang wachten ziet hij
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werkelijk zijn vrouw komen, met een scheermes in de hand. 'Zou
dat wijf nog geHjk hebben?' vroeg hij zich af. Hij hield zich nog
goed, tot zijn vrouw voor het bed stond, zodra zij met het open
scheermes naar zijn kruin reikte om de drie haartjes af te scheren,
meende hij werkelijk dat ze hem wilde vermoorden. Hij sprong recht,
trok haar het scheermes uit de hand en eer zij nog enige opheldering
geven kon, sneed hij haar — in zijn blinde woede, zo door haar te
zijn behuicheld — de hals af.
Toen de heks de volgende nacht de duivel weer ontmoette en hem het
gebeurde wilde verhalen, riep hij haar al tegen: 'Ik weet het al! Hier
is je beloning!' Meteen reikte hij haar een klomp goud aan met een
tang, want zo een sluw en gemeen wijf, dat meer kon dan hem zelf
gelukte, hield hij liefst op een afstand. Daar was ook hij nog bang
voor.

De kaartlegster
In een van de steegjes tussen de Hoenderstraat en de Kleine Gracht
te Maastricht, woonde een kaartlegster die de naam had een heks
te zijn.
Op zekere dag verzocht zij haar huisgenote, die voor aan de straat
woonde, — zij zelf woonde in het achterhuis — een paar koeken
voor haar gereed te maken. De vrouw die bang was voor het oude
wijf, wijl zij al dikwijls onvindbare zaken had terechtgebracht, voldeed aan haar wens. Toen de eerste koek gaar was, ging zij de oude
vrouw roepen. Deze kwam, greep de hete koek zo uit de gloeiende
pan en verslond hem, dat haar de damp uit mond en neusgaten sloeg.
'Maak mij nu nog zo een klaar en roep mij dan!' verzocht zij weer.
De vrouw bakte er weer een, riep de heks en deze slokte ook de
tweede koek in, dat de damp haar uit mond en neusgaten uitkwam.
Dat bleef zo.
De volgende dag kregen de bewoners van het huis de heks niet te
zien. Het viel niet op, want dat gebeurde wel eens meer.
De tweede dag werd zij nog niet gezien. De bewoners spraken er met
elkaar over; men besloot toch nog te wachten tot de volgende
morgen. Wie die dag werd gezien, niet de kaartlegster. Men ging
kloppen op de deur. Geen antwoord.
'Is de vrouw al in geen drie dagen meer gezien?' vroeg de politieagent.
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'Neen! In geen drie dagen meer!'
'Dan moet de deur worden opengebroken!'
Er werd een smid gehaald, de deur werd geforceerd en daar vond
men de oude vrouw in een zo erbarmelijke toestand, dat overbrenging naar Calvariënberg noodzakelijk werd geacht.
Toen de heks hoorde dat men haar naar Calvariënberg wilde brengen, weerde zij zich verschrikkelijk, zodat men haar op het ziekenwagentje moest vastbinden.
Op Calvariënberg werd zij in een aparte kamer gelegd. Daar stelde
zij zich zo woest aan, dat men rond en boven haar bed een houten
beschot moest laten aanbrengen. Zodra het echter 's nachts twaalf
uur sloeg, ontstond er een verschrikkelijk tumult binnen dat houten
beschot en zag de ziekenzuster, die bij de heks waakte, haar met het
hoofd boven de planken komen en met zulk een afschuwelijk gelaat,
dat de zuster haar kruis moest opheffen en de heks daarmede tot
kalmte dwingen. Tegen die macht was het wijf niet bestand.
Enige dagen duurde dat zo, toen stierf zij onder akelig getier in een
vlaag van razernij, waarbij haar het schuim uit de mond kwam.

De kat op het molentje
Iemand uit Waubach kwam 's nachts over de weg van Scherpenseel
naar Palenberg en wilde, achter Waubach gekomen, om zijn weg te
bekorten, een paadje door de weiden volgen. Op een molentje dat
toegang voor personen geeft van de ene weide naar de andere, vond
hij een kat zitten. Hij wilde haar verjagen en wegslaan met zijn stok;
het lukte hem niet. Hij kon het dier maar niet raken. Op het gemiauw van de kat kwamen er meerdere katten opzetten. Zij begonnen tegen hem te blazen en drongen op hem aan. Dat vond de man
toch wel vreemd, hij werd bang en ging op de vlucht, achtervolgd
door de woedende katten.
Voor de deur van zijn huis gekomen, lukte het hem evenwel, de kat
die het dichtst bij was met zijn stok in het gezicht te slaan.
Toen hij de volgde dag in het dorp kwam, wist men hem daar te
vertellen dat die en die vrouw, die de naam had een heks te zijn,
haar neus zo goed als kwijt was en dat zij niet kon zeggen hoe haar
dat was overkomen. De man die het voorval met de katten nog diezelfde nacht aan zijn vrouw had verteld, wist natuurlijk wel hoe die
vrouw daaraan was gekomen.
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Gelijke verhalen vertelt men in bijna iedere plaats, o.a. in de omstreken van Mechelen-Wittem en Wolder, in de vroegere gemeente OudVroenhoven.

De kwade hand
Een boerenvrouw uit Heer, die ook wel aardappelenschillen opkocht
om de varkens te voeren, kocht er bij mensen in de Kattenstraat te
Wijk geregeld. Het was een heks en zij had een kind van die mensen
met een kwaad oog bezien en met een kwade hand aangeraakt. Het
kind werd ziek en de moeder die de oude vrouw niet vertrouwde en
verdacht, sprak er met haar man over. Deze wilde dat in het eerst
niet geloven, maar toen de behandeling van het kind door een dokter
geen verbetering bracht, moest hij het wel aannemen.
Zij spraken nu af, om op een bepaalde morgen te communiceren en
dan met het kind naar de paters Redemptoristen te Wittem te gaan,
die een grote naam in die zaken hadden. Zo deden zij.
De overste van dat klooster antwoordde de man al dadelijk dat de
heksen waren verbannen en niet meer bestonden. Maar de man dreigde naar de kerk te gaan en zich daar niet eer te verwijderen, voor
men zijn kind had geholpen.
Toen begon de pater het kind te 'overlezen'. Hij gaf de ouders nog
de volgende raad: bij alles wat zij op de thuisweg zouden ontmoeten,
zouden zij stil hun gang gaan en niet antwoorden. Dat beloofden zij.
Zij begonnen de thuisweg en het kind dat op de heenweg had geklaagd en geschreid, lag nu stil in de kinderwagen en sliep.
Aan het kapelletje, bij het Bergerboompje, boven aan de Bergerstraat,
onder Berg-Terblijt, zat het oude schillenwijf en vroeg hun toen zij
passeerden: 'Waar komt gij al zo vroeg vandaan?'
Meteen poogde zij met haar handen de kinderwagen aan te raken.
De moeder had alle moeite om de kinderwagen neer te houden, terwijl haar man haar daarbij hielp, om zich toch maar niet aan dat
wijf te vergrijpen. Ten langen laatste moesten ze met hun beiden al
hun kracht inspannen, anders was het wagentje aan hun handen ontglipt en de lucht ingevlogen.
Zodra het gezin weer thuiskwam, legde de man een bos kruidwisch
('kroedwesch'), op O.L. Vrouw Tenhemelopneming gewijd, voor de
deur. Sindsdien is de heks niet meer gekomen.
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De heks met de harmonika
Een kind van vijf, zes jaar werd ziek. De dokters die geraadpleegd
werden wisten ook geen raad. Op aanraden van brave mensen, ging
de moeder naar Rijckholt, naar de Witte Paters, en die beloofden
haar te helpen; die hebben grote kennis van die zaken. De moeder
moest dan iemand meebrengen, als het kon de vader, of wel een
brave buurvrouw. Wanneer ze dan kwamen, mocht zij of degene die
haar begeleidde, onder geen voorwaarde omkijken.
Zij gingen, de moeder met het kind in een kinderwagentje en de
buurvrouw ernaast. Even buiten Wijk hoorden zij opeens muziek
van een harmonika achter hen op de weg. Die muziek werd hoe langer
hoe luider, maar de vrouwen waren de voorwaarde indachtig en keken niet om. Dan hoorden zij de muziek aan die kant, dan aan de
andere kant en soms oorverdovend vlak achter hun oren.
Het was de heks die het kind had aangeraakt met een kwade hand.
Zij deed nu het onmogelijke om de vrouwen te doen omkijken; lukte
dit, dan behield zij haar macht over het arme wicht. Toen ze zag
dat dat niet hielp, begon zij de beide vrouwen uit te schelden. Deze
herkenden nu haar stem. Zij hadden wel grote lust haar eens degelijk
te antwoorden, maar zij herinnerden zich dat van haar zwijgen het
welzijn van het kind afhing. Zij hielden vol. Eerst bij Gronsveld
staakte het wijf haar vervolging.
Te Rijckholt gekomen, werd het kind 'overlezen' en genas dadelijk.

De luisterkat
In Schaesberg woonden een paar oudjes, man en vrouw. Wanneer
zij 's avonds in de keuken kalmpjes bij de haard zaten, kwam er
telkens een vreemde zwarte kat de keuken binnengeslopen en hurkte
zich dan voor het vuur neer.
In het begin letten de oude mensjes daar niet op, maar later viel het
de man op dat die vreemde kat hen zo aanstaarde, dan hem en dan
zijn vrouw bekeek, als wilde zij hen de woorden uit de mond halen.
Hij vond dat nog meer verdacht, wijl de kat dat vooral deed, wanneer hij zijn vrouw of deze hem, dingen over andere mensen vertelde,
die nu juist niet bestemd waren om publiek te worden. De dag daarna was dan alles wat zij de avond tevoren besproken hadden bekend
door heel het dorp.
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De man kon die kat met geen goede ogen meer bekijken. Hij wilde
het echter nog eens proberen, en daarom sprak hij af met zijn vrouw,
om de volgende avond eens iets heel onnozels te vertellen. Zij zouden
dan wel gauw merken of dat ook rondverteld zou worden.
De proef werd genomen en reeds de volgende morgen was heel de
dwaze praat, die hij en zijn vrouw waren overeengekomen, door het
dorp bekend. De man meende nu bewijzen genoeg te hebben, maar
hij besloot nog wat te wachten met het afstraffen van de kat. Eer
dan hij vermoedde, zou hij daar gelegenheid toe krijgen.
Zijn vrouw was de middag, volgend op de dag dat de proef bleek te
zijn gelukt, bezig met schoenen te poetsen, toen de kat weer binnen
kwam. Zij begon over de schoenen te lopen, zodat de afdruksels
van haar poten vuil op de pasgepoetste schoenen geprent stonden. De
oude vrouw joeg de kat een paar maal weg, en poetste de schoenen
opnieuw, maar telkens kwam het beest terug en maakte ze weer vuil.
Dat werd de man die dat alles had aangezien toch te machtig. In
zijn drift greep hij een van de schoenen, wierp er mee naar het dier
en raakte het aan een der achterpoten, zodat de poot brak.
De volgende dag vernam hij dat een buurvrouw die geen al te goede
naam had, een been had gebroken. Zij durfde niet zeggen waar haar
dat was overkomen, doch na die tijd hadden de oudjes geen last meer
van de kat en deden hun nieuwtjes, voor elkaar bestemd, niet meer
de ronde door het dorp.

Een heks zet karren vast
Een boer uit Sibbe had een vracht aardappelen of fruit naar Valkenburg 'gevaren' en reed nu weer met zijn lege kar met twee paarden
naar huis, de Sibberberg op. Plotseling bleven de paarden met de kar
staan. Zij waren niet meer vooruit te krijgen. Of hij de dieren al
zweeepte, sloeg of aan de leidsels trok, ze bleven staan. Toevallig
passeerde de pastoor van Sibbe en zag dat gehaspel aan.
'Wat is hier te doen?' vroeg hij. 'Wel, de paarden willen niet meer
vooruit!' antwoordde de boer. 'Maar zie je dan niet, dat er tussen
elk paar spijken van de wielen een duivel zit!' wees de pastoor.
Een vijftig meter verder woonde een oud wijf, dat de naam had een
heks te zijn. Deze stond juist aan haar deur en keek naar de kar en
de paarden.
Toen begon de pastoor te bidden uit een boekje dat hij bij zich droeg.
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en nadat hij een tijdje had gebeden, vlogen de duivelen tussen de
spaken van de wielen uit. De paarden konden nu met de kar wel de
berg oprennen, en de heks was ook voor haar deur verdwenen.
Op een andere keer kwam er een voerman van Valkenburg met een
lege kar en reed de Heitgracht op. Daar stond de heks, die hout had
gesprokkeld, en vroeg om de takkebos op de kar te mogen leggen.
De voerman, die haar kende en wist met wie hij te doen had, weigerde dit.
'O zo, je wilt me de bos niet op de kar laten leggen! Dan zal ik je
wel krijgen!' dreigde zij.
Nog niet twintig meter verder of de kar stond stil. De verwoede
voerman liep het wijf dat op de loop was gegaan, nu met de zweep
na en haalde haar in. Maar toen het wijf de kar niet meer kon zien,
zette het paard vanzelf aan en reed de kar weer ongehinderd door.

De heksen vechten
Bij een brouwer en distillateur te Wijk-Maastricht werden telkens
het bier en de jenever veranderd in water. Dit deed de man veel
schade en zijn zaken gingen erg achteruit. Een oude knecht van hem
meende dat er hekserij in het spel was. De brouwer wilde dat niet
geloven. Maar de knecht drong zo lang bij hem aan, dat hij toestemming gaf om twee knechts in de kelders de wacht te laten houden. Zij verscholen zich achter de vaten.
Te middernacht verscheen er een zwarte kat in de brouwerij en nu
zagen de beide mannen dat zij over de kranen van de vaten sprong.
De volgende morgen bevonden zij dat alle bier weer in water was
vergaan.
De brouwer liet nogmaals wacht houden en toen gelukte het de oudste knecht de kat met een knuppel zo te raken, dat zij hinkend wegliep. De volgende morgen was het bier weer in water veranderd.
Mevrouw liet die morgen zeggen, dat zij niet naar beneden kon komen. Zij voelde zich niet wel en zou die dag wel in bed blijven.
Mijnheer wilde een dokter laten halen, maar daar wilde mevrouw
niets van weten. Hij wilde echter zekerheid hebben en toen hij weer
gestommel hoorde op de kamer van zijn vrouw, ging hij door het
sleutelgat kijken en zag, dat zij hinkend door de kamer liep.
Hij begon haar nu wel te verdenken, doch wilde het niet stellig geloven. Het was te pijnlijk.
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De plaag van het verwaterend bier en de verwaterende jenever hield
na dat voorval op; de brouwer was al blij, want de zaken gingen
weer goed.
Toen begon er een ziekte onder zijn kinderen te komen. De dokters
wisten geen raad en de oudste onder hen gaf de brouwer te verstaan
dat hier wel iemand anders moest helpen dan een dokter.
De brouwer herinnerde zich nu weer de tegenspoed met zijn brouwsel. Hij ging er eens over praten met de deken van Wijk. De deken
zeide hem, dat hij aan dergelijke zaken niet moest geloven, maar
wilde hij nu absoluut iets doen, dan raadde hij hem de bedjes van
de kinderen te laten verbranden.
De brouwer zeide er niets van tegen zijn vrouw en wachtte de gelegenheid af dat zij op reis was. Toen liet hij de bedjes op de achterplaats bij elkaar brengen en beval een van zijn knechten ze te
verbranden. Nauwelijks begon de vlam het beddegoed te zengen, of
onder een geweldig misbaar kwam daar een gedaante van een wijf
aangevlogen en poogde met haar bezemsteel de knecht te beletten
de andere bedjes aan te steken. Er verschenen nog zes andere, oudere
wijven, om dat eerste wijf bij te staan.
Andere knechts kwamen nu te hulp en zo lukte het hun toch, na een
geregeld vechten met de wijven, de bedjes tot as te verbranden.
Het jongste wijf had de meeste tegenstand geboden en het was de
oudste knecht gelukt haar zo op een been te slaan, dat het wel gebroken moest wezen. Het wijf viel, kon niet meer recht, doch werd
door de andere wijven weggevoerd.
De volgende morgen kreeg de brouwer een brief van zijn vrouw, dat
zij in de eerste zes weken niet terug kon komen, want zij had tijdens
een uitstapje een been gebroken.
Met een bedroefd hart moest de brouwer wel terugschrijven, dat hij
nu genoeg wist en dat hij haar niet meer het huis binnen zou laten.
Met een heks wilde hij niets meer te doen hebben.

De mooiste kat
Op Kloosterbosch te Kerkrade had een echtpaar een kind van anderhalf jaar dat maar niet wilde gedijen. De ouders waren al bij een
paar dokters geweest, doch die wisten er geen raad voor. Toen
gingen zij naar een derde dokter, een zeer oude zonderlinge man, en
die verwees hen naar de deken van Kerkrade.
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De vrouw ging er alleen heen en droeg haar geval voor. 'Kom, kom!'
zeide de deken. 'Heksen bestaan niet!' Toen de vrouw echter aanhield, zond hij haar naar de pastoor van Nieuwenhagen. Daar moest
zij echter zeggen dat een vrouw haar had gestuurd. Zij ging dan
naar de pastoor van Nieuwenhagen, maar deze verwees haar al dadelijk naar de deken van Kerkrade. Hij wist natuurlijk niet, dat deze
haar pas naar hem had gestuurd.
Weer bij de deken van Kerkrade terug gekomen zijnde, stuurde deze
haar weer naar de pastoor. 'Zeg dit keer maar dat ik je heb gestuurd!'
Toen de vrouw weer bij de pastoor van Nieuwenhagen kwam, hield
deze er zich maar op dat de deken meer kon dan hij, want hij was
maar pastoor. Hij wilde haar niet helpen.
'In gods naam dan!' zuchtte de vrouw, 'dan moet ik maar eens zien
op een ander te worden geholpen!'
Zij was al op weg om de deur uit te gaan, toen de pastoor haar terugriep. Hij vroeg haar of haar man kon meekomen.
Als het moest kon hij het werk wel een dag verletten, meende zij.
Een brave buurvrouw was echter ook goed, zeide de pastoor, maar
ze mochten onderweg tegen niemand spreken en de eerste vrouw die
haar tegenkwam, daar moesten zij voor oppassen, dat zou het kwade
wijf zijn, dat haar kind zo ziekelijk hield.
De brave buurvrouw ging dan mee. In de helling van de weg naar
Nieuwenhagen, even voorbij Eijgelshoven, bleek de eerste vrouw die
zij ontmoetten een oud wijf te zijn, dat vlak bij hen in de buurt
woonde en geen goede naam had.
De beide vrouwen zeiden niets en baden door.
'Waar gaat gij met uw tweeën al zo vroeg naar toe?' vroeg het wijf.
Geen antwoord.
'Mag ik dat niet weten?'
Geen antwoord.
Nu deed ze nog meer van die vragen. De vrouwen die zich herinnerden wat de pastoor haar had gewaarschuwd, stapten door en zeiden
niets.
Bij de pastoor van Nieuwenhagen gekomen, liet deze de moeder met
het kind dadelijk de kerk binnen. De andere vrouw moest echter in
de sacristie gaan bidden.
Terwijl de pastoor moeder en kind de stola had omgelegd en begon
te overlezen, vloog de deur van de kerk plotseling met een geweldig
lawaai open. De pastoor keek eens om en bad toen luider in het
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Latijn voort. Toen sloeg de deur met nog groter geraas dicht.
De vrouw in de sacristie dacht: 'Wat razen hier toch voor kwajongens?'
Weer vloog de deur met geweld open en weer sloeg ze met een dreun
dicht.
Nu besloot de vrouw in de sacristie toch eens op te letten door een
kier van de deur der sacristie, wie toch dat spektakel maakte. Zij
merkte bij de derde slag dat de heks dat deed, die hen onderweg zo
lastig had gevallen.
Na die derde slag met de deur stoorde zij de priester niet meer. Het
kind werd gezegend en het gedijde nadien.
De oude heks had echter een kreupel kleindochtertje, een kind van
een paar jaar. Het werd door de andere kinderen veel geplaagd.
Zij riepen dan altijd: 'Je grootmoeder is een heks! Je grootmoeder is
een heks!'
En daarop heeft het meermalen geantwoord: 'Een heks is grootmoeder niet, wel is zij dikwijls een zwarte kat, en dan komen des
nachts vele zwarte katten bij ons in huis tezamen. Maar grootmoeder
is toch altijd de mooiste!'

Door heg en struik
Een jonkman uit Gulpen had verkering met een meisje uit de omstreken. Dat meisje had de naam een heks te zijn. Zijn moeder waarschuwde hem voor haar. Maar hij kon het meisje moeilijk laten.
Om zich toch eens te overtuigen ging hij weer eens een dag naar zijn
meisje, stelde zich aan als een beschonkene en liep waggelend over de
weg naar haar huis. Daar lalde hij allerlei onzin en dronkemanspraat
uit, ging aan de haard zitten, liet stilaan het hoofd over de borst
zinken en begon te snorken.
Nadat zijn meisje en haar moeder zich door te roepen en lawaai te
maken ervan hadden overtuigd dat hij vast sliep, namen zij uit de
schoorsteen een pot met zalf en smeerden zich daarmee in.
'Wij zullen wel terug zijn, eer hij wakker wordt!' meende de dochter.
Nadat zij zich hadden ingesmeerd, riepen zij: 'Over heg en struik,
naar de pastoor zijn wijnkelder!' en dadelijk vlogen zij 't raam uit.
Na een poosje kwamen zij teruggevlogen, beladen met flessen wijn,
gebraad en lekkernijen.
De jonkman was intussen werkelijk in slaap gevallen en toen hij
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's morgens ontwaakte, zetten moeder en dochter hem een lekker maal
voor. Daarna ging hij naar huis.
Hij wist nu genoeg, maar zweeg en kwam nog als gewoonlijk bij zijn
meisje thuis.
Een paar weken later herhaalde hij de komedie die hij had gespeeld
en viel schijnbaar weer in slaap bij de haard. Ook ditmaal smeerden
moeder en dochter zich weer in met de zalf en vlogen weer uit.
Toen zij weg waren, nam de jonkman ook de pot en zalfde zich ook.
In plaats van te zeggen: 'Over heg en struik!' (hij had het niet goed
afgeluisterd) zei hij: 'Door heg en struik, naar pastoors wijnkelder!'
Dadelijk voelde hij zich vliegen, het raam uit, maar toen ging het
inderdaad door heg en struik. Dat bezorgde hem bloedende schrammen in het gelaat en scheurde hem de kleren in flarden. Zo kwam
hij in de wijnkelder van de pastoor aan. Hij kon het goede woord
maar niet vinden en nu ging het hem op de terugreis weer evenzo.
Toen moeder en dochter later terugkeerden van haar tocht, vonden
zij hem bebloed in de keuken liggen. Zij vroegen hem wat er was
gebeurd.
'Och, God,' klaagde hij. 'Ik heb mij ingesmeerd!'
'Dan heb je het verkeerd gedaan!' verried zich de dochter.
'Goedenacht,' zeide de jonkman. Hij was nu overtuigd genoeg dat
hij met een heks te doen had en hij kwam niet weer.
Gedurende de veertien dagen die zijn genezing vorderde, durfde hij
zich niet te laten zien, zo was hij toegetakeld.

Woor mi) is geen zaligheid
Een kraamvrouw te Maastricht werd de vijfde dag na de bevalling
als zinneloos en riep maar niets dan: 'Voor mij is geen zaligheid!'
Dat had nu al zes weken geduurd. De familie besloot ten einde raad
haar met een rijtuig te vervoeren naar Rijckholt naar de Witte Paters, die in die zaken een grote naam hebben. Zes sterke mannen
waren er nodig om haar te binden en neer te houden in het rijtuig.
De paters wisten reeds van het gebeurde, en de pater die met de
bezwering was belast, wachtte de vrouw op aan de ingang van de
kerk. Toen het rijtuig voor het gewijde gedeelte van het voorplein
stilhield, beval hij de vrouw los te maken en haar haar vrije gang te
laten gaan. De mannen deden dit. De pater stond onderwijl op de
drempel van de kerk te bidden. Het zweet gutste hem langs het
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hoofd en liep hem in de hals. Het moest verschrikkelijk zijn wat hij
zag. Schoorvoetend kwam de vrouw telkens een pas dichter bij de
ingang.
Toen zij de pater wilde passeren, wierp deze haar dadelijk zijn kazuifel over de schouders. Zij viel nu op de knieën bij de drempel van
de kerk, begon te schreien en riep: 'Mijn God, wat is er met mij gebeurd?'
De pater gebood haar hem te volgen tot voor het altaar. Daar sprak
hij de bezwering uit en toen riep de vrouw: 'Goddank, nu ben ik
verlost!'
Zij wilde nu weten wat haar was overkomen. Dat mocht de pater
niet zeggen, maar de eerste die haar tegemoet kwam, wanneer zij
thuis uit het rijtuig zou stappen en haar zou vragen: 'Zijt gij weer
beter? Daar wist ik nog niets van!' moest zij geen antwoord geven
en zwijgend voorbijgaan. Want die had haar ongelukkig gemaakt.
Het kwam uit zoals de pater voorzegde. Zodra de vrouw aan haar
huis uit het rijtuig stapte, was de eerste die haar tegemoet kwam de
wasvrouw en deze deed ook de vraag die, volgens de pater, niet beantwoord mocht worden.
Nu wist de vrouw genoeg. Het wijf had nooit een goede naam gehad en er viel niet meer aan te twijfelen of zij was het, die 'het haar
in het wasgoed had gedaan.'

De naakte heks
Een stroper uit Amstenrade had bij maneschijn al dikwijls iets gezien
wat hem niet pluis scheen. Hij wilde er het fijne van te weten komen
en daarom haalde hij zich bij de pastoor een van de appeltjes waarmee de paaskaars wordt gesierd. Raakt men met zo een appeltje iets
dat niet pluis is aan het voorhoofd, dan krijgt het zijn ware gedaante
weer terug.
Hij ging weer op de loerjacht en had het appeltje op zijn geweer. Plotseling ziet hij de haas weer die hij voor iets anders hield. Hij mikt,
schiet en ziet het dier vallen. Hij eropaf, maar toen hij naderbij
kwam zag hij, in plaats van de geschoten haas. een naakte oude
vrouw die hem toesnauwde: 'Zo lopen wij hier!' waarna zij in de
maneschijn wegvloog.
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De heksenzeef
Op de Kamp, een weide onder Well, werden de paarden 's nachts
tussen twaalf en een zo afgereden, dat hun het schuim om de muil
stond. Gedurende dat hele uur klonk over de weide alleen maar
paardegetrappel.
Een knecht van de boer aan wie die weide toebehoorde, wilde er
meer van weten. Hij verborg zich op zekere nacht in de weide; zodra
het twaalf uur sloeg, streek er uit de lucht een zeef met een heks erop
in het gras neer. Dadelijk sprong het wijf op een van de paarden en
begon te rijden. Onderwijl sloop de knecht stilletjes naderbij en nam
de zeef weg. Toen het op een uur aanging hield de heks op met
rijden. Maar nu miste zij haar zeef. Zij kwam van ver en te voet
kon zij niet weg. Al spoedig had zij de knecht ontdekt en deze herkende in haar een meisje, met wie de boer vroeger had gevrijd. Gebieden hielp haar niet en zo smeekte zij dan de knecht haar de zeef
toch terug te geven. Eindelijk liet deze zich verbidden, maar op voorwaarde dat zij het nooit meer zou wagen de dieren van zijn baas af
te jakkeren, want dan kreeg zij haar zeef niet alleen niet meer terug,
maar hij leverde haar dan ook nog uit in handen van het gerecht.

Heksendans
(St. Pieter)
Zekere jonkman had verkering met een meisje. Bleef hij soms wat
bij haar aan huis, dan zochten de moeder en het meisje allerlei voorwendsels om hem uit het huis te krijgen. Dat moest hem op het
laatste wel opvallen; hij wist niet wat hij ervan denken moest, tot
hij op zekere dag besloot zich ergens in het huis te verbergen, om
eens te zien wat er wel verder gebeurde, wanneer hij weg was gegaan. Hij meende geen geschiktere gelegenheid te vinden, dan onder
het dak van een schuurtje te kruipen, vanwaar hij alles kon overzien.
Maar hoe groot was zijn verwondering toen hij een tijdje op de uitkijk zat en hij het deurtje van het schuurtje zag opengaan en moeder
en dochter binnentraden, zich ontkleedden en met de blote ruggen
tegen elkaar in de ronde begonnen te dansen.
De jongen wist nu genoeg met wat voor soort meisje hij vrijde en
maakte de verkering uit.
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Een berg katten en nog meer
Twee dronkaards van Geulle die met de kermis te veel bier van het
Haolhuuske hadden geproefd, wilden in hun dronkemanscourage
eens gaan onderzoeken, wat er eigenlijk in de Blomberg huisde. Het
was al middernacht toen zij naar huis wankelden.
Toen ze onder aan de berg gekomen waren, liep hun een klein katje
onder de voeten. Het wilde hun naar kattemanier langs de kleren
strelen, maar een van de zatte kerels schopte het weg en zeide: 'Maak
dat je weg komt, lelijk beest!'
Nauwelijks had hij dit gezegd of niet tien en niet honderd, neen, duizenden katten stonden daar voor hem. Heel de berg zat vol katten
en er kwamen er nog maar altijd bij. Het krioelde van de katten die
al maar om de dronkemannen opdrongen.
Van schrik was heel hun heldenmoed ineens verdwenen en, in plaats
van de geheimen van de Blomberg te onderzoeken, begonnen zij in
hun angst hardop het Sint-Jans-Evangelie te bidden. Eer zij dit uit
hadden, was er voor duizend frank geen kat meer te bespeuren en de
twee helden trokken beschaamd naar huis. Zij hadden er genoeg van.

Het dwergje van Wijnandsrade
Tussen Nuth en Wijnandsrade, in de laatstgenoemde gemeente, stond
aan de weg naar Valkenburg een eenzaam huis, genaamd de Blauwe
steen.
Daar woonden man en vrouw die in dat huis een café hielden. Zij
hadden maar één kind, een meisje van vijfentwintig jaar, dat echter
niet groter was dan een kind van zeven. Het zat altijd in een klein
stoeltje, lag in een klein bedje, had apart een klein tafeltje, maar was
overigens normaal en praatte heel verstandig met de mensen die in
het café een potje bier kwamen drinken.
De vader had al dikwijls met de pastoor over zijn dwerg, zo noemde
hij zijn meisje altijd, gesproken. Hij.meende dat het door een kwade
hand geraakt was en verzocht de pastoor het toch eens te willen
overlezen. De pastoor beloofde dat, maar stelde het iedere keer uit.
Op zekere avond waren de mensen al tamelijk vroeg naar bed gegaan, denkende, er zal toch wel niemand meer komen. Zij konden een
tijdje geslapen hebben, toen een luid kloppen op de voordeur hen uit
hun slaap deed schrikken.
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'Zeker een die zich verlaat heeft,' zeide de man tegen zijn vroij-w. 'Ik
zal hem nog maar opendoen, want buiten is het zo'n ruw weer.'
Vlug trok hij enige kleren aan en ging naar beneden. Daar opende
hij de deur, maar zag niemand. Hij ging nu eens naar zijn dochter
kijken, denkend, dat deze soms had geklopt, maar ze sliep rustig.
Hij dacht al, dat kloppen te hebben gedroomd en ging weer naar
boven. Nauwelijks was hij daar, of hij hoorde het geklop weer, ditmaal nog harder dan de eerste keer. Hij ging weer naar beneden,
opende de deur en zag weer niemand. Hij liet de deur open en liep
enige passen langs het huis, maar nergens was er iets te bespeuren.
Vol gedachten over dat vreemde kloppen, ging hij weer naar boven,
doch nauwelijks was hij boven aan de trap of hij hoorde drie zulke
hevige slagen op de deur, dat heel het huis ervan dreunde en dat zijn
vrouw 'Ach God, help ons toch!' riep.
De man werd nu toch ook wat angstig. Hij wilde weten waar hij aan
toe was en ging weer naar beneden. Toen hij met zijn lamp beneden
kwam, zag hij vanaf de trap, in de schemer van het lamplicht, dat
een zwarte kat van het bedje van zijn dochter sprong. Dat beviel hem
niet, maar hij ging eerst nog naar de voordeur en opende die: er was
niemand. Nu begaf hij zich naar de slaapkamer van zijn dwerg en
zag dat de zwarte kat van de vensterbank naar beneden sprong, de
tuin in. Toen hij bij zijn dochtertje kwam, was het dood.

Gestolen kippen
Het is verteld geworden in een van de grensdorpen, in de tijd van de
grote Europese oorlog, door een veldwachter aan een van de militairen van de grenswacht.
Bij die veldwachter werden al een geruime tijd kippen gestolen. De
man kon er niet achter komen, wie dat deed en kon evenmin de
minste aanwijzing vinden. Ten einde raad ging hij naar een waarzegster en zette haar zijn geval uiteen. De waarzegster hoorde hem
aan en vroeg hem toen of hij niet bang was. Dat was hij niet en ook
nooit geweest. Dan zou hij haar maar eens volgen.
Zij ging hem voor en nam hem mee naar een schuur, tot waar deze
eindigde in een soort onderaardse ruimte. Daar bracht zij de man bij
een vuur, zo hevig als de hel, en daar toonde zij hem in de vlammen
de mensen, die hem zijn kippen ontstolen hadden. Hij herkende ze,
doch wist ze niet te wonen. De waarzegster wees hem nu aan, waar
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de kippendieven woonden. Zij voegde er nog bij, dat in de schuur bij
die mensen, de kip die zij het laatst bij hem gestolen hadden, nog onder een korf zat.
De veldwachter ging naar huis, en overlegde de zaak nog eens bij
zichzelf, want na hetgeen hij gezien had, wilde hij toch voorzichtig
zijn. Eindelijk besloot hij toch, zijn goed recht te laten gelden en begaf hij zich in de richting van het huis dat de waarzegster hem had
aangewezen. Toevallig passeerde daar een jongetje. Hij riep het
manneke en vroeg hem of hij niet een dubbeltje wilde verdienen. Dat
wilde de jongen wel. Dan moest hij met hem mee komen en daar in
die schuur die korf omwerpen. Zij gingen de schuur binnen.
Toen de jongen de korf omwierp, kwam er werkelijk een kip onderuit gelopen en had de veldwachter ze al gauw als een van zijn gestolen dieren herkend. Hij was nooit bang geweest, maar van dat zien
van dat vuur had hij grijze haren gekregen.

Een mijnwerker 'vastgezet'
Een mijnwerker uit Kerkrade, die op de Staatsmijn Emma werkte
en des avonds naar de trein voor Hoensbroek ging, kon, toen hij
ongeveer bij Chevremont het Duvelsgetske passeerde, plotseling niet
meer vooruit. Hij had het gevoel of hem iets op de rug was gesprongen dat hem de keel dichtkneep. Hij keek om, maar zag niets. En
toch voelde hij iets geheimzinnigs en kon hij niet vooruit. Hij kon
geen been verroeren en verzetten om van de plaats te komen.

Een heks doet prijzen winnen
Te Geulle woonde een heks, die de mensen allerlei plagen, als luizen,
ratten, krekels en dergelijke zond. Maar had zij het goed op iemand
begrepen, dan kon zij ook nog wel wat anders.
Iemand die geen kwaad bij haar kon, omdat hij haar wel eens hielp
in de moestuin, had toch zo graag prijzen gemaakt met zijn reisduiven. Tot nog toe was hem dat niet gelukt en hij kwam er zo eens
over te spreken met de oude heks. 'Gooi je pet maar eens de lucht in!'
raadde zij hem aan. De man deed dit. 'Gooi nog maar eens!' zei de
heks. Zo wierp de man zijn pet tot zeven keer de lucht In en werkelijk, bij de eerstvolgende wedvlucht haalde hij met zijn duiven evenveel prijzen.
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Van plagen
De laatste rat
Bij een pachter aan de Steenstraat te Meerssen krioelde het van ratten. Huis, stallingen en schuren waren er vol van geworden en de
pachter raakte ze maar niet kwijt. Allerlei middelen had hij aangewend. Niets hielp. De ratten kropen de koeien op de rug en vraten
haar de haren van de huid.
De pachter die zijn nood aan iedereen klaagde, vroeg ook een oud
mannetje dat toevallig op de boerderij kwam, weer om raad.
'Kom maar eens mee naar buiten, achter de moestuin,' verzocht deze.
Zij gingen en kwamen in de weide die aan de moestuin grensde. 'Laat
nu vijf of zes bossen stro brengen,' verzocht hij.
De boer liet ze halen door zijn knecht. 'Spreidt nu die bossen wat uiteen. De ratten komen dan eropaf en zodra ze er allemaal in zitten,
steekt ge het stro in brand.'
Nauwelijks lagen de bossen stro gespreid, of daar kwamen de ratten
van alle kanten uit het huis, uit de stallen en uit de schuren gelopen
en kropen onder het stro. Toen er geen meer kwam meende de boer,
dat ze het wel allemaal zouden zijn.
'Neen,' waarschuwde het mannetje, 'daar is er nog een achtergebleven. Daar moet er nog een komen, die zal schreeuwen. Wanneer die
er is, steekt gij het stro in brand!'
Na nog even te hebben gewacht, hoorden zij wat en, jawel, daar
kwam de rat schreeuwend uitgeslopen en kroop onder het stro.
'Dat is ze! Dat is de laatste!' riep het mannetje.
De knechts staken nu het stro in brand en de pachter heeft nooit
meer last van ratten gehad.
Het mannetje meende dat iemand hem die ratten had 'gewenst'.

De luizen
Te Weert-Meerssen woonde een oude vrouw. Zij ging altijd gekleed
als een heks en had ook de naam dat werkelijk te zijn. Daarom werd
zij naar haar voornaam Heksenfie genoemd. Zag iemand haar gaan
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over de weg en zeide hij tegen een ander: 'Het is een heks,' dan kon
zij nog zo ver weg zijn, maar dan keerde zij zich om. Zij bekeek dan
degene die haar een heks had genoemd en deze kreeg gewoonUjk
grote last van luizen. Die 'wenste' zij de mensen.
Op zekere dag kwam de dokter uit Meerssen naar Weert en zei tegen
de man van de zieke die hij bezocht: 'Ik kan nog niet een keer in
Weert komen of ik zie dat wijf over straat lopen.' Hij doelde daarmee op Heksenfie, die een kleine honderd meter verder over de weg
liep.
'Dat wijf kan ook nog wel wat anders dan brood eten,' antwoordde
de man.
Hij had dit nauwelijks gezegd, of het wijf keerde zich om en bekeek
hem grijnzend.
De man ging wat later weer naar zijn werk, maar kon het al spoedig
niet meer uithouden. Toen hij thuiskwam, zag hij dat heel zijn hemd
vol luizen zat. Wassen hielp niet en uit angst de plaag verder te verbreiden, bleef er niets anders over dan het maar te verbranden. Daarbij liet de heks het voor die keer.

De uittocht van de krekels
De heksen wreken zich soms door de mensen met wie zij onenigheid
hebben, de een of andere plaag te zenden; meestal ratten, muizen,
rupsen of kleiner ongedierte. Zo ontdekte zekere familie te Gronsveld
op een avond dat huis, stallingen en schuren krioelden van krekels.
Dit verwonderde hen te meer, daar zij er vroeger nooit last van
hadden.
Overdag zagen zij er niet een, maar kwamen zij 's avonds met licht
in de stal, dan vluchtte het krieuwelend ongedierte naar alle kanten
weg. Zij wisten geen raad ertegen en de plaag werd met de dag erger.
Aan familie en vrienden hadden zij al hun nood geklaagd, maar deze
wisten evenmin een middel. Tot op een morgen een vrouw met garen
en band aan de deur klopte en ook van de plaag te horen kreeg.
Zij hoorde de hele geschiedenis aan en raadde hun toen het volgende:
een van de huisgenoten moest 's avonds na het vallen van de duisternis, achtereenvolgens aan drie hoeken van het huis het Sint-JansEvangelie bidden, een hoek moest hij zeker overslaan, welke, dat
kwam er niet op aan.
De oudste dochter deed dit 's avonds. Toen de avond gevallen was
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bad zij aan drie hoeken van het huis het Sint-Jans-Evangelie. Daarna
werd licht in het huis ontstoken en stallen en schuren nagezien. Er
was geen krekel meer te ontdekken. Zij waren bevrijd van de plaag.
Ze begrepen wel niet waar dat ongedierte heen was. Ze zouden het
spoedig vernemen. Hun huis lag, geheel afgezonderd, een eindje het
veld in, en de afstand tussen het hunne en dat van hun naaste buurman was ongeveer vijftig meter.
De dag na het verdwijnen van de krekels raakte de moeder toevallig
in gesprek met haar buurvrouw. En nu klaagde de laatste haar nood:
het hele huis krioelde van de krekels; de insekten waren plotseling
gekomen.
'Sinds wanneer hebt gij die dan?' vroeg zij.
'Sedert gisterenavond,' antwoordde de buurvrouw.
De vrouw vond het erg jammer dat haar buren nu de dupe waren
geworden, en dat haar dochter toevallig die hoek van het huis had
overgeslagen, die het dichtst in de richting van het huis van hun
buurman stond. Zij durfde de ander echter ook niet zeggen hoe zij de
krekels kon verdrijven, uit angst dat de buurvrouw ook juist de
hoek die het meest naar hun huis stond gekeerd, zou overslaan en dat
zij dan weer de plaag terugkregen.

De zak muizen
Een heks te Nuth had van leem muizen gekneed en ze in een zak
gedaan. Zij riep haar dochter en beval haar eropuit te gaan.
'Waar schud ik ze, moeder?' vroeg het meisje.
'Bij Francis Kokken in het erwtenveld!' gebood de heks.
Dat jaar had Kobben niets van zijn erwten gekregen. De muizen hadden alles opgegeten.

De rupsen van de oude Mie
Op zekere morgen vond de huishoudster van de pastoor-deken van
Gulpen alle savooieplanten in de tuin van de pastorie vol rupsen.
Zij ging de deken dadelijk waarschuwen. 'Dat is weer iets van de
oude Mie,' meende deze. 'Zeg dat wijf eens dat ze bij me komt.'
Ouwe Mie werd geroepen en kwam.
'Dat is weer een streek van jou,' begon de deken. 'Zou je dat wel eens
gauw willen veranderen!' gebood hij verder.
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'Hi-hi-hi,' lachte de ouwe heks en ging. Toen waren alle rupsen verdwenen.

Een kudde varkens gezonden
Toen de vrouw van een herbergier Achter het Vleeshuis te Maastricht op een zaterdagavond nog Iaat het café aan het schrobben
was voor de zondag, kwam zekere smid uit diezelfde straat met
nog een paar kameraden binnen en liep met zijn vuile schoenen door
het pas geschrobde.
De vrouw was daar niet erg over te spreken en zeide: 'Dat is wat
moois, dat ge mij nog zo laat de boel komt vuilmaken!' Op deze
wijze zanikte zij, zolang de mannen er waren.
Zij was nog bezig toen de mannen het café verlieten; maar nu keerde
de smid zich om en dreigde: 'Als jij dan zo bent, dan wacht maar
even. Dan zal ik je nog wel eens wat anders laten zien!'
Hij kon nog geen vijf minuten weg zijn, of daar kwam een hele kudde varkens het café binnengestormd en bedrekte al de muren en heel
de grond.
De klok had toen juist twaalf geslagen.

Steenwerpen te Baarlo
Op Douwenhoff bij het kasteel de Birkt onder Baarlo werden de
arbeiders voortdurend geworpen met aarde. Dit werd zo erg dat zij
het werk moesten staken. Men heeft maar nooit kunnen ontdekken,
wie dat deed, ook niet toen er iemand met geladen geweer verdekt
stond opgesteld. Het terrein was anders zo vlak dat de dader toch
wel moest worden gezien.
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Van spoken
Het spooktournooi
Toen enige mensen met een karos over de Maas trokken, zagen zij
naast de openbare weg tussen Maastricht en St.-Pieter een man op
zich toe rijden, gezeten op een zeer zwart paard, die met grote snelheid reed en met sterke stem riep: 'Wacht 'n beetje en gij zult zien
een zeer groot tournooi, dat dra op deze plek zal plaats grijpen.' En
zie, weldra ontwaarden ze een zeer grote legerplaats, waar nooit tevoren een legerplaats was gezien, en waaruit, terwijl zij toekeken en
zich als inboorlingen grotelijks verwonderden over de plotselinge aanwezigheid van het kamp, te voorschijn trad met gevolg en onder
hevig gedruis Lodewijk, graaf van L. met zijn broeders Henricus en
Arnoldus met hun krijgsgevangenen, die enkele jaren te voren waren
gestorven. Hen volgden Theodorik Heigher en Hendrik van Limborch, vermaarde krijgslieden en in de dienst des duivels, vrij berucht of veel genoemd en die, ongeveer terzelfdertijd als de reeds genoemde graven, zijn gestorven en gesneuveld in het tournooi. Terwijl
zij in een grote menigte met hun vanen en de bekende strijdkreet de
wapenhandel bedreven, door elkaar beurtelings te treffen met zwaarden en met knotsen, in dier voege, dat sommigen aan de kant der
tegenpartij op de vlucht werden gedreven, dan weer aanvielen, dan
weer wegsnelden en omgekeerd.
Door hun geschreeuw nu opgeroepen, kwamen de rondom wonende
mensen — ten getale van ongeveer 400 — van beide kanten toestromen, die allen hetzelfde tournooi en de in de strijd gewikkelde
soldaten terzelfder plaatse zagen en nog heden getuigen sommigen,
dat het zo is. Allen immers die terzelfder plaatse zijn gezien, waren
reeds uit het leven gescheiden, want van het regiment soldaten, die ze
kenden, verscheen daar geen één levende.
Deze verschrikkelijke verschijning nu had plaats in het jaar O. H .
1223. Hun lichamen zag men op deze wereld zoals speelpoppen gebruikt worden door de duivels. Nu is het te vrezen, dat hun zielen
door de demonen erg gekneveld worden in de helse tournooien. Ik
geloof echter niet dat daar hun lichamen, reeds deels tot as vergaan,
echt waren, maar schimmen.
(Cesarius van Heisterbach)
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Kwelgeest in een klooster
Een arme vrouw had eens gedurende de Vasten, In het klooster
'Wertet'^ dat in het graafschap Horn lag, een maat zout van ongeveer drie pond geleend. Enige dagen voor Pasen bracht zij het zout
terug, maar geen drie doch zes pond. Het scheen echter dat het met
dat zout niet in de haak was. Van dat ogenblik af vonden de nonnen
in haar slaapkamers een menigte witte kogeltjes, ter grootte van
een erwt en zoutachtig van smaak. Zij aten er niet van, want niemand wist wat het was of van waar zij kwamen.
Niet lang daarna hoorde men hier en daar gekerm als van een zieke;
en in de nacht scheen het, dat dan die non, en dan weer een andere,
of meer nonnen zelfs, een of meer van de overigen aanmaanden, om
op te staan en een zieke zuster te helpen. Stonden de geroepenen echter
op en gingen zij naar de zuster van wie zij dachten dat zij had geroepen, dan begrepen zij, door iets bedrogen te zijn; doch door wat,
kon niemand zeggen. Wilden de zusters wateren, dan werd haar plotseling het nachtmeubel ontrukt en ging alles over de vloer of door
het bed. Sommigen van haar werden met de benen uit het bed getrokken en over de grond gesleurd, of zo onder de voeten gekitteld
dat zij van het lachen in onmacht vielen. Anderen verging het nog
erger; hele lappen vlees werden haar uit het lichaam geknepen, de
armen omgedraaid of de hals zo gekeerd, dat het gelaat haar op de
rug stond. Brood of andere spijzen konden zij niet tot zich nemen,
want zij werden daarbij geplaagd door gedurig braken. Soms bracht
de spookgeest haar in levensgevaar, want niet zelden hief hij de
nonnen een manslengte van de vloer en liet ze dan neerkwakken.
Op zekere dag kwamen enige verwanten en kennissen van de zusters
in het klooster om de begijntjes wat op te beuren, maar nauwelijks
zaten allen aan tafel, of meerdere van de bezoekers werden ruggelings op de grond getrokken. Een van de zusters werd in de hoogte
geheven en, hoezeer ook alle aanwezigen haar vasthielden, opgetrokken en daarna zo op de grond gesmeten, dat zij voor dood neerlag.
Een tijdje later ontwaakte zij weer als uit een diepe slaap en zonder
enig letsel. Even later begonnen enigen van het gezelschap op de
knieën rond te lopen, anderen klommen als katten in de bomen op
I Vermoedelijk het klooster der Witte Vrouwen of Kanunnikessen van de
H. Augustinus te Weert, dat in de Maasstraat stond en Maria Wijngaart heette.
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en even gemakkelijk en vlug naar beneden. En toen de abdis op zekere dag met gravin Margaretha van Horn in gesprek was, kneep
het haar zo sterk in de heupen, dat zij het luid uitschreeuwde van
pijn. Men droeg haar te bed, onderzocht de plek, waar zij geknepen
was en bevond dat haar lichaam daar helemaal blauw was.
Deze spokerij duurde drie volle jaren. Nadien werd het waarschijnlijk stil gehouden, men hoorde er tenminste niets meer van.

Het Spook in het

Wittevrouwenveld

Een metselaar uit Amby keerde 's avonds laat door het Wittevrouwenveld naar huis terug. Halfweg zag hij Iemand voor zich uit gaan.
Hopend gezelschap te treffen, haastte hij zich, maar hoe hij ook liep,
hij kon die persoon of wat het was, niet inhalen. Ongeduldig wordend, riep hij: 'Heila!' Nu zou die zich toch wel omkeren en op hem
wachten. Hij kreeg echter geen antwoord; de persoon keerde zich ook
niet om. De metselaar riep nog eens. Weer geen antwoord. Hij riep
voor de derde maal. Nog geen antwoord. Nog geen minuut later
komt de metselaar onverwachts in een poel terecht en loopt er tot
aan de heupen in. Toen hij naar die persoon omkeek, was deze verdwenen, alsof hem de grond had ingeslokt. Hij begon te begrijpen,
dat er iets niet pluis was aan dit geval en dat die gedaante had geprobeerd hem in het water te leiden.
Een paar dagen later vertelde hij ergens in een café wat hem was
overkomen en hoorde nu van anderen, dat hun dat ook al gepasseerd
was. Hij nam zich nu voor in de toekomst voorzichtiger te zijn.
Maar op zekere avond passeerde hem weer hetzelfde. Gelukkig kon
hij nog juist zijn voet terugtrekken, anders was hij er weer in gelopen.
Dat was hem toch te machtig, en eenmaal voorbij het water, begon
hij dat geheimzinnige wezen uit te dagen, maar het antwoordde niets
en hij vervolgde vloekend en scheldend zijn weg.
Bij een bosje, waar het pad, dat hij volgde, zich zo versmalde, dat er
maar plaats was om een persoon te laten passeren en daarom de Gats
heet, daagde hij dat wezen weer uit en vloekte er nog vreselijk bij.
Toen hij vooraan in de Gats weer wilde doorlopen, kreeg hij links
en rechts stompen en slagen in het gelaat. Nu werd hij razend en
vloekte nog harder. Hij strekte de armen zo uit, dat niemand kon
passeren, want het was een onverschrokken potige kerel en riep: 'Als
je hier bent, ploert, moet je hierlangs!' Maar nauwelijks had hij zo222

doende zijn lichaam de vorm van een kruis gegeven, of een onweerstaanbare macht greep hem bij de haren, tilde hem van de grond,
droeg hem door de lucht tot voorbij de zoom van het bosje en slingerde hem, of hij geen gewicht had, daar tegen de grond. Daar bleef
hij liggen tot 's morgens. Hij kroop toen op handen en voeten naar
huis; lopen kon hij niet meer, zo had dat spook, of wat het ook was,
hem afgerost.

De tol van de Kollenberg
Te Overhoven bij Sittard leefde lange jaren geleden een goddeloze
smid, die 's zondags, om de gelovigen te ergeren, onder de Hoogmis
met een hamer op zijn aambeeld beukte en daarbij vloekte of godslasteringen uitbraakte.
Toen dat lang genoeg geduurd had, kwam daar een einde aan. Na
zijn dood kreeg hij zijn verdiende straf. De duivel liet zijn ziel geen
rust en zijn geest keerde terug op aarde. Elke nacht werd er een
vurige hand afgedrukt op het aambeeld.
Zijn familie, voor wie die verschijningen zeer pijnlijk waren, ging
daarom naar iemand die verstand van zulke zaken had en vroeg om
raad. Deze zeide hun, dat de geest kon worden bezworen door in een
bepaalde nacht, alle zeven jaar op de Kollenberg aan het Duustergetske, een paar ijzeren schoenen neer te zetten. Die raad werd trouw
opgevolgd en de geest liet het aambeeld lange tijd met rust.
Later toonde hij zich niet meer tevreden met een paar schoenen. Hij
wilde meer hebben. De familie ging daarom naar een brave pastoor.
Zij vroeg hem, wat zij doen moesten, om van de geest af te komen.
'Daar moet gij niet aan geloven,' zei de pastoor. 'Ik zal wel zorgen
dat hij u niet meer hindert. Bid maar eens goed.'
Toen ging de pastoor in de nacht dat de tol weer betaald moest
worden, naar de Kollenberg. Aan het Duustergetske bleef hij zitten
tot de geest kwam, en nu verbande hij hem voor altijd naar het
Wehrerveen. Daar zit hij nu nog. Hij zit er zo vast dat hij er niet
meer uit kan en zodoende is hij in Overhoven nooit meer gezien.

De schim van Tieske Prick
Tieske Prick had een jonge boerendochter met zulk een mooi wezen
getrouwd, dat zij zich met ere naast een kasteelvrouw kon stellen.
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Baron Vos van Brunssum ontmoette haar op zekere dag terwijl hij
een wandeling te paard deed. Die jonge vrouw zien en haar begeren
was het werk van een seconde. Hij zette het paard dwars over de
weg, begon een praatje met haar en deed haar ten slotte de verleidelijkste voorstellen.
De jonge vrouw die wel wist wat zij van zulke praatjes te geloven
had, gaf hem geen schijn van hoop. Woedend en vertwijfeld reed de
baron weg.
Sinds die dag vervolgde hij de jonge vrouw met voorstellen van beloningen en bedreigingen, doch daar hij niets won met het een, noch
met het ander, kwam het zover dat hij haar in de laan van het kasteel van Amstenrade vermoordde, door haar zijn degen in het hart te
stoten.
Tieske Prick stierf kort daarop van verdriet om zijn vrouw en zonder in de gelegenheid te zijn geweest, om zich op de baron te wreken.
Maar nog vele nachten en geregeld op de verjaardag van de moord,
kwam hij op de plaats van de moord spoken. Hij stond dan in de
laan tegen een lindeboom geleund. Hij droeg een korte broek, een
wit voorschoot, een blauw buis en op het hoofd een driekantige
steek. Passeerde dan iemand de laan, dan lichtte hij de linkerarm op,
bracht de hand voor de ogen, als om beter te kunnen zien, terwijl hij
met de rechterhand een blinkend broodmes tegen de boomschors
wette. Zo lette zijn schim nog op een gelegenheid om zich op de
baron te wreken.

Het Maasspook van Kessel
De heer van het slot van Kessel had de smalle strook grond, die hij
daar aan de Maasoever langs de Kesselderkant bezat, in zijn gehele
lengte laten kribben. De arme boeren aan de overkant, die hun erf
stilaan door het Maaswater zagen wegvreten en de waard van de
vrekkige heer van Kessel in gelijke mate zagen groeien, hadden hem
tot dan toe vergeefs verwenst. ledere dag bezocht hij zijn waard en
berekende de gewonnen oppervlakte.
Tot hij op zekere dag in de Goede Week, terwijl de mensen naar de
kerk waren, weer langs de oevers van zijn lievelingsweide wandelde
en er met schreden mat, hoeveel grond hij alweer had gewonnen.
Toen verscheen er een gloeiende hand uit het water, greep hem en
sleurde hem in de diepte.
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Zijn lijk werd niet meer gevonden, maar 's nachts torst een gedaante,
rood als vuur, zware lasten tenen, rijs, bos en band en sleept ze onder
klagend steunen naar de andere oever. Het is de geest van de slotheer van Kessel, die bezig is het begane onrecht te herstellen.

De verdronken naaister
Te Blitterswijk spookte aan het Schuitewater, in de z.g. Lingstraat,
eigenlijk een binnenweg van Blitterswijk, tussen vijvers door, naar
Meerlo, een naaister, die zich verdronken had naar men meende om
de ontrouw van haar geliefde. Zij zou daarom alle voorbijgangers
genaderd zijn, om te zien of het soms haar gewezen vrijer was, in
welk geval zij zou trachten zich te wreken.
Na de dood van de jonkman heeft zij zich echter niet meer vertoond.

Het doden- of geestenhemd
In een herenhuis op het Sint-Servatiusklooster, achter de Sint-Janskerk te Maastricht, woonde eens een dienstmeisje dat voor niets bang
was.
Op zekere dag kwam iemand haar vertellen dat er achter Sint-Jan
alle nachten tussen twaalf en één een spook liep, dat maar alleen een
hemd aanhad.
'Daar ben ik niet bang voor!' zei het meisje, 'als het komt, trek ik het
zijn hemd uit!'
En 's nachts ging zij achter Sint-Jan, op het spookuur, de geest afwachten. Nauwelijks had het dan ook twaalf uur geslagen, of daar
vertoonde zich het spook, juist zoals men het haar had verteld. Het
was enkel gekleed in een lang wit hemd.
Het dienstmeisje meende echter, dat dit alles maar een grap was en
dat men het spook op haar afstuurde om haar bang te maken.
Toen het spook dan ook op haar afkwam, riep zij het al toe: 'Ha!
Je wilt me bang maken! Maar wacht wat!'
Meteen sprong ze op het spook af en trok dit het hemd uit, waarop
het spook verdween.
Het meisje nam het hemd mee naar huis, maar toen zij het nakeek
kwam zij tot de onaangename ontdekking dat het was gemerkt met
de beginletters van de naam van een lid van de familie waar ze bij
diende. Die man was dood en het was zijn doodshemd dat zij in de
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hand hield. Het was dus een echte geest geweest die zij het hemd had
uitgetrokken.
Zij had nu geen rust meer, tot zij bij het biechten het hele geval aan
de geestelijke vertelde. Deze eiste nu van haar dat zij de geest zijn
eigendom zou teruggeven en hem het hemd weer zou aantrekken.
Met tegenzin beloofde het meisje, dit te zullen doen, want zij wist
uit verhalen van anderen, die in hetzelfde geval hadden verkeerd,
dat dit de enige manier was om het hemd behoorlijk kwijt te raken.
Eer zou zij toch geen rust hebben.
Zij begaf zich dan de volgende nacht weer achter Sint-Janskerk en
trok het spook, toen het zich vertoonde, het hemd weer aan. N a hetgeen zij hierbij doorstond, leefde zij geen drie dagen meer.

Het spook op de 'Céramique'
In het huis aan de Hoge Barakken te Wijk-Maastricht, waar vroeger
een van de directeuren van de Société Céramique woonde, hoorden
de echtgenote en de kinderen van de laatste directeur die dat huis
bewoonde, en ook de dienstboden, altijd iets over de bovenverdieping
lopen. Mevrouw vertelde het aan mijnheer, maar deze gaf daar geen
geloof aan, omdat het zich nooit voordeed wanneer hij thuis was.
Op zekere avond ging een van de dienstboden slapen. Zij sliep op
een mansarde, die enkel door een luik in het dak verbinding had met
de buitenlucht.
Om twaalf uur werd zij plotseling wakker en voelde zij zich met bed
en al opgetild en in het midden van de mansarde neergekwakt.
Het meisje zei haar dienst op en na dat voorval drong de directeur
aan op het bouwen van de villa aan de Akerstraat.
Mevrouw bleef echter bij haar mening dat niemand anders het spook
was dan een vroegere onder-directeur, die in dat huis had gewoond.
'Herr X,' zei zij maar, 'ist ohne Gott gestorben und der ist's, der
kommt zurück.'

Het onrechtvaardige melkmeisje
Vele jaren geleden woonde er in de Bourgognestraat te WijkMaastricht een melkboer. Na middernacht vertoonde zich toen in die
straat een vrouwelijke spookgedaante met een melkkruik onder de
arm. Zij riep dan altijd:
226

'Haaf water, haaf melk, iech höb get krie gemete,
En iech höb m'n ziel vergete!''
Verondersteld werd dat er een melkmeisje had gewoond dat de klanten te kort had gedaan, door hun niet de maat te geven die hun
toekwam en dat nu, na haar dood, geen rust had kunnen vinden en
voor haar gierigheid voor eeuwig was gestraft.

De vee-ranselaar
Bij een melkboer op de Hogebrugstraat te Wijk-Maastricht werden
de koebeesten herhaaldelijk 's nachts tussen twaalf en een afgeranseld. Er was niet te zien wie dat deed, maar wie het waagde zich
binnen dat uur te verschuilen in de stallen, hoorde de slagen op de
lijven van de dieren kletsen.
Ten einde raad ging de boer naar een priester. Deze begaf zich op
het spookuur in de stal en trachtte de geest te verbannen. De geest
weigerde te vertrekken, zeggende: 'Hoe wilt gij mij verdrijven van
deze plaats, waar gij zelf niet deugt!'
'Dat zult gij mij goedmaken!' eiste de priester.
'Wel dan!' antwoordde de geest. 'Toen gij nog een kwajongen waart,
hebt gij daar en daar in het veld een wortel uit de grond gehaald en
opgegeten!'
'Ik beken, dat het waar is, maar ik heb ook berouw gehad en twee
centen, dat was de waarde van de wortel, op de plaats gelegd, waar
ik hem had weggenomen!'
'Dat is zo, maar de eigenaar zelf heeft die twee centen nooit in handen gekregen!'
En de priester kon doen wat hij wilde, hij kon de geest niet verdrijven. Hij raadde de boer aan voor de volgende nacht een andere
geestelijke te bestellen.
De tweede priester kwam en op deze wist de geest niets aan te merken. De priester verbande hem nu voor honderd jaar achter een muur
in een tuin. Daar verblijft de geest en kort zich de tijd met te zitten
lezen in een boek, dat tussen twee brandende kaarsen op een tafel ligt.

I 'Half water, half melk, ik heb te nauw gemeten,
En ik heb mijn ziel vergeten!'
227

De spookkamer
Op de oude Hoost onder Echt, een alleenstaande hoeve, kwamen verscheidene leden van het naaste gehucht kaartspelen.
Op zekere avond weer gemoedelijk rond de oude eikenhouten tafel
gezeten, bij het schamele licht van een tuitlamp, werden de kaartspelers plots overvallen door woeste mannen met zwartgemaakte
gezichten. De tuitlamp werd omgeslagen en in het donker volgde een
worsteling die eindigde met een kreet als van een dodelijk gewonde.
De bandieten vluchtten onder de uitroep: 'Nelis, wij zijn gewroken!'
Toen men het licht opstak, vond men een der boeren dood onder de
tafel liggen: een dolksteek door zijn hart. Boer Nelis schrok, want
om hem was het te doen geweest. Maar de bandieten hadden zijn
broeder onschuldig vermoord.
Van die tafel was het bloed niet af te wassen. Zij werd als niet meer
bruikbaar op een kamer gezet, waarop zelden iemand kwam en
waarvan de deur steeds gesloten bleef.
Nog vaak na die avond hoorden de bewoners de weergalm van de
doodskreet en zuchten.
Sinds werd de kamer waar de geest van de onschuldig vermoorde
huisde, niet meer betreden en de deur dichtgespijkerd. De mensen
wezen er naar en noemden het de spookkamer.

De oplossing
Het volgende wordt nog verteld aan de Mecheler-Wittemerkant:
Zeker persoon beweerde in een gezelschap geen angst of vrees te
kennen, ook niet voor boze geesten, revenants en dergelijken. Daar
men echter aan zijn woorden weinig geloof schonk, stelde hem
iemand voor, de volgende nacht in de ruïnen van een burcht in de
nabijheid door te brengen. De snoever nam dat voorstel aan.
Omstreeks middernacht begaf hij zich naar het vervallen gebouw en
trad een van de onderaardse zalen binnen, waar hij op een vermolmde bank plaatsnam, na zijn licht op een tafel te hebben gezet. Hij
trachtte de tijd met lezen te verkorten. N a enige tijd werd er in een
in het gewelf uitlopende gang een gedruis van ketenen hoorbaar. Dat
geraas kwam steeds nader. De nachtelijke bezoeker stoorde er zich
echter niet aan en ging maar voort met lezen. Tot uit een hoek een
grote gestalte nadert, geheel met ketenen beladen en slechts bekleed
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met enige lompen, die in flarden om dat lichaam hangen. Een lange
witte baard hing neer over zijn borst.
De gevangene zette zich neder aan het andere einde van de bank,
waarop de bezoeker zat en schoof langzaam maar zeker op hem toe.
Als de grijsaard nog korter bij hem kwam, stiet de bezoeker hem van
zich af, echter zonder van zijn boek op te zien. Nu legde de gedaante
haar hand op de onbevreesde indringer en zei: 'Vriend, strijdt niet
tegen degene, wiens schuld nog niet is geboet en die daarom nog
honderden jaren hier moet ronddwalen en zuchten onder de last van
de ketenen. Zeg mij, wat gij zoekt in dat boek?'
'Ik zoek de oplossing van een zaak die ik morgen moet regelen!' antwoordde de indringer.
Toen hernam de andere: 'Dat zult gij in dat boek niet vinden!' Tegelijkertijd reikte hij hem een ander boek over en wees hem het
gezochte.
Langzaam, gelijk hij was gekomen, verdween de schim nu in een
gang, waarna alle deuren zich vanzelf sloten en alles stil werd.

De onbekende bewoonster
Een weduwe die met haar kinderen de bovenverdieping van een
huis op de Pieterstraat te Maastricht bewoonde, had op een avond
bezoek. Het was bij middernacht toen zij haar bezoekers uitliet en
met een lamp in de hand weer de trap beklom. Toevallig keek zij
naar boven en zag nu een vreemde juffrouw de ene deur uitkomen
en de andere binnengaan, terwijl zij daarbij dwars over het portaal
liep. Boven gekomen, vroeg zij haar kinderen of zij ook een juffrouw
hadden gezien, die van de ene kamer naar de andere was gegaan.
De kinderen hadden niets opgemerkt.
De volgende dag, omstreeks middag, toen de vrouw haar kinderen
van het werk thuis verwachtte, had ze nog even een boodschap gaan
doen en keerde klokslag twaalf uur terug. Terwijl zij de trap opging
en naar boven keek, zag zij de vreemde juffrouw weer over het portaal de ene kamer verlaten en in de andere verdwijnen. Verschrokken
riep zij de bewoonster van beneden en vertelde haar het geval. Daar
er boven niemand in het huis was, moest men de vreemde dame nu
toch wel vinden. De beide vrouwen doorzochten het hele huis, maar
vonden niets, zelfs geen spoor van iemand.
De weduwe vond het niet meer raadzaam daar te blijven wonen. Zij
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verhuisde met haar kinderen en het huis werd spoedig daarna afgebroken

Het spook te Well
Personen die te middernacht te Well de laan passeerden, die van het
kasteel naar de molen leidt, ontmoetten er altijd een heer, die daar
tot één uur heen en weer wandelde over het Broekveld, om dan in de
straat die van het kasteel naar de Korte Gang gaat, om te keren en
te verdwijnen.
Die heer had ogen in het hoofd als gloeiende kolen en hij zuchtte met
een akelig geluid. Het zou de schim zijn geweest van een baron, die
vroeger het kasteel bewoonde.

De reinsteen
Op de Bergerstraat onder Amby werd 's nachts dikwijls een gedaante
gezien, die bezig was een reinsteen te verplaatsen.
Een knecht die laat groenten uit het veld haalde, had er zijn overleden meester in herkend. Een meisje van dezelfde boerderij had het
spook ook ontmoet en herkend en was twee dagen later aan een geheimzinnige ziekte gestorven.
Op zekere avond, het was al laat, kwam er ook een dronken boer
door het veld en zag het spook weer bezig met de reinsteen. Hij
hoorde het steunen en klagen: 'Waar leg ik hem! Waar leg ik hem!'
Toen de boer naderbij gekomen was, kwam de geest op hem af en
herhaalde ook nu zijn vraag. In zijn dronkemansovermoed antwoordde nu de boer: 'Wel, leg hem waar je hem gekregen hebt!' Nu legde
het spook een hand op de schouder van de dronken boer en zei: 'God
zal je zegenen, je hebt mij verlost!'
Toen de volgende dag het gerucht door de omtrek liep dat het spook
verlost was, gingen de boeren kijken en zagen dat de steen op zijn
rechte plaats was gelegd.
Wie het niet geloofd, kan het bij het kadaster navragen.
Geschiedenissen als de voorgaande worden uit bijna alle plaatsen verhaald. Ook te Bunde kent men de verlegger van grensstenen. Hij
vertoont er zich 's nachts als iemand, die altijd graaft en graaft, tot
hij verlost wordt.
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De inspecteur van belastingen
Op de hoek van het Sint-Servaasklooster te Maastricht vertoonde
zich vroeger binnen het gewone spookuur de geest van een inspecteur
van de belastingen, die tijdens zijn leven met de belastingen had geknoeid.

Schenckenburg
De laatste Schenk van Neideg die op het kasteel Schenckenburg
woonde was een vrijgeest en een dronkaard. Hij kwam iedere dag
voorbij het Sint-Antoniuskapelletje dat zijn voorouders hadden gesticht. Hij moest dan altijd spotten en zeggen dat hij Sint-Antonius
wel eens zou bezoeken, wanneer deze wat in de fles had. Dat duurde
zolang, tot men hem op zekere morgen na een braspartij, dood vond
voor het beeld in het kapelletje. N a die tijd had het kasteel geen
goede naam meer. De valbrug moest om negen uur worden opgehaald. Werd dit vergeten, dan legde zich een grote zwarte hond op
de brug. Hij hield iedereen met vurige klauwen en ogen weg.
Toen er later ook nog een 'paard zonder kop' rondwaarde, werd
Schenckenburg afgebroken, maar de weide die men van die plaats
trachtte te maken, is steeds een wildernis van distels en doornen gebleven.

De blinde ronde
Ouderen van dagen in Venlo zullen het nog wel weten.
In de tijd van de Franse revolutie was er een adjudant die 's nachts
geregeld de ronde deed. Nu was het al herhaaldelijk voorgekomen
dat hij schildwachten slapend op hun post aantrof.
Hij ergerde er zich ten laatste zo over dat hij op zekere dag zwoer,
de eerste de beste die hij slapend op zijn post aantrof dood te steken.
De nacht die volgde, deed hij de gewone ronde weer en vond een
soldaat, die ingeslapen was. Hij hield zijn woord en stak de kerel
dood. Maar 's morgens, toen het lijk werd gevonden en herkend,
kwam men hem zeggen dat zijn zoon doodgestoken op zijn post was
gevonden. Men herinnerde zich nu zijn eed.
Als een gek ijlde de adjudant naar de plaats waar hij zijn zoon had
gedood, sprong daar van de wallen en viel beneden te pletter.
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Nadien werd hij 's nachts nog dikwijls ontmoet in de gedaante van
een spook dat de posten inspecteerde. De soldaten schoten er dan wel
eens op, maar schoten er steeds doorheen.
Vandaar de naam 'de blinde ronde'.

De te vroeg gestorvene
Een jonkman uit Amstenrade was met enige kameraden aan de zwier
geweest, had daarbij ruzie gekregen en was bij het gevecht dat toen
volgde, doodgestoken.
Na zijn dood zag zijn broertje hem 's avonds altijd onder de tafel
zitten en, menende dat zijn overleden broer honger had, wilde hij
hem dan van zijn boterham geven.
'Moeder, daar zit Johan!' zei de jongen.
'Ben je gek, jongen! Waar zit hij dan?' vroeg de moeder.
'Daar, onder de tafel!'
De moeder zag niets.
Dit bleef zo duren. ledere avond zag het jongetje zijn doodgestoken
broer onder de tafel zitten.
Ten laatste oordeelde de moeder het toch raadzaam er de pastoor
van op de hoogte te stellen. Deze kwam, hoorde het verhaal over het
gebeurde en gebood de jongen de verschijning te vragen wat zij begeerde.
De jongen deed dit en kreeg het volgende antwoord van de geest:
'Ik ben door dat gevecht vijfentwintig jaar te vroeg gestorven en nu
kan mijn ziel geen rust vinden, voor die vijfentwintig jaar zijn verlopen.'
Toen de pastoor dit antwoord hoorde, beloofde hijzelf een avond
terug te komen. Hij kwam en ofschoon hij de verschijning niet zag,
gaf de vermoorde hem toch een gelijk antwoord als aan zijn eigen
broertje.
N a dat antwoord ontvangen te hebben, verbande de pastoor de geest
van de vermoorde naar een aparte kamer in het huis. Deze kamer
moest al die tijd gesloten blijven en daar moest de geest die vijfentwintig jaar doorbrengen, tot de tijd daar was dat hij de eeuwige
rust zou kunnen vinden.
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Galgspoken
Aan de Hekskensweg te Urmond, ter plaatse waar vroeger de galg
stond, wordt 's nachts wel het geluid gehoord van geraamten waar
de wind door waait. Ook vertoont zich de galg er wel en het is al
meer dan eens gebeurd, nog in deze tijd, dat iemand, die langs die
weg naar huis ging, met het hoofd tegen een bengelend geraamte liep.

Het spook dat naar zijn eigen begrafenis keek
In de omstreken van Wittem woonde een bakker en winkelier die
zijn klanten benadeelde door hun te weinig gewicht te geven.
N a zijn dood had hij geen rust en keerde hij terug.
Toen hij begraven werd en zijn doodkist naar buiten was gebracht
om naar de kerk te worden gedragen waar de lijkdienst zou worden
gehouden, kwam hij in zijn werkpak, met de armen over de borst
gekruist, over de onderste deurhelft liggen en bleef hij zijn eigen lijkstatie nakijken, tot deze om de hoek van de straat was verdwenen.
Verscheidene van zijn buren hebben dat gezien.

De timmerman van Gulpen
Te Gulpen woonde een timmerman die meestal dronken was en niets
meer aan zijn godsdienst deed. Daarentegen had hij zich de afschuwelijke gewoonte eigengemaakt, zijn verbittering tegen alles wat goed
was uit te braken in hele litanieën van vloeken en godslasteringen.
Het kon niet anders of dat moest een verschrikkelijk einde geven.
En zo stierf de timmerman dan ook plotseling, zonder de tijd te
hebben gehad om tot betere gedachten te komen en zich met God te
verzoenen. Dat hij God niet vergeefs zo dikwijls had beledigd, en
verzocht hem toch maar te verdoemen, zou spoedig blijken.
Reeds de eerste nacht na zijn dood werd de weduwe 's nachts tussen
twaalf en een uit haar bed geslingerd en kreeg zij tal van stompen en
slagen. Daar zij zonder licht sliep kon zij niet zien wie haar dat aandeed; maar zij voelde zoveel heviger de pijn. Het was of een grote
zwarte hond op haar lag en haar met zijn harige poten belette hulp
te roepen.
De volgende nachten overkwam haar hetzelfde. Wat te doen? Zo
was het niet meer vol te houden! Zij ging naar de pastoor, doch deze
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wilde er niets van geloven. Wel raadde hij haar aan, — wanneer zij
meende dat het zo was gelijk zij vertelde, — het huis te verlaten en
ergens anders haar intrek te nemen.
Die raad volgde zij op. Een paar buren, broer en zuster, namen haar
op. Zij woonden schuin tegenover haar huis en vanuit het hunne kon
men alles zien, wat er in het hare voorviel.
Zij was dan ook erg benieuwd wat er de volgende nacht in het hare
zou gebeuren. Zij besloot op te blijven en 's nachts door een zolderraampje alles uit te spioneren. Haar huisgenoten waren natuurlijk
ook van de partij.
Tegen middernacht stond het drietal op post en keek uit.
Bam! . . . b a m ! . . . bam! . . .
Akelig klonken de slagen van het middernachtelijk uur door de stilte.
Plotseling zagen alle drie een grote zwarte hond uit de mestkuil stijgen, naar het werkhuis springen en de deur daarvan openen. Onmiddellijk daarna begon er in het werkhuis een spektakel dat horen en
zien verging. Dat was een geschaaf, gehamer en gezaag, vermengd
met vloeken en getier, of heel de hel op aarde was losgelaten. Dit
duurde tot het één uur sloeg. Toen zagen zij de hond weer uit het
werkhuis komen en in de mestkuil verdwijnen.
De weduwe begreep dat zij bij haar buren niet kon blijven. ledere
nacht op een dergelijke wijze aan haar overleden man te worden
herinnerd, daar waren de sterkste zenuwen niet tegen bestand. Zij
ging dan ook aan het andere einde van het dorp wonen.
Haar vroegere buurman in wiens huis zij enige dagen verbleef, had
een goede indruk op haar gemaakt. Toen zij dan ook aan het andere
einde van het dorp woonde en daar niet meer zo aan haar eerste
man werd herinnerd, nam haar vroegere buurman en gastheer haar
gehele aandacht in beslag. Dit had tot verder gevolg dat, zodra de
gebruikelijke rouwtijd verstreken was, beiden elkaar trouw beloofden
voor het altaar en de niet onknappe weduwe het leed met haar eerste
man spoedig vergeten was.
Een tijdje later vierde een nicht van haar tweede man bruiloft en
toen zij na afloop met haar man huiswaarts ging, kwamen zij voorbij
haar vroeger huis, waar de hond nog altijd spookte.
Haar tweede man, nog altijd onder de indruk van de zo pas gevierde
bruiloft, was buitengewoon vrolijk en overmoedig. Gearmd met zijn
ega en niet al te vast op de benen langs het spookhuis komende,
hoorden beiden weer dat hameren, schaven, vloeken en tieren.
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Op dat lawaai kon de man niet nalaten met zijn dolle kop te roepen:
'Speukske, kom oet!"
Plotseling hield alle gehamer op; er gebeurde overigens verder niets.
Zijn vrouw trachtte hem nog te kalmeren en verzocht hem toch niet
meer te roepen of te sarren en liever stilletjes door te lopen; de man
liet zich niet raden. Hij herhaalde zijn uitdaging: 'Speukske, kom oet!'
Nauwelijks had hij dat gezegd of daar vloog de deur van het werkhuis open en sprong de grote zwarte hond op hem af. De hond greep
de verbijsterde dronkeman met de tanden bij de kleren en sleurde
hem van links naar rechts tegen de bermen van de weg. Onder dit
bedrijf had zijn vrouw de vlucht genomen. Gelukkig dat het een uur
sloeg, want andere had het er slecht uitgezien met de beschonkene.
Het geval kwam de volgende dag de pastoor ter ore en hij besloot
toe te geven aan het aandringen van zijn parochianen en te beproeven of hij die hond niet kon verbannen.
De volgende nacht, omstreeks kwart na twaalf, begaf hij zich met
enige goedgewapende parochianen naar het spookhuis. De hond was
weer druk bezig te kloppen, te schaven en vooral te vloeken.
De pastoor was reeds tot op een manslengte de deur genaderd, toen
deze open ging en de hond vroeg, wat hij kwam doen.
'Ik kom om je te verbannen naar de poel, ginds in het bos,' antwoordde de pastoor.
'Daar hebt gij geen macht voor!' zeide de hond. 'Geef eerst het
pennemesje terug, dat gij uw kameraad hebt ontfutseld toen gij nog
studeerdet op het college.'
En de pastoor kon bidden en bezweren zoveel hij wilde, hij had geen
macht over de hond en moest onverrichter zake naar huis terugkeren.
De pastoor wilde niettemin zijn zin doorzetten, hij was er eenmaal
mee begonnen en die hellehond moest daar weg. Hij wist het zover
te brengen dat een pater uit een naburig klooster zou komen en dan
proberen de hond te verdrijven.
De pater kwam en begaf zich met enige stevige boeren naar het
werkhuis. Daar was weer hetzelfde lawaai. Nauwelijks was de pater
de deur genaderd tot op een manslengte, of daar ging ze al open en
vroeg de hond reeds wat hij verlangde.
'Ik kom om je te verdrijven!' antwoordde de pater.
'Daar heb jij geen macht toe!' sprak de hond. 'Geef eerst de breiI 'Spookje, kom uit!'
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naald terug, die je als kind thuis aan de dienstmeid hebt ontstolen!'
Ook de pater kon met al zijn bezweringen de hond niet verdrijven.
De volgende nacht kwam een jeugdig kapelaan, een familielid van
de pastoor, en nu zou deze zijn krachten eens beproeven.
'Wat komt gij hier doen?' vroeg de hond.
'Ik kom om je te verbannen!' riep de kapelaan.
De hond schrok, nam de staart tussen de benen en zeide toen: 'Gij
hebt macht over mij en ik zal hier weggaan op een voorwaarde.'
'En die is?' vroeg de kapelaan.
'Dat ik elke honderd jaar een stap korter bij dit huis mag komen.'
De kapelaan stemde daarin toe, blij toe, dat de hond zo gewillig was,
en te meer wijl de aarde reeds lang zou vergaan zijn eer de hond door
alle honderd jaar een stap korter bij het huis te komen, dit zou zijn
genaderd.
Hij dreef nu de hond voor zich uit, maar niemand kon hem zien
behalve een vrouw die met een bos klaver, die zij op het hoofd droeg,
uit het veld kwam.
Zij zag de oploop voor dat huis en zou de hond nog niet hebben
gezien, indien er onder de klaver er niet een was geweest met vier
blaadjes. Schoorvoetend zag zij de hond vluchten voor het kruis, dat
de kapelaan in de hand hield en waarmee hij hem in de richting van
het bos verdreef.
Bij de poel gekomen, nam de hond een sprong . . . een plons . . . en
veel geraas; verdwenen was hij. Na die tijd werd er niets meer in dat
werkhuis gehoord.
Nu nog waagt zich niemand 's avonds langs die poel en zeker niet
om middernacht. Dan is daar een hels gedruis en geraas in het bos,
alsof alle deuren van de hel openstaan. Toen op zekere nacht toch
iemand het waagde daar voorbij te komen, heeft men hem nooit
weerom gezien. Wel vond men enige dagen later zijn lijk dat boven
kwam drijven.

Haal over!
Een veerman te Borgharen werd op zekere nacht wakker door geroep.
Het scheen te komen van de overkant van de Maas en het was het
gewone: haal over! maar het klonk zo triestig.
'Ik zet nu niet meer over!' zeide hij tot zijn vrouw, die het geroep
ook hoorde.
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Het geroep bleef aanhouden en de vrouw meende dat het wel eens
iemand kon zijn die nog een stervende wilde bezoeken.
De man liet zich bepraten en ging. Toen hij met zijn bootje aan de
andere oever van de Maas aanlegde, stond daar niemand aan de
landingsplaats en terwijl hij met zijn lantaarn nog in de omtrek
zocht, hoorde hij plotseling weer dezelfde stem, maar nu van de
Haarderkant, roepen: 'Haal over!'
Hij voer weer terug; daar gekomen vond hij er ook niemand en hoorde hij de stem weer aan de overzijde. Hij begreep nu dat het geen
grappenmaker kon zijn die hem uit het bed had gehaald, maar een
van die geesten die 's nachts proberen personen van de rechte weg te
brengen en te doen verdwalen.
Hijzelf en ook anderen hoorden nog dikwijls 's nachts het geroep:
'Haal over!' nu aan de Haarderkant en dan aan de Smeermaeserkant; de veerman kroop er natuurlijk niet meer voor uit zijn bed.

De verdwenen kudde
Een herder uit Horst waagde zich met hond en kudde te ver in de
Peel. Zij verdwenen en werden niet meer teruggezien. In stormnachten laat de hond zich na middernacht nog horen en huilt dan
om zijn baas. Zij werden door de alf geleid.

Gods weer, goed weer!
Buiten de Sint-Laurenspoort te Venlo, maar binnen het stadsgebied,
woonde een brave man. Het kon buiten een weer zijn, zoals het wilde, bij hem was het altijd: 'Gods weer' en dus 'goed weer'. Pruttelden
zijn buren erover dat het weer van gisteren niet goed was voor de
vruchten en dat van vandaag niet deugde voor de weiden, dan antwoordde hij maar: 'Gods weer, goed weer!'
Toen stierf de man en werd begraven. Die dag was het een weer,
dat men er geen hond door joeg, laat staan een mens.
'Nu zal hij toch niet meer spreken van Gods weer, goed w e e r . . . , '
meende een van de dragers.
Hij had het nauwelijks gezegd of uit de kist klonk een holle stem:
'Gods weer, goed weer.'
De dragers schrokken, schroefden de kist open, maar de dode was
dood en bleef het.
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De onweersgeest
Het was te Mechelen-Wittem vroeger de gewoonte in de zomer de
bijen voor de honinginzameling te vervoeren naar het Hohe Venn in
de Eifel.
Op zekere dag ontmoette een bijenhouder uit Epen midden op de
heide aldaar, een man van zeer hoge, magere gestalte, met verwilderd
lang haar en een woeste baard. Hij leek eer een spook dan een mens.
De bijenhouder zocht het gezelschap van dat zonderlinge wezen te
vermijden, doch de vreemdeling sneed hem met zijn lange benen telkens de weg af. De in doodsangst verkerende Epenaar was dus wel
verplicht te spreken met de onbekende, die hem vroeg waar hij vandaan kwam.
Toen de Epenaar hem zei dat hij van Epen was, antwoordde de gestalte: 'Daar ben ik, gelijk overal in de buurt, goed bekend. Wij zijn
er gisteren nog met de donder naar toe geweest en als men de klok
van Sint-Paulus — patroon van de kerk te Epen — niet had geluid,
hadden wij er alles te gronde gericht.'
Dit vertelsel vindt mede zijn oorsprong in het feit, dat zeer veel onweders uit de richting van het Hohe Venn komen opzetten.

De vloeker bestraft
Te Haelen was er een man, die dikwijls te veel dronk en dan vloekte
als een ketter. Op zekere avond ging hij weer dronken naar huis en
vloekte als gewoonlijk. Plotseling echter vervoegde zich een spookgedaante bij hem, bleef naast hem gaan en stiet hem bij elke nieuwe
vloek die hij uitbraakte, een weinig ter zijde. Dit duurde tot de gedaante de vloeker tot aan de rand van een beek had gebracht. Hier
kwam de man tot inzicht, hij hield op met vloeken en zeide: 'Dan
stoot mij in godsnaam maar erin.'
Dadelijk verdween de gedaante. De man heeft na die tijd nooit meer
gevloekt; hij had het afgeleerd.

Het zigeunerkind
In een van de dorpen bij Venlo was een jong zigeunermeisje gevangen
genomen. Het had gestolen. Het vonnis moest luiden 'de dood met
den koorde'. Maar enige van de schepenen, begaan met de jeugd van
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het heidenkind, meenden het nog te redden met de bewering, dat het
nog geen onderscheid kende tussen geld en goed. Eindelijk besloten
zij een proef te nemen. Er werd een prachtige, rode appel naast een
goudstuk gelegd op de groene tafel. Nu mocht het meisje kiezen. Het
kind, betoverd door de glans van het goud, koos het geldstuk en zeide,
wel honderd zulke mooie appelen te kunnen kopen voor dat geld.
Hiermee had het zijn eigen doodvonnis geveld. Het werd gehangen
op het Galgenveld. Nog een mensenleeftijd lang heeft op dat veld
omstreeks middernacht een kinderstem klagend 'Moeder! Moeder!
Moeder!' geroepen.

De zelfmoordenaar
Op de Scharnerweg onder de gemeente Heer heeft een huis gestaan,
waarvan een kamer niet werd bewoond en de luiken altijd dicht waren. Daar zou iemand die zijn leven moe was zich hebben verhangen.
Na zijn dood had hij geen rust en 's nachts tussen twaalf en een werd
er op die kamer telkens een vreemd gedruis gehoord. De geest van
de zelfmoordenaar keerde dan terug.
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Van spokende dieren en dingen
De hommel
Een vrouw uit Amstenrade was midden in de kamer in zwijm gevallen, en toen haar man en de geburen erbij kwamen, bleek zij reeds
te zijn overleden.
Zij werd door haar man en een paar familieleden opgetild en in een
andere kamer op een bed gelegd. De pastoor werd gewaarschuwd,
maar deze kon niet dadelijk komen, hij was pas op een andere plaats
geroepen.
Op de plaats waar zij was doodgevallen zagen de familieleden een
hommel vliegen, die hevig bromde en zich maar niet liet verjagen.
De pastoor kwam en nadat hij het lijk even had gezien, maakte men
hem opmerkzaam op die hommel. Hij ging eens even kijken naar
dat insekt en zei toen: 'Gij moet de vrouw weer leggen op de plaats
waar zij is dood gebleven.'
Zij deden dit en nauwelijks lag de vrouw weer op die plaats, of de
hommel kroop haar in de mond, waarna zij tot grote verbazing van
alle aanwezigen weer levend werd. Die vrouw was een heks en de
pastoor alleen scheen dat te hebben geweten.

Een haas spreekt
Enige stropers uit Gronsveld gingen geregeld 's nachts op de loerjacht in de bossen op de heuvels ten oosten van die plaats.
In het Ekkelderbos zagen zij iedere nacht een haas en honderd keer
misschien hadden zij op die langoor geschoten, maar zij konden hem
niet raken.
Op zekere nacht joegen zij weer met vijf man achter hem aan en
eindelijk gelukte het een van de loerjagers het dier te treffen, zodat
het een buiteling maakte en liggen bleef.
De stroper liep dadelijk naar de plaats waar hij de haas had zien
neertuimelen. Wie beschrijft zijn verbazing en zijn schrik, toen hij de
haas wilde oprapen en deze tegen hem zei: 'Probeer nu nog eens te
schieten!'
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Bleek van schrik keerde de man bij zijn makkers terug. N a die tijd
hebben zij die haas niet meer gezien.

Het lachende veulen
Een vrouw uit Weert-Meerssen kreeg op zekere nacht ruzie met haar
man. Zij liep het huis uit en het veld in. Het was zomer en het koren
stond in schoven. Om zich toch ergens te bergen, kroop zij onder
een schoof en probeerde te slapen.
Zij kon daar nauwelijks zitten of daar komt een zwart veulen over
het veld gesprongen en hield bij de eerste schoof stil. Het scheen de
schoof te onderzoeken en draafde dan weer naar een volgende. Zo
kwam het ook voor de schoof waar de vrouw onder schuilde en daar
bleef het staan.
Het bekeek de vrouw en begon toen te lachen als een mens, liep vervolgens een eindje terug en begon maar te rennen rond de schoof. De
kring werd telkens enger.
Toen het haar in zijn ronde bijna was genaderd, sloeg het op de kerk
van Meerssen een uur, en nu verdween het dier, als verzonk het in de
grond.
Als een vervolgde holde de vrouw naar huis. Zij vond daar de deuren
en ramen open staan, maar het bed was leeg. Sidderend kroop zij erin
en viel in een diepe slaap. Toen zij 's morgens wakker werd, lag haar
man weer naast haar in 't bed. Zij wist nu genoeg.

Het witte veulen
Bezijden Gronsveld, dicht bij Oost, een dorpje dat bij Eijsden hoort,
lag een grote weide, omgeven door heggen en bos en waarvan bekend was dat zich daar veel hazen ophielden.
Enige stropers uit Gronsveld gingen er 's nachts dikwijls heen. Telkens ontmoetten zij er een wit veulen. Het galoppeerde door de weiden en de molentjes — die de ene weide scheiden van de andere, waar
er een voetpad door slingert — hen tegemoet en vloog dan voorbij.
Het deed echter de hazen schrikken en belemmerde de jacht, meer
dan het de stropers lief was.
Dit duurde zo lang, tot een van de jagers tegen zijn kameraden zei:
'Het kan gaan, gelijk het wil, maar morgennacht schiet ik het veulen
dood!'
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Zijn vrienden raadden het hem af, want hij wist zo goed als zij, dat
het met dat veulen niet pluis was.
De man ging de volgende nacht toch en zijn kameraden hoorden ook
het schot vallen, maar zij hebben hem nooit meer teruggezien.

Het reuzenpaard
Een jonge kerel uit Wolder was op een zondagavond naar Maastricht
geweest om zich te vermaken. Het was bijna middernacht toen hij
naar huis ging en de weg door het veld nam langs Biesland om zo,
gaande over de Louwberg, Wolder te bereiken.
Bij de Sint-Servatiusbron gekomen, kwam er een veulentje naast hem
lopen. Hij meende dat het dier aan een boer uit de omgeving toebehoorde en wilde het vangen. Maar het week telkens terzijde en het
wilde zich ook niet laten aaien. Toen hij weer eens omkeek, was het
al groter geworden en zo werd het van een veulentje een veulen,
van een veulen een paard en ten langen laatste zo groot, dat het hem
het hele gezicht benam en hij zijn weg niet meer kende en verdwaalde. In zijn angst bleef hij echter rondlopen, hopende toch eindelijk
zijn weg te vinden. Vergeefs.
Eerst toen de schemering van de morgen aan de lucht klaarde, verdween het spookpaard en begon hij zijn weg te herkennen. N a eerst
de hele nacht over het Broek te hebben gedwaald, bereikte hij in de
vroege morgen zijn woning.
Na die tijd heeft hij die weg 's nachts niet meer genomen om thuis
te komen.

Het hazevel
In het Schaesbergerveld, achter de Kisselsgracht onder Schaesberg,
lagen geregeld twee stropers uit Heerlen op de loer. Hoewel zij
schutters waren met vaste blik en vaste hand, konden zij een haas
die een witte vlek voor het hoofd had maar niet raken.
Op zekere keer hadden zij het dier dan toch geraakt. Toen zij gingen
zoeken waar zij het beest hadden zien neertuimelen, vonden zij daar
een jongeman, die berucht was om zijn slechte levenswandel. Hij was
morsdood en een ledig hazevel lag naast zijn lijk.
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Kettinghonden
Achter Waubach, in de richting van Scherpenzeel, vertoonden zich
vroeger des nachts op twee verschillende plaatsen grote zwarte honden met gloeiende ogen. De een droeg om de hals een zware ketting
die gloeiend was. Die sleepte hij rammelend na en hij werd daarom
de kettinghond genoemd. De ander had grote platte poten en werd
om het eigenaardig geluid dat hij daarmee maakte, de 'platsjhond'
geheten. Beide honden deden rustige voorbijgangers niets, maar wie
hen verjoeg of sarde overkwam spoedig een ongeluk.
Dergelijke kettinghonden vertoonden zich vroeger ook in de omstreken van Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Blitterswijk, Wanssum,
Geysteren, Maashees en Venray. Te Blitterswijk passeerde hij omstreeks tien uur 's avonds. Te Venray legde hij zich met zijn ketting
dicht bij het patersklooster dwars over de weg. Hij werd daarom
ook wel eens de patershond genoemd. Als men maar gerust over zijn
ketting stapte, deed hij niemand kwaad. Vele mensen maakten echter
liever een omweg, dan hem te moeten passeren.

Het geheimzinnige hert
Jagers in de Venraysche Peel ontmoetten dikwijls een groot, wondervlug hert. Hoewel het vlak bij de jagers opstiet, werd het nooit gewond. Legde de jager aan, dan was het allang in damp verdwenen.

De vier muren
Iemand die bekend stond om het vreselijke vloeken waaraan hij zich
te buiten ging, kwam op zekere nacht tussen twaalf en een door de
Kruisherengang te Maastricht. Hij vloekte ouder gewoonte als een
ketter. Plotseling liep hij met het hoofd tegen een muur. Hij meende
zich te hebben vergist en week rechts uit. Weer een muur; hij week
naar links, weer een muur. 'Dan maar terug!' bromde hij en voegde
er een krakende vloek aan toe. Toen hij zich omkeerde, liep hij ook
naar die kant tegen een muur aan.
Nauwelijks echter was hij tussen de vier muren ingesloten, of hij
kreeg slagen die een onzichtbaar wezen hem toebracht. Dit duurde
tot het een uur sloeg. Toen verdwenen de vier muren en bleef de
vloeker in een erbarmelijke toestand op de straat liggen.
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Zodra hij weer wat bijkwam, kroop hij naar huis. 's Morgens vertelde hij zijn vrouw wat hem 's nachts was overkomen, waarop deze
hem uitlachte. Tot bewijs liet hij haar nu de toppen van de vingers
zien, die door het krabben om langs die muren weg te klauteren,
helemaal ontvleesd waren.
N a die tijd heeft hij niet meer gevloekt.

Het doornenbos
Een boer uit Meerssen was naar Itteren gegaan, om daar wat klein
vee te kopen. Het was al avond. Eer hij naar huis ging, had hij in een
herberg nog met de pachter van Meerssenhoven gesproken. Om zijn
weg te verkorten, sprong hij over een greppel en begon rechttoe
naar huis te lopen. Die weg was hij op die manier wel honderd maal
gegaan.
Plotseling stond hij voor een bosch en moest hij de handen voor de
ogen houden om zich tegen de doornen te beschermen. Hij meende
verdwaald te zijn, veranderde van richting, maar liep ook naar die
kant tegen de doornen op. Zo ging het hem naar alle kanten. Hij wist
geen weg meer en taffelde nog wat in het rond, tot hij aan een roggemijt kwam. Daar besloot hij wat uit te rusten als het kon, wat te
slapen, en de dag af te wachten.
Toen hij zich neer wilde leggen, hoorde hij de kerkklok van Borgharen twaalf uur slaan. Hij wilde nu nog eens proberen zijn huis te
bereiken en kwam zo terecht bij de pachter van Meerssenhoven.
Deze beloofde hem op de goede weg te helpen en hem een eind weegs
te begeleiden. De pachter ging met hem mee door het Haarderbos tot
aan een weg die recht op de woning van de boer uitliep. 'Hier weet
jk de weg wel,' meende de boer. 'Laat me nu maar gaan.'
Maar eer hij twintig meter ver kon zijn, moest hij de pachter weer
terugroepen, want hetzelfde verschijnsel, 'het bos met de doornen'
deed zich weer voor.
Eerst nadat de pachter hem uitgeleide had gedaan tot buiten het bos,
kon de boer zijn weg naar huis vinden en had hij geen last meer van
die geheimzinnige doornenstruiken.

De levende stoel
Te Nuth, op de Kamp, woonde in een zeker huis een familie die de
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gewoonte had 's avonds de buren uit te nodigen om bij hen in de
keuken wat te komen praten. Korte tijd na elkaar stierven er echter
twee van hun bezoekers.
Een paar dagen later daarna hoorden de bewoners op zekere nacht
gerommel en lawaai in de keuken. Hun eerste gedachte was dat de
kat in het donker iets omver had gesprongen. De man ging naar
beneden en zag alles nog op de gewone plaats staan, behalve een
leuningstoel, die bij het vuur was geschoven. Hij dacht er zo erg niet
over na, omdat hij vermoedde dat zijn vrouw die stoel nog laat had
verzet.
De volgende nacht werden zij weer in een schrik wakker door een
lawaai, gelijk aan dat van de nacht tevoren.
'Wat zal het nu geven?' zeide de man. 'Ik moet absoluut eens gaan
kijken, wat er gaande is!'
Zijn vrouw ging mee. 2ij traden de keuken binnen en weer leek er
niets veranderd. Toch wel: de leuningstoel, die was wéér vlak naast
de haard geschoven.
'Ik meen toch zeker dat, toen wij naar bed gingen, de stoel naast de
klokkekast stond!' meende de man.
'Daar stond hij ook,' beaamde de vrouw.
Dit verschijnsel herhaalde zich echter zo dikwijls, dat de man het
toch raadzaam achtte er eens met de pastoor over te praten.
Hij ging dan en vertelde mijnheer pastoor wat er 's nachts gebeurde
en ook dat de leuningstoel, zelfs als hij 's avonds tevoren in een andere kamer was gebracht, toch weer tot voor de haard werd geschoven. De pastoor schudde bedenkelijk het hoofd en beloofde de
geest te verbannen.
Hij kwam dan omstreeks middernacht en, aangemoedigd door zijn
aanwezigheid, durfden de beide echtgenoten toeschouwers van een
zeldzaam toneel worden. De stoel stond weer op zijn gewone plaats,
doch nauwelijks had het twaalf uur geslagen, of daar greep iets wat
geen van drieën kon zien, de stoel en schoof hem onder een geweldig
lawaai voor de haard. Daarna scheen het of iemand in de stoel plaats
nam en hoorden zij alle drie, hoe er iets diep zuchtte.
Dat was voldoende voor de pastoor en daarom riep hij: 'Geest, of
wat gij ook zijn moogt! Ik verbied u In Jezus Christus' Naam, dit
huis nog langer te verontrusten. En in diezelfde Gebenedijde Naam
verban ik u naar het Daalderbroek en vergun u nog alleen, iedere
honderd jaar dit huis met een schrede te naderen!'
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Onmiddellijk hield het gezucht op en de echtelieden hebben nooit
meer last van de geest gehad. De stoel stond voortaan 's morgens op
dezelfde plaats, waar men hem 's avonds had neergezet.
Personen die 's nachts tussen twaalf en een over het Daalderbroek
zijn gekomen, beweerden, daar in dat uur zuchten te hebben gehoord
en een stem, die dan hier dan daar als zoekende fluisterend vroeg:
'Waar is de stoel? Waar is de stoel?'

De geheimzinnige poort
Toen de Rechtstraat en de Grachtstraat te Wijk-Maastricht nog niet
waren doorgebroken waar thans de Wijker-Brugstraat is, stond daar
ongeveer op de ruimte tussen de Victoria Taverne en de QuatreSaisons*, een boerderij, omringd met stallen en schuren.
De paardeknecht van die boerderij was op een zaterdagavond uitgegaan om zich te laten scheren. Als naar gewoonte ging hij van
de barbier naar een café in de buurt, bleef daar kaarten en vergat
zodoende de paarden te voeren.
Midden onder het kaarten herinnerde hij zich de dieren te hebben
vergeten. Hij verzocht zijn kameraden even de kaarten te mogen
neerleggen, omdat hij de paarden nog verzorgen moest. Een ander
kon wel zolang zijn plaats innemen en spelen tot hij terugkwam; dat
zou wel heel gauw zijn.
Hij ging, maar toen hij bij de poort kwam van de stal die vlak aan
de straat stond, vond hij deze wagenwijd openstaan.
'Wat is dat?' vroeg hij zich af. 'Zou de baas zelf mijn verzuim hebben
bemerkt en de dieren hebben gevoederd?'
Hij bereidde zich al voor op een standje, maar hij wilde zich toch
overtuigen en ging naar binnen. Daar bemerkte hij dat de paarden
onrustig waren en dat er nog geen voeder in hun kribben lag.
'Hm,' dacht hij, 'wat is dat vreemd! De baas is niet hier geweest en
de poort staat open? Ik heb ze daar straks toch vast en zeker
gesloten!'
Hij voederde de paarden en ging toen terug naar het café, nadat hij
de poort weer stevig achter zich gesloten had.
Tot twaalf uur bleef hij kaarten en toen trok hij naar huis. Tot zijn
niet geringe verbazing vond hij de poort weer wijd open staan. Zijn
I Thans, 1968, is deze naam verdwenen. Het is nu een Chinees restaurant; no. 29.
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eerste gedachte was aan dieven die zich hadden laten insluiten, om
vervolgens hun slag te slaan.
Hij ging de stal binnen, ontstak een stallicht en onderzocht alles
nauwlettend, maar kon niets bemerken. Hij besloot nu de poort weer
te sluiten en vanaf de straat toe te zien wat er verder gebeurde.
Hiervoor koos hij een duistere hoek van een vooruitspringend huis.
Nauwelijks had hij van uit zijn schuilhoek enige minuten op de poort
gelet, of daar ging deze weer wagenwijd open. Hij verwachtte nu,
dat er wel iemand naar buiten zou komen. Er kwam evenwel
niemand.
Eindelijk ging hem een licht op. Het was tussen twaalf en een, het
uur, dat al de geheimzinnige en onzichtbare machten de dingen op
aarde in hun geweld hebben. Het werd hem nu wel wat bang te
moede, maar hij besloot toe te zien wat er verder ging gebeuren, al
moest hij er het leven bij laten.
Zo bleef hij wachten in zijn duistere schuilhoek, tot klokslag een uur.
Toen sloot de poort zich op dezelfde geheimzinnige wijze, als zij
zich tot driemaal toe had geopend.

Een spookkat
Nachtwerkers, arbeidende in een z.g. moffel van een der grote Maastrichtse aardewerkfabrieken, zagen en hoorden herhaaldelijk een kat,
waarmee 't niet pluis zou wezen. Vaak maakten ze jacht erop en
sloegen er naar met grote ijzeren haken; ofschoon het dier meermalen
werd geraakt, liep het toch nimmer een verwonding op. Ze hoorden
de kat uit de verte aankomen of over de daken; dan klonk immer
een bellend geluid. Dat geluid ging met het dier mee, hoewel nimmer
een bel aan hals of lijf van de kat kon worden bespeurd.

De bloedende kei
Te Wellerlooi ligt een reuzenkei. Steekt iemand met een mes erin,
dan bloedt en kermt hij.

247

Van weerwolven
De man die absoluut eens uit moest
In Schimmert woonde een man die, wanneer hij 's avonds met vrouw
en kind aan tafel zat, de gewoonte had te zeggen: 'Ik moet toch absoluut eens uit!'
In het begin lette de vrouw daar niet zo op, maar toen dat herhaaldelijk voorviel, vroeg zij hem: 'Zeg me dan toch eens waar je alle
avonden heen moet?'
De man verzon dan telkens een uitvlucht en zei: 'Wat ben je toch
nieuwsgierig!' of 'Dat behoef ik je niet aan de neus te hangen.'
Dat duurde zo lang, tot de vrouw op een avond dreigde met haar
kind naar het huis van haar ouders te trekken, wanneer het nog eens
gebeurde dat haar man toch absoluut eens uitmoest.
De man moest op zekere avond weer weg. Nadat hij een tijdje weg
was, nam de vrouw het kind op de arm, ging eveneens de deur uit,
sloot deze en liet het huis verlaten achter.
Zij was al een eind op weg, toen er een grote hond naast haar over
de weg kwam lopen en haar begon te hinderen. Zij wilde zich daartegen verzetten en met dit te willen doen, hief zij haar arm op,
waardoor haar omslagdoek, die zij om haar schouders had geslagen
en waarin zij ook het kind had gewikkeld, op de grond viel.
De doek kon nauwelijks de grond hebben geraakt, of de hond viel er
op aan en begon hem te verslinden. Van deze gelegenheid maakte zij
gebruik om met het kind te vluchten en het ouderlijk huis te bereiken.
De volgende dag kwam haar man haar halen. Zij wilde aanvankelijk
niet mee. Thuisgekomen, gingen zij koffiedrinken. Toen de man zijn
mond opendeed, zag de vrouw de vezels van de verslonden omslagdoek nog tussen diens tanden.
'Ah! Nu weet ik, waarom je 's avonds altijd uitgaat!' riep ze ontzet.
'Nu wil ik niets meer met je te doen hebben!'
Zij greep het kind en wilde gaan.
'Blijf, vrouw!' smeekte de man. 'Ons kind heeft mij verlost! Wanneer
een weerwolf eet van iets, waarin een kind, dat nog onschuldig is,
was gewikkeld, wordt hij daardoor verlost!'
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De vrouw nam dat in blijdschap aan en de man 'moest' na die tijd
des avonds niet meer 'eens absoluut uit'.

De weerwolf van den oversten Hof
Op den Overste Hof te Schaesberg diende een knecht die des morgens
nooit at. Werd hem dan gevraagd waarom, dan antwoordde hij
steeds dat hij geen appetijt had. De mensen van de hoeve wisten niet
wat zij ervan denken moesten. Zo werd de knecht dan ook stilaan
ervan verdacht een weerwolf te zijn. Hoe dat te bewijzen? Er werd
echter op hem gelet.
Op zekere dag was er op de hoeve een veulen gestorven en begraven.
De avond van die dag ging de verdachte knecht naar een grote holle
wilg die eenzaam in het veld stond, en kroop daarin. Kort daarna
sprong er een hond uit de wilg. Dat alles had een andere knecht
gezien. Hij volgde de hond van zo nabij mogelijk en zag nu, hoe
deze liep naar de plaats waar het veulen begraven lag. Hij begon het
veulen met de poten uit de grond te trekken en verslond het. Daarna
liep de hond naar de boom terug en wat later kroop er de knecht
weer uit. De ander wist nu genoeg.
De volgende morgen was de knecht weer present: als gewoonlijk at
hij niet.
'Zeg mij nu toch eens, waarom eet je niet?' vroeg de andere knecht,
die de avond tevoren heel zijn doen en laten had bespied.
'Ik heb geen appetijt!' antwoordde de gewezen weerwolf.
'Dat zou men anders niet gezegd hebben, toen ik je gisterenavond
bezig zag met dat veulen uit te graven en te verslinden,' verweet de
andere hem daarop. 'Het kwam mij voor dat je toen een geweldige
appetijt had!'
Als enig antwoord hierop gaf de knecht die uit weerwolven ging
een geweldige schreeuw, vluchtte weg en werd nooit meer gezien.

De grijze haarlok
In Schinveld zagen late voorbijgangers des nachts op de stoep van
zeker huis af en toe een hond zitten. En in dat huis bevonden de
bewoners 's morgens telkens dat er levensmiddelen gestolen waren.
Dat die hond des nachts kwam werd niet erg gaarne gezien, en hij
werd daarom dan ook beschouwd als een vermomming van iemand,
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die de bewoners niets goeds gunde. Andere buren wisten te vertellen
dat de hond daar en daar over een greppel sprong, door een gat in
de haag kroop en dan verdween.
Op zekere nacht werd de hond weer op de stoep gezien en het hele
dorp kwam vanuit de verte er naar kijken.
Er werd veel over gepraat, ook over de greppel, waarover de hond
telkens verdween, maar niemand durfde naderbij komen. Tot een
onvervaard stroper, een uitstekend schutter, zich voornam de hond
bij het gat in de haag af te wachten en hem dan neer te schieten.
Hij ging. Na geruime tijd kwam de hond. De stroper liet het beest
eerst passeren, legde aan, maar het schot ging niet af. Eerst nadat de
hond zich naar de loerjager had gekeerd en even woedend had gegromd, ging het schot af; de hond werd natuurlijk niet geraakt.
De stroper gaf de moed niet op en zodra het gerucht weer door het
dorp ging dat de hond er was, begaf hij zich weer op post en wachtte.
Tegen een uur kwam de hond aangelopen. De stroper liet hem passeren, trok de haan over. Weer was het of hem iets tegen de loop van
zijn geweer sloeg; want de kogel vloog over de bomen in plaats van
de hond te treffen.
Toen de dorpelingen de vreemde geschiedenis van het schieten op de
hond vernamen, waren ze nog banger voor het zwarte beest.
De stroper liet echter de moed niet zinken, begaf zich naar de pastoor en vroeg deze een appeltje van de Paaskaars, dat een onfeilbaar
middel moet zijn om geheimzinnige wezens, in dierengedaanten vermomd, vast en zeker te treffen. De pastoor gaf het gevraagde, doch
liet zich over de zaak zelf niet uit; hij behield zijn mening voor
zichzelf. Nauwelijks was het bekend, dat de hond er weer moest wezen, of de stroper weer naar zijn schuilhoek en daar afgewacht.
Spoedig kwam de hond terug. De schutter begon het Sint-Jans
Evangelie te bidden, wijl het schot met het appeltje van de Paaskaars daarzonder niet kon baten. Hij legde aan, een knal en daar
zag hij in het donker nog iets tuimelen. Dadelijk ontstak hij de lantaarn die hij bij zich droeg, en ging zien wat hij had neergeschoten.
Hij vond echter niets dan een kleine plas bloed en een lok lang grijs
mensenhaar, die in de haag was blijven hangen.
Na die nacht werd de hond niet meer gezien en de volgende dag
hoorde men dat de oude scheper van een hoeve, een half uur van
Schinveld gelegen, en bekend om zijn lang grijs haar, spoorloos was
verdwenen.
2J0

De wraak van de weerwolf
Een jonkman uit Gulpen moest 's avonds, bij het naar huis gaan, altijd een weerwolf dragen. Dat duurde en bleef duren en hij kon hem
maar niet kwijt worden.
Op zekere avond, toen hij weer in de herberg zat waar hij gewoonlijk
kwam, bemerkten zijn vrienden dat hij er mismoedig uitzag. Ze vroegen hem of hij niet wel was. Hij wilde het antwoord op die vraag
vermijden en begon over iets anders te praten. Zijn vrienden drongen
echter bij hem aan en ten langen laatste kregen ze toch uit hem, dat
de oorzaak van zijn mismoedigheid een weerwolf was, die hij iedere
avond, bij het naar huis gaan moest dragen. Hij kon nauwelijks buiten de deur komen of het beest sprong hem op de rug.
Als dat alles was, dan wisten zijn vrienden wel raad. Hij moest
's avonds een mes meenemen en wanneer hij dan de weerwolf moest
dragen, deze met het mes voor het voorhoofd slaan, op de plaats
waar hij het doopsel had ontvangen.
Die raad kon hij aldra in toepassing brengen, want toen hij 's avonds
laat de herberg verliet, sprong de weerwolf hem al op de rug en
moest hij hem weer als gewoonlijk dragen. Nauwelijks was de weerwolf ditmaal op de jonkman gesprongen, of deze trok zijn mes en
sloeg er de weerwolf vlak mee voor het hoofd. De weerwolf liet los
en viel en toen de jonkman omkeek, om te zien wie het wezen mocht,
herkende hij zijn beste vriend.
'Ah! Jij bent het,' zei hij. Zijn vriend, de weerwolf, dreigde hem nu:
'Pas op, als je me verraadt!' Daarna verdween hij.
De volgende avond kwam de jonkman weer in de herberg en de
eerste vraag van zijn vrienden luidde: 'Heb je hem weer moeten
dragen?'
'Als jullie geen ossen waren, zagen jullie het!' antwoordde de jonkman.
Nu wisten zij wie de weerwolf was, want zijn beste vriend zat er ook
bij en het litteken aan zijn voorhoofd bleek goed zichtbaar.
Al had de jonkman de weerwolf niet rechtstreeks verraden, zo moest
hij toch voor zijn zijdelingse toespeling diens wraak ondervinden.
Die avond moest hij niet één, maar vijf, zes weerwolven dragen.
Dat was op de duur niet uit te houden. Ten einde raad nam de jonkman dienst in het leger. Toen beschermde hem het kruis dat de riemen van zijn ransel op zijn rug vormden. Daar konden de weer251

wolven niet tegen en sinds die tijd had hij ook geen last meer van hen.

De stem van boven
Te Schaesberg zaten enige mannen te kaarten. Er was een slager bij.
Deze kreeg met een van de andere spelers twist over de kaarten en
gaf hem in zijn drift een slag om de oren. 'Dat zal je berouwen!'
riep de geslagene.
Enige tijd daarna kreeg de slager tijding dat zijn zuster, die even
over de Duitse grens woonde, stervende was. Er bestond toen nog
geen spoorverbinding en zo moest hij er met karretje en paard heen.
Onderweg werd hij telkens lastig gevallen door een zwarte hond.
Wilde hij het dier slaan, dan ontweek het telkens naar de andere zijde
van het paard. Hij zag echter dat de zwarte hond een wit plekje boven voor het voorhoofd had en begreep toen met wat soort hond
hij te doen had.
In zijn kar lag onder meer ook een houweel en daar men zulke dieren
alleen goed kan treffen met blank staal, greep hij het houweel en
mikte naar het witte plekje. Hij raakte goed en uit het zwarte vel
kroop dezelfde man die hij eens bij het kaarten een slag om de oren
had gegeven en die hem toen had toegeroepen: het zal je berouwen.
Die man nu schold de slager geweldig uit en zeide: 'Hier ben je me
nog meester, maar wacht tot daarginds aan het bos, daar zal ik je
wel vinden; daar ontkom je me niet.'
De slager werd razend en sloeg met zijn houweel wat hij raken kon,
tot hij een stem van boven hoorde die hem toeriep: 'Daar staat geschreven: gij zult niet doodslaan!' Verschrokken liet hij nu zijn wapen zakken. Hij liet zijn vijand langs de weg liggen en reed verder.
Toen hij aan het huis van zijn zuster kwam was deze reeds overleden.

Dansende hond
Het was nacht en winter en de sneeuw lag hoog. De man was naar
zijn werk en de vrouw liet een nichtje thuis slapen; zij was een
beetje angstig.
Opeens werden de beide vrouwen wakker en nu zagen ze dat de
luiken opengeslagen waren. Zij merkten spoedig, dat dit van buiten
af was gebeurd. Toen zij uitkeken, zagen zij in de sneeuw op de vensterdorpel de afdruksels van twee hondepoten geprent en dat het beest
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door de sneeuw recht over het bruggetje naar hun huis was gelopen.
Zij stonden nog te kijken, toen zich op de weg een grote zwarte
hond vertoonde, een met een bijzonder dik achterwerk Tot haar verwondering begon dat dier te dansen, ging op de kop staan, sloeg rad,
liep op de voorste poten en nadat het allerlei kunsten en grimassen
had gemaakt, kwam het weer tot aan het bruggetje, boog een paar
malen op een spottende wijze voor de vrouwen en verdween toen in
de richting van Rothem, een gehucht van Meerssen.
Het nichtje had wel verkering met een jongen, wiens vader de naam
had een weerwolf te zijn. Deze was van Rothem vandaan en had
zich erg tegen die verkering verzet.

De weerwolf verlost
Te Blitterswijk woonde een jonge man die de naam had des nachts uit
weerwolven te gaan. Enige vrienden wilden echter wel eens bij die
gedaanteverwisseling tegenwoordig zijn. Zij gingen daarom een avond
naar zijn huis en zetten zich om de haard. Het ging op middernacht
aan en daar niemand sprak van naar huis gaan, zweette de weerwolf
water en bloed van benauwdheid. Hij wilde de deur uit, maar zijn
kameraden beletten hem dit en hielden hem stevig vast.
Toen het middernacht sloeg, viel opeens een groot wolfsvel uit de
schoorsteen in het vuur. De weerwolf begon te schreeuwen als een
bezetene en stelde zich aan als een duivel. Spoedig was het vel verbrand en toen er van de wolfspels niets meer overbleef dan wat as,
riep de weerwolf: 'Laat mij nu maar los, want nu ben ik verlost!'

De weerwolf als redder
Een jongen uit Weert-Meerssen vrijde met een meisje uit Meerssen,
en de jongens uit Meerssen die het er niet erg op hadden, wilden hem
overvallen en slaan. Wanneer die jongen bij zijn meisje was, zat er
ook altijd een grote zwarte hond die hem voortdurend aankeek. Ook
bracht deze hem elke avond af tot aan zijn huis. Dit verveelde de
jongen op de duur zodanig dat hij de hond eens een pak slaag gaf.
Op zekere avond ging de jongen weer naar zijn huis. Hij was bij
zijn meisje geweest. Aan de Trapperweiden tussen Weert en Meerssen
werd hij opgewacht door de jongens van Meerssen. Zij grepen hem
aan en hij was in dt niinderheid, toen er eensklaps «^en grote zwarte
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hond op de aanvallers Invloog en rechts en links van zich afbeet. De
jongens schrokken voor die vreemde helper van hun tegenpartij en
gingen op de vlucht. Uit dankbaarheid streelde de aangevallene de
hond en zag toen dat het de hond was die altijd naar hem keek.
Toen hij de volgende nacht weer naar huis ging, deed de hond hem
weer uitgeleide en aan de plaats van de overval gekomen, begon hij
te spreken. 'Nu sla je mij niet meer, nu ik je gered heb,' zeide hij.
De jongen keerde zich om en nu zag hij dat het zijn beste vriend was.
Na die nacht zag hij hem niet meer terug. Zijn goede vriend werd
sindsdien vermist. Nu had hij geen last meer van een vervolgende,
noch van een vervelende hond.

Jager en weerwolf
Een jager was in het Fazantenbos onder Ohé en Laak op jacht. Opeens kwam er een grote wolf op hem af en wilde hem verscheuren.
De jager weerde zich dapper en het gelukte hem de weerwolf in de
zijde te steken. Toen vluchtte het beest.
De jager volgde de bloedige sporen van het beest en deze brachten
hem aan een hutje, waar een vrouw bezig was haar man, die in de
zijde verwond was, te verbinden. Hij leverde de kerel over aan het
gerecht. De man bekende en werd levend verbrand.

Het weerwolfsvel

verbrand

Bij de pachter van de boerderij bij het kasteel Geusselt onder Amby
diende eens een scheper, een klein manneke, dat de naam had een
weerwolf te zijn. 's Nachts was hij nooit in bed te vinden, maar
's morgens lag hij er weer in. De knechts van de hoeve hadden dat al
dikwijls bemerkt.
Wijl dit zo opvallend was, werd zijn doen en laten gedurig bespied
en zo bemerkte men dan ook dat hij, wanneer hij 's avonds uit zijn
bed kroop, naar een weide ging, waar heel eenzaam een grote holle
wilg stond. Daar verdween hij iedere keer in.
Om het fijne van de zaak te achterhalen stuurde de pachter hem op
zekere namiddag naar een dorp, dat meer dan drie uur van de hoeve
lag, om daar koeien te kopen. Hij deed dit met opzet, om hem die
nacht verwijderd te houden van de hoeve. De herder zou dan niet
kunnen terugkeren voor de volgende dag.
•^54

In de mening dat hij nu ver genoeg weg was en zij nu hun slag konden slaan, begaf de pachter zich met zoons en knechts, allen met
gaffels gewapend — om op alles voorbereid te zijn — naar de holle
wilg. Zij onderzochten de boom van alle kanten en jawel, daar hing
het wolfsvel in de uitgeholde stam. Zij namen het vel mee naar de
boerderij, om het daar in de bakoven te verbranden.
Het was al avond, toen zij dat zouden gaan doen. Nauwelijks hadden zij het vel in het vuur geworpen of daar kwam de herder, die
zich minstens drie uur ver moest bevinden, brullend en met een
verschrikkelijke vaart aangestormd. Hij wilde zich in de oven werpen om het vel nog te bemachtigen en men had alle man en krachten
nodig om hem, bij zijn herhaalde pogingen dit te doen, in bedwang
te houden.
Nadat het vel in zijn bijzijn was verbrand, rukte hij zich los en verdween brullend en in razende vaart in de richting van de holle wilg.
Sindsdien is hij niet meer gezien. De wilg waaruit dat vel te voorschijn was gehaald, is pas enige jaren geleden omgehouwen.

De lachende weerwolf
Op de weg van Meerssen naar Rothem werd 's nachts langs de Geul
dikwijls een weerwolf gezien. Hij kwam op de late voorbijgangers af,
schudde zijn pels en maakte hen zo van het hoofd tot de voeten nat.
Had hij dat gedaan, dan liep hij een meter of twintig ver weg, keerde
zich dan om, boog beleefd voor degenen, die hij had natgemaakt,
lachte vervolgens als een kwajongen, die iemand een poets heeft
gespeeld en verdween daarna weer in het water of langs de oevers
van de Geul.

De halsband
Men had ontdekt dat zekere knecht te Oud-Valkenburg een ijzeren
halsband bezat, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf
te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Op zekere dag dat de
knecht afwezig was, wist men de halsband uit te halen en wilde men
hem vernietigen, door hem in een oven te werpen, die juist gestookt
werd. Op hetzelfde ogenblik dat men de band in het vuur had gegooid, verscheen de knecht plotseling voor de 'ovensmoel' (de muil
van de oven) en haalde de halsband eruit.
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Van vuurmannen
De vuurman tussen Arcen en Velden
Tussen Arcen en Velden dwaalde een vuurman rond; iemand die
tijdens zijn leven de grensstenen van zijn eigendom had verlegd ten
nadele van zijn reingenoten. Men deed het beste hem maar stil
voorbij te laten gaan, wanneer men hem te middernacht toevallig
ontmoette. Men moest dan maar doen of men doof was en niet luisteren naar zijn gedurig gejammer: 'Waar leg ik hem toch? Waar leg
ik hem toch?' Hij bedoelde de gloeiende steen die hij moest dragen
en waarvan hij de oorspronkelijke plaats vergeten scheen.
Tot op een nacht een grappenmaker de plaats passeerde waar de
vuurman zich vertoonde. Hij hoorde het gejammer van het spook
aan en toen dit vlak bij hem was en het hem leek, of de vuurman
dat aan hem vroeg, riep hij hem spottend toe: 'Leg hem, potverd . . .,
waar je hem onrechtvaardig hebt weggehaald!'
Nu kwam de vuurman op hem af, zo gauw als de bliksem. Gelukkig
dat de ander eraan dacht zich driemaal te tekenen met een kruis,
anders was het om zijn leven te doen geweest.

De vuurman van Venlo
Jaren en jaren geleden vertoonde zich in de omstreken van Venlo,
bij de onderste Houtmolen, alle nachten een vuurman. De bewoners
van de omgeving moesten hem ieder jaar een tol betalen, te weten:
een kar zand, een paar blikken schoenen en zeven-en-een-halve
stuiver.
Op zekere avond dat de knecht van de bovenste Houtmolen des
avonds laat met paard en kar uit de stad terugkeerde, zag hij in de
nabijheid van de onderste Houtmolen, boven op de berg een man
staan. Hij meende dat het een vriend van hem was, een die de
bijnaam van de 'Dikke' had en daarom riep hij hem, zonder enige
moedwil, toe: 'Dikke, geef mij eens wat vuur!'
Maar nu kwam de vuurman op hem af. De knecht dreef het paard
aan, te lopen wat het lopen kon en hij had bij de molen nog juist
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de tijd van de kar te springen en de deur van de schuur in het slot
te gooien. Een koolzwarte hand die men des morgens op de schuurdeur vond af geprent, bewees maar al te goed dat de knecht zich het
hele geval niet met een dronken kop had verbeeld.

De vuurman van de Bergerstraat
In een herberg op de Bergerstraat onder Amby, zaten enige ruwe
klanten bij elkaar, eerste dronkemannen die, eenmaal verhit door de
drank, voor niets terugdeinsden. Het gerucht ging toen dat er
's nachts over de Bergerstraat, even voorbij het landgoed van Schoenmaeckers, een vuurman liep.
De dronkemannen wilden hem wel eens zien, dat was juist iets voor
hen. Anderen, die verstandiger waren, raadden het hun af. Weer
anderen wisten te vertellen dat men de vuurman kon verlossen door
hem eenvoudig vuur te vragen.
'Dat wil ik dan wel eens proberen,' riep een van de voornaamste
lawaaimakers. 'Niet langer dan morgenavond steek ik een pijp tabak
bij me en dan kunt ge mij de zakken omkeren eer ik ga en u overtuigen, dat ik geen lucifers bij me heb.' Zo bleef het afgesproken.
De volgende avond dronk de held zich moed in. Zijn kameraden
doorzochten al zijn zakken. Hij had geen lucifers bij zich.
Eer de maan opkwam moest hij gaan, want als die boven de horizon
komt, verdwijnen de vuurmannen.
Hij ging, maar werd niet meer teruggezien.
De vuurman vertoonde zich ook geruime tijd niet meer.
Een tijdje later werd hij weer gezien.
Kennissen van de verdwenene, die de vuurman toen zagen, menen in
hem de gestalte van hun verdwenen kameraad te hebben herkend.
Hij had de vuurman dus wel verlost, maar werd in diens plaats
vuurman, iets waar de verlossing bijna altijd aanleiding toe geeft.

De vuurman uitgedaagd
Bijna alle dorpen kennen hun vuurman en hun geschiedenis is met
afwijking natuurlijk van de plaats-, straat- of wegnamen, vrijwel
ongeveer als de volgende:
Alle avonden kwam er een vuurman de dijk af, die van Borgharen
voorbij Limmel langs de Maas ligt.
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Op de Bek onder Limmel stond een groot huis, waarvan de Ingangspoort nog niet zo heel lang geleden is afgebroken.
Een zoon uit dat huis was met enige jongens uit Limmel aan de
zwier geweest en zij stonden juist bij dat huis, toen de vuurman de
Haarderdijk afkwam.
'Wie durft hem te fluiten?' vroeg er een.
Dat durfden ze wel allemaal met hun dronken koppen. Maar nauwelijks hadden zij gefloten, of de vuurman kwam met een dergelijke
vaart op hen af, dat ze nog maar even de tijd hadden om naar binnen te vluchten en de poort dicht te slaan.
De volgende morgen zagen zij de vijf vingers van een hand in het
hout van de poort gebrand.

De vuurbol
Te Beek diende een Maastrichts meisje bij een brikkenbakkersbaas
om op de kinderen te passen. Op een avond ging ze de deur uit om
nog een boodschap te doen, toen zij heel in de verte een vuurbol in
het veld zag staan. Eer ze echter nog drie passen gedaan had, kwam
de vuurbol op haar af en wel zo snel, dat zij nauwelijks de tijd had,
gauw naar binnen te lopen en de deur dicht te slaan. De volgende
morgen bevond men dat de deur gedeeltelijk geschroeid was.

Andere vuurgeesten
Langs de Maas tussen Roosteren, Echt en Stevensweert, bij de vervallen schans Contelmo, dwaalt elke nacht een vuurman rond. Hij
doet overigens precies als de andere vuurmannen.
Ook door Waalse (Geulle) dwaalde de vuurman . . .
De zielen van de ongedoopte kinderen vertoonden zich des nachts
in de omgeving van Baarlo als vurige vonken. Op zekere nacht lokten zij een priester mee, hij moest hen verlossen. Toen hij zijn mis
voor hun verlossing had opgedragen, stierf hij.
Ook in het Heizelaar te Echt vertonen zich in de zomernachten zieltjes van ongedoopte kinderen, die zo lang moeten dwalen dat zij een
priester hebben gevonden die hen wil verlossen.
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Van juffers en gedaanten zonder kop
De witte juffer van het gebroken slot van Grubhenvorst
Op het einde van de zestiende eeuw vond een vogelvrij verklaard
jonker in een uitspanning te Grubhenvorst een schuilplaats. Hij verliefde zich al spoedig in de dochter van de waardin en het meisje
hield zich, of zij zijn liefde beantwoordde.
De jonker bezocht vaak de ruïnen van het Gebroken Slot en daar
hij vooral gaarne daar rondwandelde bij heldere maneschijn, gaf deze
wijze van doen aanleiding tot praatjes. De fantasie van de dorpsmensen wilde er al gauw iemand van maken die niet pluis was. Hij
trok er zich echter niets van aan.
Terwijl hij weer eens om de ruïnen dwaalde, hoorde hij op de Maas
de gelijkmatige slag van roeiriemen. Het maanlicht hielp hem twee
gedaanten te herkennen, die uit het bootje aan wal stapten en even
later het voetpad naar de ruïnen insloegen. Het waren een jonge
man en een jonge vrouw. Hij meende de stem van de laatste al gauw
te herkennen. Het was zijn geliefde, de dochter uit de herberg waar
hij zijn verblijf hield.
Hij hoorde de man het meisje verwijten doen over haar vriendelijkheid ten opzichte van de vreemde jonker.
'Och,' vergoelijkte dat meisje, 'het moet je niet zo hinderen, wanneer
ik voor hem ook eens wat lief ben. Laat hem zo wijs, als hij is. Hij
blijft toch niet hier. Je weet toch wat we elkaar hebben beloofd.'
Nu kon de jonker zich niet meer inhouden. Hij kwam uit zijn schuilhoek en verweet het meisje haar huichelarij. Al dadelijk kreeg hij van
haar begeleider een slag voor het hoofd, dat hij achterover tuimelde
en in een van de krochten van de ruïne viel.
Het paar hoorde een doffe bons. Zij bogen zich over de diepte heen
en hoorden nu de stem van de jonker. Tussen het gerochel van de
dood door, vervloekte de stervende haar. Zij zou geen rust meer hebben in dit leven en na haar dood voor eeuwig om de plaats van het
misdrijf moeten dolen.
De schrik joeg het meisje een koorts onder de leden en zij stierf reeds
drie dagen daarna. De vloek van de jonker ging in vervulling.
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De geest van de schone dochter van de waardin 'onder de Hnden'
dwaalt sedertdien als een witte juffer bij helder maanlicht in het
spookuur nog door de ruïnen van het Gebroken Slot en over het
voetpad van daar tot aan de Maas.

De groene jonkvrouw van Baarlo
De freule van het slot te Baarlo had een jong ridder trouw beloofd
voor eeuwig, toen hij met de Nassauers tegen de Spanjaarden zou
optrekken. Voordat hij ging liet hij, als pand van zijn trouw, zijn
krijgskas bij haar achter. Men kon immers niet weten hoe het ging
in de strijd. Zij moest de schat bewaren tot hij terugkeerde om dan
haar en zijn schat mede te voeren naar zijn stamslot.
Maar van de vreselijke strijd op de Mookerheide keerde hij niet meer
terug en de jonkvrouw vernam niets meer van de schone ridder.
Haar hele leven lang heeft zij, staande of gezeten voor het hoogste
torenraam van haar slot, nog naar hem uitgezien, of hij nog komen
zou, of zitten treuren en klagen na zijn schat te hebben begraven in
een van de kelders van het slot.
Nog nu, honderden jaren na haar dood, waart haar geest — vanwege de groene sluier waarin hij zich vertoond de 'Groene Vrouw'
genoemd — des nachts nog door het slot, bewaakt er de bruidsschat
van haar liefste en wacht, en wacht of hij nog komen zal.

De witte juffers van Blitterswijk
In de lange straat buiten de Roekenbos te Blitterswijk, spookten
vroeger des nachts twee witte juffers. Een voerman die vrachten reed
tussen Horst, Wanssum en Blitterswijk, ontmoette de witte juffers
op zekere nacht. Zij deden zijn paarden schrikken, spanden de dieren
uit en kantelden zijn kar om. Daarna verdwenen zij.

De

kolverjonkfer

In de Kolverbeemden tussen Eijgelshoven en Rimburg heeft vroeger
een kasteel gestaan, waarop een freule woonde: de Kolverjonkfer of
de Kolverjonkvrouw. Deze jonkvrouw scheen niet te hebben geleefd
gelijk het behoorde, want na haar dood kwam zij spoken in de Kolverbeemden die tot haar eigendom hadden behoord. Zij vertoonde
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zich dan als een vurige gedaante, die soms tot over de bomen vloog.
Personen die des nachts gingen fretteren hebben haar vaker gezien.

De Hovaardige

juffrouw

In vroeger tijden leefde er te Venlo een zeer hovaardige juffrouw;
zij was vooral trots op haar lange en mooie haren.
Na haar dood kwam uit haar graf een doodshoofd met sneeuwwitte
lange haren te voorschijn. Dit hoofd was in de bergplaats van de
Sint-Martinuskerk te Venlo, in het zogenaamde Galgenhuisje, tot
voor ettelijke jaren nog te zien.

Het kaarsje
Op een donkere, stormachtige avond in de herfst ontmoette een landbouwer in het open veld tussen Mechelen en Epen een grote, witte
vrouw met versluierd gelaat. Zij hield hem staande en begon met hem
te praten over de duisternis.
De man was niet erg op zijn gemak, maar begreep dat hij het beste
deed met die vrouw niet te ergeren door haar te willen ontwijken.
Plotseling duwt zij hem een klein brandend kaarsje, dat zij onder
haar mantel verborgen hield, in de hand en verdwijnt of zij in de
grond verzonken is. Over de eerste verbazing heen, vervolgt hij zijn
weg en verwondert zich nog meer over het kaarsje dat hij in de
hand houdt en dat niet uitwaait, ofschoon de bomen bijna breken
van de stormwind.
Toen hij thuis kwam wilde hij het kaarsje uitdoven en uit de hand
leggen. Dit was echter niet mogelijk. Hij moest wachten tot een 'ingewijde', een zogenaamde heksenmeester of heksenbezweerder hem
met zijn kunst daarvan bevrijdde.

De lange juffrouw
Een jonkman uit Limmel-Meerssen had geruime tijd verkering gehad
met een jongedochter van het Limmelerbroek. Ze hadden echter ruzie
met elkaar gekregen en de jongeman vrijde nu met een meisje uit
Weert. Dat eerste meisje van hem had de naam een heks te zijn.
Op zekere nacht, het was van een zondag op een maandag en er was
een feestje geweest, kwam de jonkman na middernacht van het huis
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van zijn meisje en ging naar huis. Zo kwam hij over de weg van
Mariënwaard naar het Limmerlerbroek. Eensklaps ziet hij een ontzettend lange juffrouw voor zich staan. Zij was nog groter dan de
wilgenbomen, die aan weerszijden van de weg langs de bermen
groeiden. Eer hij van zijn eerste schrik bekomen was vroeg die juffrouw hem: 'Wat doe jij nog zo laat op straat?' En voegde erbij: 'Dat
past toch niet!'
'Dan ben jij nog slechter dan ik,' antwoordde de jonkman, 'want je
moest al lang in bed zijn. Voor een man gaat het nog, maar voor een
vrouw past het niet, nog zo laat buiten rond te lopen!'
'Hi-hi-hi!' lachte de lange juffrouw nog en toen was ze ineens verdwenen. Dat moet niemand anders zijn geweest dan zijn vroeger
meisje.

De juffrouw zonder kop
Drikus was op een Vastenavonddinsdag naar het naburige Susteren
geweest en had zich daar, bij zijn tante Seph, aan pannekoek en oud
bier te goed gedaan, zodat het wel elf uur in de avond was, eer hij
met een beneveld hoofd en wankelende schreden naar de Horst terugkeerde. Achter de Middelsgraaf, de grensscheiding tussen Echt en
Susteren gekomen, sloeg hij, om de weg te korten, een voetpad in dat
hem binnen een kwartier tijds door het Doert in de Horst zou brengen. Reeds had Drikus al meer dan een half uur rondgelopen en nog
zag hij de hoeve in de heldere maneschijn niet voor zich opdagen. Hij
doolde door hout- en struikgewas, verloor stilaan het begane pad en
raakte in het meest woeste gedeelte van het bos. Uitgeput van vermoeidheid en misschien nog meer beneveld door het oud bier van
Susteren, legde hij zich neer onder een eikeboom en sliep spoedig in.
Hij kon daar nog niet zo heel lang geslapen hebben, of er vielen hem
drie eikels op de neus. Drikus werd wakker en hoewel hij zich verwonderde, dat er reeds nu in het voorjaar eikels van de bomen vielen, dutte hij weer in.
Daar klonken opeens uit de Echter kerktoren twaalf zware klokslagen door de nacht. Drikus herkende de klank van die klok en
was heel blij dat hij niet al te ver van het dorp was weggedwaald.
Dadelijk stond hij op om op de klank af te gaan en zo uit het bos
te geraken. Nauwelijks was hij helemaal wakker, nadat hij zich de
slaap uit de ogen had gewreven en was de laatste klokslag verstor262

ven, of opeens zag Drikus in zijn nabijheid een blauw vuurtje ontvlammen. Hij begon zich nog minder op zijn gemak te gevoelen toen
hij tevens een gerammel hoorde en zag, hoe een grote ketel op drie
poten kwam aangelopen en, zonder ergens aan te hangen, boven het
vuur bleef zweven. Een beetje daarna begon het uit de ketel te
dampen en de akelige uitwasemingen die eraan ontsnapten, dwongen
Drikus verscheidene keren te niezen.
Daarna hoorde Drikus al weer een ander geluid; het was of aan het
eind van het bos een felle wind opstak en bliksemsnel naderde: alle
bomen sidderden en beefden. Drikus keek naar boven en zag nu, tot
nog grotere schrik, langs de kruinen van de bomen een vurig gespan
naderen. Twee zwarte bokken met vleermuisvlerken trokken een
gloeiende wagen, waarin een gedaante van een juffrouw, gehuld in
een witte mantel, zat. De vrouwelijke gedaante daalde statig bij de
dampende ketel neer en Drikus zag nu bij het schitterende licht van
de wagen, dat hij op de bouwvallen van het 'Slotje' verdoold was.
Hij viel op de knieën en begon God aan te roepen. Opeens klonk
er een 'zilverfijne' stem: 'Weg van hier, oningewijd gemeen volk!'
Drikus keek op en nu zag hij het witte spooksel voor zich staan. Het
wierp de mantel weg. Een bloedrood kleed dekte de slanke gestalte
der juffrouw en in haar handen droeg zij haar bloedend hoofd.
'Wat een brutaliteit!' sprak het hoofd. 'Zo het uur van mijn macht nu
had geslagen, zoudt gij uw roekeloosheid met uw hoofd moeten
boeten!'
'Wat heb ik u gedaan,' vroeg Drikus stamelend, 'en wie zijt gij dan?'
'Ik ben,' antwoordde het spooksel, 'de adellijke dame van dit kasteel,
die hier in het jaar 1498 door de Echtenaren, voordat zij voor de
wapenen van keizer Maximiliaan deze sterkte des nachts moesten
verlaten, werd vermoord. Ik werd zonder genade onthoofd, eer ik
de tijd had, hier op aarde mijn rekening met de eeuwige Rechter in
orde te maken. Daarom vervolg ik hen tot in het laatste geslacht.
Het is uw geluk, dat gij op een dinsdag en niet op een woensdag of
op een vrijdag hier zijt gekomen. Menig Echtenaar was niet zo gelukkig, en als gij wilt weten wat er van verscheidene mensen is geworden, die spoorloos uit Echt zijn verdwenen, dan ga maar eens in
die ketel kijken, daar liggen hun hoofden te braden.' En werkelijk
toonde de juffrouw hem nu de hoofden van drie mensen, die hij goed
gekend had en over wier uiteinde allerlei geruchten in omloop waren.
'Maar,' vervolgde het hoofd van de rampzalige juffrouw, 'het is
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misschien niet minder gelukkig voor mij, dat gij hier zijt; want verneem, dat ik vóór de oorlog in deze streken al mijn geld en mijn
juwelen in drie kisten onder deze grond heb begraven. Vóór mijn
sterven heb ik dit geheim niet kunnen openbaren en nu moet ik
zolang rondspoken op deze plaats, tot er iemand de schat heeft
opgegraven. Eerst dan zal ik verlost zijn. Kom, red mij,' smeekte
de juffrouw zonder kop nu. 'Kom dinsdag terug, breng een helper
mee, maar slechts een, steek brood en zout bij u, doe een paar
nieuwe klompen aan en hier op deze plaats — zij stak een berkehoutje in de grond — zult gij met fonkelnieuwe spaden beginnen te
graven. Op zeven voet diepte zitten de kisten. Doch ik bezweer u,
spreek geen woord onder uw arbeid, want dan zal al uw moeite
tevergeefs zijn. De eerste kist is voor de armen; de tweede voor de
kerk; maar de derde en zwaarste kunt ge samen delen.'
Toen verdween het spook.
Het duurde Drikus te lang eer het de volgende dinsdag was. Zijn
zwager Hannes had zich bereid verklaard met hem mee te gaan.
Op die dag vertrokken de beide mannen, voorzien van brood en
zout, met nieuwe klompen aan de voeten en twaalf nieuwe blinkende
spaden op de rug. Nauwelijks had de klok van Echt twaalf uur
geslagen of Drikus en Hannes begonnen onder een eerbiedig zwijgen
te graven. Zij hadden al geruime tijd gegraven, toen de spade van
Hannes op iets stiet, dat een hol geluid van zich gaf. In zijn blijdschap riep hij nu: 'Drikus, daar zit de heks!' Maar nauwelijks had
hij dit gezegd, of beiden hoorden in de grond een geluid van rinkelende geldstukken, gevolgd door een zware plof. Het waren de kisten
die wel driemaal zo diep als ze eerst lagen in de bodem zonken. De
delvers gaven het graven verder op en vol spijt keerden zij naar huis
terug. Sedert die noodlottige nacht heeft Hannes geen enkel goed
woord meer uit zijn zwager Drikus kunnen krijgen.

De man zonder hop
Een koopman uit Berg-Urmond was tot het vallen van de avond
in Stokkem gebleven en wilde zich nu laten overzetten. De veerman
die aan de Stokkemerzijde van de Maas woonde, en wel aan de
voet der wallen van het kasteel waaraan zeven prinsbisschoppen van
Luik zich doodbouwden, wilde hem niet overzetten en waarschuwde
hem voor de man zonder kop. De koopman spotte ermee: 'Zonder
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tanden zal hij mij niet bijten.' Eindelijk liet de veerman zich toch
bepraten en zette hem over. 'Ik zal het doen, maar ik was mijn
handen in onschuld; ik wil er geen schuld aan hebben en gij moet
het mij niet wijten, wat u overkomt!'
De koopman vervolgde in het eerst rustig zijn weg, maar plotseling
zag hij een reusachtige gedaante naast zich: hij stond stil, de gedaante
ook. Hij wilde de veerman roepen; er belette hem iets de mond te
openen. Toen hij het waagde de gedaante aan te zien zag hij, dat
zij wel vijf meter hoog was en stomp eindigde in een paar brede
schouders. Verschrokken, nu toch de man zonder kop te hebben
ontmoet, keek hij naar de voeten van het monster en zag twee
paardepoten.
Het werd hem nu toch te griezelig. Hij was niet bang van aard en
probeerde zijn weg te vervolgen; de gedaante bleef naast hem. Tot
hij zich herinnerde dat het in zulke omstandigheden goed is het Sintjans Evangelie te bidden. Hij bad het en toen hij kwam aan de
woorden: 'en het Woord is Vlees geworden', verdween het spooksel
met een afschuwelijk gehuil en met achterlating van een helse stank.

De juffrouw zonder kop
Te Sint-Odiliënberg wandelde vroeger omstreeks middernacht altijd
een juffrouw zonder kop over de dijk achter de kerk. Om twaalf
uur precies stond zij daar altijd bij het vondertje, alsof zij op iemand
wachtte. De mensen die naar de gehuchten Postberg of Overen moesten, maakten dan liever een omweg van een half uur, om haar maar
niet te ontmoeten.

De juffrouw zonder hoofd van Cortenbach
Achter het kasteel Cortenbach te Voerendaal wandelt iedere nacht
een juffrouw zonder kop, die vroeger onthoofd werd. Zij komt
's nachts haar hoofd zoeken. Merkt ze dat zij is gezien, dan verandert zij zich in de gedaante van een wit konijn dat op een zwarte
kat rijdt. Wie haar dan durft aan te raken wordt de hele arm opengescheurd.
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De non zonder kop
Boven het jodenkerkhof te Valkenburg is een langwerpig gat in de
oude omwalling van het kasteel op de Dwingel. Wanneer gij daarin
's nachts tussen twaalf-en-één een lichtje ziet branden, dan is dat de
juffrouw of de non zonder kop, die haar nachtelijke dwaaltocht begint om haar erfgoed te bewaken.
Het is Elisa van Valkenburg, die uit het klooster aan de Rijn verdween, toen zij vernam dat haar oudste zuster, Philippine van Valkenburg, gehuwd met Hendrik, graaf van Vlaanderen, het land van
Valkenburg en de heerlijkheid Sittard op 14 april 1353 had verkocht
aan Reinard van Schönau.
Elisa was bij het vernemen van die overdracht waanzinnig geworden en het klooster ontvlucht, om heimelijk het oude stamhuis te betrekken en te bewaken. Na er enige tijd te hebben rondgedwaald,
stierf zij er in verlatenheid.
Sedert keert haar geest 's nachts terug om het vaderlijk erfgoed te
verdedigen en dwaalt zij in de gedaante van een non zonder kop
tussen de ruïnen van het kasteel. Zij draagt daarbij een lampje, welks
vlammetje het licht is, dat ge 's nachts ziet branden in het langwerpige gat in de oude omwalling van het kasteel op de Dwingel, boven
het jodenkerkhof.
En wanneer het over héél het Valkenburgse land windstil is, bewegen
zich in het spookuur de bomen op die plaats toch herhaaldelijk hevig
en zuchten zij.

De wagen vol mensen zonder kop
Onder Brunssum, op een plaats waar vroeger de galg stond, vertoont
zich in stormachtige nachten nog een wagen vol mensen zonder kop.
De wagen rijdt aan met een beangstigend gedruis; toch schijnt hij de
grond niet te raken.

De kanunnik zonder kop
Te Wijk-Maastricht, in de Grachtstraat, heeft een kanunnik gewoond
die de naam had in ongeoorloofde verstandhouding geleefd te hebben met zijn dienstmeid. Zijn geest bleef er spoken.
Het was overigens een goedmoedig spook.
266

Het kwam dan ook al zo gauw de duisternis inviel en de mensen
wezen het na op straat. 'Daar gaat de kanunnik,' zeiden zij. Kwam
er een dronkaard laat naar huis en had vrouwlief haar echtvriend
buitengesloten, zodat deze meende door het raam te moeten binnenkomen, dan was de kanunnik er dadelijk bij, pakte hem bij jas en
broek en liet hem niet binnen.
In de Kattenstraat woonde een meisje dat op een avond de deur
uitging. Toen zij buitenkwam, stond de kanunnik voor haar.
'Wat sta jij hier?' vroeg het meisje.
'Laat mij hier maar staan,' antwoordde de kanunnik.
Toen werd het meisje overmoedig en trok de kanunnik de 'vellen'
die hij altijd over de armen droeg uit. Zij liep daarmee naar boven,
naar haar ouders. Deze eisten van haar dat zij ze terug zou geven.
Dat wilde zij niet doen, waarop de vader naar beneden ging, om ze
de kanunnik terug te geven.
'Neen,' zei de kanunnik, 'wie ze mij heeft afgenomen, moet ze mij
ook zelf teruggeven.'
Toen nam de vader de 'vellen' weer mee naar boven en kwam de
dochter naar beneden en gaf ze de kanunnik terug.
Een paar dagen later werd het meisje echter ziek en stierf kort
daarop.
Andere personen hebben soms het altaar van de kanunnik zien staan
in de Grachtstraat. Het was dan verlicht door brandende kaarsen.
Ook vertoonde de kanunnik zich soms, zijn hoofd in de hand dragend. Vandaar dat hij genoemd werd: de kanunnik zonder kop.
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Van verzuimde bedevaarten
en ongeldige missen
De verzuimde bedevaart
Te Meerssen woonde eens een arm meisje. Haar ouders waren dood
en broers of zusters had zij niet meer, zelfs geen andere naaste verwanten. Waar zij nu zo geheel alleen op de wereld stond, bleef haar
niet veel anders over dan zich als meid te verhuren bij een boer. Dit
deed zij dan ook.
In het begin waren haar meester zeer tevreden over haar. Dat zou
niet lang duren.
Toen het meisje bij de boer kwam, had deze haar de verzorging van
het vee opgedragen. Sinds zij echter op de boerderij was, bemerkte
de boer dat zijn koeien niet meer zoveel melk gaven als vroeger.
Hij sprak erover met zijn vrouw en met zijn kennissen, maar dezen
waren van mening, dat hij de schuld moest zoeken bij het meisje.
Het was immers niet onmogelijk dat het meisje de melk uitdronk of
heimelijk verkocht.
De boer wilde dat eerst niet geloven. Toen de melk steeds minder
werd, dan voor haar komst bij de boer, moest de laatste aan die verdachtmakingen wel wat geloof schenken. Hij gaf het meisje een vermaning en dreigde haar de dienst op te zeggen indien dit niet veranderde.
Er kwam echter geen verandering, zodat de boer haar uit zijn dienst
ontsloeg. Uit medelijden met haar, wijl zij een wees was, had hij al
veel geduld met haar gehad en nog altijd gehoopt dat zij die slechte
gewoonte om melk te verkwanselen, zou hebben afgeleerd. Op die
manier kon hij zijn melk wel zelf verkopen, of uitslurpen, als hij dat
nodig vond, dat moest zij toch wel begrijpen.
Ze schreide van droefheid toen de boer haar ontsloeg, want zij begreep zeer goed dat zij nu spoedig geen onderdak meer zou hebben
en ook niet licht meer zou krijgen, want wie wilde er een meid
hebben, die de naam had te hebben gestolen?
Zij hield tegenover de boer vol, onschuldig te zijn.
'Waar blijft dan in godsnaam de melk?' vroeg de boer.
En toen verhaalde het meisje hem wat haar al geruime tijd bij het
268

melken overkwam, en waarover zij tot nog toe niet had durven
spreken.
ledere avond wanneer zij in de stal ging melken en zij daar een
poosje mee bezig was, kwam er iets achter haar en stiet dan de emmer met melk om. Zij schrok daar telkens hevig over, doch durfde
er de boer niets van zeggen, uit angst dat hij haar zou wegjagen, wijl
zij hem spoken op de hof bracht.
De boer stond over dat verhaal zeer verwonderd; hij bedacht zich
geruime tijd en wist toen geen betere oplossing dan dat het meisje
met hem naar de deken zou gaan en daar vernemen wat deze ervan
zou zeggen.
Zij gingen dan naar de deken en daar vertelde de boer van de mindere opbrengst aan melk en van de vermoedens die hij had; het meisje
vertelde op haar beurt het geheimzinnige geval van de emmer melk,
die telkens werd omgestoten.
De deken toonde zich al even verwonderd als de boer en besloot nog
dezelfde avond bij het meisje in de stal te komen zitten, om te zien
wat er dan gebeurde.
De deken kwam en stelde zich verdekt op in een donkere hoek van
de stal. Het meisje begon te melken en na enige minuten zag de deken
dat er iets de emmer met melk omstiet. Wat het was kon hij niet
zien; dat het gebeurde daar kon hij niet aan twijfelen.
Nadat het meisje klaar was met melken, verliet ook de deken de
stal. De boer die erg benieuwd was naar de afloop, kwam hem al
tegemoet.
'Boer!' zei deze, 'het meisje heeft geen schuld. Ik heb zelf gezien dat
iets de emmer omstiet. Wat het was weet ik niet; wij zullen er echter
achterkomen en daarom kom ik morgenavond terug!'
Daarna keerde hij zich tot het meisje en zeide: 'Morgenavond kom
ik dicht bij je zitten; maar zodra de melkemmer wordt omvergestoten, moet je dadelijk omkijken en zien wat het is.'
De volgende avond nam de deken weer plaats in de stal, dicht bij
het meisje, opdat het niet bang zou zijn. Het meisje kon echter nauwelijks zijn begonnen met melken of daar sloeg de emmer alweer omver. Niet meer zo bang, door de aanwezigheid van de priester, durfde zij omkijken om te zien wat het was. Toen ze dat deed viel ze in
zwijm. Dadelijk sprong de deken op, trok het meisje onder de koe
uit en riep de boer. Deze, doodnieuwsgierig naar de afloop, had zich
gereed gehouden en was nog geen minuut later al in de stal. Geholpen
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door de deken bracht hij het meisje het huis in waar het, na aanwending van gebruikehjke middelen, spoedig was bijgebracht.
De deken vroeg haar toen wat ze dan toch had gezien, dat zij zo
was geschrokken.
'Het was de schim van mijn overleden vader,' antwoordde het meisje.
De deken vroeg haar nu of zij de volgende avond nog eens in de
stal durfde gaan zitten. Hij raadde het haar ten zeerste aan. Daar
hij wel begreep dat het meisje doodsangst uitstond, beloofde hij haar,
naast haar te gaan zitten en haar bij de arm te grijpen, zodra de
emmer weer werd omgestoten. Maar dan moest zij haar vader ook
vragen, wat hij verlangde.
De avond viel en de deken ging vlak naast het meisje zitten. Toen
de emmer weer omver viel, greep de deken haar bij de arm. Het
meisje vermande zich nu, keek om en vroeg haar vader waarom hij
haar dat aandeed.
'Ik heb een gelofte gedaan aan de Heilige Maagd, om barrevoets en
op water en brood een bedevaart te doen naar Scherpenheuvel. Die
gelofte heb ik wetens en willens niet volbracht en daarom kan ik de
hemelse rust niet vinden. Ik kan die gelofte niet meer gestand doen,
maar zo gij die van mij wilt overnemen en barrevoets en op water
en brood naar Scherpenheuvel wilt gaan, zal ik verlost zijn.'
Het meisje bedacht zich even; de deken, die alles had gehoord, drong
bij haar aan en zeide: 'Beloof het hem maar!'
Zij beloofde haar vader nu, de niet volbrachte gelofte te volbrengen,
waarop deze haar nog bedankte en haar beloofde, goed voor haar te
zullen bidden zodra hij verlost was. Daarna verdween de geest.
Na die tijd had het meisje geen last meer en werd de emmer met melk
niet meer omgestoten.
Enige dagen na de laatste verschijning van de schim ging het meisje
barrevoets en op water en brood op weg naar Scherpenheuvel, om de
gelofte van haar vader te volbrengen. Een aantal bewoners van het
dorp, die het bijzondere voorval hadden vernomen, — het was spoedig overal bekend, — sloten zich bij haar aan.
Na de gelofte te hebben volbracht, leefde zij nog maar een half jaar,
want voor degene, die een ziel uit het vagevuur verlost, bidt de verloste zo vurig, dat hij of zij die haar verloste, ook spoedig daarna uit
het leven wordt weggenomen.
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Overgenomen bedevaart
Op het veld 'in het Begien' langs de Kloosteranseldbeek te Kerkrade
zag zekere vrouw altijd iets. Waren anderen bij haar, en zij passeerden dat veld, dan zagen die het niet, maar zij wel. Toen zij weer
eens ging biechten, sprak zij de geestelijke erover. Deze raadde haar:
wanneer zij het nog eens zag, moest ze het vragen wat het begeerde.
Dat deed de vrouw, en nu kreeg zij ten antwoord dat de geest tijdens
zijn leven zich had voorgenomen een bedevaart te doen naar Kevelacr en dit had vergeten. Zolang dit verzuim niet hersteld was, kon
hij de eeuwige rust niet vinden en als iemand dit voor haar wilde
doen, zou hij verlost zijn.
De vrouw beloofde dit en ging. Toen zij van de bedevaart terugkeerde en dat veld weer passeerde, kwam de geest op haar af en
bedankte haar voor zijn verlossing, erbij voegend dat hij ook voor
haar zou bidden. Dat deed hij zo goed, dat de vrouw al drie maanden
later stierf.

Het spook van de Gravenberg
Een meisje te Roggel gaf een jongeman van datzelfde dorp het
trouwwoord, onder belofte een ton olie voor de godslamp te schenken, indien zij haar woord niet gestand deed.
Zij kreeg echter al spoedig zin in een andere jonkman en werd diens
vrouw. Dat geluk duurde niet lang, zij stierf spoedig en nam haar
verplichting met zich mee in het graf. Dat gaf haar geen rust en zij
keerde uit de dood terug om haar familie te smeken haar schuld met
de kerk toch te vereffenen.
Haar familie gaf daar echter weinig om, zij deed niets om de gestrafte ziel te helpen. Nu trof haar wraak hen met zulke plagen, dat
de hardvochtige bloedverwanten ten einde raad een pater uit het
Kruisherenklooster Sint-Elisabeth lieten komen om hen van de geest
te bevrijden.
De pater kwam en verbande de geest van de ongelukkige trouweloze
vrouw, die de trouw brak en haar belofte aan de kerk niet was nagekomen, ten eeuwigen dage naar de Gravenberg.
Daar wordt nog dikwijls door de voorbijganger haar geklaag gehoord, wanneer zij hen toeroept: 'Zij konden mij helpen, maar wilden niet!'
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Het teken van de verloste
Te Meerssen woonde eens een meisje dat ziekelijk was en in Tongeren
zou er een dokter wonen, die een grote naam had geheimzinnige ziekten te genezen. Daar het meisje niet beter werd, besloot haar familie
die dokter eens te raadplegen.
In die tijd waren er nog geen trams en daarom zou haar broer haar
op het paard nemen en naar Tongeren rijden. Zo gezegd, zo gedaan.
Zij gingen en volgden de Tongerse steenweg. Gekomen ter hoogte
van het Maastrichtse kerkhof, zeide het meisje plotseling tegen haar
broer: 'Daar wandelt een witte man onder de bomen!'
'Ik zie niets,' antwoordde haar broer, terwijl zij hun weg vervolgden,
'dat moet je je verbeeld hebben!'
Later moest het meisje voor de tweede maal naar Tongeren en toen
zag zij de witte man weer op dezelfde plaats. Haar broer zag echter
niets. Bij het terugrijden bespeurde zij hem ook niet meer.
De broer sprak er eens over met de deken van Meerssen en deze
vond het geval zo bijzonder, dat hij voorstelde, zijn zuster, wanneer
ze weer naar Tongeren moest, te vergezellen.
De derde keer ging de deken mee. Zij namen ditmaal een rijtuig.
Ongeveer op de plaats waar het meisje de vorige keren die witte man
had gezien, liet de deken stilhouden en stapten zij uit.
Al dadelijk zei het meisje: 'Daar komt hij weer!'
'Waar?' vroeg de deken.
Ze wees in de richting waar zij de witte man zag. Noch de deken,
noch haar broer zagen iets. Onderwijl scheen de geest in de nabijheid
te zijn gekomen, want het meisje zei: 'Nu is hij vlak bij mij!'
'Vraag hem dan wat er van zijn begeerte is!' raadde de deken.
Ze vroeg het de geest. En ofschoon de beide mannen de geest niet
konden zien, hoorden zij hem toch antwoorden op de vraag: 'Gij moet
mij door uw gebed verlossen!'
'Vraag eens of het familie van u is!' moedigde de deken aan.
Het meisje vroeg weer en de geest antwoordde: 'Neen, gij zijt geen
familie van mij en ik niet van u!'
De deken liet toen vragen, wat er moest worden gedaan om hem te
verlossen. De geest antwoordde: 'Ik heb gedurende de laatste jaren
van mijn leven vergeten, na de biecht de mij opgelegde penitentie te
bidden en zolang een ander die onvolbrachte penitentie niet voor mij
bidt, kan ik niet verlost worden.'
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gebouwd, afbetaald. Het was nu geheel hun eigendom. De man had
de laatste termijn bij de aannemer gebracht en vroeg deze nu een
bewijs van eigendom. 'Ik heb vandaag geen tijd,' antwoordde hij, 'ik
moet dat allemaal nog opzoeken! Kom morgen maar terug!'
De oude man kwam de volgende morgen terug en kreeg weer hetzelfde bescheid. Toen hij voor de derde maal kwam, hoorde hij tot
zijn ontzetting dat de aannemer plotseling door een beroerte was gestorven. De oudjes beriepen zich nu op hun eigendomsrecht bij de
kinderen van de overledene, doch die trokken zich daar niets van
aan en zo bleef de oude mensen hun bezit onttrokken.
De oude vrouw had echter een grote devotie tot de heilige Antonius.
Enige dagen na het voorgevallene zat zij op het veld te werken en te
schreien, toen daar een heer voorbijkwam, die haar vroeg, waarom
zij toch zo bedroefd was. Zij meende die heer meer te hebben gezien,
al kon zij zijn gezicht niet goed thuisbrengen. Zij vertelde hem nu
wat hun was overkomen.
Nadat zij haar verhaal gedaan had, zei de heer tot haar: 'Die kwitantie zal ik u wel bezorgen. Kom maar eens mee!'
Hij bracht haar voor een poort die zij nog nooit gezien had en toen
vroeg zij hem: 'Waar brengt gij mij toch? Hier ben ik nog nooit geweest!'
Zij zou maar gerust meekomen, verzekerde de heer haar. Hij bracht
haar nu eerst op een cour en vervolgens in een zaal, waar een aantal
heren bezig waren met biljarten, kaarten, dobbelen en andere spelen.
De heer keerde zich nu naar haar toe en vroeg: 'Kijk nu maar eens
rond, of de heer van wie gij de kwintantie moet hebben hierbij is!'
'Ja!' zei de oude vrouw. 'Daar staat hij!'
'Vraag hem de kwitantie dan maar!'
De aangewezen heer schreef nu op verzoek van het oudje de kwitantie en de twee vingers, waarmede hij ze haar gaf, bleven er verbrand ingeprent.
De heer die de oude vrouw naar deze plaats had geleid, had haar
bevolen niet om te kijken. Hijzelf was aan de deur blijven staan. Zij
keek echter om toen zij wegging en nu zag zij hoe de biljarts, de
tafels, de spelers, de kaarten en alles door elkaar werd geslagen en
met het hoofd naar beneden in een laaiende vuurkolk wegzonk.
Toen de vrouw weer buitenkwam, wilde zij de heer bedanken; hij
was al verdwenen en de poort ook.
Zij ging dadelijk naar de kinderen van de overledene. Deze stonden
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verstomd te kijken. Het was het handschrift van hun vader, wat de
vrouw hun toonde. Zij vroegen haar hoe zij aan die kwitantie kwam.
'Wel, mijnheer heeft mij die gegeven!' Toen vertelde zij alles.
Een van de kinderen begreep dat haar vader verloren was en In
de hel.
'O God,' zuchtte zij, 'dan is het zeker de heilige Antonius geweest,
die heeft u in de hel gebracht!'
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Protestanten-sagen
Het bewijs van Pater Vink
Pater Vink^ preekte een missie in de Sint-Matthiaskerk. In een van
zijn preken verklaarde hij zijn toehoorders dat Luther en Calvijn
verdoemd waren.
De protestanten die toen meester waren in Maastricht, achtten zich
door zijn woorden ten zeerste beledigd en deden hun beklag bij de
militaire overheid van de stad. Pater Vink moest nu voor de rechtbank verschijnen, ten einde over het al of niet verdoemd zijn van
Luther en Calvijn te redetwisten. De protestantse heren stelden zich
daarvan voor dat zij hem wel tot andere gedachten zouden brengen
en dat hij alles daar wel weer zou herroepen.
Het uur van de dagvaarding was gekomen. De predikanten waren
er al voor die tijd en hadden een karrevracht boeken voor het tribunaal bijeengebracht. Die moesten allemaal dienen om de beweringen van pater Vink te ontzenuwen en te verpletteren.
Pater Vink liet wat op zich wachten en de protestanten betreurden
het al dat zij hem niet aan de kaak konden stellen.
Eindelijk, daar kwam pater Vink aan, precies op tijd, maar zonder
een karrevracht boeken.
'Ha-ha!'spotten de protestanten, 'daar komt mijnheer zonder boeken!'
Pater Vink deed of hij dat niet hoorde en het dispuut begon. Gelijk
zou hij echter niet van hen krijgen en daarom voegde hij hun toe:
'Mij wilt gij toch niet geloven. Maar ik zal de duivel hier voor u
laten komen en deze zal voor mij getuigen!'
De protestanten lachten hem uit.
Toen haalde pater Vink een klein boekje voor de dag en begon daar
ijverig in te lezen. Nadat hij dat een poosje had gedaan, hoorden alle
aanwezigen een gerammel van ketenen en opende zich plotseling een
deur, die zij nog nooit gezien hadden, in een der wanden van de zaal.
Uit deze deur trad nu de duivel, twee verdoemden, in ketenen geklonken, voortsleurend.
I Beticht van verraad en als gevolg daarvan de 7 Juni 1638 op het Vrijthof te
Maastricht onthoofd.
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Te midden van de algemene ontzetting brulde de duivel tegen pater
Vink: 'Wat moet gij van mij?'
'Laat die heren nu eens zien, wie gij daar bij u hebt!'
De dodelijk verschrikte protestanten moesten, of ze wilden of niet,
de twee gedaanten aanzien en nu zagen zij dat het werkelijk Luther
en Calvijn waren, door de duivel uit de hel gesleurd om voor de
waarheid der woorden van pater Vink te getuigen.
De protestanten verzochten pater Vink echter om de verschijningen
weer te doen verdwijnen.
Pater Vink antwoordde hun, heimelijk lachend: 'Ik, de mijnheer
zonder boeken, bracht hen hier. Probeert gij met al uw boeken nu
om de duivel en degene die bij hem zijn, weer weg te krijgen.'
De protestanten die wel wisten dat zij dat in geen eeuwigheid gedaan
kregen, moesten zich gewonnen geven en verklaren, dat pater Vink
gelijk had. Zij verzochten hem tevens aan de aanwezigheid van dat
afschuwelijk drietal een einde te maken.
Ziende dat hij hen genoeg had gestraft, nam hij het kleine boekje
weer en las nu de tekst van achteren naar voren. Toen hij het laatste
woord had uitgesproken, verwijderden de duivel en de verdoemde
ketters zich onder hels lawaai van de rammelende ketenen en het
achterlaten van een afschuwelijke stank, weer door de geheimzinnige
deur, die tegelijk met hen verdween.

De zwevende grafsteen
Van Pater Vink wordt nog verteld dat men de grafsteen die boven
zijn lijk ligt, nooit heeft kunnen bevestigen, daar hij zich altijd boven
de gelijke grond verhief, wat als een gedurig wonder werd beschouwd. Om die reden zouden de protestanten zijn lichaam dan ook
elders begraven hebben. Op 8 juli 1936 zou zijn lichaam nog gehéél
onbedorven gevonden zijn.

De beeldstormer gestraft
Toen de beeldstormers in 1566 te Venlo huishielden, woonde daar
een calvinistische brouwer, 'die in het weeshuis voor de borgers met
vergadering broude, gelyk men noch huidigendaagsch daar brout'.
Deze brouwer, ook beeldstormer en een felle vijand van de Moeder
Gods en 'haaren Beelde', liep, de heilige Maegd lasterend, met de an292

dere beeldstormers de grote kerk binnen en komende bij het beeld
van de gebenedijde Maagd, sprak hij Haar aldus smadelijk toe: 'Kom,
Meerken (Marytje), du hebst hier soo lang gestaan sonder dig te
warmen, kom, ik sal dig nou wermen!' Dit zeggende nam hij het
Mariabeeld van het voetstuk, droeg het naar het weeshuis, stak het
in de brouw-oven en liet het verbranden.
Toen de lasteraar nu het bier 'gaar gemaakt had en met de gist
gemaakt, so wilde dat bier niet opgaan of gylen, maar bleef trubbel
en onbequaam, also dat het bier niet wilde opgaan. Menschen, noch
beesten konden dat niet drinken, ja dat meer is, geene beesten wilden
die kaf of zuut eeten. Dese lasteraar heeft daarna geen bier meer
konnen brouen, alsoo dat hy daarna twee ad dreymaal in de asse,
so men seidt, broude en door armoe het brouhuis en de stadt heeft
moeten verlaten.'

De groeiende beeldjes
Aan weerszijden van de oorspronkelijke ingang van de Ned. Herv.
St.-Janskerk te Maastricht, die zich bevond aan de noordzijde van
het gebouw, tegenover de ingang van de St.-Servaaskerk, bevonden
zich twee gedenkstenen, elk met een bas-relief. Deze gedenkstenen
bas-reliëfs vertoonden een bijbelse voorstelling met het geknielde figuurtje van een overleden kanunnik, die nader was aangeduid in een
daaronder aangebracht opschrift. Van die bas-reliëfs heette het dat de
protestanten al herhaaldelijk hadden beproefd ze weg te kappen,
maar steeds vergeefs, want altijd groeiden zij 's nachts weer bij.

De duivel als werver
Op 4 februari 1570 zou zich de duivel verschillende malen hebben
vertoond als werver voor het leger van de Generale Staten.
Petrus Visschers, die als knecht bij Henrichs op den Berg te Merum
diende, reed die dag naar de heide te Sint-Odiliënberg. Hij was met
enige kameraden in het huis van Hendrik aen gen Valderen geweest;
bij het terugkeren naar het huis van zijn meester werd hij in een waterpoel geworpen, daaruit gered en vervolgens door de duivel op een
pereboom geworpen.
Toen nu Peter op de vraag van de duivel wie hij wilde aanhangen,
antwoordde: 'God de Heer!' verliet de boze hem, onder het breken
van vele boomtakken.
Dit wordt nog op de dag van vandaag te Merum verhaald.
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Van onrechtvaardige vonnissen
De onrechtvaardige rechter
Te Maastricht, op het Sint-Servaasklooster, woonde een rechter met
zijn vrouw. Zij hadden geen kinderen. Behalve een dienstmeid hielden
ze een werkvrouw voor het grove werk.
De man van die werkvrouw nu was eens op een keer met zijn vriend,
een andere werkman, gaan wandelen. Onderweg kreeg hij ruzie met
een derde persoon en sloeg die dood. Dat had niemand gezien dan
die vriend.
Thuisgekomen, vertelde hij zijn vrouw wat hij had gedaan. De vrouw
ontzette zich daarover, maar zij bedacht zich niet lang en spoedde
zich naar de vrouw van de rechter en vroeg haar te spreken.
Ze vertelde mevrouw nu alles wat er was gebeurd en nadat zij haar
verhaal had geëindigd, smeekte zij de dame haar man, de rechter,
toch te willen bewerken dat hij niet haar man, die de moord had
begaan, maar de onschuldige werkman die er maar bij tegenwoordig
was geweest, zou veroordelen. Zij redeneerde aldus: die man had
toch geen kinderen en zij met haar man hadden er zeven. Wat moest
zij in godsnaam beginnen wanneer haar man werd veroordeeld en zij
met die arme schapen zonder broodwinner moest achterblijven. De
vriend van haar man verspeelde toch niets; want zijn vrouw zou er
zich wel doorheen slaan.
Verontwaardigd wees mevrouw het misdadige voorstel van de hand;
maar de in 't nauw gebrachte werkvrouw liet niet na en smeekte
haar op de knieën het mogelijke te doen, om haar en haar kinderen
van de ellende en de armoede te redden.
Ten langen laatste liet mevrouw zich bepraten; zij zou er met mijnheer over spreken, doch zij geloofde niet dat het wat zou baten.
Toen mijnheer thuis kwam, was haar eerste werk hem het gebeurde
met de man van de poetsvrouw te vertellen. En daarna, wat de
laatste haar had voorgesteld.
'Zwijg! Dat kan niet gebeuren!' riep de rechter geërgerd.
Mevrouw liet echter niet af en toen de veroordeling plaats had, werd
de onschuldige veroordeeld en de schuldige vrijgesproken.
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Korte tijd daarna stierf de onschuldig veroordeelde van verdriet over
het onrechtvaardige vonnis, in de gevangenis.
Na diens dood had de rechter rust noch duur meer, overal vervolgde
hem de gedachte aan de man, die hij onschuldig veroordeeld had en
die door zijn schuld in de gevangenis was gestorven. Het gevolg
daarvan was dat hij ernstig ziek werd en niet lang daarna stierf,
zonder in de gelegenheid te zijn geweest het onrechtvaardige vonnis
te herroepen; waarvoor het trouwens ook te laat was.
Reeds de eerste nacht na zijn dood werd mevrouw 's nachts om
twaalf uur wakker door een geweldig lawaai op de bovenverdieping.
Deuren vlogen open en dicht. Er kwam iets de trap afhollen. Ook de
deur van de slaapkamer vloog open en eer mevrouw zich nog verder
kon bezinnen, werd ze in haar bed door iets onzichtbaars duchtig
geslagen. Ze durfde van schrik niet kijken en hield zich onder de
dekens verborgen.
Dit gebeurde zo enige nachten achter elkaar en de weduwe begreep
dat het zo niet kon blijven duren.
Zij gebood de meid die niet voor een beetje vervaard was, bij haar
te komen slapen. De meid kwam en sliep bij mevrouw, maar om
twaalf uur gingen de deuren in het hele huis weer open en dicht, er
kwam weer iets de trap afgestormd en mevrouw kreeg weer evengoed
slaag als toen de meid niet bij haar sliep.
Toen verzocht mevrouw de meid voor in het bed te gaan liggen; zij
zou zich dan achter leggen. Ook dat hielp niets. De geest kwam als
gewoonlijk en deerde de meid, die nu voor lag, niet. Hij reikte over
haar heen naar mevrouw en nu kreeg deze haar gewone portie.
De meid kon dat natuurlijk niet volhouden. Zij wilde in dat spookhuis geen dag meer blijven en zei haar dienst op.
Toen zij vertrok ging zij naar de deken van Sint-Servaas en vertelde
hem de hele geschiedenis.
De volgende dag was deze al bij mevrouw. Hij had vernomen dat
zulk rare geruchten over haar huis de ronde deden. Hij had gehoord
dat het er spookte.
Mevrouw begreep dat verzwijgen haar weinig zou helpen. In vertrouwen vertelde zij toen alles wat er was gebeurd. Van de moord
tot de onrechtvaardige veroordeling; van de dood van de onschuldig
veroordeelde en de dood van haar man en ten slotte van het aandeel,
dat zij in deze zaak had.
De deken schudde bij dit alles bedenkelijk het hoofd. Het was een
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treurig geval. Hij had echter medelijden met haar en zou haar, als
het kon, de volgende nacht van de geest bevrijden.
Om twaalf uur 's nachts bevond zich de deken in de kamer bij mevrouw. Nauwelijks had de klok middernacht geslagen of daar begon
het tumult al weer en gingen de deuren open en dicht. Ook kwam er
iets de trappen afgehold, maar op het onderste trapportaal bleef het
staan. Het durfde niet verder want het had de aanwezigheid van de
priester bemerkt.
Niettemin ging het boven voort met razen en pas toen het een uur
sloeg, werd het stil. N a de kamer te hebben gezegend, verliet de
deken het huis, met de belofte de volgende nacht terug te komen.
De deken kwam weer en zijn eerste werk was, de deur van de kamer
van mevrouw open te spannen en in de aldus geopende deur een
tafel te plaatsen. Daarop zette hij een kruisbeeld en aan iedere zijde
daarvan een brandende waskaars. Vervolgens begon hij te bidden en
de geest af te wachten.
Klokslag twaalf uur begon het gestommel op de bovenverdiepingen
al weer. Deuren vlogen open en dicht en holderdebolder daar kwam
de geest de trap af. Hij bleef nu niet staan op het onderste trapportaal, gelijk de dag te voren, doch kwam tot voor de tafel. Daar
kon hij niet meer verder. Toen de deken opkeek zag hij dat het de
overleden rechter was.
'Wat komt gij hier doen?' vroeg hij.
'Mijn vrouw heeft mij diep rampzalig gemaakt', antwoordde de
geest, 'door mij over te halen tot dat onrechtvaardig vonnis. Nu heb
ik geen rust meer, zelfs niet in het graf en in de eeuwigheid!'
Nu gebood de deken de geest achter de tafel te blijven staan en deed
mevrouw aan de andere zijde komen.
Toen zeide hij tot de geest:
'Wat gebeurd is is gebeurd. Hoe pijnlijk en ontzettend het ook mag
wezen, er is niets meer aan te veranderen. En nu verban ik u, in de
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, naar het
prieel achter in de tuin, u nog enkel als gunst toestaande, alle honderd jaar een pas korter bij uw huis te komen!'
Maar eer de geest van de onrechtvaardige rechter verdween, kon hij
nog de ene hand leggen op de schouder van zijn vrouw en de andere
op de tafel en beide bleven daarin geprent, als gebrand.
Het huis waarin dit alles gebeurde staat er nog.
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De lindeboom van Kan
In Kan woonde eens een weduwe wier kind in de Jeker verdronken
was. Kwade tongen betichtten haar van moord. Zij werd voor het
gerecht getrokken en op een zomermiddag zaten de schepenen, onder
voorzitterschap van de schout, bij elkaar onder de dorpsHnde om
recht te spreken in die zaak.
Het was zo heet als het in de zomer maar zijn kan en zo stil dat zich
geen blad op de bomen roerde en er was ook geen wolk te zien.
Voor en tegen in de zaak was al gehoord, of beter gezegd, alleen het
tegen, want er kwam niemand die zich voor de arme weduwe opdeed.
De strenge schout, nog altijd bang dat de gerechtigheid te kort zou
worden gedaan en dat de schepenen, die mee het vonnis moesten
vellen, zich zouden laten beïnvloeden door de meelijwekkende toestand van de arme weduwvrouw, spoorde hen nog eens aan, alleen
rechtvaardig te zijn en eindigde met de volgende woorden: 'Zo min
als het in deze zomerhitte kan sneeuwen en het nacht kan zijn bij
volle zonneschijn, moogt gij gebruik en wet versmaden en deze vrouw
vrijspreken!'
Maar nauwelijks had de schout zo gesproken of, wonder, donkere
wolken pakten zich samen waar eerst geen wolkje te zien was, verduisterden de hemel en doofden de gloed van de zon; het werd al
donkerder en donkerder en de omstanders, zowel rechters als toeschouwers, konden elkaar nauwelijks meer zien. Iedereen schrok van
wat er ging losbreken.
Maar toen de lucht kort daarop klaarde en het noodweer over was,
zagen allen nog een wonder te meer, want heel de linde was overdekt
met sneeuw. Nu kon de menigte zich niet meer inhouden en werd er
van alle zijden geroepen: 'De Hemel heeft gesproken; haar onschuld
is nu bewezen!'
De beschaamde, hardvochtige schout die te streng was geweest, evenals de schepenen, konden haar op dit teken van boven niet anders
dan vrijspreken. Gezamenlijk begaven de rechters, de door God zo
wonderdadig vrijgesprokene en alle toeschouwers zich nu naar de
kerk, om God te danken dat er niet een onrechtvaardig vonnis was
geveld.
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De heg die niet meer groeien wil
Omstreeks 1780 werd een marskramer in de kerker van het kasteel
van de rijksheerlijkheid Rijckholt opgesloten. Hij was ervan beticht
juwelen te hebben ontvreemd uit het vrijheerlijk slot. De man die als
marskramer meermalen het slot had bezocht, ontkende, doch na herhaaldelijk op de pijnbank gelegd te zijn, bekende hij alles wat maar
werd verlangd en werd hij veroordeeld te worden gehangen.
De galg nu stond op de grens van het gebied en men kon ze met de
veroordeelde niet door de poort van het kasteel bereiken, zonder het
gebied van de 'nabuurstaat' te overschrijden; dat mocht niet. Om dat
dus te voorkomen werd er een doorgang in de haag van de tuin gebroken en de veroordeelde daardoor naar de galg geleid, waarna hij
werd gehangen.
Maar de opening die in de haag gemaakt was, wilde niet meer
dichtgroeien. De nieuw geplante dorens wilden niet gedijen. Zij verkwijnden. Alle pogingen om ze te doen groeien mislukten. Dit was
het teken dat men de man onschuldig had gedood!
Een paar jaar later werden de ontvreemde juwelen dan ook teruggevonden in een hoge wilg. Zij lagen in een eksternest dat werd uitgehaald.
De schepenen die het lichtvaardig vonnis velden, werden door de
heer van Rijckholt gedwongen, blootshoofds en barrevoets vergiffenis
te vragen aan de familie van de kramer en een jaarlijkse schadevergoeding van duizend patacons ( ± 2500 gulden) aan zijn nabestaanuit te keren.

De put die niet gedempt kan worden
Op de heuvel te Well waar de galgentoren staat is een put, die niet
meer gedempt kan worden, sedert op die plaats iemand is vermoord
of werd opgehangen, na onschuldig veroordeeld te zijn.
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Varia
spek en eieren in de pan
Daar was eens een vrouw die niet erg van haar man hield en daarom
zon zij erop hem kwijt te raken. Op zekere morgen zou zij gaan
biechten. Haar man die wel wist wat er in haar omging, raadde haar
aan vroeg te gaan, de pastoor was dan al in de kerk. Zij ging dus
heel vroeg, maar nog niet zo vroeg of haar man was haar al voor in
de lege kerk en kroop de biechtstoel in.
Nu kwam zijn vrouw en wist niet beter dan te doen te hebben met
de pastoor. Zij vertelde dat zij haar man graag kwijt was en vroeg
hem wat zij moest doen, om hem kwijt te raken. Haar man deed of
hij zich eens goed bedacht en raadde haar toen: Zij mocht haar man
natuurlijk niet van kant helpen, maar zij moest hem wel altijd het
tegendeel geven, van wat hij vroeg.
De vrouw ging voldaan naar huis.
De man vroeg in het vervolg altijd, wat hij niet graag at en dan gaf
de vrouw hem, wat hij juist hebben wilde. Dan zeide hij:
'Spek en eier in de pan
Doen mich den doedssteek an.'
of ook al:
'Spek en eier en wittebroed
Is miene bittren doed.
Erten en boene
Kinne mien hertsje kroene.'
De vrouw gaf de man natuurlijk zijn bittren dood of zijn doodssteek. Dat had zij al geruime tijd gedaan, maar de man werd met de
dag dikker en zag er hoe langer hoe beter uit. Hij merkte wel, dat
zijn vrouw hem begon te wantrouwen en daarom maakte hij haar
wijs: 'Die eieren en dat spek deugen toch niet voor mij. Ik zie hoe
langer hoe minder. Dat eten is slecht voor mijn ogen.'
Dat was voor de vrouw voldoende om met dat kostelijke eten door
te gaan. Nadat dit weer een tijdje had geduurd, dacht zij toch: hij
wordt maar niet blind. En zij was hem toch zo gaarne kwijt.
'Ach, vrouw,' klaagde de man, toen hij merkte dat zij het niet erg
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meer vertrouwde, 'ik ben mijn leven moe! Ik kan toch niet meer zien
en heb toch niets meer aan het leven. Ik ga mij verdrinken!'
De vrouw hoorde niets liever dan dat; zij raadde het hem voor de
schijn af, maar leidde hem op zijn aandringen toch tot aan de Maas,
want hij kon immers niets meer zien.
'Nu ga ik aan het water staan,' zei hij. 'Ga jij nu wat terug, dan
spring je in galop tegen mij aan en stoot mij 20 in het water!'
De vrouw, blij dat haar liefste wens nu in vervulling zou gaan, ging
en nam de nodige aanloop. De man, die heel goed kon zien, liet haar
aangalopperen, sprong toen vlug terzij en liet haar zodoende in het
water tuimelen.
'Och, lieve man!' riep zij nu, onder het onderduiken en weer bovenkomen: 'Help mij toch! Help mij toch! Ik verdrink!'
'Ach, lieve vrouw,' riep de man terug, terwijl zij voorgoed wegzonk,
'hoe kun je mij dat vragen! Je weet toch wel dat ik blind ben en
niet kan zien, waar je ligt!'

De geheimzinnige kist
Uit de tijd van de revolutionaire woelingen na de grote Europese
oorlog 1914-1918:
'Gistermiddag kwam er een grote kist de Maas afdrijven. Voorbij
de Maasbrug stootte ze aan wal en toen men de kist openmaakte,
zat er een brood, een zwaard en een kalf in.'
Dan wordt er met een gewichtig gezicht verhaald, dat dit alles een
voorspelling zou betekenen, want 'dat brood wordt hongersnood en
dat zwaard revolutie . . . '
De verteller draalt hier wat, om de spanning te laten toenemen en
af te wachten tot een van de toehoorders zo snugger is, om te vragen:
'En het kalf! Wat wordt d a t . . . ? '
Waarop de verteller dan antwoordt, tot vermaak van de andere
toehoorders: 'Dat wordt een koe.'

Het mannetje in de maan
Daar was eens een boer die in de nacht voor Kerstmis nog hout wilde
gaan hakken in het bos. Hij had vergeten te zorgen voor brandhout
en nu zou hij dan met zijn vrouw gedurende de kerstdagen kou moeten lijden. Of het zo zijn moest, het vroor dat het kraakte. Zijn
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vrouw raadde hem af, om in die heilige nacht nog hout te hakken;
zij gaf hem de raad Uever te zien, wat hout bij een van de naaste
buren te lenen of desnoods te kopen; dan ontheiligde hij de hoge dag
(het hoogfeest) tenminste niet.
De boer en de boerin kregen er nog wat woorden over, maar de
boer beloofde toch, om van dat getwist af te zijn, het hout te zullen
kopen. Zijn vrouw, niet gelovend dat hij dat zou doen, riep hem in
haar drift nog na: 'Als je zulk een slecht christen zou zijn, dat je in
de heilige Kerstnacht hout durfde te kappen, dan wenste ik, dat je
met je takkebos in de maan terecht kwam!'
De boer lachte om haar verwensing en nam heimelijk een bijl mee,
want hij was niet van plan ook maar van een buurman brandhout te
lenen, laat staan te kopen.
Het was volle maan toen hij ging, en buiten zo helder als de dag.
De vrouw ging niet naar bed, maar wachtte tot hij terug zou keren.
Zij opende de deur en luisterde, of zij hem niet zou horen kappen,
want het bos was dichtbij. Jawel, daar had je het! Daar was hij
bezig; de slagen klonken door de stilte van de heilige nacht.
De vrouw verbeet haar woede en hield zich gereed, haar man bij zijn
terugkomst eens duchtig de les te lezen. Terwijl zij zo luistert, hoort
zij de bijl niet meer; wel wordt het enige ogenblikken later buiten
duister, net of er een kleine wolk voor de maan schuift. Wie beschrijft haar schrik als ze opkijkt en ziet dat haar verwensing in vervulling is gegaan en dat de gestalte van haar man en van niemand
anders, met een takkebos op de rug, zich daar donker aftekent tegen
het heldere volle maanlicht!

Het uitvinden van de kalender
Te Nederweert leefde eens een brave man, die des zondags gaarne
naar de kerk ging. Hij was echter wat kort van geheugen en zo gebeurde het wel eens dat hij op zaterdag meende al aan de zondag toe
te zijn. Dan trok hij zijn beste kleren aan en ging naar de kerk, waar
hij dan van de koster te horen kreeg dat hij een dag te vroeg was.
Nu was dat wel niet zo erg, want hij kon immers de volgende dag
gaan. Het lukte hem echter ook, dat het al stilletjes maandag werd
en hij dacht: het is pas zondag. Kleedde hij zich dan op zijn zondags
en kwam hij dan aan de kerk, dan stond daar niet de koster, maar
de pastoor. En deze zeide hem dan, dat het niet zondag, maar al
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maandag was; hij gaf hem dan ook nog een vermaning erbij en
waarschuwde hem, toch rekening te houden met zijn ziel en zahgheid.
De man trok zich dat erg aan en hij peinsde er lang over hoe hij dat
toch kon verhelpen. Hij dacht na en dacht na en dacht nog lang na.
Eindelijk had hij het toch gevonden. Hij kwam op de gedachte om
zeven pinnen te maken en er bij zonsopgang telkens een in een turfblok te steken. Wanneer de pinnen allemaal in het turfblok staken,
wist hij, dat het Zondag was en trok hij zijn bes'te kleren weer aan
en ging naar de kerk.
De mensen van Nederweert roemen hoog over de uitvinding van
hun dorpsgenoot, al geven ze toe, dat het nog lang duurde, eer het
turfblok plaats maakte voor papier en de uitvinding van de kalender
zodoende van algemeen nut werd. Maar er is toch ook al ondeugend
verteld, dat het met de uitvinder wel eens zo ging: wanneer hij des
morgens al een pin in de turfblok had gestoken, wist hij soms vijf
minuten later al niet meer, dat hij dat gedaan had. Voor alle zekerheid stak hij er dan nog maar een naast en zo gebeurde het, dat hij
af en toe al des vrijdags met zijn beste pak aan voor de kerkdeur
stond.
De koster lachte hem dan uit, maar de pastoor meende toch — al
was hij wel wat jaloers op die uitvinding — dat, afgezien van alle
nadelen aan die nieuwigheid verbonden, de brave boer nu toch niet
meer te laat kwam.

Hoe de duivel de zaag uitvond
Voordat de zaag bestond zoals wij ze kennen, gebruikten de mensen
een zaagblad zonder tanden.
Op zekere dag waren er twee houtzagers aan het zagen geweest en
hadden daarna wat rust genomen om hun halfelfje te gebruiken.
De duivel die er altijd op uit is het de mensen zo lastig mogelijk te
maken, was in die tussentijd op de balk gekropen en had het zaagblad van onder tot boven vol tanden gekerfd. Hij meende nu de
zagers eens flink beet te zullen nemen.
Toen de beide mannen hun halfelfje naar binnen hadden gewerkt,
hervatten zij hun arbeid weer, maar waren erg verwonderd, dat het
nu zo goed vlotte. Zij wilden toch wel eens weten hoe dat kwam
en bekeken nu hun werktuig eens wat nauwkeuriger en vonden de
inkepingen.
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Hoewel zij verbaasd te kijken stonden wie hun dat kon hebben
geleverd, vonden zij de vinding toch vernuftig en goed bedacht. Zij
verbeterden haar nog wat, door de tanden wat scherper te maken en
de zaag liet nu niets meer te wensen over.
Maar de duivel die dat had aangezien, vloog razend naar zijn schoonmoeder en verwenste zijn lot weer eens een keer te meer, wijl alles
wat hij deed van een vloek in een zegen werd veranderd.

Waarom de duivel de mensen leerde roken
Het was in de tijd dat de mensen nog zo slim niet waren als op de
dag van vandaag. Zij leefden nog eenvoudig en braaf en als ze moe
waren van het werken, wisten ze niets beters te doen dan te bidden.
Dat had de duivel allang verveeld, maar hij had tot dan toe nog
niets geschikts kunnen vinden om de mensen van die goede gewoonte
af te brengen.
Nauwelijks was de tabak ontdekt en de pijp uitgevonden, of de
duivel maakte van die nieuwigheid gebruik, om de mensen van het
gebed af te leiden. Hij voorzag zich nu van tabak en een Goudse pijp
en vermomde zich als een fijngeklede heer. Zo naderde hij, terwijl
hij de blauwe wolken tabaksrook voor zich uitblies, een plaats waar
de arbeiders onder de rusttijd zaten te bidden en bleef daar staan, als
om het gedane werk eens aan te zien.
Er werd hem al dra gevraagd wat hij daar deed, de arbeiders bedoelden zijn roken. 'Dat zal ik u eens gauw vertellen,' begon de duivel. 'Ik rook en wil het u ook wel leren, want het roken verdrijft de
zorg en de moeite en het geeft afleiding en de lange werkdag is veel
gauwer om!'
Nu leerde hij de arbeiders het roken en deze werden er zo verhekst
op, dat zij het niet alleen deden na afloop van het werk, maar ook
tijdens het werk zelf. Zij vonden dat de vreemde wel gelijk had, want
vooral onder het werk vonden zij in hun pijpje smoken verlichting
en afleiding.
Maar onder de schijn van een verlichting van de arbeid had de duivel
hen toch al weer wat losser van hun geloof gemaakt en daar was het
hem om te doen geweest. Het was hem ook volkomen gelukt.
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De waterman
De waterman of de 'man met de haak' bewoont nog alle rivieren,
beken en kanalen in Limburg, waar kleine kinderen te dichtbij komen
spelen.
De meeste ouders hebben slechts zijn groene ogen gezien. Hij grijpt de
ongehoorzame en onvoorzichtige kinderen met een haak en trekt ze
het water in. Zij die er iets meer van zagen, weten dat de man zwart
van huid is en de badende mensen en spelende kinderen verdrinkt,
zodra hij ze met zijn haak in de diepte heeft gesleurd. Daar zuigt hij
hen het bloed uit en houdt hun zielen in omgekeerde kruiken gevangen. Die zielen worden weer verlost door de kruik om te stoten.
Soms verschijnt de waterman met een groene hoed op en ook al als een
grijsaard met een ruige baard van waterplanten en een rode muts
op de verwilderde 'haren'. Hij heeft ook wel eens gele zwemvliezen
tussen de tenen. De verdronkenen die hij gevangen houdt moeten verward vlas spinnen, tot zij verlost worden.

Het Kaïnsteken
Een ieder die bij nevelige winteravonden buiten wandelt, heeft opgemerkt hoe op zijn kleren, baard en haren witte rijp, ook ruwvorst
genoemd, aansloeg.
Daaromtrent wist iemand te vertellen:
Op een dergelijke nevelavond keerde mijn buurman van een nabij
gelegen gehucht huiswaarts en ontmoette onderweg een oude bekende.
Samen pratend over alles en nog meer, wandelden zij voort. Opmerkelijk echter vond het mijn buurman, dat hij 'berijpt' was. Zijn haren,
baard en wollen kleren waren wit, als van een molenaar. De man
naast hem echter bleek hiervan geen last te hebben, aan zijn kleren
was tenminste niets te zien. Dat verwonderde mijn buurman; hij
vroeg, hoe dat kwam. De man zuchtte nu even en sprak: 'Toen ik
vroeger in Duitsland op een steenbakkerij werkte, heb ik bij een
ruzie iemand vermoord. Sinds die tijd heeft nooit meer ruwvorst
vat op mij gehad. En van meer ongelukkige mensen, die evenals ik
een moord begingen, heb ik later hetzelfde vernomen. Eén werd zelfs
door de politie als de schuldige herkend door dit Kaïnsmerk.
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gebouwd, afbetaald. Het was nu geheel hun eigendom. De man had
de laatste termijn bij de aannemer gebracht en vroeg deze nu een
bewijs van eigendom. 'Ik heb vandaag geen tijd,' antwoordde hij, 'ik
moet dat allemaal nog opzoeken! Kom morgen maar terug!'
De oude man kwam de volgende morgen terug en kreeg weer hetzelfde bescheid. Toen hij voor de derde maal kwam, hoorde hij tot
zijn ontzetting dat de aannemer plotseling door een beroerte was gestorven. De oudjes beriepen zich nu op hun eigendomsrecht bij de
kinderen van de overledene, doch die trokken zich daar niets van
aan en zo bleef de oude mensen hun bezit onttrokken.
De oude vrouw had echter een grote devotie tot de heilige Antonius.
Enige dagen na het voorgevallene zat zij op het veld te werken en te
schreien, toen daar een heer voorbijkwam, die haar vroeg, waarom
zij toch zo bedroefd was. Zij meende die heer meer te hebben gezien,
al kon zij zijn gezicht niet goed thuisbrengen. Zij vertelde hem nu
wat hun was overkomen.
Nadat zij haar verhaal gedaan had, zei de heer tot haar: 'Die kwitantie zal ik u wel bezorgen. Kom maar eens mee!'
Hij bracht haar voor een poort die zij nog nooit gezien had en toen
vroeg zij hem: 'Waar brengt gij mij toch? Hier ben ik nog nooit geweest!'
Zij zou maar gerust meekomen, verzekerde de heer haar. Hij bracht
haar nu eerst op een cour en vervolgens in een zaal, waar een aantal
heren bezig waren met biljarten, kaarten, dobbelen en andere spelen.
De heer keerde zich nu naar haar toe en vroeg: 'Kijk nu maar eens
rond, of de heer van wie gij de kwintantie moet hebben hierbij is!'
'Ja!' zei de oude vrouw. 'Daar staat hij!'
'Vraag hem de kwitantie dan maar!'
De aangewezen heer schreef nu op verzoek van het oudje de kwitantie en de twee vingers, waarmede hij ze haar gaf, bleven er verbrand ingeprent.
De heer die de oude vrouw naar deze plaats had geleid, had haar
bevolen niet om te kijken. Hijzelf was aan de deur blijven staan. Zij
keek echter om toen zij wegging en nu zag zij hoe de biljarts, de
tafels, de spelers, de kaarten en alles door elkaar werd geslagen en
met het hoofd naar beneden in een laaiende vuurkolk wegzonk.
Toen de vrouw weer buitenkwam, wilde zij de heer bedanken; hij
was al verdwenen en de poort ook.
Zij ging dadelijk naar de kinderen van de overledene. Deze stonden
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verstomd te kijken. Het was het handschrift van hun vader, wat de
vrouw hun toonde. Zij vroegen haar hoe zij aan die kwitantie kwam.
'Wel, mijnheer heeft mij die gegeven!' Toen vertelde zij alles.
Een van de kinderen begreep dat haar vader verloren was en in
de hel.
'O God,' zuchtte zij, 'dan is het zeker de heilige Antonius geweest,
die heeft u in de hel gebracht!'
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Protestanten-sagen
Het bewijs van Pater Vink
Pater Vink^ preekte een missie in de Sint-Matthiaskerk. In een van
zijn preken verklaarde hij zijn toehoorders dat Luther en Calvijn
verdoemd waren.
De protestanten die toen meester waren in Maastricht, achtten zich
door zijn woorden ten zeerste beledigd en deden hun beklag bij de
militaire overheid van de stad. Pater Vink moest nu voor de rechtbank verschijnen, ten einde over het al of niet verdoemd zijn van
Luther en Calvijn te redetwisten. De protestantse heren stelden zich
daarvan voor dat zij hem wel tot andere gedachten zouden brengen
en dat hij alles daar wel weer zou herroepen.
Het uur van de dagvaarding was gekomen. De predikanten waren
er al voor die tijd en hadden een karrevracht boeken voor het tribunaal bijeengebracht. Die moesten allemaal dienen om de beweringen van pater Vink te ontzenuwen en te verpletteren.
Pater Vink liet wat op zich wachten en de protestanten betreurden
het al dat zij hem niet aan de kaak konden stellen.
Eindelijk, daar kwam pater Vink aan, precies op tijd, maar zonder
een karrevracht boeken.
'Ha-ha!'spotten de protestanten, 'daar komt mijnheer zonder boeken!'
Pater Vink deed of hij dat niet hoorde en het dispuut begon. Gelijk
zou hij echter niet van hen krijgen en daarom voegde hij hun toe:
'Mij wilt gij toch niet geloven. Maar ik zal de duivel hier voor u
laten komen en deze zal voor mij getuigen!'
De protestanten lachten hem uit.
Toen haalde pater Vink een klein boekje voor de dag en begon daar
ijverig in te lezen. Nadat hij dat een poosje had gedaan, hoorden alle
aanwezigen een gerammel van ketenen en opende zich plotseling een
deur, die zij nog nooit gezien hadden, in een der wanden van de zaal.
Uit deze deur trad nu de duivel, twee verdoemden, in ketenen geklonken, voortsleurend.
I Beticht van verraad en als gevolg daarvan de 7 Juni 1638 op het Vrijthof te
Maastricht onthoofd.
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Te midden van de algemene ontzetting brulde de duivel tegen pater
Vink: 'Wat moet gij van mij?'
'Laat die heren nu eens zien, wie gij daar bij u hebt!'
De dodelijk verschrikte protestanten moesten, of ze wilden of niet,
de twee gedaanten aanzien en nu zagen zij dat het werkelijk Luther
en Calvijn waren, door de duivel uit de hel gesleurd om voor de
waarheid der woorden van pater Vink te getuigen.
De protestanten verzochten pater Vink echter om de verschijningen
weer te doen verdwijnen.
Pater Vink antwoordde hun, heimelijk lachend: 'Ik, de mijnheer
zonder boeken, bracht hen hier. Probeert gij met al uw boeken nu
om de duivel en degene die bij hem zijn, weer weg te krijgen.'
De protestanten die wel wisten dat zij dat in geen eeuwigheid gedaan
kregen, moesten zich gewonnen geven en verklaren, dat pater Vink
gelijk had. Zij verzochten hem tevens aan de aanwezigheid van dat
afschuwelijk drietal een einde te maken.
Ziende dat hij hen genoeg had gestraft, nam hij het kleine boekje
weer en las nu de tekst van achteren naar voren. Toen hij het laatste
woord had uitgesproken, verwijderden de duivel en de verdoemde
ketters zich onder hels lawaai van de rammelende ketenen en het
achterlaten van een afschuwelijke stank, weer door de geheimzinnige
deur, die tegelijk met hen verdween.

De zwevende grafsteen
Van Pater Vink wordt nog verteld dat men de grafsteen die boven
zijn lijk ligt, nooit heeft kunnen bevestigen, daar hij zich altijd boven
de gelijke grond verhief, wat als een gedurig wonder werd beschouwd. Om die reden zouden de protestanten zijn lichaam dan ook
elders begraven hebben. Op 8 juli 1936 zou zijn lichaam nog geheel
onbedorven gevonden zijn.

De beeldstormer gestraft
Toen de beeldstormers in ij66 te Venlo huishielden, woonde daar
een calvinistische brouwer, 'die in het weeshuis voor de borgers met
vergadering broude, gelyk men noch huidigendaagsch daar brout'.
Deze brouwer, ook beeldstormer en een felle vijand van de Moeder
Gods en 'haaren Beelde', liep, de heilige Maegd lasterend, met de an292

dere beeldstormers de grote kerk binnen en komende bij het beeld
van de gebenedijde Maagd, sprak hij Haar aldus smadelijk toe: 'Kom,
Meerken (Marytje), du hebst hier soo lang gestaan sonder dig te
wermen, kom, ik sal dig nou wermen!' Dit zeggende nam hij het
Mariabeeld van het voetstuk, droeg het naar het weeshuis, stak het
in de brouw-oven en liet het verbranden.
Toen de lasteraar nu het bier 'gaar gemaakt had en met de gist
gemaakt, so wilde dat bier niet opgaan of gylen, maar bleef trubbel
en onbequaam, also dat het bier niet wilde opgaan. Menschen, noch
beesten konden dat niet drinken, ja dat meer is, geene beesten wilden
die kaf of zuut eeten. Dese lasteraar heeft daarna geen bier meer
konnen brouen, alsoo dat hy daarna twee ad dreymaal in de asse,
so men seidt, broude en door armoe het brouhuis en de stadt heeft
moeten verlaten.'

De groeiende beeldjes
Aan weerszijden van de oorspronkelijke ingang van de Ned. Herv.
St.-Janskerk te Maastricht, die zich bevond aan de noordzijde van
het gebouw, tegenover de ingang van de St.-Servaaskerk, bevonden
zich twee gedenkstenen, elk met een bas-relief. Deze gedenkstenen
bas-reliëfs vertoonden een bijbelse voorstelling met het geknielde figuurtje van een overleden kanunnik, die nader was aangeduid in een
daaronder aangebracht opschrift. Van die bas-reliëfs heette het dat de
protestanten al herhaaldelijk hadden beproefd ze weg te kappen,
maar steeds vergeefs, want altijd groeiden zij 's nachts weer bij.

De duivel als werver
Op 4 februari 1570 zou zich de duivel verschillende malen hebben
vertoond als werver voor het leger van de Generale Staten.
Petrus Visschers, die als knecht bij Henrichs op den Berg te Merum
diende, reed die dag naar de heide te Sint-Odiliënberg. Hij was met
enige kameraden in het huis van Hendrik aen gen Valderen geweest;
bij het terugkeren naar het huis van zijn meester werd hij in een waterpoel geworpen, daaruit gered en vervolgens door de duivel op een
pereboom geworpen.
Toen nu Peter op de vraag van de duivel wie hij wilde aanhangen,
antwoordde: 'God de Heer!' verliet de boze hem, onder het breken
van vele boomtakken.
Dit wordt nog op de dag van vandaag te Merum verhaald.
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Van onrechtvaardige vonnissen
De onrechtvaardige rechter
Te Maastricht, op het Sint-Servaasklooster, woonde een rechter met
zijn vrouw. Zij hadden geen kinderen. Behalve een dienstmeid hielden
ze een werkvrouw voor het grove werk.
De man van die werkvrouw nu was eens op een keer met zijn vriend,
een andere werkman, gaan wandelen. Onderweg kreeg hij ruzie met
een derde persoon en sloeg die dood. Dat had niemand gezien dan
die vriend.
Thuisgekomen, vertelde hij zijn vrouw wat hij had gedaan. De vrouw
ontzette zich daarover, maar zij bedacht zich niet lang en spoedde
zich naar de vrouw van de rechter en vroeg haar te spreken.
Ze vertelde mevrouw nu alles wat er was gebeurd en nadat zij haar
verhaal had geëindigd, smeekte zij de dame haar man, de rechter,
toch te willen bewerken dat hij niet haar man, die de moord had
begaan, maar de onschuldige werkman die er maar bij tegenwoordig
was geweest, zou veroordelen. Zij redeneerde aldus: die man had
toch geen kinderen en zij met haar man hadden er zeven. Wat moest
zij in godsnaam beginnen wanneer haar man werd veroordeeld en zij
met die arme schapen zonder broodwinner moest achterblijven. De
vriend van haar man verspeelde toch niets; want zijn vrouw zou er
zich wel doorheen slaan.
Verontwaardigd wees mevrouw het misdadige voorstel van de hand;
maar de in 't nauw gebrachte werkvrouw liet niet na en smeekte
haar op de knieën het mogelijke te doen, om haar en haar kinderen
van de ellende en de armoede te redden.
Ten langen laatste liet mevrouw zich bepraten; zij zou er met mijnheer over spreken, doch zij geloofde niet dat het wat zou baten.
Toen mijnheer thuis kwam, was haar eerste werk hem het gebeurde
met de man van de poetsvrouw te vertellen. En daarna, wat de
laatste haar had voorgesteld.
'Zwijg! Dat kan niet gebeuren!' riep de rechter geërgerd.
Mevrouw liet echter niet af en toen de veroordeling plaats had, werd
de onschuldige veroordeeld en de schuldige vrijgesproken.
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Korte tijd daarna stierf de onschuldig veroordeelde van verdriet over
het onrechtvaardige vonnis, in de gevangenis.
Na diens dood had de rechter rust noch duur meer, overal vervolgde
hem de gedachte aan de man, die hij onschuldig veroordeeld had en
die door zijn schuld in de gevangenis was gestorven. Het gevolg
daarvan was dat hij ernstig ziek werd en niet lang daarna stierf,
zonder in de gelegenheid te zijn geweest het onrechtvaardige vonnis
te herroepen; waarvoor het trouwens ook te laat was.
Reeds de eerste nacht na zijn dood werd mevrouw 's nachts om
twaalf uur wakker door een geweldig lawaai op de bovenverdieping.
Deuren vlogen open en dicht. Er kwam iets de trap afhollen. Ook de
deur van de slaapkamer vloog open en eer mevrouw zich nog verder
kon bezinnen, werd ze in haar bed door iets onzichtbaars duchtig
geslagen. Ze durfde van schrik niet kijken en hield zich onder de
dekens verborgen.
Dit gebeurde zo enige nachten achter elkaar en de weduwe begreep
dat het zo niet kon blijven duren.
Zij gebood de meid die niet voor een beetje vervaard was, bij haar
te komen slapen. De meid kwam en sliep bij mevrouw, maar om
twaalf uur gingen de deuren in het hele huis weer open en dicht, er
kwam weer iets de trap afgestormd en mevrouw kreeg weer evengoed
slaag als toen de meid niet bij haar sliep.
Toen verzocht mevrouw de meid voor in het bed te gaan liggen; zij
zou zich dan achter leggen. Ook dat hielp niets. De geest kwam als
gewoonlijk en deerde de meid, die nu voor lag, niet. Hij reikte over
haar heen naar mevrouw en nu kreeg deze haar gewone portie.
De meid kon dat natuurlijk niet volhouden. Zij wilde in dat spookhuis geen dag meer blijven en zei haar dienst op.
Toen zij vertrok ging zij naar de deken van Sint-Servaas en vertelde
hem de hele geschiedenis.
De volgende dag was deze al bij mevrouw. Hij had vernomen dat
zulk rare geruchten over haar huis de ronde deden. Hij had gehoord
dat het er spookte.
Mevrouw begreep dat verzwijgen haar weinig zou helpen. In vertrouwen vertelde zij toen alles wat er was gebeurd. Van de moord
tot de onrechtvaardige veroordeling; van de dood van de onschuldig
veroordeelde en de dood van haar man en ten slotte van het aandeel,
dat zij in deze zaak had.
De deken schudde bij dit alles bedenkelijk het hoofd. Het was een
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treurig geval. Hij had echter medelijden met haar en zou haar, als
het kon, de volgende nacht van de geest bevrijden.
Om twaalf uur 's nachts bevond zich de deken in de kamer bij mevrouw. Nauwelijks had de klok middernacht geslagen of daar begon
het tumult al weer en gingen de deuren open en dicht. Ook kwam er
iets de trappen afgehold, maar op het onderste trapportaal bleef het
staan. Het durfde niet verder want het had de aanwezigheid van de
priester bemerkt.
Niettemin ging het boven voort met razen en pas toen het een uur
sloeg, werd het stil. Na de kamer te hebben gezegend, verliet de
deken het huis, met de belofte de volgende nacht terug te komen.
De deken kwam weer en zijn eerste werk was, de deur van de kamer
van mevrouw open te spannen en in de aldus geopende deur een
tafel te plaatsen. Daarop zette hij een kruisbeeld en aan iedere zijde
daarvan een brandende waskaars. Vervolgens begon hij te bidden en
de geest af te wachten.
Klokslag twaalf uur begon het gestommel op de bovenverdiepingen
al weer. Deuren vlogen open en dicht en holderdebolder daar kwam
de geest de trap af. Hij bleef nu niet staan op het onderste trapportaal, gelijk de dag te voren, doch kwam tot voor de tafel. Daar
kon hij niet meer verder. Toen de deken opkeek zag hij dat het de
overleden rechter was.
'Wat komt gij hier doen?' vroeg hij.
'Mijn vrouw heeft mij diep rampzalig gemaakt', antwoordde de
geest, 'door mij over te halen tot dat onrechtvaardig vonnis. Nu heb
ik geen rust meer, zelfs niet in het graf en in de eeuwigheid!'
Nu gebood de deken de geest achter de tafel te blijven staan en deed
mevrouw aan de andere zijde komen.
Toen zeide hij tot de geest:
'Wat gebeurd is is gebeurd. Hoe pijnlijk en ontzettend het ook mag
wezen, er is niets meer aan te veranderen. En nu verban ik u, in de
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, naar het
prieel achter in de tuin, u nog enkel als gunst toestaande, alle honderd jaar een pas korter bij uw huis te komen!'
Maar eer de geest van de onrechtvaardige rechter verdween, kon hij
nog de ene hand leggen op de schouder van zijn vrouw en de andere
op de tafel en beide bleven daarin geprent, als gebrand.
Het huis waarin dit alles gebeurde staat er nog.
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De lindeboom van Kan
In Kan woonde eens een weduwe wier kind in de Jeker verdronken
was. Kwade tongen betichtten haar van moord. Zij werd voor het
gerecht getrokken en op een zomermiddag zaten de schepenen, onder
voorzitterschap van de schout, bij elkaar onder de dorpslinde om
recht te spreken in die zaak.
Het was zo heet als het in de zomer maar zijn kan en zo stil dat zich
geen blad op de bomen roerde en er was ook geen wolk te zien.
Voor en tegen in de zaak was al gehoord, of beter gezegd, alleen het
tegen, want er kwam niemand die zich voor de arme weduwe opdeed.
De strenge schout, nog altijd bang dat de gerechtigheid te kort zou
worden gedaan en dat de schepenen, die mee het vonnis moesten
vellen, zich zouden laten beïnvloeden door de meelijwekkende toestand van de arme weduwvrouw, spoorde hen nog eens aan, alleen
rechtvaardig te zijn en eindigde met de volgende woorden: 'Zo min
als het in deze zomerhitte kan sneeuwen en het nacht kan zijn bij
volle zonneschijn, moogt gij gebruik en wet versmaden en deze vrouw
vrijspreken!'
Maar nauwelijks had de schout zo gesproken of, wonder, donkere
wolken pakten zich samen waar eerst geen wolkje te zien was, verduisterden de hemel en doofden de gloed van de zon; het werd al
donkerder en donkerder en de omstanders, zowel rechters als toeschouwers, konden elkaar nauwelijks meer zien. Iedereen schrok van
wat er ging losbreken.
Maar toen de lucht kort daarop klaarde en het noodweer over was,
zagen allen nog een wonder te meer, want heel de linde was overdekt
met sneeuw. Nu kon de menigte zich niet meer inhouden en werd er
van alle zijden geroepen: 'De Hemel heeft gesproken; haar onschuld
is nu bewezen!'
De beschaamde, hardvochtige schout die te streng was geweest, evenals de schepenen, konden haar op dit teken van boven niet anders
dan vrijspreken. Gezamenlijk begaven de rechters, de door God zo
wonderdadig vrijgesprokene en alle toeschouwers zich nu naar de
kerk, om God te danken dat er niet een onrechtvaardig vonnis was
geveld.

^97

De heg die niet meer groeien wil
Omstreeks 1780 werd een marskramer in de kerker van het kasteel
van de rijksheerlijkheid Rijckholt opgesloten. Hij was ervan beticht
juwelen te hebben ontvreemd uit het vrijheerlijk slot. De man die als
marskramer meermalen het slot had bezocht, ontkende, doch na herhaaldelijk op de pijnbank gelegd te zijn, bekende hij alles wat maar
werd verlangd en werd hij veroordeeld te worden gehangen.
De galg nu stond op de grens van het gebied en men kon ze met de
veroordeelde niet door de poort van het kasteel bereiken, zonder het
gebied van de 'nabuurstaat' te overschrijden; dat mocht niet. Om dat
dus te voorkomen werd er een doorgang in de haag van de tuin gebroken en de veroordeelde daardoor naar de galg geleid, waarna hij
werd gehangen.
Maar de opening die in de haag gemaakt was, wilde niet meer
dichtgroeien. De nieuw geplante dorens wilden niet gedijen. Zij verkwijnden. Alle pogingen om ze te doen groeien mislukten. Dit was
het teken dat men de man onschuldig had gedood!
Een paar jaar later werden de ontvreemde juwelen dan ook teruggevonden in een hoge wilg. Zij lagen in een eksternest dat werd uitgehaald.
De schepenen die het lichtvaardig vonnis velden, werden door de
heer van Rijckholt gedwongen, blootshoofds en barrevoets vergiffenis
te vragen aan de familie van de kramer en een jaarlijkse schadevergoeding van duizend patacons ( ± 2500 gulden) aan zijn nabestaanuit te keren.

De put die niet gedempt kan worden
Op de heuvel te Well waar de galgentoren staat is een put, die niet
meer gedempt kan worden, sedert op die plaats iemand is vermoord
of werd opgehangen, na onschuldig veroordeeld te zijn.
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Varia
spek en eieren in de pan
Daar was eens een vrouw die niet erg van haar man hield en daarom
zon zij erop hem kwijt te raken. Op zekere morgen zou zij gaan
biechten. Haar man die wel wist wat er in haar omging, raadde haar
aan vroeg te gaan, de pastoor was dan al in de kerk. Zij ging dus
heel vroeg, maar nog niet zo vroeg of haar man was haar al voor in
de lege kerk en kroop de biechtstoel in.
Nu kwam zijn vrouw en wist niet beter dan te doen te hebben met
de pastoor. Zij vertelde dat zij haar man graag kwijt was en vroeg
hem wat zij moest doen, om hem kwijt te raken. Haar man deed of
hij zich eens goed bedacht en raadde haar toen: Zij mocht haar man
natuurlijk niet van kant helpen, maar zij moest hem wel altijd het
tegendeel geven, van wat hij vroeg.
De vrouw ging voldaan naar huis.
De man vroeg in het vervolg altijd, wat hij niet graag at en dan gaf
de vrouw hem, wat hij juist hebben wilde. Dan zeide hij:
'Spek en eier in de pan
Doen mich den doedssteek an.'
of ook al:
'Spek en eier en wittebroed
Is miene bittren doed.
Erten en boene
Kinne mien hertsje kroene.'
De vrouw gaf de man natuurlijk zijn bittren dood of zijn doodssteek. Dat had zij al geruime tijd gedaan, maar de man werd met de
dag dikker en zag er hoe langer hoe beter uit. Hij merkte wel, dat
zijn vrouw hem begon te wantrouwen en daarom maakte hij haar
wijs: 'Die eieren en dat spek deugen toch niet voor mij. Ik zie hoe
langer hoe minder. Dat eten is slecht voor mijn ogen.'
Dat was voor de vrouw voldoende om met dat kostelijke eten door
te gaan. Nadat dit weer een tijdje had geduurd, dacht zij toch: hij
wordt maar niet blind. En zij was hem toch zo gaarne kwijt.
'Ach, vrouw,' klaagde de man, toen hij merkte dat zij het niet erg
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meer vertrouwde, 'ik ben mijn leven moe! Ik kan toch niet meer zien
en heb toch niets meer aan het leven. Ik ga mij verdrinken!'
De vrouw hoorde niets liever dan dat; zij raadde het hem voor de
schijn af, maar leidde hem op zijn aandringen toch tot aan de Maas,
want hij kon immers niets meer zien.
'Nu ga ik aan het water staan,' zei hij. 'Ga jij nu wat terug, dan
spring je in galop tegen mij aan en stoot mij zo in het water!'
De vrouw, blij dat haar liefste wens nu in vervulling zou gaan, ging
en nam de nodige aanloop. De man, die heel goed kon zien, liet haar
aangalopperen, sprong toen vlug terzij en liet haar zodoende in het
water tuimelen.
'Och, lieve man!' riep zij nu, onder het onderduiken en weer bovenkomen: 'Help mij toch! Help mij toch! Ik verdrink!'
'Ach, lieve vrouw,' riep de man terug, terwijl zij voorgoed wegzonk,
'hoe kun je mij dat vragen! Je weet toch wel dat ik blind ben en
niet kan zien, waar je ligt!'

De geheimzinnige kist
Uit de tijd van de revolutionaire woelingen na de grote Europese
oorlog 1914-1918:
'Gistermiddag kwam er een grote kist de Maas afdrijven. Voorbij
de Maasbrug stootte ze aan wal en toen men de kist openmaakte,
zat er een brood, een zwaard en een kalf in.'
Dan wordt er met een gewichtig gezicht verhaald, dat dit alles een
voorspelling zou betekenen, want 'dat brood wordt hongersnood en
dat zwaard revolutie . . . '
De verteller draalt hier wat, om de spanning te laten toenemen en
af te wachten tot een van de toehoorders zo snugger is, om te vragen:
'En het kalf! Wat wordt d a t . . .?'
Waarop de verteller dan antwoordt, tot vermaak van de andere
toehoorders: 'Dat wordt een koe.'

Het mannetie in de maan
Daar was eens een boer die in de nacht voor Kerstmis nog hout wilde
gaan hakken in het bos. Hij had vergeten te zorgen voor brandhout
en nu zou hij dan met zijn vrouw gedurende de kerstdagen kou moeten lijden. Of het zo zijn moest, het vroor dat het kraakte. Zijn
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vrouw raadde hem af, om in die heilige nacht nog hout te hakken;
zij gaf hem de raad liever te zien, wat hout bij een van de naaste
buren te lenen of desnoods te kopen; dan ontheiligde hij de hoge dag
(het hoogfeest) tenminste niet.
De boer en de boerin kregen er nog wat woorden over, maar de
boer beloofde toch, om van dat getwist af te zijn, het hout te zullen
kopen. Zijn vrouw, niet gelovend dat hij dat zou doen, riep hem in
haar drift nog na: 'Als je zulk een slecht christen zou zijn, dat je in
de heilige Kerstnacht hout durfde te kappen, dan wenste ik, dat je
met je takkebos in de maan terecht kwam!'
De boer lachte om haar verwensing en nam heimelijk een bijl mee,
want hij was niet van plan ook maar van een buurman brandhout te
lenen, laat staan te kopen.
Het was volle maan toen hij ging, en buiten zo helder als de dag.
De vrouw ging niet naar bed, maar wachtte tot hij terug zou keren.
Zij opende de deur en luisterde, of zij hem niet zou horen kappen,
want het bos was dichtbij. Jawel, daar had je het! Daar was hij
bezig; de slagen klonken door de stilte van de heilige nacht.
De vrouw verbeet haar woede en hield zich gereed, haar man bij zijn
terugkomst eens duchtig de les te lezen. Terwijl zij zo luistert, hoort
zij de bijl niet meer; wel wordt het enige ogenblikken later buiten
duister, net of er een kleine wolk voor de maan schuift. Wie beschrijft haar schrik als ze opkijkt en ziet dat haar verwensing in vervulling is gegaan en dat de gestalte van haar man en van niemand
anders, met een takkebos op de rug, zich daar donker aftekent tegen
het heldere volle maanlicht!

Het uitvinden van de kalender
Te Nederweert leefde eens een brave man, die des zondags gaarne
naar de kerk ging. Hij was echter wat kort van geheugen en zo gebeurde het wel eens dat hij op zaterdag meende al aan de zondag toe
te zijn. Dan trok hij zijn beste kleren aan en ging naar de kerk, waar
hij dan van de koster te horen kreeg dat hij een dag te vroeg was.
Nu was dat wel niet zo erg, want hij kon immers de volgende dag
gaan. Het lukte hem echter ook, dat het al stilletjes maandag werd
en hij dacht: het is pas zondag. Kleedde hij zich dan op zijn zondags
en kwam hij dan aan de kerk, dan stond daar niet de koster, maar
de pastoor. En deze zeide hem dan, dat het niet zondag, maar al
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maandag was; hij gaf hem dan ook nog een vermaning erbij en
waarschuwde hem, toch rekening te houden met zijn ziel en zaligheid.
De man trok zich dat erg aan en hij peinsde er lang over hoe hij dat
toch kon verhelpen. Hij dacht na en dacht na en dacht nog lang na.
Eindelijk had hij het toch gevonden. Hij kwam op de gedachte om
zeven pinnen te maken en er bij zonsopgang telkens een in een turfblok te steken. Wanneer de pinnen allemaal in het turfblok staken,
wist hij, dat het Zondag was en trok hij zijn bes'te kleren weer aan
en ging naar de kerk.
De mensen van Nederweert roemen hoog over de uitvinding van
hun dorpsgenoot, al geven ze toe, dat het nog lang duurde, eer het
turfblok plaats maakte voor papier en de uitvinding van de kalender
zodoende van algemeen nut werd. Maar er is toch ook al ondeugend
verteld, dar het met de uitvinder wel eens zo ging: wanneer hij des
morgens al een pin in de turfblok had gestoken, wist hij soms vijf
minuten later al niet meer, dat hij dat gedaan had. Voor alle zekerheid stak hij er dan nog maar een naast en zo gebeurde het, dat hij
af en toe al des vrijdags met zijn beste pak aan voor de kerkdeur
stond.
De koster lachte hem dan uit, maar de pastoor meende toch — al
was hij wel wat jaloers op die uitvinding — dat, afgezien van alle
nadelen aan die nieuwigheid verbonden, de brave boer nu toch niet
meer te laat kwam.

Hoe de duivel de zaag uitvond
Voordat de zaag bestond zoals wij ze kennen, gebruikten de mensen
een zaagblad zonder tanden.
Op zekere dag waren er twee houtzagers aan het zagen geweest en
hadden daarna wat rust genomen om hun halfelfje te gebruiken.
De duivel die er altijd op uit is het de mensen zo lastig mogelijk te
maken, was in die tussentijd op de balk gekropen en had het zaagblad van onder tot boven vol tanden gekerfd. Hij meende nu de
zagers eens flink beet te zullen nemen.
Toen de beide mannen hun halfelfje naar binnen hadden gewerkt,
hervatten zij hun arbeid weer, maar waren erg verwonderd, dat het
nu zo goed vlotte. Zij wilden toch wel eens weten hoe dat kwam
en bekeken nu hun werktuig eens wat nauwkeuriger en vonden de
inkepingen.
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Hoewel zij verbaasd te kijken stonden wie hun dat kon hebben
geleverd, vonden zij de vinding toch vernuftig en goed bedacht. Zij
verbeterden haar nog wat, door de tanden wat scherper te maken en
de zaag liet nu niets meer te wensen over.
Maar de duivel die dat had aangezien, vloog razend naar zijn schoonmoeder en verwenste zijn lot weer eens een keer te meer, wijl alles
wat hij deed van een vloek in een zegen werd veranderd.

Waarom de duivel de mensen leerde roken
Het was in de tijd dat de mensen nog zo slim niet waren als op de
dag van vandaag. Zij leefden nog eenvoudig en braaf en als ze moe
waren van het werken, wisten ze niets beters te doen dan te bidden.
Dat had de duivel allang verveeld, maar hij had tot dan toe nog
niets geschikts kunnen vinden om de mensen van die goede gewoonte
af te brengen.
Nauwelijks was de tabak ontdekt en de pijp uitgevonden, of de
duivel maakte van die nieuwigheid gebruik, om de mensen van het
gebed af te leiden. Hij voorzag zich nu van tabak en een Goudse pijp
en vermomde zich als een fijngeklede heer. Zo naderde hij, terwijl
hij de blauwe wolken tabaksrook voor zich uitblies, een plaats waar
de arbeiders onder de rusttijd zaten te bidden en bleef daar staan, als
om het gedane werk eens aan te zien.
Er werd hem al dra gevraagd wat hij daar deed, de arbeiders bedoelden zijn roken. 'Dat zal ik u eens gauw vertellen,' begon de duivel. 'Ik rook en wil het u ook wel leren, want het roken verdrijft de
zorg en de moeite en het geeft afleiding en de lange werkdag is veel
gauwer om!'
Nu leerde hij de arbeiders het roken en deze werden er zo verhekst
op, dat zij het niet alleen deden na afloop van het werk, maar ook
tijdens het werk zelf. Zij vonden dat de vreemde wel gelijk had, want
vooral onder het werk vonden zij in hun pijpje smoken verlichting
en afleiding.
Maar onder de schijn van een verlichting van de arbeid had de duivel
hen toch al weer wat losser van hun geloof gemaakt en daar was het
hem om te doen geweest. Het was hem ook volkomen gelukt.
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De waterman
De waterman of de 'man met de h?ak' bewoont nog alle rivieren,
beken en kanalen in Limburg, waar kleine kinderen te dichtbij komen
spelen.
De meeste ouders hebben slechts zijn groene ogen gezien. Hij grijpt de
ongehoorzame en onvoorzichtige kinderen met een haak en trekt ze
het water in. Zij die er iets meer van zagen, weten dat de man zwart
van huid is en de badende mensen en spelende kinderen verdrinkt,
zodra hij ze met zijn haak in de diepte heeft gesleurd. Daar zuigt hij
hen het bloed uit en houdt hun zielen in omgekeerde kruiken gevangen. Die zielen worden weer verlost door de kruik om te stoten.
Soms verschijnt de waterman met een groene hoed op en ook al als een
grijsaard met een ruige baard van waterplanten en een rode muts
op de verwilderde 'haren'. Hij heeft ook wel eens gele zwemvliezen
tussen de tenen. De verdronkenen die hij gevangen houdt moeten verward vlas spinnen, tot zij verlost worden.

Het Kaïnsteken
Een ieder die bij nevelige winteravonden buiten wandelt, heeft opgemerkt hoe op zijn kleren, baard en haren witte rijp, ook ruwvorst
genoemd, aansloeg.
Daaromtrent wist iemand te vertellen:
Op een dergelijke nevelavond keerde mijn buurman van een nabij
gelegen gehucht huiswaarts en ontmoette onderweg een oude bekende.
Samen pratend over alles en nog meer, wandelden zij voort. Opmerkelijk echter vond het mijn buurman, dat hij 'berijpt' was. Zijn haren,
baard en wollen kleren waren wit, als van een molenaar. De man
naast hem echter bleek hiervan geen last te hebben, aan zijn kleren
was tenminste niets te zien. Dat verwonderde mijn buurman; hij
vroeg, hoe dat kwam. De man zuchtte nu even en sprak: 'Toen ik
vroeger in Duitsland op een steenbakkerij werkte, heb ik bij een
ruzie iemand vermoord. Sinds die tijd heeft nooit meer ruwvorst
vat op mij gehad. En van meer ongelukkige mensen, die evenals ik
een moord begingen, heb ik later hetzelfde vernomen. Eén werd zelfs
door de politie als de schuldige herkend door dit Kaïnsmerk.
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Kruisenregen
In het jaar 1501 vertoonde zich te Sittard een wonderlijk verschijnsel.
Overal zag men op het linnengoed en de kleren kruisen in allerhande
kleuren en van allerlei vormen. En toen op Sint-Jorisdag een processie werd gehouden 'oem diesser noetsaecke wyllen' kwamen dergelijke kruisen in groot aantal op de rokkelijnen van de scholieren.

Een brand gestuit
Toen in mei 1921 te Heerlen de grote timmerfabriek van Wijsbek en
Soons afbrandde, zou de toenmalige deken van Heerlen het nog niet
door het vuur aangetaste gedeelte van het terrein en de gebouwen
hebben gezegend en daardoor de brand 'gestuit'. De vlammen konden
toen niet meer verder.

Grenspalen verzetten
In de omstreken van Heerlen zegt men van iemand die de grenspalen
heeft verzet, dat hij na zijn dood tussen hemel en aarde zweeft of
tussen hemel en hel.

Peperkoek spinnen
In Venlo weet men te vertellen dat op Sint-Thomasdag een wijfje
op de Lichtenberg peperkoek spint.

De zeven schepenen van Eys
Honderden jaren geleden waren er in de rijksheerlijkheid Eys bij
Wittem, zeven schepenen, wijze en voorzichtige mannen. Wanneer
zij onder de dorpslinde vergaderingen hielden, werden die altijd geopend met een afroeping van de namen der leden. De oude scholtis
(voorzitter), kon echter nooit tot het getal zeven komen. Ofwel, hij
telde zichzelf tweemaal mee, door met zichzelf de rij te beginnen en
ze ook weer met zijn persoon te sluiten en kreeg dan acht leden, ofwel hij vergat zichzelf mee te tellen en dan waren het er maar zes.
Om nu alle zekerheid te krijgen werd er besloten dat in de toekomst
ieder schepen zijn vuist in de mulle grond moest steken. Dan kon
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men de gaten tellen en wist men precies of men voltallig was, ja dan
neen. En al vergiste zich de scholtis in het vervolg toch nog wel eens
door zijn gat dubbel of niet te tellen, de burgervaderen van Eys hielden dit gebruik sedert die tijd toch trouw in ere.
De kerk van Eys stond op een hoogte en het was voor de oudere
mensen heel moeilijk er te komen. In een van de schepenenvergaderingen stelde de oude scholtis, die zelf ook last had van het klimmen
naar de kerk, dan ook voor de middelen te beramen, om dat ongemak te verhelpen. De schepenen moesten er eens goed over nadenken,
maar vooral bezinnen eer te beginnen. Dat deden ze ook. Zij vergaderden lang en kwamen na veel wikken en wegen en redewtisten
tot het besluit, de kerk naar beneden te schuiven.
Gedurende de gewichtige vergadering hadden zij als altijd op de
grond gezeten. Zij waren er zo vermoeid van geworden, dat ze hun
benen niet meer voelden en nu meenden ze ook, dat zij ze niet meer
hadden en dat ze dus zoek waren geraakt. Hierover kregen ze ruzie
met elkaar. Totdat het een varkenshoeder die in de nabijheid zijn
kudde hoedde, begon te vervelen. Hij ging naar de vroede vaderen
toe, sloeg ze plotseling met zijn zweep eens flink op de kuiten en zie,
de wijze mannen sprongen verschrikt recht. Nu ze pijn merkten,
voelden ze ook weer dat ze benen hadden.
De grote dag was gekomen. De kerk zou worden verschoven. De
zeven schepenen zetten hun forse schouders tegen het kerkgebouw
en duwden. De scholtis ging zien, of zij al wat hadden gewonnen.
Hij meende van wel, doch de meningen waren erg verdeeld. De een
meende van niet, terwijl de ander volhield dat de kerk had geschud
door hun krachtsinspanning. Zij besloten het niet bij die eerste poging
te laten. Zo werkten zij een tijdje voort, maar, hoezeer de scholtis
ook verzekerde dat zij vooruitkwamen, de anderen waren er toch niet
zo van overtuigd en het dispuut begon alweer. Tot men op een
nieuwe inval kwam. Ze zouden de zo gewenste zekerheid hebben!
Zij trokken hun wambuizen uit en legden ze aan de andere zijde van
het gebouw. Nu zouden ze toch zeker zien, of ze terrein wonnen.
Weer hernamen zij hun geweldige arbeid van voren af aan.
Terwijl de vroede vaderen alle krachten inspanden om de kerk te
doen wijken, passeerde er iemand aan de andere kant en zag de
wambuizen liggen. Het was iemand van het slag dat alles kan gebruiken en niets laat liggen, behalve molenstenen en gloeiend ijzer. Hij
stal de kleren en zette het op een lopen.
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Toen de vroede vaderen dachten dat zij de kerk nu toch wel een
heel eind in de goede richting hadden geduwd, schepten ze even
adem en gingen eens zien, of zij dit keer iets hadden gewonnen. Dat
kan niet anders, meenden ze allemaal, nu zij hun wambuizen niet
meer vonden. 'Ditmaal hebben we gewonnen; de kerk is er als het
ware, overheen gevlogen!'
Onderwijl was het avond geworden. Het was volle maan en buiten
zo helder als de dag. Toen de zeven wijzen nu voorbij de beek
kwamen, zag de scholtis de maan in het water spiegelen en was tegelijk verblijd en verwonderd. 'Kijk eens!' riep hij de anderen toe. 'Wat
ligt daar een mooie kaas in het water! Die moeten wij hebben. Het
zou toch zonde zijn, wanneer wij hem overlieten aan de vissen!'
'Die moeten wij hebben!' riepen de anderen hem na.
Maar hoe erbij te komen? De beek was daar diep en de oever steil.
'Het zou toch ongepermitteerd zijn,' meende de scholtis. 'als wij met
al ons verstand niet aan die kaas konden komen! Wat zullen die van
de andere dorpen ons uitlachen, als ze dat horen!'
'Wacht, daar schiet mij iets te binnen! We krijgen hem! We krijgen
hem!' begon de scholtis al te roepen. 'Ziet gij daar die wilgeboom die
zo over het water hangt? Welnu, we zullen ons daaraan laten hangen!
Jij, smid, jij bent de sterkste, hou jij je boven vast aan de takken,
dan ga jij, barbier, aan zijn benen hangen en de ander en zo vervolgens, als een ketting, tot ik de onderste schakel vorm en de kaas
grijp! Ja, kaasje, we krijgen je! We krijgen je wel!'
Zo gezegd, zo gedaan. In een oogwenk hingen de schepenen van uit
de wilg tot op het water en behoefde de scholtis maar te grijpen.
Maar de smid, die de hele last te houden had en gewoon was bij een
zwaar karweitje eens in de handen te spuwen, riep nu verstrooid:
'Wacht even, kameraden! Ik kan het niet goed meer houden, laat mij
eens even in de handen spuwen!'
Dit zeggende, liet hij de boomstam las en . . . de zeven beroemde
wijzen tuimelden in het water en zonken als keien.
Daar zouden ze nu nog liggen en wanneer de volle maan aan de
heldere hemel schijnt, ziet men ze nog spartelen in de beek en grijpen
naar de kaas, die hen maar altijd ontglipt.
Nu zal iemand van Eys al gauw zeggen, dat deze geschiedenis niet in
Eys kan gebeurd zijn, omdat hij daar geen schepenen kent. En die
man heeft gelijk; er bestaan in Eys geen schepenen m e e r . . . sedert ze
verdronken zijn.
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