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TEN GELEIDE.

Gerard Lemmens geeft ons in dit boek „De
Limburgse Legendenkrans van Maria."
De geestelijke rijkdom van een land en yolk kan tot
op zektre hoogte ook gemeten worden met de veeL,
heid en schoonheid der legenden, welke zich in en
om dat land en yolk hebben geweven. Wie de „psychologie" der legende kept — hoe zij voorkomt uit
een liefdevolle fantasie en hoe zij speelt met objecten,
welke door die liefde en fantasie gerukt zijn uit de
wereld der naakte historie en overgeplant in het wed,derig rijk van gemoed en verbeelding — zal er de
waarde van hoop weten te schatten. De mens, een
grout kind tenslotte, kan de diepte der dingen sours
niet beter verwerken dan door ze vrije vaart te seven
in de scheppende ruimte der verbeelding en er mee te
spelen als een kind, dat geniet van een wereld, die het
zelf heeft geschapen. Op het terrein van geloof is het
al niet ander& De vrome mens, een echt kind van God,
krijgt daar zelfs nog meer lust in dat spel en Covert
zich een rijkdom van verhalen, die evenredig is aan
zijn diepste bezit der schone waarheid. Wie zal ooit
zeggen, hoeveel er tenslotte toch diep-waars ligt in
die on-historische dingen. De vruchtbaarheid der
liefde is toch nog altijd haar beste maatstaf.
Wat moet er dan in Limburg een geloof en liefde
geleefd hebben en nog levee voor Maria! Er zullen
weinig plekken ter wereld zijn waar dat geloof dieper
en die liefde kinderlijker was en is. De legendenkrans
is als een rijpe druiventros vol blozend Leven. En alle
facetten van Maria's grootheid spelen er in door. Nu
eens Haar grote macht, die speelt met wonderen. Dan
weer Haar uitbundige goedheid, die weldaden rondstrooit als een bruidje zijn bloemen. Elders haar inspirerende grootheid, die gelovende kunstenaars tot
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scheppende daden stimuleert. En overal Haar
M o e d e r s c h a p, dat de harten treks en duizend
vormen van vrome, zelfs kinderlijke devotie wekt.
Zo en zo alleen kan men de Limburgse Maria-devotie
begrijpen en bewonderen. Dan wekt het ,geen verwondering weer, dat het kleine dorp durft to concurreren met zijn eigen Maria-beeld tegen het oude en
rijke Maastricht met zijn onschatbare schone „Sterne
der Zee". Dan leest men even graag van een soldaat,
die een beeld ziet wandelen en in zijn ongeloof er op
schiet, maar „O.L. Vrouw vlug Haar hoofd even op
zij ziet houden", als van een „straffende" Moeder,
die wegens belediging van mokkende werklui „Haar
kapel in de bodem lies verzinken", een „put" achterlatende, die vereeuwigd zou worden, zelfs in de naam
van het dorp.
Limburg, schoon land van O.L. Vrouw, ge moogt die
oude, rijke liefde van Uw Moeder nooit iverliezen. En
ook in Uw kinderlijke verbeelding mag en moet deze
liefde blijven Leven en scheppen als een bron, die
nooit stil kan liggen. Daarom moet ge de oude legenden blijven kennen en liefhebben. Het werk van
Gerard Lemmens zal U daarbij veel van dienst zijn.
Roermond, 7 Augustus 1947
DR. FR. FERON
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ONZE LIEVE VROUW, STERRE DER ZEE
( Maastricht)

-

AASTRICHT heeft van de eerste eeuwen van

onze jaartelling altijd een bloeiende schippersgilde gekend; men bevoer de Maas-,
Rijn- en Scheldestroom, en in de vroegste middeleeuwen stak men reeds over naar Engeland. Voordat
men afvoer gingen de schippers de bescherming en
het goede geleide over hen zelf en hun vaart vragen
aan Onze Lieve Vrouw ten Oever, in een kapel die
moet hebben gestaan aan de Maasoever ter plaatse
ongeveer waar thans de St. Jozefskerk staat. Hier
werd de devotie tot de Heilige Maagd op een
biezondere wijze beoefend. De Maastrichtse heilige
Bisschoppen kwamen hier Maria vaak een bezoek
brengen; de heilige Hubertus bracht meer dan Bens
de nacht bij Onze Lieve Vrouw in gebed door. —
De devotie moet hier dus wel tot in de eerste eeuwen
van ons Christendom opklimmen.
De schippers ondervonden steeds Haar biezondere
bescherming. En Coen de vaarten steeds verder
gingen, eerst naar Zweden en later zelfs naar Spanje,
kwam hun de benaming van Onze Lieve Vrouw aan
de Maas-oever niet goed en grouts genoeg meer voor:
Onze Lieve Vrouw beschermde hen niet enkel aan
de rivieroevers en tegelijk hun achtergebleven gezinsleden en stadgenoten, maar Zij beschermde hen ook
op de wijde en dikwijls zo woeste zeeen. Zij was hun
een 'Sterre der Zee, de Ster waarop zij voeren, de
Ster ook waarop zij vertrouwden.
Omstreeks 1320 bloeide dan ook deze devotie, under
de titel van „Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee".
Vele mirakelen en gunsten werden er verkregen. In
de zestiende eeuw kon men op sommige dagen, als op
Paasmaandag, vaak tot twintig duizend pelgrims aan
de stadspoorten tellen.

m
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De groei van de Maria-devotie binnen de Maastrichtse vestingsmuren was de oorzaak, dat de kapel
aan de Omer te klein werd voor de grote stroom
peigrims en vereerders. En toen de Franciskanen in
1234 te Maastricht aan de St. Pieterstraat een
prachtige nieuwe kerk bouwden, werd aan deze
religieuzen deze biezondere verering toevertrouwd.
Herhaaldelijk werd de stad door oorlog en godsdienstvervolgingen geteisterd, en moest het beeld
meer dan eens voor schennende handen in veiligheid
worden gebracht. Na de Franse revolutie, toen men
in de naam der vrijheid kerken en kloosters had
gesloten, kwam het beeld aan de St. Nikolaaskerk op
het Onze Lieve Vrouweplein. Deze kerk werd in 1838
wegens bouwvalligheid afgebroken, en daar toen de
Onze Lieve Vrouwekerk als nieuwe parochiekerk
werd ingericht, bracht men het mirakuleus genadebeeld met grote plechtigheid naar deze kerk over. Dit
geschiedde onder blij .gezang en in processie. De
klokken van de St. Nikolaas werden gedurende deze
processie en overbrenging voor het laatst geluid.
Toen men na een omweg door de stad de Onze Lieve
Vrouwekerk naderde (die feitelijk tegenover de
St. Nikolaaskerk lag ) , begonnen ook van deze kerk
opeens de klokken te luiden, zwaar en blij. Nooit
hadden de Maastrichtenaren zulk een schoon klakkenlied gehoord, alien keken op. Wie kon aldus de
klokken luiden? Toen men ging zien wie de klokkeluiders waren, vonden ze slechts de slingerende
klokketouwen: van Touter vreugde waren de klokken
van de Onze Lieve Vrouwekerk vanzelf .gaan luiden
en bleven luiden, tot de Sterre der Zee op Haar
plaats in de gouden nis ^van Haar altaar was geplaatst.
Vanaf het Onze Lieve Vrouweplein, op welk plein
ook eens Bernardus van Clairveaux de Kruistocht
predikte, ziet men de mooie genadekapel ondergebracht in de majestueuze Onze Lieve Vrouwekerk;
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het genadebeeld van Maria, Sterre der Zee, words
thans daar op biezondere wijze vereerd. Het schone
beeld moet uit de veertiende eeuw dateren; het beeld
heeft Coen waarschijnlijk een ouder vervangen. Men
zegt, dat de destijds zo voorname looiersgilde het
tegenwoordig beeld heeft geschonken.
*

*

Een edelman, die als kapitein ter zee voer, geraakte
zeker dag met zijn schip in een geweldige storm. Het
water sloeg over en in het schip; de kiel zat sours tot
aan de grond, zo diep ging de zee. Men wierp het
anker uit, maar de kabel brak. De zeilen hingen aan
Harden, de mast werd gekraakt, het roer ontwricht.
Men was ten einde raad: alles scheen ^verloren. En
men verwachtte spoedig de dood in de golven.
Toen riep de edelman-kapitein Onze Lieve Vrouw,
Sterre der Zee, aan. Hij wist, dat Zij te Maastricht
aldus werd vereerd; hij had zelf daar als eens voor
Haar beeld geknield. En hij beloofde een nieuw altaar
Haar ter ere te schenken, indien hij en de zijnen
werden gered.
Zodra hij deze belofte had gedaan, bedaarde de
storm. De zee werd kalm en de lucht klaar. De
scheepslieden konden het geluk niet begrijpen, dat
hun overkwam. Toen vertelde de kapitein hun van
zijn belofte aan Maria, Sterre der Zee. En alien
knielden in dank en geloof neer, terwijl het schip
danste, als vol van vreugde, op de golven.
In de kronieken staat het geschreven, dat in 1684
Franciscus graaf Ivan Sint Pieter de Yette en baron
van Revieren uit dankbaarheid voor zijn redding ter
zee een nieuw altaar schonk aan het mirakuleus beeld
van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, te
Maastricht.
*

*

In woelige en veranderlijke tijden is het beeld meerdere malen verborgen gehouden am het voor heilig9

schenning te vrijwaren. Kille wolken joegen voor deze
Sterre, maar de -schone legenden, die immers steunen
op werkelijkheden, blinken telkens achter de wolken
der verborgenheid.
In 1578 werden de Franciskanen onverhoeds uit hun
klooster en kerk verdreven, ze kregen zelfs niet eens
de gelegenheid het beeld mee te nemen. De molenaar
van de leerlooiers, Jan Ceulen, kon het echter in stilte
wegnemen; hij verborg het in zijn huis, en naderhand
op de Nieuwenhof, die destijds 'n zustersklooster was.
Op zekere dag kreeg dit klooster inkwartiering van
kalvinistische soldaten. Een van hen, begerig om de
hope prijs, die uitgeloofd was aan hem, die het beeld
vond, vermoedde dat het bier wel verborgen kon zijn;
hij ging in het klooster op zoek. Hij snuffelde overal
rond, doch vond niets, totdat hij achter een zolderdeur
een grote kist zag staan. Hij brak de kist met zijn
sabel open, trok de kostbare mantel en doeken Bruit
waarin het beeld gewikkeld lag, en zag dan het beeld
zelf. Even aarzelde hij, maar dan dacht hij aan het
rijke Ivindersloon; bovendien kwam zijn katholiekenhaat naar boven. Hij trok zijn sabel en sloeg toe. Het
hoofd van het Maria-beeld bong terzijde en ontving
de slag, die het echter niet deerde. Maar de soldaat
schreeuwde het plots uit van pijn en de sabel viel hem
uit de hand: zijn arm was in de slag versteven. Hij
rende naar beneden en vertelde het. De kapitein
vloekte en raasde: ook hij trok naar boven, trok zijn
degen en sloeg toe; maar meteen was ook zijn arm
versteven en schreeuwde hij het uit Ivan de pijn.
Tierend en vloekend kwamen de twee krijgslieden
naar beneden bij de zusters. Deze hadden intussen
gebeden. De soldaten wierpen de zusters voor, dat
het in dit huis spookte. Daarop baden de zusters, dat,
nu Onze Lieve Vrouw zichtbaar verlangde dat het
beeld noch zou warden geschonden noch geroofd,
de soldaten het gebruik van hun amen terug zouden
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krijgen. En ziet, het gebed werd verhoord; de soldaten bleven zwijgen. Diezelfde nacht echter lief men
het beeld over de stadsmuren naar beneden en bracht
men het buiten de stad in veiligheid.
In 1639, de nacht voor de sluiting van de kerken door
de protestantse bestuurders Ivan de stad, werd het
beeld overgebracht naar de zusters Annunciates te
Wijk. Het jaar erop oordeelde men het er niet veilig
genoeg weer, en geheel in het geheim (alleen pater
Gardiaan en pater Vikaris van de Franciskanen
wisten ervan) werd het Mariabeeld in een kist naar
Lichtenberg.Slavante vervoerd en er verborgen. En,
ook alleen deze twee paters konden begrijpen, waarom in de wintermaanden, zolang het beeld bier vet,
bleef, een vogel elke dag zijn schoonste lied kwam
zingen voor het venster Ivan de geimproviseerde kapel,
waar de kist stond.
Kart hierop werd het genadebeeld ter beter beveiliging over Wezet (Vise) naar Tongeren gebracht.
De schipper, die in het geheim het beeld naar Wezet
vervoerde, had zijn vrouw reeds lange tijd zwaar ziek
liggen; toes hij te Wezet aankwam, genas de vrouw
plotseling.
Als nu het beeld van deze tocht binnen Tongeren was
gebracht, kwam daar een kindje dood ter wereld; de
ouders waren diep bedroefd, dat bun kindje niet
gedoopt was. Deg moeder smeekte om bet lijkje voor
de beeltenis van Maria, Sterre der Zee, te molten
leggen. Op Naar aandringen stond men dit toe,
ofschoon het lijkje reeds tot ontbinding was overgegaan. En eensklaps begon het kindje te schreien
en leefde het: het kon gedoopt worden, waarna bet
weer zacht in de eeuwigheid merging.
Bij een der vele gelegenheden, dat men de beeltenis
van Onze Lieve Vrouw voor de krijgers, beelden11
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stormers en protestanten moest verbergen, wist men
door het steeds veranderen van de plaats niet meer
waar Onze Lieve Vrouw gebleven was. Er was een
timmerman, vurige vereerder van de Sterre der Zee,
die zich dit zeer aantrok en zelfs wegteerde van
verdriet. „De kerken zijn gesloten", zeide hij, „de
klokken luiden niet meer, de priesters zijn verjaagd,
niemand roept ons meer naar de kerk, en geen wens
weer nog waar Onze Lieve Vrouw is gebleven."
Ook zijn vrouw was er zeer mee begaan, en samen
besloten zij negen dagen Lang de aloude bidweg te
doen, opdat men het beeld weer terug zou vinden.
Reeds de volgende dag trok de timmerman met zijn
vrouw 's avonds samen op bidweg, de rozenkrans in
de hand. Op de laatste dag, toen ze thuis waren
gekomen, hoorden ze een zacht maar schoon gezang
in het huffs. De timmerman keek naar buiten, of
misschien kinderen zo schoon zongen. Nee, er was
niemand in dit avonduur op straat. De timmerman
ging toen nauwkeurig het vertrek rond, en als hij voor
een der muren 'stond, hoorde hij het gezang alshetware uit de muur komen. Fluks nam hij beitel en
hamer, en begon de muur te breken. Spoedig had hij
een gat, en daar vlak voor hem schitterde de glanzende kroon van het beeld van Onze Lieve Vrouw:
hij had de beeltenis weergevonden! Vol devotie en
blijdschap bracht hij het nog diezelfde avond naar
de geestelijkheid.
In 1675 werd het mirakuleus beeld in triomftocht van
Tongeren teruggehaald.
Doch doordat men het steeds weer verborgen had
moeten houden, en door jarenlange afwezigheid van
het beeld dat te Tongeren ter verering stond, en eveneens doordat men in die tijden de processies en openbare pelgrimage niet kon doen geschieden, was men
het niet meer eens Tangs Welke weg de komende bede13

vaartgangers en andere vereerders hun ommegang of
bidweg moesten doen; de bidweg had vroeger altijd
bestaan. De partijen kwamen elk voor hun eigen
mening op, en een weinig stichtelijk konflikt lag in
het verschiet; zo jets bevorderde weinig de opnieuw
aangroeiende devotie.
Toen heeft Onze Lieve Vrouw zelf het pleit beslecht.
In de begin-nacht van Paasmaandag zweefde het
Onze Lieve Vrouwebeeld met het Kindje Jezus op
Haar arm van het altaar of en . ging door de schemerdonkere kerk naar de kerkpoort, die vanzelf openging.
Een vrome vrouw, mere Anna, die nog in de kerk bad,
was getuige van deze wonderbare gang. Huiverend
van aandoening voelde ze zich gedwongen het genadebeeld to volgen door de stille donkere straten; het
had die avond gesneeuwd, en Onze Lieve Vrouw
schreed door de sneeuw. Mere Anna zag het beeld
omstraald door een hemels Licht langzaam voor zich
uitgaan. Het beeld ging van de Minderbroedersberg,
waar het tertijde ter verering uitstond, door de
Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, knielde dan
op het plein voor de Onze Lieve Vrouwekerk. Ook
mere Anna knielde neer in de sneeuw en bad. Dan
richtte het beeld zich weer op, en aanvaardde de
terugtocht door de Kortenstraat, Witmakerstraat,
Kapoenstraat en Lenkulenstraat naar de Minderbroederskerk terug. Waar zij, Maria, was gegaan, bleef
een wondere zoete geur als Ivan rozen achter.
Reeds gedurende de nacht verspreidde zich de mare
van deze wonderbare gebeurtenis door de stad.
Velen, die direkt de weg nagingen, namen de rozengeur nog waar.
Daar waren er ook in de stad, die schamperden. Hoe
kin fit gebeuren? — Doch als men 's morgens naar
het beeld ging zien, bewezen de sneeuw- en modderspatten aan de zoom van het kleed de juistheid van
de wondere gang.
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Deze bidweg words altijd nog door de pelgrims en
de vereerders van Maria gevolgd, hetzij alleen, hetzij
processiegewijs.
Gedurende dezelfde tocht, verhaalt men, passeerde
het beeld de wacht Tangs het gouvernementsgebouw.
Door het slechte weer had de soldaat zich in het
wachthuisje teruggetrokken. Plots echter schrok hij,
want een helder licht was er verschenen. De schildwacht kwam snel, uit het huisje, en keek; hij wist niet
wat hij ervan moest denken. In dat licht ging een
beeld over de straten, en achter het beeld volgde een
vrouw. Het beeld ging de soldaat voorbij, en niet
wetende wat hij te doen had, riep hij: „halt werda!"
doch het beeld vervolgde zijn weg. Opnieuw riep de
soldaat als het beeld reeds de Papenstraat binnenging.
Dan liep de soldaat toe, en stak met zijn bajonet met
geweld naar het beeld. Mêre Anna sprong van schrik
opzij, maar dan zag zij, dat het beeld ongestoord de
weg vervolgde, en ook zij volgde weer. De steek had
Maria niet gedeerd.
Heden nog, zegt men, is in de Onze Lieve Vrouwekerk de mantel te zien, waarin, hoewel bijgewerkt,
de suede te zien is die door de bajonetsteek wend
gemaakt.
Het doen van deze bidweg door de pelgrims en
vereerders is de Heilige Maria zeer aangenaam.
Want Zij zelf heeft deze bidweg meerdere malen
gemaakt.
Bij een van deze omwandelingen stond een soldaat op
wacht, nabij de Bredestraat. Men had vreemde strijdkrachten in de buurt van de stad gesignaleerd, en nu
letter de wachten biezonder op. De soldaat zag daar
plotseling jets zonderlings en wonderbaars aankomen,
omgeven door een lichtschijn. En opeens meende hij
het Maria-beeld uit de Minderbroederskerk te her15

kennen. Hij was verre van godsdienstig van acrd,
integendeel zelfs; en zonder zich vender te bedenken
zette hij zijn geweer tegen de schouder en loste een
schot op het beeld. Het schot ging het beeld rakelings
Tangs de hals: Onze Lieve Vrouw had vlug Haar
hoofd even opzij gehouden. Hiervan zou het komen,
dat Onze Lieve Vrouw altijd nog Haar hoofd ietwat
scheef houdt.
De soldaat verloor kort daarop bij een gevecht buiten
de stad op gruwzame wijze het leven.
*

*

Na een der bidwegen als men de beeltenis van Onze
Lieve Vrouw weerom in de nis had geplaatst, keek
de koster het na, en ontdekte tot zijn schrik, dat van
de gulden rozenkrans van het beeld een kraal weg
was. Hij deelde dit aan de geestelijkheid mede, en
aanstonds ging men rond het beeld, bij het altaar en
in de kerk ernaar zoeken, ec-hter zonder resultaat.
Het yolk vernam het intussen, ook omdat men zag
dat men zocht; en 't zocht mee.. Zelfs Bing men
opnieuw de bidweg langs. De kraal werd niet gevonden, en men was ervan overtuigd dat de kraal ergens
in de grond of tussen de straatstenen getrapt lag. Een
der priesters evenwel had een groat vertrouwen; hij
bad de Heilige Maagd om de kraal te molten terugvinden, nam daarop een schop en stak deze in de
grond vlak voor de kerk. En zie, bij de eerste steek
kwam tussen de kiezel en het nand de kraal te voorschijn, schitterend afstekende.
Om dit wonderbaar feit dekte men deze plek met
ijzeren staven af, en niemand malt deze plek betreden.
Sinds eeuwen laat men het Onze Lieve Vrouwebeeld
niet achter als men de grate bidweg-processie duet,
al dreigt het weer ook nog zo.
Het was op een dag, dat de stad vol was van bedevaartgangers: priesters en geestelijken, soldaten, edel16

lieden, boeren, burgers, ambachtslieden en duizenden
vrouwen. Doch op de morgen van de bidgang dreigde
de regen. Niettegenstaande maakte men zich klaar om
uit te trekken; de orgelmuziek in de kerk zette reeds
de juichtonen in, Coen opeens de regen met stromen
neer begun te komen. Iedereen zocht een toevlucht,
en wachtte. Maar het bleef regenen, de hele dag
door. De processie kon niet trekken, en iedereen was
verslagen.
In de namiddag, terwiji de regen nog steeds bleef
neerkomen, begonnen de boeren reeds hun huifkarren
klaar te maken om te vertrekken, en ook veel yolk
uit de omliggende plaatsen dacht er al aan naar huffs
te gaan: de teleurstelling was algemeen, dat men de
bidweg-processie niet had kunnen doer en dat de zegen van het Allerheiligste niet . gegeven was. Afzonderlijk en met groepjes deed men echter voor zich zelf
de bidweg.
Plots liepen de mensen bij elkander; jets wonderbaars
moest zijn geschied! En inderdaad, in de Lenkulenstraat, te midden van het verregend en verwaaid
processiestrooisel, had men een gouden ster gevonden. Een •gouden ster van de mantel van Onze Lieve
Vrouw. Men bracht de ster naar de kerk, en onderzocht de mantel; en, waarlijk! daar was een open
plaats, daar had de ster gezeten.
En men dankte Maria met een Magnificat, Maria,
Die ondanks het barre weer alleen en ongezien Loch
was uitgetrokken.
*

*

Achter de Komedie aan de Minckeleerstraat ligt nog
een gedeelte van een oud en eerbiedwaardig gebouw.
Op de bovenverdieping was een zaal, Welke men de
Onze Lieve Vrouwe-kamer noemde.
Hier was de Broederschap van Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, Sterre der Zee, gevestigd. In
dezelfde kamer werd eens gedurende rumoerige
17

tijden Haar beeld verborgen en bewaard. Onze Lieve
Vrouw is hier eenmaal in Haar glans en glorie aan
de aanwezigen verschenen. Dit gebeurde tijdens een
bijeenkomst van de leden van de Broederschap, toen
de tijden droef waren en de ijver van de Broeders
zeer verslapt was; de verschijning kwam en ging
zonder enig geniis als een zonnestraal, die door de
kamer Bleed. --- De Broederschap bloeide nadien
opnieuw op.

De grate processie was binnengekomen, en in de kerk
schitterde alles rond en aan de beeltenis van Onze
Lieve Vrouw. Ontelbare kaarsen brandden, en in dit
licht wierp vooral de gouden kroon bezet met edelstenen op het hoofd van Onze Lieve Vrouw glanzen
van zich of als van vuur. Iedereen was ervan sander
de indruk, behalve een die daar verdoken stond. Die
dacht: „het bezit van dat goud en die edelstenen is
mij een kapitaal", en hij overwoog meteen een snood
en heiligschennend plan. Als de arideren knielde hij
ook voor de beeltenis neer, doch bekeek een en ander
goed.
's Avonds, als de kerk leeg was en gesloten toen
kwam achter een pilaar de man te voorschijn: hij had
zich laten insluiten. Het was stil en donker in de kerk;
enkel het goud en de edelstenen glinsterden nog in
het ampere licht dat de godslamp van zich afwierp.
De man sloop Tangs de banken en stoelen, en sprong
dan op het altaar, vol hebzucht om de kroon te bemachtigen. Maria waakte echter Toen de dief zijn
hand had uitgestoken, klonk plots een doffe slag en
daarop een ontstellende kreet door de kerk. Toen
werd het stil
En als 's morgens de koster de deuren opende, deinsde hij terug: daar voor het outer van Onze Lieve
Vrouw, Sterre der Zee, lag een man op de grond,
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hevig bloedende en met verwrongen gelaatstrekken,
de hand in uitgestrekte roofhouding versteven.
*

*

*

Onder de Franse tijden ontwijdden de Sansculotten
de kerken van de stad, ook de kerk waar het Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw steeds vereerd was
geworden. Van de Onze Lieve Vrouwekerk hadden
ze zelfs een smidse gemaakt. Het Genadebeeld had
men echter in veiligheid kunnen brengen.
Onder de godvergeten kerels, die te Maastricht
binnengevallen waren, was er ook een bij, die meer
dan de anderen geweldig uitpakte tegen alles wat
heilig en ,vroom was, maar biezonder tegen wat Onze
Lieve Moeder Maria aanging.
Eens kwam hij in een laat avonduur stomdronken de
kerk binnen. Hij raaskalde allerlei onzinnigheden en
braakte heiligschennissen uit. Hij legde zich neer op
een van de kerkbanken, die er nog stonden, en viel
direkt in slaap. Opeens schoot hij wakker: hem was
een geweldige kaakslag gegeven. Zijn wang tintelde
er nog van en het suizebolde in zijn hoofd. — Doch
er was niemand in de kerk te zien. Hij nam de staart
tussen de benen, en droop met grote vreze uit de kerk.
Het is nooit gebeurd, aldus verzekert men, dat op het
aangezicht van het Maria-beeld een stofje werd
gevonden, of dat er een spinneweb aan werd verbonden.
Nooit zal er een houtworm aan knagen.
Inderdaad, het zuiver aangezicht van het eeuwenoud
eiken beeld, dat anderhalve meter hoop is en dat een
onbeschrijflijke glimlach van zoete beminnelijkheid
heeft die eenieder aantrekt als door een geheimzinnige wondere macht, is rein gebleven gelijk een zilveren sterrestraal, die wel verlicht en veilig richt maar
zelf niet bezoedeld kan worden. Deze Sterne der Zee
— Wier verblijf te Maastricht en Wier devotie is als
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het leven van de ster in het firmament, die op- en
ondergaat maar uiteindelijk opgaat, schittert en verduisterd wordt maar uiteindelijk altijd weer schittert
— moet wel altijd de vaste ster blijven op onze levenszee, die immers ook haar op- en ondergaan kent,
schittering en verduistering. Maar die uiteindelijk ook
behoort over to gaan in een eeuwige schittering.
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SINT 'SERVATIUS EN ONZE LIEVE VROUW
( Maastricht)
INT SERVATIUS, de eerste bisschop van
Maastricht ( gestorven in Mei 384), was een
der eerste geloofsverkondigers in ons land, en
is een der roemrijkste Heiligen van ooze Kerk. De
legende zegt, dat hij uit Armenie afkomstig was;
priester geworden en bewaker bij het Heilig Graf te
Jerusalem kreeg hij vanuit de hemel door een Engel
het bevel naar de westelijke landen te gaan om er het
Geloof te prediken. Hem werd de gave der talen geschonken., iedereen verstond hem bij welk yolk Servatius ook predikte.
Sint Servatius zou een bloedverwant zijn geweest van
Onze Lieve Vrouw.
In Palestina woonden twee zusters, die in hun woonplaats en in de verre omtrek de schoonste waren door
hun zuivere zeden en hun liefelijkheid; zij heetten
Anna en Esmeria. Anna werd de moeder van Onze
Lieve Vrouw; Esmeria werd de moeder van Elisabeth
( denkt aan het Magnificat) en Eliut. Maria, Onze
Lieve Vrouw, werd de Moeder van Jezus; Elisabeth
won een zoon, Joannes de Doper; Eliut won Emiu. En
Emiu nu was de wader van Servatius. — Servatius zou
dus in de derde graad verwant zijn met de Heilige
Moeder Gods.
Sint Servatius zou ook te Maastricht een kerkje ter
ere van Onze Lieve Vrouw, zijn Nicht, hebben doer
bouwen aan de Maasoever. Mogelijk dus wel het
kerkje van Onze Lieve Vrouw ten 'Dever, waaruit de
verering van Maria, Sterre der Zee, de oorsprong
vond.

S

21

DE DUIVEL BRENGT EEN KONTRAKT
TERUG
(Maastricht)
F4 EN notaris uit Maastricht stond wijd en zijd
bekend als een vertrouwd financier. Hij deed
vele zaken en bracht ze tot een goed einde;
zeer velen vertrouwden hem hun grotere geldelijke
belangen toe, en zeer vele kleine luiden en stedelijke
instellingen en boeren en verenigingen van buitenaf
brachten hem hun spaarpenningen en verenigingskassen: de notaris , gaf goede rente, zijn handelwijze was
loyaal, zijn beleggingen en operaties schenen soiled,
en als men het geld eens weer nodig had, kon men
het dadelijk terugbekomen.
Zekere keer echter had zijn menselijk kunnen en berekening gefaald. Door het steeds maar goed lukken
van zijn finantiele operaties was hij misschien te
roekeloos geworden toen hij bepaalde grote zaken
ondernam. Hij kreeg tegenslag op tegenslag, stopte
het ene gat met het ander, en ondervond toen opnieuw
tegenslag als hij op een geforceerde en riskante mavier probeerde de boel nog te redden.
En zo stond hij fvoor een schandelijk bankroet. Niet
alleen zijn eigen geld was hij kwijt, maar ook dat van
zijn vrouw — die nog niets van dat alles wist, en die
hij het ook niet Borst te zeggen — was in de lucht
opgegaan. En ook vrijwel alles, wat men hem had toevertrouwd en waarmee hij na de eerste tegenslagen
op hoop van zegen had gespekuleerd, was naar de
bliksem toe.
Hij had zich in de laatste tijd ongeveer niets weer aan
God nosh aan Zijn gebod gelegen later liggen; alleen
bad hij elke Bag nog een gebed tot de Heiligg Maagd
Maria. Dat vergat hij niet. Dat had men vroeger bij
hem thuis gebeden, daarmee was hij grootgebracht,
dat bad men nu steeds in zijn huffs, dat zouden zijn
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kinderen later ook steeds bidden: het was als een
noodzakelijk deel geworden in zijn bestaan. En hij
vergat dit Maria-gebedje ook niet te bidden, die
avond, Coen hij met wanhoop over zijn boeken gebogen lag en maar nakeek en narekende en opnieuw
telde en berekende. Zou er dan absoluut Been uitkomst weer zijn?
Nee. De cijfers bewezen het: alles was wed.
Alles, het geld, ja, maar ‘vooral ook zijn eer, zijn
aanzien. En wat zou er van zijn vrouw en zijn kinderen worden, overgeleverd aan de haat en de verguizing om hem en ook overgeleverd aan de diepste
armoede? En wat zou er van hem zelf worden? —
En hij prakkizeerde zelfs om door een of andere daad
zichzelf en zijn geheel gezin het leven te benemen .....
Toen stond daar plots een zwarte heer voor hem.
„Hoe komt ge hier?" snauwde de notaris hem aan,
want hij had hem niet Koren binnen komen. Maar dan
zag hij ook meteen, wat voor een soort heer daar voor
hem stond. Gitzwarte open had hij, een venijnig dunne snor en sik, een wager gelaat en diepzwart haar.
Hij had flonkerende oorhangers en op zijn zwart
veston wierp een gouden ketting en op zijn jasrevers
een dikke parelknop en op zijn halsdoek een diamanten speld schitterend Licht af. En Coen de heer zijn
hand bewoog, was het, of er sterrelicht binnenviel:
zo waren de ringen. De notaris dacht opeens: „al
moet het dan ook door de duivel gebeuren, het kan
me niets schelen: als ik me maar kan redden."
„Ik wil en ik zal u redden", zei de zwarte heer. „Ik
behoef uw boeken niet in te zien, want ik weet precies
hoe ge er voor staat. Maar, ik heb .een voorwaarde."
„Noem de voorwaarde .Als ik kan, dan......"
Maar de voorwaarde was zwaar. De financier moest
de ziel van zijn jongste, tienjarig zoontje
zijn lieveling
aan de zwarte heer afstaan, en wel direkt.
Hij verzette er zich hevig tegen; hij vroeg de zwar23

terik Andere voorwaarden; hij presenteerde hem zijn
eigen ziel. Maar de duivel grijnslachte; want hem had
hij reeds, en zeker als hij die ene voorwaarde ook nog
aannam. En de duivel bleef dan ook onverbiddelijk
bij zijn eerste voorwaarde: de ziel van het kind. En
hij schilderde de wanhopige financier, die immers nog
overal geacht werd, welk een schande en armoe en
verguizing en hem en zijn vrouw en kinderen en zijn
familie zou overkomen; en dit kon hij ontgaan, door
die ene voorwaarde to vervullen. Ja, niet alleen ontgaan, maar hij zou weer in goede doen komen, en
veel, veel geld gaan bezitten en in hoop aanzien voor
de wereld blijven.
„En dat wilt ge toch, nietwaar?"
De notaris zat vast in zijn desesperatie. En dan nam
hij het aan.
„Ik zie, dat ge nuchter bent, en nuchter redeneert:
ge kondt ook niet anders," zei de zwarte beer. Hij
haalde meteen uit zijn binnenzak een portefeuille, en
nam daaruit het reeds klaargemaakte kontrakt.
„Ge zult het met uw bloed moeten ondertekenen," zei
duivel weer. „En ge zegt Been woord tot ge uw
handtekening hebt geplaatst."
De financier keek even vertwijfeld voor zich been.
Dan nam hij de naald en de weder aan, die de duivel
hem toereikte. Hij opende met de naald een ader,
doopte de veder in het bloed, en tekende. Toen duwde de zwarterik hem de ader weer dicht. Vervolgens
haalde de zwarterik zwierig uit dezelfde portefeuille
alsmaar geld, alsmaar geld, geld en diamanten; het
scheen of de portefeuille niet leeg kon komen. Het
stapelde zich voor de financier op. Zijn ogen werden
hels begerig, zijn harden wilder toegrijpen.
„Dat zult ge allemaal hebben," zei de duivel. „Maar:
eerst nu de voorwaarde. Ga die vervullen, dan is het
gebeurd; het zal zo vergeten zijn. Ik blijf in deze kamer wachten."
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De notaris stond van zijn stoel op. Hij zweette water
en bloed: eerst de voorwaarde, dat verschrikkelijke.
Er was een vreselijke hebzucht in hem gevaren: zie
eens al dat geld...... maar het was ook een vreselijke
daad, welke hij had uit to voeren. Doch de hoon, de
armoe, de gevangenis ...... hij zou maar niet langer
prakkezeren.
Hij nam zijn pistool het wapen, dat hij in zijn la
had, en waarmee hij wellicht toch zulk vreselijks iets
had willen doen.
En hij ging naar de kamer, waar Jean-Marie, zijn
tienjarige jongen, sliep.
Daar lag ie, de jongste, zijn lieveling, in zijn bedje.
Rustig. Het kind had een medalje van Onze Lieve
Vrouw om de hals; de medalje kwam krek boven het
slaapkleed uit.
Niet prakkezeren. Vooruit maar.
Wist hij nog, wat hij deed ?
Maar, dat hij nu
juist had geschoten, zag hij, omdat de kogel, afgeketst op de medalje, nu op het witte beddelaken lag;
het beddelaken was er zelfs door verschroeid. — Nee,
hij wist niet meer wat hij deed, want hij zou nu een
tweede maal gaan schieten. Doch nu plaatste zich
daar plots een Vrouwe tussen hem en zijn kind.
Zijn vrouw? „Weg, vrouw, het moet, ge begrijpt
me toch niet." — Nee, het was zijn vrouw niet. Deze
Vrouw had een hemelsblauw kleed aan, en dat droeg
zijn .vrouw niet. Hij aarzelde. En hij schoot niet: hij
kon niet schieten.
„Ik heb u nog niet vergeten," zei de Heilige Maagd
Maria, want Zij was het en ,dat zag hij nu, „en 1k
zal u helpen, omdat ge steeds nog tot Mij hebt gebeden en omdat uw kind daar aan Mij is toegewijd.
Maar eerst zult ge het kontrakt met de duivel moeten
verbreken. En hij zal het u terug moeten brengen
aanstaande Zondag in de Hoogmis."
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De financier viel op de knieen en snikte hevig, daar
voor het bedje van zijn zoom Jean-Marie.
Toen hij opzag, was de Vrouw verdwenen. Het
schietwapen was op de wiper gevallen. Hij stand op.
Hij ging naar zijn kantoor terug, waar de zwarte heer
wachtte.
„Nu, ik heb het schot gehoord," zei deze, „maar ge
durft niet op uw kind to schieten. Want ik heb de
ziel van uw jongen nog niet gezien. Daar ligt het
geld, uw geld en uw rijkdom als ge wilt."
,,Ik doe het niet," zei de financier resoluut.
Het flikkerde in de open van de duivel. — „En het
kontrakt dan, dat ge met uw eigen blued hebt getekend!" siste hij.
„De Vrouw, Die u zal fverpletteren, heeft gezegd, dat
ge mij dat kontrakt terug moet brengen, Zondag in
de Hoogmis." — De Vrouwe ......
Een geweldige slag klonk. Meteen was de zwarte
heer verdwenen. Ook het geld. En een ondraaglijke
stank bleef achter.
En de Zondag erop, Coen de preek zou beginnen en
de financier in de kerk was, en de kerk zoals altijd
under de Hoogmis stampvol, zag men een grate zwarte vreemde vogel — want de duivel kan in zijn ware
gedaante niet in de gewijde kerk verschijnen — met
veel gedruis en geraas door het open kerkraam komen
vliegen. De vogel had een papier in zijn bek, en hij
legde dit neer op de preekstoel, voor de priester; deze
had juist het evangelieboek opgenomen, waaruit hij
het evangelie van de Zondag zou voorlezen.
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EEN MARIA-BEELDJE IN BRAND
GESTOKEN
( Maastricht)

EN jonkfer, die al tegen de dertig liep, had de
kap aangenomen zonder echter een goede roeping tot de kloosterstaat te bezitten, maar
alleen omdat ze bang was een nude vrijster te warden
en door de door haar in heur jeugd afgewezen jonkmannen en anderen nagekeken. Doch toen ze enkele
jaren in het klooster was, kon ze geen weerstand bieden aan de bekoringen van satan. En zij verzuimde
Onze Lieve Vrouw aan te roepen, tot Wie men in het
konvent een aparte devotie had. Zij kon het in 't
klooster niet meer uithouden, en ze verweet Onze
Lieve Vrouw en Onze Lieve Heer, dat ze Belden haar
zo lelijk hadden later warden.
Is dit een gesteldheid ? . . . .
Op zekere morgen ging zij naar de priester in het
klooster; deze voelde aan, wat haar op het hart lag.
Maar er was niets meer met het begijntje te beginner;
ze was geheel vreemd geworden voor de stemmige
en gelukkige kloosterstilte, en haakte naar de drukte
van mindere zinnen. En ze vluchtte weg, en trok door
enkele dorpen totdat ze aan een stad kwam. Dat was
Maastricht. En in deze stad dacht ze nu heur lever
wel verder te kunnen1 slijten, zoals zij het zich had
gedacht: met een man, in voldoende rijkdom, en zonder zware gedachten voor een eeuwigheid.
Maar heur wensen waren wel mooi in 'r open, dock
geen man dong om heur hand en geen rijkdom kwam
in heur schoot, en de zware gedachten over de
eeuwigheid bleven. Zij kreeg een wrok.
En in deze gesteldheid ging ze op een dag bidden
voor een Maria-beeldje, dat de priester uit bet klooster haar nog eens had gegeven, opdat zij altijd en

E
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overal in Maria een toevlucht zou vinden in eventuele moeilijke tijden of strijd die ze wee kon maker',
zo vaak had ze immers in het klooster gezien, hoe men
er met een grate godsvrucht en vertrouwen tot de
Moeder Gods bad, en had ze Koren verhalen van de
vele gunsten, die de Moeder Gods op het bidden had
uitgedeeld. — Maar, waarom bad zij, en waarvoor
In de gesteldheid van het oud-begijntje
bad zij ?
en zeer zeker ook om de bedenkelijke gunst die zij
ivraeg, kon Onze Liever Vrouw haar niet verhoren.
zelfs niet aanhoren.
Toen werd het oud-begijntje kwaad.
Ze nam een pekstokje, stak dit in de vuurpot en
wachtte tot het funk vlamde. Ze hield het brandend
houtje ander het kleed, waarmee het houten Mariabeeldje was omhangen: ze Wilde volledig met God en.
Maria afrekenen — waarom hadden Zij haar niet verHet kleedje vatte vlam.
hoard?
Plots hoorde zij een kreet achter zich, een waanzinnige scherpe kreet; ze had nog geen tijd om verschrikt
om te zien, Coen meteen al een zwarte gedaante langs
haar stand. De vlammen wentelden om het beeldje,
en het was haar of haar een duizeling overkwam; ze
wankelde, en viel.
Door de schok viel ook het brandend beeldje op de
grand. De vlam pakte al direkt de borstdoek van het
boos begijntje, kronkelde langs heur boezem omhoog,
en lekte in heur gezicht en ,verbrandde heur Karen.
Dit bracht het begijntje weer bij: ze zag de vlammen
en ze zag de zwarte gedaante. Ze sloeg heftig rand,
maar de vlammen droeielden spoedig om heel heur
lijf.
De zwarte gedaante naast haar lachtte, en wachtte.
En opeens klonk er een knal, en was er een zwartgeblakerd gat in de vloer.
Dit werd door andere mensen gehoord: ze snelden
toe om te zien wat er gebeurd kon zijn. En als ze er
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kwamen, zagen ze het boos begijntje geheel verkoold
op de grond liggen langs een zwart gat, en het stonk
er vreselijk naar solfer. En als ze dan het bijna geheel
verbrand Maria-beeldje vonden, begrepen ze.
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DOOR MARIA GERED
(Maastricht)

A

LFONSO, een rudder uit Portugal, die tegen

het einde van de zeventiende eeuw diende
onder de Gouverneur van Maastricht, en die
een vrome Maria-vereerder was, moest zekere dag
een opdracht gaan vervullen in het naburige Petershelm, thans in Belgisch Limburg gelegen. Daar hij
niets vreesde, reed hij ongewapend veg. Doch dit
zou hem spoedig berouwen. Want opeens kwam er
een bende gewapende ruiters achter bos en struikhout
vandaan: ketterse soldaten, en vijanden. Zij hielden
hem aan, trokken hem van zijn paard, eisten zijn geld
en bezittingen: maar hij had ongeveer niets bij zich.
Toen men zijn zakken doorzocht, haalde men een
rozenkrans voor de dag, en de ketterse soldaten
staken er gruwelijk de draak mee.
Als Alfonso de kans schoon meende te zien, probeerde hij te ontsnappen. Maar het gelukte hem niet. De
soldaten grepen hem spoedig, en vierden nu hun
wrede lusten bot door hem bloedige en ernstige
wonden toe te brengen, „die Maria van de rozenkrans
wel zou genezen!" — Als de soldaten echter weer
tverder moesten trekken, lief men voorlopig twee
hunner bij hem achter om hem te bewaken. Maar,
helaas, Alfonso bemerkte spoedig aan Welke onmensen hij nu was overgeleverd. Zij sleurden hem op een
zijpad, en schopten hem daar, en sloegen hem, en
doorstaken hem opnieuw vele malen. De dood voor
open, riep Alfonso luide Onze Lieve Vrouw van
Maastricht aan: de Goede Moeder zou Loch nietkunnen dulden, dat hij zo gruwzaam en verlaten zou
moeten sterven, zonder een laatste biecht en zonder
de Heilige Sacramenten te hebben ontvangen.
„Bid vrij tot de Maagd", spatter de ketterse soldaten,
„we zullen zien, of Zij uw wonden kan genezen. En
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als Zij die nu kan genezen, wel dan zullen wij u er
nog een paar japen bij gevenr en ze brachten hem
opnieuw wonden toe. Uit minstens vijftig wonden
bloedde hij. Zolang hij het bewustzijn nog niet verloor, hield hij niet op met bidden. Nu viel hij in zwijm.
De soldaten, mogelijk denkende dat hij gestorven
was, vertrokken na hem nog eens oink te hebben geschopt.
Na enige tijd kwam Alfonso weer bij. Hij voelde zich
geheel uitgeput, maar slaagde er toch in naar het
kreupelhout te kruipen, waar hij wat meer voor de
pure wind beschut lag. En zie, toen was het hem,
alsof hij de Heilige Maagd voor zich zag staan; Zij
had het Kindje Jezus op Heur arm, en de Heilige
Servatius stood naast Haar. Ze lachten hem vriendelijk toe, onderwiji hij bleef bidden om tenminste de
gunst te verkrijgen de laatste Heilige Sakramenten
te kunnen ontvangen.
Na een poos voelde hij zich lets beter, en kon hij zich
naar een nabijgelegen wooing slepen. De mensen
names hem vriendelijk op. Zijn wens om een biecht
te kunnen spreken en het Heilig Oliesel en de Heilige
Kommunie te ontvangen kon echter niet in vervulling
gaan: de priestess waren ook hies moeten vluchten
voor de ketterse soldaten. En als deze tegen de avond
de buurt weer onveilig kwamen waken, misschien wel
zoekende naar de verdwenen Portugees, bracht men
hem in een schuur.
Toes hij daar lag, geheel uitgeput nu, en elke minuut
de dood verbeidende, zag hij opeens een schone
Jonkvrouw voor hem staan, Die hem vriendelijk vroeg
of hij zich beter gevoelde. Hij klaagde, dat hij zulk
een dorst Teed; aanstonds reikte zij hem een beker
water toe, met de woorden: „in de Naam van de
Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest".
Zij zegende hem nog driemaal, en verdween toen
evenzo als Zij was gekomen.
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Verkwikt, werd hij nu opnieuw gestoord. Maar het
was door een goed lets: men zou hem kunnen vervoeren naar een nabij gelegen plaats, waar een
geneesheer en waar ook een priester was. Hij verdroeg de pijnen van het vervoer om de komende
schone troost. En hij biechtte, ontving de Heilige
Teerspijze, werd gezalfd, en Coen gaf de priester hem
over aan de geneesheer. Deze onderzocht hem, en
stond verbaasd en deed eenieder verbaasd staan: niet
minder dan veertig der toegebrachte verwondingen
waren op zich zelf dodelijk geweest. Hij verzorgde de
wonder, en verbond hem, ja, maar iedereen en ook
de geneesheer zelf verwachtte nu gauw de dood Ivan
de krijgsman.
Doch Alfonso bleef lever. En hij genas zelfs zeer
vlug. Maria had hem gered.
Het hemd, geheel bebloed en doorstoken, heeft large
tijd gehangen in de kerk van Maastricht, waar Onze
Lieve Vrouw door hem en door zovelen vereerd werd.
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DE ROOFRIDDER VAN LICHTENBERG
( Maastricht-St. Pieter)

0

P de plaats, waar de Romeinen een toren hadden gebouwd om lichtseinen te kunnen geven
aan de schepen, die de Maas bevoeren, en
aan de lepers, die Tangs de grote heirwegen voorbij
trokken, bouwde eeuwen later een machtig riddergeslacht het kasteel Lichtenberg. Het was groats en
sterk gebouwd, bestreek .vanaf de berghoogte het
Maasdal, en was bijna onneembaar. De ridders hieyen tol op de voorbijvarende schepen, maar de nakomelingen van het geslacht „verlichtten" niet alleen de
schepen op de Maas, maar „lichtten" ook de voorbijtrekkende kooplieden: het waren roofridders geworden. — Thans is het kasteel op de Pietersberg een
ruine, wellicht gedoemd om binnenkort geheel te verdwijnen; het is in zijn omgeving reeds deerlijk verminkt door de vraatzucht van de cementfabriek aan de
bergvoet.
In de roofridderstijd zat in een der zalen van het
kasteel de slotheer te brassen en te dobbelen met een
stel uitgenodigde ridders. Men sprak grote en grove
woorden, en men speelde zwaar. De ridders waren
peen van alien van vrome doenin.g, doch een ander
hen, een heer van 'n naburig slot, was een bekend
goddeloos en ruw iemand, die zijn ridderplicht in alles
naliet. Ook deze avond waren de ruwste woorden niet
uit zijn mond en speelde hij om het zwaarst. Maar
het spelgeluk was niet met hem; en hij had al zoveel
verspeeld, dat hij niets weer te dobbelen bij zich had,
dan zijn zwaard — en dit zette hij in, niettegenstaande het kwam van de eerste ridden van zijn geslacht,
die zelfs een Maria-beeltenis in het handvat had
laten zetten en ervan had gezegd: „dit zwaard blijve
steeds in ons geslacht. En wie het heeft en moedwillig
verliest of verdobbelt, zal er zijn ziel mee verliezen of
34

verdobbelen". De roofridder nam de dobbelstenen,
even aarzelde hij nog, maar wilde ze dan juist
opgooien Coen een harde bons buiten op de poort werd
gehoord; een late bezoeker meldde zich aan.
„Mille de noms!" uitte men, „wie zal dat kunnen zijn?
Wat kan dat hebben te beduiden?"
De kasteelheer stand op, en let de bezoeker binnen:
een monnik, die vroeg om hier te molten overnachten
wijl hij Haar Maastricht moest en de welt niet wist bij
nacht, en ook omdat de stadspoorten gesloten zouden
zijn.
De ruwe ridder, die zijn zwaard op de tafel had liggen
en de dobbelstenen in de hand rammelde, bekeek de
monnik in zijn reisplunje, en schaterde het plots uit:
„sa, vriend! e . . . .", maar eerst nam hij nog de kan
en liet de koppige wijn door zijn keelgat glokken;
„kom bij, en zeg eens wie deze avond de armste wel
zal zijn. Ik heb alles ,verloren, en was nu juist bezig
mijn ziel . . . . ja, mijn ziel te verdobbelen. Kijk maar,
de dobbelstenen, die ik juist gooi, zijn tegen mij. Wat
dunkt u ervan?"
De monnik trad naderbij.
„Nou, pij-man?"
„Vriend, niemand weer noch dag noch uur, gedenk
dit", zo klonk het waardig antwoord van de monnik.
„Weer gij, wanneer uw uur zal slaan? Dat kan reeds
spoedig zijn. Ik zal echter voor u bidden, dat de
Heilige Moeder Gods u bij mope staan en uw geest
verlichte en dat God uw ziel genadig zij ...... deze
nacht nog, om twaalf uur."
De ridder zat met de mond vol tanden. Dit antwoord!
Het was, of hij op jets vernijnig scherps zat en dat
hem in het lijf drong en er niet uit kon. Het Mariahoofd op het handvat van het zwaard, dat nog op tafel
lag, keek hem aan met open, die heel diep en heel
groat werden. En als hij eindelijk, wat bekomen, op
een ruwe en blufferige wijze zijn woede wilde uitrazen
35
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op het onverwacht en onvervaard antwoord van de
monnik, bleek deze op onverklaarbare wijze te zijn
verdwenen.
„Sakree!" vloekte hij. Maar in zijn binnenste was hij
niet gerust. Hij betastte zich, hij kon de verdwijning van de monnik niet realiseren, en vroeg aan de
anderen: „wel, heb ik zitten te dutten?" waarop de
anderen ontkennend antwoorden. Te drommel, waarom sprak de monnik alleen tegen hem? Waren de
anderen beter? Zaten ze niet alien om de speeltafel?
Waren dat vromere menses? Te drommel, waren de
„Sakree!"
zielen van hen blanker dan de zijne?
vloekte hij weer.
Heden nacht, om twaalf uur . . . . dat de Heilige
Moeder Gods u bij moge staan het rumoerelde
door zijn kap. Maar: „ach wat! Ik laat me niet bang
makes door zo'n idiote monnik, die hier zo maar binnen komt vallen en weer verdwijnt of ie een geest
is, nee! Vooruit met de stenen."
Doch de anderen names ze niet op.
„Vooruit, mille de noms! Sams onder de indruk?
Heisa, nu om het zwaard. En direkt om mijn ziel. Ge
moet nosh voor God nosh voor de duivel bang zijn!"
— Maar de anderen zwegen, en lieten de stenen
liggen. De ridder schonk een kan wijn in, ledigde Naar
met 66n teug, en schudde andermaal in. — „Allee,
jongens, zijt ge nog wat van plan? Of . . . . neemt ge
alien de rozenkrans? Zoals dat mijn vrouw en mijn
dochters nu op mijn kasteel zullen does?"
En als de anderen niet gebaarden, ledigde hij de kan
opnieuw, nam zijn zwaard, gespte aan, rukte op.
Geen groet, gees wens. Buiten sprang hij op het
paard: hot! en spoorde.
De lucht was betrokken, er kliefden bliksemflitsen
door de donkerte. De donder ratelde rond de berg,
maar de ridder gaf het paard opnieuw de spores, en
reed de nacht in. Plots bleef het paard staan. Een
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vloek rolde. Maar dan zag de ridder daar vlak voor
hem een afgrond gapers, en in de diepte bruiste de
woeste stroom. En achter hem, en bezijden hem . . . .
wat waren dat voor donkere gestalten, die wapperende doeken, die klappende handloze armen? die hem
voort wilden drijven, voort, de afgrond in. En zat de
lucht niet vol helgeraas, hellekreten? Een bliksem
flardde fel. Was dat geen hellevuur? Het zweet brak
hem uit. Heel zijn zondig leven, zijn leven zonder
geloofsuiting en goede daad dock vol roverij, brasserij
en laakbare onridderlijkheden, dat stond voor hem als
een persoonlijkheid. Ja, daarop staat de verdoemenis.
De ridder kende geen vrees, seen; en het gevaar zag
hij onder open. Zou hij bidden? — „Maria mope u
bijstaan . . . ." — ja! — „Wanneer zal uw uur slaan?
1k zal voor u bidden, dat God uw ziel genadig zij . . ."
--, Ja. En hij vouwde zijn handers. Maar wat moest
daarbij warden gebeden? Hij kende geen enkel gebed
meer. Zelfs niet het simpele Weesgegroet. Hij herinnerde zich alleen het Kruisteken-slaan, dat hij, als
jongen, had moeten doen, en dat hij zijn vrouw en
zijn dochters vaak genoeg had zien doen, maar wat
moest daarbij warden gezegd? — Hij sloeg echter
een Icruis, en zei enkel: „O Maria".
Temet flierde dam, een meters-brede bliksem in de
afgrond neer, en kraakte een donderslag, dat de hele
berg schudde. En direkt erop hoorde hij een klokje
luiden, een zacht vredig klokje, dat luidde voor het
middernachtelijk gebed der kloosterlingen. Van waar
kwam dat vriendelijk geluid? Wist hij een kerk in de
buurt, of een klooster? Nee, in dergelijke gebouwen
kwam hij niet en hij lette ex niet op bij zijn ritten. Maar
daar in hem, daarin is iets gegoten . . . . en hij rukte
het paard om, rukte het paard om, ja, en zei zonder
vloek: „wort, nos. Vort. Maria en de eer leide mij."
En Iemand leidt hem. Alsof het Wilde paard verlost is
uit de klauw van de boze geest, zo kalm rijdt het nu
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en in een Loch zo gezwinde vaart. Die vaart is als een
lijn: wijken de bossen? de zavel en de mergelruggen?
En als de laatste Balm van het klokje klinkt, springt
de roofridder van het paard en klopt het dier dankend
op de schenk: hij bevindt zich voor het klooster van
de Observanten.
De ridder begrijpt.
Hij klopt aan. Hij volgt zijn hart, de ingeving van
Boven.
Diezelfde nacht was zijn vrouw, met de-naam van
Maria op heur lippen, overgegaan in de Heer.
En sinds leidde de ridder als kloosterling een berouwvol en voorbeeldig Leven.
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HET GESTOLEN MARIA-BEELDJE
( Maastricht-Wijk)
N het Ruiterstraatje te Wijk lag eens een oude
vrouw al sinds enige weken op sterven; maar de
dood Wilde niet op haar toeslaan. Ze doorstond
hevige pijnen; bovendien lag ze eenieder tot last en
bracht ze de mensen in de grootste ongelegenheid.
Een genezing was bij de oude vrouw menselijkerwijze
gesproken in het geheel niet weer mogelijk; en met
verwondering vroeg men zich af, hoe het mogelijk
kon zijn, dat de , dokter zowel als iedereen reeds weken
al bij elke ademhalingleur laatste zucht verwachtte,
en zij in deze toestand toch zo Lang kon blijven Leven.
Eindelijk besloot men het haar zelf te vragen. Als het
niet iets was dat haar lichamelijk vasthield, kon het
wel iets zijn dat heur ziel aan de wereld vast deed
houden: het oude vrouwtje, zo meende men, had altijd
braaf en goed geleefd, maar ze kon toch ergens in
tekort zijn geschoten. — „Hebt ge nog lets op uw
geweten, dat u bezwaart?" vroeg men haar voorzichtig.
Maar de zieke ontkende.
Enkele dagen later, als de oude vrouw nog steeds niet
dood was, vroeg men haar wederom hetzelfde.
Zij ontkende weerom, en verzuchtte erbij: „was het
maar , gauw afgelopen".
Maar daar - was een andere vrouw, die haar zucht
meende te begrijpen. En zij bleef zacht aandringen.
totdat eindelijk de oude vrouw bekende, dat er in.derdaad lets op heur geweten woog. Zij verzocht de
vrouw alleen bij haar te blijven, dan vertelde ze het.
Lang geleden was zij eens, op een wandeltocht, voorbij een kapelletje gekomen, waarin een biezonder mooi
Onze Lieve Vrouw-beeldje prijkte. Ze werd als
bezeten door een lust om dat hemelsmooi beeldje te
bezitten. En het kwam ervan dat op een dag, als zij
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er weer langs liep, ze niet had kunnen weerstaan aan
haar begeerte: ze nam het beeldje heimelijk mee.
Gezond zijnde, had ze dan het beeldje dikwijls in de
handen genomen; ja, zelfs had ze het vaker versierd,
vooral in de maand Mei, en geknield voor het beeldje
tot de Moeder Gods gebeden. Ze wist wel, dat ze het
beeldje niet mocht achterhouden, en dat in het
kapelletje nog steeds Been nieuw beeldje stond, maar
het heftig verlangen om het mooie beeldje steeds te
bezitten deed elke drang om het terug te brengen
smoren. Nu ze ziek lag, was het nog hier. Het lag in
heur kist. „Dat is het", zei ze, geheel uitgeput van
het vertellen.
„Ge moet het laten terugbrengen", zei de andere
vrouw.
Och, ze had er immers
De zieke keek haar aan.
niets slechts mee willen doen.
Ge moet het laten terugbrengen. Maria mag en zal
overal vereerd worden, maar daar in dat veldkapelletje wenst Zij dat wellicht op een biezondere wijze
gedaan te worden. Ge moet het laten terugbrengen;
ja. Dan was alles misschien weer goed. Dan kon zij
Maria in de hemel misschien heel gauw in volle glorie
aanschouwen, al zou Onze Lieve Vrouw haar weI
evekens zuur aankijken als ze daarboven kwam. —
„Ja, vrouw", antwoordde ze, „ge 'moet het terug
brengen, en het op dezelfde plaats zetten, en ge moet
er niet mee wachten het te doen; ge moet het mooi
versieren en het tussen bloemenruikers zetten. Dan
zal ik rustig kunnen sterven."
De vrouw zocht onmiddellijk in de kist naar het
beeldje; ze vond het. Ze nam een schoon blauw
kleedje en twee ruikers. En ze plaatste het beeldje
daár waar het vroeger steeds had gestaan.
Toes de vrouw terugkwam om het de zieke te vertellen, lag het oud vrouwtje stil en vredig, als was ze
zacht ingeslapen. — En het is gebleken, dat juist op
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het ogenblik dat de vrouw het 'Onze Lieve Vrouwebeeldje in de nis terugzette, ook het oud vrouwtje is
gestorven.
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DE DUIVEL ONDER DE VALSE GEDAANTE
VAN DE HEILIGE MAAGD
(Maastricht-Wijk)
EN kloosterzuster uit het voormalige Witte
Vrouwen-konvent onder Wijk had een biezondere devotie tot de Heilige Maagd Maria. Zij
bad in vele zaken om de machtige voorspraak van
Maria, en vereerde Haar naar best kunnen. Zoveel
het haar mogelijk was, verspreidde zij ook deze godsvrucht onder haar medezusters en onder de gelovigen
waarmee zij in aanraking kwam. Daarbij stelde zij
zich zelf nimmer op de voorgrond, maar bleef steeds
nederig ;dock wel hoopte ze vroom, dat, voor heur
afsterven, zij toch êêns de Hemelse Moeder mocht
aanschouwen. Om deze biezondere gunst bad ze dikwijis.
Eens, dat zij, voor het ter ruste gaan, weer om deze
biezondere gunst bad, wend heur cel plots vervuld met
een licht van een ongekende helderheid en schitterende uitstraling. Te midden van dit licht ontwaarde zij
een vrouwelijke gedaante, die elke tool en elke
schoonheid van stervelingen verre overtrof: juwelen
en goad schitterden in een kroonvorm op het hoofd,
in een kettingvorm om heur hals, in een ceintuurvorm
om heur middellijf, in armbandvormen om heur polsen, in zoomvormen aan heur kleren, en in een strikvorm op de schoenen die zij droeg.
De zuster, die nog steeds geknield lag, schrok een
ogenblik, maar vroeg dan: „Wie zijt gij, vrouwe?"
„Ge zult niet vrezen," sprak de verschijning. „Ik ben
namelijk de verschijning, waarom gij zo dikwijls en
ook nu weer hebt gebeden. Sta dus op, word geheel
mijn kind, en treed nader: en kus, tot teken van uw
toewijding aan mij, mijn voeten."
Tegelijkertijd voelde de zuster een bekoring in zich
aangroeien: zij was toch steeds eenvoudig geweest.
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ze had toch steeds in eenvoud gebeden, ze stelde zich
Moeder Maria onvergelijkelijk schoon maar toch vol
eenvoud voor; zij kreeg argwaan. Argwaan zou zondig zijn, als de vlekkeloze Moeder-Maagd nu verscheen; en moest ze niet in een hemelse vervoering
zijn geraakt, of heur hart overblij kloppen? Ze zag opnieuw naar de gedaante. En ze zag nu zwarte open
en zwart Naar, en de kleuren waren allem,aal zo scherp
en hel: terwiji ze zich Moeder Maria blauw en zacht
had voorgesteld. Subiet maakte zij dan een teken van
het Heilig Kruis: „in de Naam van de Vader, van de
Zoon, en van de Heilige Geest ..... ." — Met een
rammelend kabaal verdween plots de verschijning. In
de cel bleef een ondragelijke stank achter.
Na deze beproeving verdubbelde de zuster heur gebeden, en sterkte heur devotie.
En op een Zaterdag mocht zij de werkelijke verschijning van de Heilige Moeder Gods aanschouwen.
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DE VERZUIMDE BEDEVAART NAAR
SCHERPENHEUVEL
( Meerssen)
EN arm weeskind uit Meerssen zag zich verplicht zich aldaar als melkmeisje bij een boer
te verhuren. Maar de boer merkte op, dat toen
de koeien minder melk begonnen te geven dan antlers;
hij verdacht het meisje ervan de melk of zelf gedeeltelijk op te drinken en te vermorsen of deze heimelijk
te verkopen. Hij sprak haar erover aan, en als zij een
antwoord schuldig bleef, dreigde hij haar zelfs met
smaad te ontslaan. Dit betekende voor haar, dat ze
nergens meer als fatsoenlijk en eerlijk meisje terecht
zou kunnen komen; ze kreeg tranen in de open.
„Als ge dan niet zelf de melk gebruikt of ze stiekem
verkoopt, zeg mij dan toch, waar de melk bligt;"
drong de boer nog eens aan.
En het meisje antwoordde nu: „elke avond, als ik heb
gemolken en ik de emmer neerzet, dan wordt de emmer door iemand achter mij omgestoten; wie dat doet,
weet ik echt niet, ik heb hem of haar nog nooit kunnen zien, want ik durf niet eens om te zien."
De boer stond van dit verhaal zeer iverwonderd te
kijken; hij kon het meisje toch wel geloven, want ze
was antlers altijd eerlijk en braaf en ze maakte als ze
een Zondagnamiddag vrij had, vaak de beeweg naar
Onze Lieve Vrouw in Maastricht; en ook had hij
gezien, dat ze bloemen in het vaasje deed voor het
kleine Maria-beeld dat ze op heur kamertje had. Hij
stuurde het meisje dan ook naar de heer deken met
de opdracht Mies aan de eerwaarde priester te vertellen.
Dat deed ze.
Maar ook de heer deken begreep er niets van.
Toen stelde men zich verdekt op als het meisje zich
klaar maakte te gaan melken. En toen ze bezig was,
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zag men nu zelf, dat de emmers als door een onzichtbare hand werd omgestoten. De volgende dag werd
het meisje voorgehouden direkt om te kijken, zodra ze
de voile emmer had neergezet, en te blijven toekijken
tot er iets zou gebeuren.
Tegen de melktijd ging ze weer naar de weide, de
boer en de deken bleven aan de haagkant staan. Het
meisje molk de emmer vol, zette 'm neer, keek meteen
toe ..... . de emmer werd omgestoten en het meisje viel
daarbij in zwijm. De boer en de deken sprongen toe
en trokken het kind onder de koe vandaan. Thuisgekomen verklaarde het meisje, dat ze heur vader had
gezien, die onlangs was overleden.
Nu gelastte de deken de volgende keer weer zo te
doen, maar dan moest ze direkt heur vader ■vragen
wat er gewenst werd. Dit deed ze ook. En Coen hoorde ze, dat heur vader had beloofd barrevoets een
bedevaart te doen naar Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel, hetwelk hij gedurende zijn levee
schuldig had nagelaten. Het meisje beloofde nu dit
voor heur vader te doen; de emmer werd niet weer
omgestoten, en het meisje kon heur werk gewoon
voort doen.
De boer en vele buren togen met Naar mee naar

Scherpenheuvel.
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DE ZWARTE DOOD
(Geulle)

D

E Herestraat ander Geulle was lange, lange

jaren, misschien wel twee eeuwen en nog,
een straat zonder huizen. Waarom dan deze
weg „straat" wordt genoemd? Vroeger stonden er
wel huizen, en ook boerendoeningen begrensden de
straat; daarvandaan de straatbenaming, Welke benaming bekant in vergetelheid kwam.
Lang geleden kwam de pest in het land, de zwarte
Dood, De zo gevreesde en kwaadaardige ziekte breidde zich snel uit; de mensen stierven t' alle kanten, als
vliegen tegen de winter. Ook tot Geulle. De bewoners van de Herestraat werden zwaar getrof fen.
Eerst pakte de zwarte ziekte de kinderen aan, en ze
hemelden; toen de oudere mannen en vrouwen en de
zwakken. Toen de anderen allemaal. Niemand was
er, die hier nog kon zorgen voor haardvuur en vee.
Door heel de straat klonk het gekerm van de lijders
en het geklop der dicht te spijkeren doodskisten; en
het was er vol stank van de etterende pestbuilen. Wat
er binnen Geulle nog kon, dat tong ter bedevaart naar
Maastricht en Scherpenheuvel; dock van de Herestraat was er niemand, die mee had kunnen gaan.
Toen de bedevaartgangers te voet bij Onze Lieve
Vrouw waren aangekomen en voor Haar outer lagen
neergeknield om de Moeder van Barmhartigheid af
te smeken, dat Zij het kwaad van hun dorp zou afwenden, hield te Geulle onmiddellijk de ziekte op.
Edoch, de Herestraat was toen reeds uitgestorven.....
de laatste lijken werden die dag gekist. En in de huizingen Wilde niemand meer gaan wonen. Ze bleven
leeg staan; en daar ze niet meer werden onderhouden, brokkelden ze of en vervielen. Eindelijk waren
ze alien in puin gevallen en Bras en onkruid groeide
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er overheen. Men egaliseerde de grond en gebruikte
hem.
De zwarte Dood is echter op Maria's voorspraak niet
weer to Geulle geweest.
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ONZE LIEVE VROUW IS TOCH WEER
EENS KLOOK
(Geulle)
N Geulle hoorde men voorheen vaak het gezegde
aanhalen: Slievevrouw is Loch met ere weer ins
klook. Men hoort het nog wel eens.
De kerk van Geulle had ,vroeger een „geklede 'Onze
Lieve Vrouw"; ze had bet Jezus-kindje op 'r armen.
Echter waren van de beeltenis alleen het hoofd en de
handen zichtbaar; het overige werd bedekt door een
grote mantel (voor Onze Lieve Vrouw) en een kleine
(voor het Kindje jezus). Het waren niet steeds dezelfde mantels, die de beeltenis werden omgeslagen;
ze veranderden naar gelang de kleuren, die het kerkelijk jaar voorschreef. De mantels werden meestal
van kostbare stof gemaakt en kunstig bewerkt en ze
werden door vrome Maria-vereerders ,geschonken.
Men droeg toentertijd het beeld ook mee in de grote
bronk.
Wanneer te Geulle ,vraeger een jongeman het aanlegde met een meisje, en deze van heur kant serietize
toenadering toonde door in het openbaar met de jongeman te gaan en vooral door het gebruik te volgen
dat ze zich met de kermis of Sint Apollonia na de
Hoogmis lief „intrekken", dan beschouwde cue bevolking dit als een plechtige bevestiging van hun liefde,
of, zoals men het thans zegt: van hun verloving. De
twee jonge mensen waren dan voor elkaar bestemd.
Doch wanneer het gebeurde, dat het meisje de verkering afbrak, dan was zij verplicht een nieuw kleed
aan Onze Lieve Vrouw te schenken; en men zei bij
zulke gelegenheid: „Slievevrouw is tog mit ere weer
ins klook!"
Liet men dit na, zo verhaalt men, dan is het vaker
gebeurd, dat een onaangenaam gevolg voor het
meisje niet uitbleef: ze kon dan Been man weer vin
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den, of ze trouwde minder gelukkig, of ze werd vroeg
ziek en lelijk.
Marjanne van onder de Linde, die zo gierig op haar
duitjes was, lief dit ook na; ze spotte er zelfs mee, dat
de kloeke Onze Lieve Vrouw haar Been centen uit de
buidel zou kunnen kloppen. Reeds de volgende dag
werd ze ziek, en ze werd zo lelijk daarop dat niemand
haar nog begeerde. In 'r oude dag echter kwam, er
een leegloper, die het op haar centen gemunt had;
Marjanne trouwe nog met hem. In een ommezien had
de vent de duiten erdoor gedraaid, en verdween toen.
En...... toen, ja toen verzuchtte Marjanne: „had ik
Coen Onze Lieve Vrouw Loch maar weer eens klook
gemaakt!"
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DE DOOD VAN EEN BEELDSCHENNER
(Wijire)

N vroegere eeuwen werd ons gewest vaak geteisterd door oorlog en door doortrekkende lepers.
Dan waren het legerscharen uit Holland, Duitsland of Oostenrijk, dan weer waren het lepers uit
Frankrijk, Spanje, ja zelfs uit Engeland. En zo trokken rond 1743 verschillende grote groepen soldaten,
komende vanuit Beigie en Frankrijk, de aloude weg
naar Duitslands hart, om er to oorlogen.
Nabij Bemelen, op de wegen naar IJzeren en Wijlre,
hadden de vrome landbouwers, zoals men overal elders in ons gewest hun kruisen en heiligenkapelletjes
Tangs de\wegen plaatst, vaak met een biezondere intentie of ter dankbetuiging, aan een grote linde op
een eenvoudig voetstuk een Maria-beeld geplaatst.
En nu trof het juist, dat het doortrekkend Leger in
deze omgeving rust hield; ze warm die dap in een
stuk al van Tongeren komen marcheren. Geheel
Bemelen en omgeving lag vol soldaten. En een groep
ervan had zijn rustplaats opgeslagen vlak bij de linde,
waaraan het Maria-beeld hing.
Een der soldaten legde zijn spuit en andere wapenrustingen onder deze boom neer en Wilde er zich neerzetten, toen hij opeens het beeld daar boven hem ontwaardde. Hij was een godvergeten iemand, en had
voor het Geloof geen ander gevoel in zijn hart dan
haat. Hij vloekte grouwzaam; en er was geen onder
de ruwe soldaten, die hem wees op het zondige, althans altijd onbehoorlijke van zijn vreselijk vloeken.
„Dat tergt ons, het moet kapot. Alles moet kapot,
kapot. Alles moet weg wat maar naar het Geloof
ruikt!" waren zijn meest fatsoenlijke uitroepen.
En ook nu knetterde hij een vloek tegen de lindeblaren aan, en haalde hij het Maria-beeld van de boom,
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lachte wreed en spotte, en wierp het op de grond.
Nee, het ging zo niet stuk.
Hij raapte het op, gooide het tegen de boomstam. Het
beeld viel andermaal ongedeerd op de wortelverhoging.
En met een zware vloek vertrapte hij het dan.
,,Laat toch liggen, wat hebt ge daaraan", poogden de
anderen hem van verdere vernieling terug te houden.
„Het beeld doer u toch Been kwaad, last het en ga
zitten, en drink uw fles leeg en eet uw brood".
Maar de soldaat liet zich niet door deze woorden
terughouden; hij had het beeld vertrapt, maar de
mulle weg was er de oorzaak van, dat hij het beeld
nog niet geschonden genoeg vond. En hij nam zijn
sabel en sloeg als een bezetene het beeld geheel in
stukken. — „Die is er geweest, de Vrouw," zei hij.
„Zo moet het met die dingen altijd gaan. Zij zal mij,
sakkernon! heus niet zo gauw in brokken hebben als
ik Haar!" spotte hij nog na.
Men at, men dronk, men rustte uit.
En na een uur wend het kommando doorgegeven:
„aantredeni voorwaarts, mars!"
Het leger trok verder. De soldaat liet de ,stukken liggen. Een gedeelte van het leger trapte .zelfs, zonder
dat ze het zagen, de stukken helemaal in de grond.
Doch enkele lieden uit Uzeren en Bemelen, die de
heiligschennis van verre hadden , gezien maar tegen de
soldaten niets durfden te zeggen, raapten de stukken
bijeen Coen er een gaping kwam tussen de voorbijmarcherende soldatengroepen. Ze konden echter niet
tijdig genoeg wegkomen en zo geraakten ze tussen
de marcherende soldaten en werden meegetrokken op
Wijlre en Gulpen aan.
Men trok. Men was na de rust luidruchtig. Ook de
soldaat, die straks de gruwe heiligschennis op het
Maria-beeld had gepleegd.
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Maar tussen Wolfskuil en Wippelberg viel de sofdaat opeens kermend op de weg neer.
„Hei, op!" schopte de soldaat achter hem.
Hij bleef liggen.
Dat moest toch maar gekheid zijn van de soldaat. Dat
kon Been ernst zijn. Voor de dander, bier was de weg
toch gelijk, niemand had lets gezien en er was ook
niets gebeurd: al doormarcherende Wilde men hem optrekken, maar hij kermde nog heviger. Wat was dat
voor flauwiteit, dacht men. Was hij te moe geworden, te lui misschien, en simuleerde hij nu maar wat?
En men kon in het opstuwen van de achter hen aan
marcherende soldaten niet wachten, en men het hem
liggen. Men schopte hem zelfs 'n paar males flink,
dat hij maar moest opstaan. Hij bleef liggen, en men
marcheerde door.
En het gebeurde, dat hij vertrapt werd. Zoals hij, toes
hij het Maria-beeld op de grand gegooid had, dit ook
had vertrapt, vertrapte men hem nu. Wisten de aanmarcherende soldaten, dat daar iemand lag? En de
drang van de aanmarcherende soldaten stuwde steeds
op, en men ging over hem heen. En er waren ander
hen, die erom vloekten, dat daar plots een obstakel
lag en hem aanstieten met hun sabels als ze voorbij
trokken.
Toes de eerste groep voorbij was, zagen de soldaten
van de volgende groep de man liggen. Ook waren
intussen enkele andere soldaten, die straks met hem
opgerukt waren, uitgetreden en teruggekomen om te
zien wat er feitelijk met hun kameraad gaande was.
De lieden uit IJzeren en Bemelen, die in de groep geraakt waren, hadden nu een gelegenheid om er uit te
kunnen gaan; en dat deden ze. Ze vluchtten een eind
het bouwland in, dat aan de ene kant lag; want aan
de andere kant lag een bos; ze keken nu toe.
AIs men nu de soldaat onderzocht, bleek het, dat hij
dikke bulten had op het lichaam, overal wel, en dat
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geheel zijn lijf vol kneuzingen zat van het vertrappen
en prikken van het sabelsteken; hij had bovendien nog
een dijbeen gebroken. Men legde hem op een legerwagen; maar het vervoer kon slechts uiterst langzaam
gebeuren, de soldaat hield het van de pijn niet uit.
En nog voordat Gulpen bereikt werd, moest men hem
van de wagers nemen; Coen was de ontsteking, die
vreemde ziekte, over geheel zijn lijf been, en overal
kwam de ester al uit. Men legde hem langs de kant
van de weg.
Daar is hij gestorven. Schreeuwend en vloekend van
de pijn.
Er was een bos langs de weg, en daarin begroef men
in alle haast en met groat afgrijzen het lijk, in hetzelfde uur dat hij stied. Een goddeloze behoeft am
zijn ziel niet to wachten bij zijn dood, waarom dan oak
niet direkt het lichaam beneden de zoden gelegd?
De lieden uit IJzeren en Bemelen waren er getuigen
van. Zij begrepen, dat de Heilige Maagd hier strafte.
Zij waren geheel vervuld van het gebeuren.
Ze keerden terug, stil en toch groat in denken.
En ze stelden de stukken van het Maria-beeld aan een
priester ter hand; deze priester was de pastoor van
Wijlre. De pastoor behandelde de beeldbrokken met
eerbied; hij deed ze in een houten kistje, en plaatste
dit boven in de achterkant van het Maria-altaar van
zijn parochiekerk.
Te Wijlre bewees, en bewijst men nog steeds, Maria
eerherstel en vereert men Haar op biezondere wijze.
Treedt de parochiekerk maar Bens binnen.
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DE SPOTTER GESTRAFT
(Gulpen)

T

EN tijde dat de kerk van Gulpen nog een simul-

taankerk was, en men zijn godsdienstplichten
in bepaalde streken niet geheel vrij kon uitoefenen, trok Loch op een kermiszondag te Gulpen
de bronk uit.
Zoals altijd gebruikelijk was, nam men ook enige
stemmige uiterlijkheden mee; een schoon Mariabeeld, voorafgegaan door bruidjes en maagden met
palmen, bracht een devotievolle stemming. Er waren
slechts enkele kijkers langs de wegen, want iedereen
wilde meetrekken.
In en rond Gulpen woonden enkele niet-katholieken.
Bijna al deze mensen beschouwden het houden van
zulk een bronk als superstitie, doch ze vielen de katholieke bevolking er fverder niet bepaald lastig om.
Nochtans was er een ander hen, kersvers in deze
streek gekomen, die het geval eens ging bekijken; hij
stond langs de weg de superstitieuze processiegang
toe te zien, en spotte om de grenzenloos eenvoudige
domheid van de bevolking hier. Toen hij het Mariabeeldje zag, dat voorafgegaan en omringd was door
bruidjes en schildknapen en maagden, ging zijn spotlust in een woede over. Hij wilde dit uiten door een
autoritair luid en verachtelijk lachen.
Echter, als hij zijn eerste lachgeluid suitstiet, bleef zijn
mond verkrampt in de lach staan. En het heeft dagen
geduurd, eer hij zijn mond weer normaal kon krijgen;
maar als hij ooit weer lachte, kwam zijn mond weer
krampend scheef te staan.
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HET MOEDER GODS-KAPELLETJE TE EYS
(Wittem-Eys)
E beevaartgangers te voet en per fiets naar Sint
Gerardus te Wittem waken tvaak, wanneer
zij over de weg van Eys naar Wittem gaan,
even een pauze om een weesgegroetje te bidden of
een kruisteken te slaan als zij Tangs het Moeder Godskapelletje aan de Eyserhof komen. Het ligt er mooi
op een hoogte in een wei, maar voor een geregelde
aanloop niet gunstig.
Tot in het begin van deze eeuw stond onder de Lange
den aan de Eyserhof een eeuwenoud kapelletje en
daarin was een eveneens zeer oud palmenhouten
Maria-beeld geplaatst. Het kapelletje was zeer bouwvallig geworden; het werd afgebroken en op de
hoogte in de wei tegenover de hof een nieuw gebouwd, het huidige Moeder Gods-kapelletje. In dit
nieuw kapelletje staan thans het beeld van het Heilig
Hart met die van de Moeder Gods en van de Heilige
jozef; het oud palmenhouten Moeder Gods-beeldje is
jammer genoeg na de bouw weggenomen. Het
eeuwenoud kapelletje onder de den werd steeds het
Moeder Gods-kapelletje wan Eys genoemd, en deze
benaming is ook naar del nieuwe kapel overgegaan,
ofschoon door de plaatsing van de drie beelden van
Jezus, Maria en Jozef deze benaming niet geheel juist
meer is. Echter, de gegeven en nog steeds door het
yolk gebruikte naam van Moeder Gods-kapelletje
zegt ons, hoe diep en innig bier vroeger de devotie en
liefde van het yolk van Eys en Wittem tot de Lieve
Moeder is geweest. De toeloop is in de laatste tientallen jaren verminderd, er komen Been gezamenlijke
groepen bedevaartgangers meer naar dit kapelletje
zoals vroeger die op gezette tijden kwamen uit Kerkrade en Spekholzerheide; alleen de grate dorpsprocessie handhaafde haar traditie: zij pauzeert, zoals zij
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dat ook eeuwen lang heeft gedaan, bij het verdwenen
kapelletje bij deze Moeder Gods-kapel. Er wordt dan
een kort Lof gezongen en de Zegen met het Allerheiligste gegeven.
Het Moeder Gods-kapelletje heeft zijn geschiedenis.
doordat telEnkele eeuwen her, na een woelige
kens legerbenden door dit land trokken, herademde
het yolk. Er was nu een tijd van pais en vree, en men
was tevreden. Maar toen brak een vreselijke ziekte
uit. De mensen werden zwart of kwamen vol builen
te zitten; die door de ziekte werden aangetast, stierven; en deze wares er velen. De nog niet door de
ziekte aangevretenen waren zo zwak en tegelijk zo
angstig voor besmetting, dat men de lijken van de
overledenen niet eens met eer en fatsoen durfde te
begraven. De moedige priester van het dorp deed niet
anders dan met Ons Here rand gaan om de stervenden het Laatste te geven. Ten einde raad, toen wel
bijna een derde van het dorp en de heerlijkheid hier
al overleden was en een ander derde ziek lag, en de
vreselijke ziekte ook overgegaan was op het vee,

riep men Maria aan; een openlijke boetedoening werd
toegezegd, en meteen de belofte gedaan een Moeder
Gods-kapel te bouwen onder Eys, waar de ziekte het
vreselijkste huffs hield. De regenten van Eys en Wittem verklaarden zich aanstonds borg tegenover Maria, terwijl de pastoor toezegde telken fare met de
grote brook het kapelletje op een biezondere wijze aan
te does. — En zie, de ziekte week vrijwel onmiddellijk.
Door de regenten van Eys en Wittem werd toen het
Moeder Gods-kapelletje gebouwd en men plaatste er
het thans verdwenen Maria-beeld in.
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DE KAARTERS EN HET ROZENKRANSGEBED
(Oud-Valkenburg )

H

ET ging de laatste tijd slecht met de boerderij

van de oude Winandus daar te IJzeren bij
Oud-Valkenburg. Sinds Harrie met Hoebertien, Winandus' dochter, er was ingetrouwd en Winandus maar ouder werd en ook zijn goede Berb nog
hemelde, werd alles verwaarloosd door de drank- en
kaartmanie van Harrie. En op een kwade dag kwam
het zo ver, dat Harrie het land van de hand deed en
van de boerderij een kafee maakte. Hij en zijn kaartmakkers werden er de beste klanten van. Daar had ge
Joep bij, een verbazende kaarter met een gruwelijk
geluk: ondanks dat hij de nodige jenever de Bats afschudde, ging ie steeds met een dikkere beurs naar
huffs.
Op een Zaterdagavond, als de oude wader de kaartmoeren weer in het kafee zag komen en Hoebertien
de kleinen ging verzorgen, trok hij naar boven; boven
had hij zijn vertrek. De brave bedroefde man nam er
zijn rozenkrans, zoals elke avond, en bad voordat hij
te bed ging. Hoe het kwam, dat wist hij niet, maar
deze avond kon hij met meer drang en devotie de rozenkrans Maria ter ere bidden en verwachtte hij van
Haar de goede hull); spoedig hoorde hij het lawaai
beneden niet eens meer.
Beneden ...... daar zaten ze. Nee, ze kaartten er niet
voor verzet, ze kaartten voor grof geld. Dat was hun
plezier! Laat de ouwe boven z'n plezier maar hebben
in dat geteemd Maria-gebed. -- Harrie moest telkens
zijn beurs voor de dag haler, telkens weer, en ook de
anderen al eens. En Joep spekte. Joep won. Joep, die
zo verdraaid handig met of in de kaarten was; Joep,
die misschien wel vals of met de duivel speelde, en
bij zijn winst en geluk ook nog grof vloekte.
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Maar dan kreeg Harrie opeens zeer goede kaarten in
zijn hand. Olala, nu zou hij de zet winnen; 't kon niet
mis. En hij zette er alles op, dubbelde en driedubbelde, en duwde een vloek ter bekrachtiging erbij. Maar
Joep zei: „kom maar op!" en sloeg op de tafel en verkocht Harrie z'n vloek voor een hardere.
Bij de derde slag zag Harrie, dat hij weer ging verliezen. Wat was dat nou? Buiten zich zelf van woede
en ergernis schreeuwde hij tot Joep: „der duvel mit
zien moer haole dick !" . . . en dat was gemeend,
want hij sloeg met vuist en kaarten op tafel, dat de
snaps die in de glaasjes was, Bruit spette, en wat op
tafel lag als door een windruk omhoog vloog.
Op dat ogenblik werd de straatdeur geopend en een
onbekende kwam binnen. Hij was heel gewoon in kiel
en zwartfloeren broek 'gekleed zoals de mensen van
het dorp, maar in zijn kop als van een vogel brandden
twee ogen als vuur. De duivel met zijn moer hale je...
ja: voordat iemand de tijd had een kruis te slaan,
sloeg de onbekende, want die man met die vogelkop
en brandende ogen was de duivel, als een vogel toe,
had Joep al bij zijn kraag gegrepen, en met een krijs
vloog hij met hem op de open schoorsteen toe en erin.
Daarboven zat wader Winandus de rozenkrans te
bidden; hij eindigde de tweede. Hij bad met aandrang
en diepe devotie. Hij werd niet Bens dat spektakel
daar achter die muur gewaar.
Achter die muur, in het rookkanaal naar boven. Want
bier bij de kamer van Winandus kon de duivel niet
voorbij. Hij trok en trok, doch hij voelde zich tegengehouden door een grotere macht dan de zijne: Winandus begon aan zijn derde rozenkrans. De duivel
moest Joep halverwege in de schoorsteen later zitten.
Plots klonk een hevige slag dat het huffs ervan dreunde, en een vreselijke stank bleef achter en verspreidde
zich. De duivel verdween alleen de lucht in.
Harrie en de anderen zaten nog lijkbleek aan de
60

kaarttafel als vader Winandus beneden kwam en hen
moest aanporren en vragen wat er was gebeurd. —
Ze hebben Joep met een brandhaak uit de schoorsteen
moeten haler.
De volgende morgen, al was het IZondag, haalde
Harrie het uithangbord bower de deur weg en hield
van die dag Been herberg weer. Hij werd een eerlijke
hoer, en met Hoebertien en vader baden ze elke avond
getrouw de rozenkrans Maria ter ere.
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DE IJZEREN HAMER
(Heerlen)
F4 EN hoofdman van de bokkerijders, de IJzeren
Hamer, uit Heerlen, was een van de meest
geduchte en geraffineerde mannen uit de bende. Smid van beroep en ferm van gestalte, was hij
ijzersterk; om zijn hardheid en zijn vreselijk wapen,
de smidshamer Welke hij altijd bij zich droeg, noemde
de vrezende bevolking hem de IJzeren Hamer, zonder
hem zelf te kennen. Zolang zijn vrouw nog leefde,
was hij een plichtsgetrouw iemand geweest, doch nadien raakte hij aan de drank verslaafd. Dit kostte hem
veel geld, terwijl zijn klandizie terugliep. En zo geraakte hij bij de bokkerijders, waar hij zich al gauw
door zijn sterkte en durf tussen zijn bendegenoten
vooruitschoof. Toch had hij voor de buitenwereld
steeds verborgen kunnen houden, dat hij een van de
aanvoerders of zelfs 'n bokkerijder was. Verschillende overvallen en misdaden had hij reeds uitgevoerd
of doen uitvoeren.
De IJzeren Hamer had een dochter, z'n enigst kind.
Lieske was een lief en braaf meisje; ze toog elke Zaterdag naar de Leenderberg, naar Onze Lieve Vrouw
Flos Carmeli. De vader lachte er wel eens mee, maar
hij liet het toch toe: hij hield te veel van zijn dochter,
en bovendien scheen het hem goed toe, wanneer de
mensen wisten dat hij zulk een vroom meisje had.
Lieske vereerde heur vader erg, en hield zielsveel van
hem, vooral sinds moeder was overleden; ze bestierde
het huishouden.
Maar ze had bemerkt, dat vader vaak 's nachts weg
was. Waarom gebeurde dat?
En in zekere nacht hoorde zij gerucht in de smidse
Tangs hun huffs, en ze luisterde. En ze kwam tot de
gruwe ontdekking, dat hier een duistere samenkomst
was, en dat heur zo geliefde vader zelfs de hoofdman
62

van de bokkerijders was; naar hem werd geluisterd,
en wat hij zei, scheen wet te zijn voor de anderen.
Lieske ontzette hevig. En het was, alsof heur hart
ophield te slaan, toen ze, in het schaarse Licht van 'n
snotlampje, heur vader de ijzeren smidshamer zag
pakken, en met de anderen wegging. Die Kamer......
heur vader was dus de gevreesde IJzeren Hamer. —
Ze durfde heur vader hierover de volgende morgen
en ook de dagen erna niet aan te spreken, maar ze
verdubbelde heur gebeden en heur beewegen naar
Onze Lieve Vrouw van Schaesberg. En op een zekere
morgen zag zij, hoe heur vader neerslachtig was en
zo schuw deed, die nacht was een roofoverval gedaan,
en er was daarbij een dubbele moord gepleegd in de
molen aan de Caumer, vlak bij.
Lieske, die lichamelijk meer naar moeder geleek en
niet de hardheid van vader bezat, werd ziek. De dok-.
ter, die geroepen werd, gaf de vader niet veel hoop
meer; het kind teerde weg. Hoe raw van inborst
anders, en hoe dikwijls hij ook al iemand in pijnen
had gezien, als hij met zijn bendeleden, gemaskerd,
de overvallen slachtoffers preste te zeggen waar ze
hun geld en bezittingen hadden verborgen, en zelfs
in die ene nacht op de molen aan de Caumerbeek de
vermoorde slachtoffers zelf had weggedragen ......
het verlies van zijn kind zou voor hem een zware slag
zijn. Hij kon niet meet lachen, hoe hij ook poogde om
daarmee zijn Lieske op te beaten; hij kon zijn verdriet
ook niet meer in de herbergen wegdrinken; hij kon zijn
neerslachtigheid niet uit zich bannen door nieuwe
zware daden te doen. Hij vond zijn kind steeds bedroefd, schoon ze altijd zei: „ik ga zo graag naar de
hemel, bij 'Onze Lieve Vrouw en bij moeder." — En
als de IJzeren Hamer op zekere dag haar vroeg, wat
haar zo bedroefde, dat hij haar alles wilde geven en
voor haar alles wilde doer wat ze maar wilde, en dat
hij zijn lief dochtertje zo graag blijder zag, geheel blij:
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„zeg het maar gerust, Lieske!” Coen zei Lieske met
eenvoudige woorden: „vader, ge moet bij die goddeloze bokkerijders weg gaan."
De IJzeren Hamer verschrok. Want hij meende ervan
overtuigd te zijn geweest, dat zijn kind niets van zijn
schuwe bedrijven wist.
Hij bleef even stil voor het bed staan. En knikte Licht.
Dan hield Lieske hem verder voor, hoe zij steeds voor
vader had gebeden bij Onze Lieve Vrouw op de
Leenderberg; en de IJzeren Hamer bedacht zich, hoe
hij juist daar al verschillende malen te twaalf uur
middernacht nieuwe bendeleden de boze deed had afgenomen.
Lieske zei hem, dat ze graag zou sterven, omdat dit
maar een overgaan was naar de hemel waar moeder
ook al was; maar ze Wilde niet van de wereld weg,
voordat vader zich werkelijk had bekeerd. — „En dat
doet ge toch, vader?" vroeg ze.
De ruwborstige IJzeren 'Hamer trok zich terug; tranen
rolden hem over de wangen. Dan kwam hij weer aan
het bed van zijn dochter, en nam hij heur rechterhand
in zijn linkerknuist, en klopte met zijn rechterhand op
de zachte handrug van Lieske. — „Ge kunt ervan op
aan," zei hij.
Wat heerlijke glans van blijheid kwam er in Lieske
'r open! Wat een heerlijk gevoel ook kwam er in zijn
binnenste! — „Goed, Lieske. Onze Lieve Vrouw van
Schaesberg zal voortaan tevreden over mij zijn," zei
hij, „en moeder ook, en gij ook als ge daarboven in de
hemel bent ...... "
Lieske stierf niet Lang hierna, zacht en schoon.
En de IJzeren Hamer hield woord. Naar de kapel,
waar hij vaak gruwzaam had gezworen en waar hij
velen zo gruwzaam had doer zweren, trok hij vaker
te bedevaart; naar de vergaderingen van de goddeloze
bende ging hij niet meer heen. Nochtans, hij verried
Been van zijn bendeleden.
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Op een morgen vond men de IJzeren Hamer met een
ingeslagen schedel in zijn smidse liggen. Door wel zes
kerels overvallen, had een der bandieten de zware
aambeeldhamer gegrepen en hem met dot werktuig,
hetwelk hij zelf zo dikwijls gehanteerd had in dienst
van de misdaad, het hoofd verpletterd; het was de
wraak, omdat hij niet weer bij hen was.
Doch de IJzeren Hamer was nu bij zijn geliefde dochter en zijn goede vrouw in de hemel, en bij Onze
Lieve Vrouw, Die zijn bekering had verkregen.
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DE MAAIER VAN HEERLEN
(Heerlen)
N de tijd, toen Heerlen nog niet aan het spoorwegnet was aangesloten en er geen industrie van betekenis viel te bekennen, toen Heerlen dus nog
een landbouwdorp was, trok van bier elk jaar omstreeks de hooitijd een Onze Lieve Vrouwe-processie
naar Scherpenheuvel. Onderweg deed ze ook andere
Onze Lieve Vrouwkes aan, zoals de Sterre der Zee
als ze door Maastricht ging, en de Sittardse Madonna als men Tangs Sittard kwam. De verzameling voor
de beeweg had in ide repel plaats voor de Heerlense
parochiekerk aan het Bareer; onderweg voegden zich
andere groepen uit de plaatsen door Welke men trok
erbij, doch elke groep bleef volgens de plaats bij het
vendel bijeen.
Toen nu de processie weer eens uittrok, waren er twee
maaiers buiten de kom in het hoof werkzaam; een van
hen was bezig zijn zeis te harden, daar hij al vanaf de
vroege morgen had gemaaid. Het kloppen op het snijstaal hinderde het rozenkrans-bidden, waarmee de
bedevaartgangers de processie hadden ingezet. Wanneer een vrome gand of bidstoet voorbijgaat, heeft
men eerbiedig te zijn en moet men zich toch even een
maken met de devotie, die wordt uiteengespreid en
door het land gaat. De tweede maaier had met zijn
werk opgehouden en zijn muss afgezet; hoewel heus
niet apart vroom, ergerde hij zich om het klinkend geklop van zijn makker en riep hem toe: „hou toch op
met idat geklop, ziet ge dan niet dat daar de processie
voor Onze Lieve Vrouw aan komt, en hoort ge niet
dat men bidt?'
„Wat ligt mij aan die processie gelegen", schreeuwde de eerste maaier terug. „Processie of geen processie, ik blijf harden."
En hij bleef kloppen en harden; hij sloeg zelfs venijni-
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ger en ivlugger. Hij bleef kloppen, richten en harden,
ja ...... doch meer dan hem lief was. Want Coen de
processie voorbij was, kon hij niet meer ophouden:
drie dagen aan êên stuk bleef hij daar op het staal
slaan, hij was er ongeveer kapot van. Toen kwam namelijk de processie weer terug.
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AAN DE FROWENSIPHA
( Kerkrade)

A

AN de beek Vrouwensiep te Rolduc ( Frowen-

sipha = Vrouwenfontein, Fons St. Mariae)
heeft vroeger een Maria-klooster van de Rolducse nonnen gestaan. Er words verteld, dat in de
vorige eeuw een bekende priester, intern op Rolduc
en Wiens predikatietalenten niet sterk waren, doch die
desondanks de keren dat hij bij een of andere biezondere gelegenheid moest of verzocht was te preken,
zijn preek steeds voorbereidde wandelende en tegelijk
mediterende Tangs de Vrouwensiep; dan preekte hij
telkens buitengewoon, zodat hij zelfs de naam verwierf een goed predikant te zijn. Steeds ook bad hij
met voorliefde bier de Maria-gebeden.
Eertijds waren in de abdij Rolduc ook nonnen, doordat Rolduc (vOOr 1126) een dubbelklooster was; feitelijk vormden zij er geen eigenlijke kloostergemeenschap, maar een Cella van vrome, dienende vrouwen.
Toen het kloosterleven dieper ging worden en het
aantal nonnen zich uitbreidde, bouwde men een aparte
klooster aan de beek FrOwensipha, later ontsproten
uit deze kloostergemeenschap van vrouwen verscheidene andere kloostergemeenschappen, zoals het bekende Marienthal. Hier gold dus het bijbels beeld
( zoals dat van de wijnrank) : het moederhuis is de
bran, de dochterhuizen zijn de beken daara.an ontsprongen.
Niet Tang hebben de nonnen dit waarschijnlijk nimmer
geheel afgebouwd klooster bewoond, omdat zij een
door de abdij ingericht claustrum kregen aan de kerk
te Kerkrade.
De devotie tot de Heilige Maagd heeft dus te Rolduc
reeds van zijn eerste bestaan gebloeid. De abdij werd
toegewijd aan Gabriel, het hoofd der Engelen; de
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verbinding hiervan met dat van de Heilige Maagd ,—
Fons Sanctae Mariae, Fontein van de Heilige Maria
— duidt op het Geheim van de Menswording, ofwel
ook op de oosterse legende van de spijziging der Heilige Maagd door de aartsengel Gabriel.
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DE VERZUIMDE BEDEVAART NAAR
KEVELAER
(Kerkrade)
FI EN oudere vrouw kwam eens door het Begien
nabij de Kloosteranstellerbeek onder Kerkrade
en merkte lets geheimzinnigs op. Wat, dat
kon ze niet direkt verklaren, maar ze dacht: „ik ben
nu al zo oud geworden en heel lang heb ik niet meer
te leven, nou hoop ik maar, dat mij niets heimelijks
overkomt." — Plotseling echter zag ze een geest,
maar eer ze ervan verschrokken kon zijn, was de verschijning weer verdwenen.
Ze raadpleegde haar biechtvader hierover, die, hoepv
wel hij het relaas niet Wilde geloven, Loch maar aanraadde, dat ze, als het haar weer overkwam, aan de
verschijning zou vragen wat die van haar begeerde.
Niet lang daarna moest de vrouw weer door het Begien. En als de geest haar nu weer verscheen, vond ze
het niet zo schrikachtig meer: de verschijning was als
een vrome maar onrustige vrouw en het waas van kleren om de verschijning heen, was als van een begijn.
De vrouw vroeg de verschijning wat de kapelaanbiechtvader haar had gezegd. en ze vernam, dat het
de ziel was van een van heur overleden goede kennissen, en dat die bij leven had beloofd, een bedevaart te
doen naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer; de belofte was moedwillig verzuimd. Nu moest iemand dit
voor de ziel doen, anders kon zij niet verlost worden.
De nude vrouw nam het op zich, en deed de beeweg.
Enkele maanden nadien stied ook de vrouw. Want
de ziel was haar na de volbrachte beeweg weer verschenen, zeggende, dat ze nu ook voor haar zou bidden, opdat zij spoedig de hemel deelachtig zou worden.

70

DE VERMISTE KOOPBRIEF
(Nieuwenhagen)

R

OND Nieuwenhagen woonden van owls her

vele handeldrijvenden. En zo woonde er ook
een vrome familie, die nering dreef, maar welke nering ,voor het groot huisgezin van twaalf man
niet genoeg meer kon opbrengen. De wader zocht bijwerk, en trok dan elke morgen naar zijn werk over de
grenzen en kwam 's avonds laat weer thuis; meerderen deden toentertijd aldus. Moeder de vrouw deed
derhalve de meeste bestellingen en nam ze aan. Zo
had zij eens, op een halfjaarlijkse rekening, van joodse handelaren een grote partij goederen gekocht tegen
vastgestelde prijzen, die, hoewel ze meende ,voor een
goede winst laag ingekocht, toch een heel kapitaaltje
vertegenwoordigde. Kort hierop werd de vrouw ernstig ziek en stied.
Toen de betaaldatum verscheen, kwamen de joden en
eisten van de weduwnaar, die in zorgelijke omstandigheden achtergebleven was ( daar hij niet meer kon
gaan werken ), zonder meer een bedrag, dat wel het
driedubbele was van de vroeger bedongen prijs. De
man zou het bedrag nimmer kunnen betalen, zelfs niet
als hij al zijn eigendom te gelde maakte.
Hij en de kinderen zochtten alles af, alle laden, alle
hoeken, zelfs in de stallen en tussen het hooi en stro,
om de koopovereenkomst terug te vinden, doch men
vond niets. En toch wist hij, dat zijn vrouw gezegd
had: „daar ligt het briefje, man." — Het was en bleef
weg.
De avond voor de betaaldag bezocht een der joden
de radeloze man; de handelaar kwam juist binnen,
Coen men — vroom gebruik — samen de rozenkrans
bad. Hij maakte een spottende opmerking, dat, als de
man door bidden nog lets Wilde verkrijgen, het nu
toch wel gauw zou moeten gebeuren. — „Ik ben ver71

wonderd", spotte hij, „wie vanavond nog het geld
zal komen brengen; Die, tot Wie ge bidt, toch zeker
niet, want Zij is al bij de negentien eeuwen dood."
Toen de man na maaltijd en gebed te ruste ging na
de kinderen nog eens te hebben toegedekt, kwam hij
Tangs het portret van zijn overleden goede vrouw;
dat had hij eens laten waken, Coen ze nog niet Tang
getrouwd waren. Zag ze hem niet aan? Zo vaak had
hij al naar de gefotografeerde stijve ogen op het kartonpapier , gekeken, maar nu leek het hem, dat die
ogen op het verblekend portret niet meer stiff stonden.
De man knielde neer, en deed een vurig gebed. —
„Mijn lieve vrouw, samen hebben we gezorgd en zorgen gehad, en ik meen toch, dat we gravelijk nooit
iets hebben misdaan; Hertel dat eens daarboven. Gij
moet nu wel in de hemel zijn, en ge bent ook bij Onze
Lieve Vrouw en ge ziet Haar; vraag het eens aan
Haar. Elk jaar zonderden wij een percentage van onze
winst of Haar ter ere; maak, dat dit ook nu weer kan
gebeuren."
Dwarrelde daar iets naar beneden?
En als hij weer opstond, lag het vermiste koopbriefje
op de mat voor het bed, waar hij juist neerknielde.
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FLOS CARMELI
( Schaesberg )
P de Leenderberg onder Schaesberg staat, de
bergtop bekronende, een romantisch-vriendelijk huivende kapel. Men vereert hier ‘voornamelijk Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, aan
Wie beneden aan de bergvoet een rektoraatskerk
werd toegewijd. Maar men kan ook zeggen: Onze
Lieve Vrouw van de mijnwerkers. Want telkens als
de horizon voor de mijnwerkers zich vertroebelde, togen, alleen, in gezelschap, in afdelingsoptocht, ill
processie, zovele mijnwerkers en mijnwerkersgezinsleden hierheen. En ze zullen dit wel blij,ven doen, zolang er mijnwerkers in dit deel van Limburg werken
en de kapel er staat.
Omtrent de stichting van deze bergkapel van Maria
— in het begin der zeventiende eeuw — verhaalt
men:

O

Tijdens een veldslag was de krijgskans voor de altijd
zegevierende graaf Johan Frederik van Schaesberg
een korte tijd onzeker geweest. Toen had hij de hulp
van de Heilige Maagd Maria ingeroepen, en beloofde
in verheugende herdenking lets schoons en blijvends
te doen binnen zijn slotgebied, Haar ter ere. De graaf
won de strijd en keerde nadien op zijn kasteel terug.
Hij dacht na en zocht, maar vond niets, wat hem
waardig leek als hulde aan de Heilige Maagd voor
de verhoring en de bescherming, Welke hij had ondervonden.
Telkens dacht hij weer iets te vinden, en zo ging de
tijd.
Eens, op een Paasavond, zat hij in zijn zetel onder de
schouw, en staarde Haar de vlammen van het houten turfvuur in de haard. De Paasvreugde Wilde maar
niet korner', de onvervulde belofte roofde hem die
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vreugde weg. Toen hij zich dan eindelijk te ruste begaf, kwamen vreemde spookgezichten dwarrelen in
zijn dromen. Zotte figuren droeiden voor hem en
kwamen op hem toe. Hij werd even ervan wakker, en
dommelde half-slapend weer in. Toen was het een
droom, die hem besprong, van Wilde avonturen rand
dat waren geen spookgezichten
oorlogstenten
meer. En allengs veranderde het toneel in een landschap van bos en berg en water, en opeens zag hij de
berg Karmel ivoor zich. Was dit het einddoel? Maar
nu leek het de graaf, dat het helemaal geen vreemd
landschap meer was, bos was er en bergen ook ......
en hij aanschouwde, van een hoogte, zijn eigen schoon
en golvend land van Schaesberg en Scheydt. De
lucht, die helder was geweest, werd nu dicht en
zwaar, en het began te sneeuwen op de berg ten
oosten van zijn kasteel, vlak bij, waar hij meermalen
had gestaan en naar zijn land en over zijn land had
getuurd. Hij zag duidelijk de sneeuw dicht op de berg
neerkomen, en ophopen. Doch, hoe vreemd! op een
bepaalde plek van de bergtop viel geen enkel sneeuwviokje, en de donkerte van deze plek, die duidelijk
afstak tegen de witheid random, vertoonde nauwkeurig de grondslagen van een kapel.
Toen de graaf de volgende morgen wakker werd,
scheen de zon blij door het kruisvenster van zijn slaapvertrek. Hij herinnerde zich de droom; maar hij ken
er voor zich niet toe overgaan am er enige betekenis
aan te hechten, ofschoon hij de hele morgen maar niet
de gedachte van zich kon afzetten, dat het misschien
wel meer kon zijn geweest dan louter een droom. Het
sneeuwen, die blankheid, dat scheen hem zo mooi toe;
maar als hij naar buiten keek, waar de zon zo heerlijk
warmde, dan begreep hij, dat het sneeuwen een onmogelijkheid was geweest. als hij de Mis had
bijgewoond en voor het ontbijt aan tafel was gaan
zitten, stand hij op en begaf zich naar buiten in de
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heerlijke, gezonde morgenlucht. Daar voor hem lag
de berg. En hij begaf zich op weg naar de berg; hij
Wilde er zich een wijle verlustigen in het mooi gezicht
op zijn slot en over zijn goed. Het land rondom was
vol tvroege middagwarmte, lekkere en fris-warme
bloemengeur en heldere, zinderende vogelenzang dreyen er overheen; het had niet geregend, want de
grond was droog: hoe kwam hij te dromen en kon hij
het nog niet geheel van zich afzetten, dat het in de
nacht gesneeuwd had! Hij beklom de berg, en zie, de
hellingen waren nat; en als hij op de top kwam, waar
het ook nat was, vond hij daar echter een droge plek:
de grondslagen van een kapel tekenden zich duidelijk af.
Nu begreep de graaf, dat de vochtigheid alleen afkomstig kon zijn van de sneeuw, die hij in zijn droom
op en rond de berg had zien neerkomen.
Hij beschouwde dit alles dan ook als een teken van
zijn Beschermster. En hij liet, bij gelegenheid van zijn
reeds voorgenomen huwelijk, dat bovenmate goed en
gelukkig zou worden, op deze plek een kapel bouwen
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw de Karmelbloem
Flos Carmeli.
Een goed-doende Witte dame, weergaloos schoon,
zag men vaak bij de kapel neerdalen. Ze kwam van
de belendende bergrug aan de oostzijde en zweefde
over de dieper liggende verkeersweg en dan steep ze
weer op en zweefde om de kapel-berg.
Er was een tijd, dat de goddeloze en misdadige bokkerijders 's nachts hierheen kwamen om hun eed te
hernieuwen, om hun plannen te smeden, om van de
nieuwe bendeleden de zware eed af te nemen.
Twee bokkerijders-broeders, die in hun jeugd bier bij
de kapel zo vaak hadden gebeden toen ze nog rein
en onschuldig waren en bij elke uitgang thuis eerst
met wijwater een kruisteken maakten, togen op een
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nacht ook hierheen. Thans echter voor de her
nieuwing van hun boze eed: ze hadden zichzelf om
de hebzucht en misdaad ,vervloekt voor de eeuwigheid. Maar, hoe ze ook liepen en liepen, ze kwamen er niet: het was, alsof de berg steeds voor hen
wegging. En pas als de morgenklaarte uit het oosten
kwam toerollen en de donkerte snel westwaarts joeg,
en ze voile zes uren in die nacht hadden gelopen,
geraakten ze op de berg. Ze dachten opeens, nu ze
niet in bent aankwamen doch met hun tweeen de berg
hadden beklommen, er aan, hoe ze vroeger hier hadden gebeden, kind zijnde. Maar de oudste Wilde het
van zich afschudden, en zei: „we zullen Loch maar
ooze bokkerijderseed hernieuwen, en het de kapitein
melden."
Doch Coen kwam van het oostelijk gelegen bos toezweven de schone Witte Dame.
En Zij gebood hun to zweren; niet de boze eed van
de bokkerijders, maar een goede eed.
Zij zwoeren die, en gingen gelovend en bekeerd naar
huffs, zonder vrees voor de wraak van de bendeleden.
En thuisgekomen, maakten ze daar Binds lang weer
een kruis, en ze doopten zelfs daartoe hun wingers in
het vochtig bemost wijwaterbakje tegen de muur,
waar wie weer hoe lang al Been nieuw wijwater bijgedaan was.
Voor diezelfde dag was een overval beraamd door de
gezamenlijke politionele macht der gebieden in de
nabijheid. Ze werd uitgevoerd: vele bokkerijders lieten hierbij het levee, anderen werden gevangen genomen. In de gevangeniskelder van het 'Schaesbergse
kasteel werd een hele bende ingesloten, die enige dagen later werden opgehangen.
Onze Lieve Vrouw heeft weer dan eens niet willen
toelaten, dat men Haar hier enige schennis deed.
Na een feestdag van Onze Lieve Vrouw een
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schone Karmel-dag — als er godsdienstplechtigheden
op de berg hadden plaats gevonden, poogde een dief
's nachts het offerblok te lichten. 'Maar hij bleef met
de vingers aan het blok vastkleven en hoe hij ook rukte, hij kon er niet van los komen: eerder had hij zijn
vingers van de hand gereten. Zo moest hij de straf
afwachten tot het daglicht kwam. Van de weg uit zap
en hoorde men de kermende dief. Men ging de gerechtsdienaren waarschuwen, omdat men zelf de dief
niet dorst te pakken nu de Heilige Maagd op een zo
overtuigende wijze de kerel strafte. Eerst nadat de
gerechtsdienaren hem hadden geboeid, werden de
vingers door de geheimzinnige macht, die ze aan het
offerblok vasthield, losgelaten.
Een ander maal beraamde een snood tweetal het plan
om het offerblok te lichten en daarmee eens goede
sier te waken. Het bleef niet bij het beramen alleen,
maar in de donkere nacht beklommen ze tegen twaalf
uur de berg. Maar een verblindende glans, die kapel
en de top in voile Licht zette, verjoeg de dieven.
Een jager, die in de nabije bossen joeg, had zijn weitas al aardig gevuld, en Wilde naar huffs gaan; het
werd zo langzamerhand ook wel tijd om dit te doen,
want de avond zat al in het oosten. Hij riep de bond
bij zich, streek hem in de nek; dat was het teken voor
het beest, dat het nu kon springen en rennen, en doen
en laten wat het wou.
Maar opeens began het dier hevig te blaffen. En de
jager vond, dat het heel wat lichter werd. Hij keek op
en zap boven de bossen, die de Leenderberg begroeien en waarbovenuit nog even het huivend dak
van de Maria-kapel kwam kijken, een glanzend Licht
hangen. En hij vroeg zich of wat dat wel had te betekenen.
De bond bleef hevig blaffen. Dan moest hij maar eens
77

gaan zien. — En zo gauw hij zijn stappen naar de
kapel wendde, hield het beest op. Terwijl hij, tegelijkertijd dat hij de bergtop bereikte, enige donkere
mannen van de kapel zag wegvluchten. Het glanzend
Licht was nu ook verdwenen.
*

*

*

Toen de mijnen in dit gewest werden aangelegd,
kwam er ook een massa vreemd yolk in deze streek.
Onder dezen waren er, die geheel en al godsdienstloos waren, en zelfs de godsdienst haatten. Ze verdroegen het niet, dat ze telkens, als ze de weg naar of
van de mijn namen, dat vroom Maria-kapelleke moesten zien, al was het dan ook voor verschillenden op
een grotere afstand: idat stak hen. En ze wilder daarom er een eind aan maker.
Men legde vakkundig een lading springstof bij het
muurwerk van de kapel, maakte alles klaar voor een
lont-ontbranding ...... en ging been. Dadelijk, als ze
op de grote weg waren, zouden ze een knal horen en
de brokstukken van de kapel in de lucht zien vliegen.
Dan was het er afgelopen!
Maar het gelukte niet. De knal bleef uit. De lont verbrandde niet.
Immers, de Goede Moeder kon niet toelaten, dat de
Haar Binds eeuwen al toegewijde kapel op een dergelijke wijze zou worden vernield. Vooral nu niet, nu in
deze streek zovele mensen kwamen en nog zouden
komen, die weer dan vele anderen Haar biezondere
bijstand van node zouden hebben.
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DE VERGETEN BEDEVAART
(Schaesberg)

A

LS de lieden uit Palemig, Lichtenberg, de Streep

of Scheydt bij diepe donkerte of in de nacht
de Kakert of de Molt, toen nog eenzaam gelegen, moesten passeren, ^vertoonde zich daar vaak een
vuurman. Ofschoon men bij deze verschijning geen
adembenemende angst op het lijf kreeg als bij de verschijning van een kwaad spooksel, ondervond men
Loch wel een eigenaardige gewaarwording: men begreep het niet. De vuurman had immers nog nooit
remand kwaad gedaan, hij vertoonde zich slechts alsof hij toenadering zocht, verdween niet als men een
kruisteken sloeg of de Heilige Maagd aanriep of de
aanvang van het Sint Jansevangelie began te bidden,
maar verdween eerst als men doorliep. Men begon
echter de plaats te mij den.
Joep uit de Kamp op Schaesberg, een vrome en dappere jonkman, had deze verschijning al enkele malen
ontmoet en eveneens van anderen gehoord, dat zij de
verschijning ook hadden gezien. Welnu, Joep zou nog
eens op een late avond met opzet de plaats passeren,
en als de vuurman dan verscheen, hem vlakaf vragen
wat dat nou wel betekende. Als Joep dan bij een volgende avond door de Molt op de Kakerthoeve aan
ging, vertoonde de vuurman zich weer. Joep zegende
zich, riep Maria ,van de Leenderberg aan, en vroeg
toen koerageus: „jong, zeg mij eens, wat moet ge
hebben?" — Daarop antwoordde de verschijning: „ik
heb moedwillig tijdens mijn leven verzuimd een beloofde bedevaart naar een vergelegen bedevaartplaats
van Maria te doen. Zoudt gij deze nog voor mij willen doen? Ga dan te voet naar 'Onze Lieve Vrouw in
het Zand en naar Onze Lieve Vrouw te Kevelaer."
— Joep zegde toe; de vuurman verdween zonder enig
spektakel of angstaanjaging.
79

Reeds de ,volgende dag maakte Joep zich reisvaardig.
Ionkman zijnde, behoefde hij Been vrouw of kind om
toestemming te vragen en hij was nog jong en kwiek
genoeg om die tocht te doen. Als hij dan na vijf dagen terug kwam en de avond erop door de Molt ging,
kwam daar uit het dennenbos een gedaante op hem
toe, gekleed in een wit gewaad. Joep schrok geenszins, want de gedaante had een blij gelaat en zijn
zachte zwier van toezweven boezemde absoluut Been
angst in. — „Ik ben bier dikwijls als vuurman verschenen," zei de gedaante, „omdat ik het vuur van
een langdurige loutering moest ondergaan. Nu gij
mijn vergeten bedevaart hebt gedaan, ben ik verlost
en ben ik ,voor de Moeder Maria u dank molten komen zeggen. Ik zal voor u bidden."
Niet lang daarna ontsliep Joep zacht en kalm op een
Maria-feestdag in de Heer.

.8o

BRUNHILDE VAN STERRENBOS
( Brunssum)
N de Brunssummerheide op de Heerlense gemeentegrenzen vindt men de streekbenaming Stenrenbos, waar men, en in de nabijheid ervan, de
grond omwoelde om de bruinkool te winner. De benaming komt waarschijnlijk van Von Sternbach, een
adellijke Oostenrijkse familie, waarvan een tak aan
de Rijn heeft gewoond. Aan deze familie zou enkele
eeuwen her dit gedeelte van de Brunssummerheide
hebben toebehoord.

I

Brunhilde en Trautheime waren de dochters van de
machtige edelman Von Sternbach, die zijn burcht had
op een rots aan de Rijn. Het waren schone jonkfers;
de donkerharige en bruinogige Brunhilde was echter
wilder en feller van acrd dan de blonde en blauwogige Trautheime. Brunhilde had een jonker van een
andere Rijnfels lief, doch ook het hart van Trautheime
klopte warm voor hem. De jonker kwam geregeld op
het kasteel van Von Sternbach, maar een verzoek tot
minne was nog niet uit zijn mond gekomen, noch tot
Brunhilde noch tot Trautheime. Hij onderhield zich
opvallend dikwijlder met de rechtschapen Trautheime
dan met Brunhilde, en de dag kwam dan dat hij
Trautheime zijn aanzoek deed. Brunhilde ging op in
nijd en afgunst. Waarom moest de jongere en zwakkere en minder zelfstandige zuster dit geluk toevallen?
Op zekere dag — heeft Brunhilde haar zuster niet
met opzet tot een spelevaren op de Rijnstroom uitgenodigd? --, dobberden beide zusters in een boot Tangs
de Rijnoever; die nacht had Brunhilde woest gedroomd van verguizing in liefde ...... en in een opwelling van jaloerse haat en meteen om verlost te zijn van
de mededingster tot de jonker, stiet zij haar niets ver81

moedende zuster met de roeiriem, gebarende als bij
ongeluk, in. de Rijn; ze stak ,geen hand uit om haar te
redden. Eerst toen Trautheime voor goed in de diepte
was verdwenen, roeide ze naar de kant en began er
om hulp te roepen. Ook de jonker snelde spoedig toe,
en Brunhilde hing hem aan de arm alsof hij haar in 'r
grate smart kon troosten.
Edoch, men doorzag al spoedig het vals spel van
Brunhilde toen Trautheime negen dagen later vastdreef aan de over en men een stootwonde vond aan
haar hoof d. Wie durfde echter haar te betichten? —
Maar de vader joeg haar uit het slot; hij Wilde Brunhilde niet weer erkennen als zijn dochter. Zij ging
naar de jonker, die nu haar ook verstootte. En-zo reisde zij heen en toog ze en trok ze, dag en nacht, ze
wilt niet waarheen, omdat ze rust noch duur vond.
Toen kwam ze in dit land. Ze beklom de hoge kegel
van de Heksenberg en sloeg een blik naar het noorden, op het ven en de heide, waar zij een beek 'r eerste
loop zag nemen, de Rode beek. Het was een eenzame
doch een woeste plaats, en het kwam in haar op: bier
zou ze zich voortaan verbergen, drinkende het water
van de beek en zoekende in het land om voedsel; ze
kon dit bedelen aan de huizekens en hutten die zij in
de verte aan de heizoom zag staan. Edoch, is er
wel rust voor een moordenares?
De bewoners van de heizoom op Schrieversheide en
in Rumpen waren met haar begaan. Ze gisten, wie zij
was; aan haar manieren en als ze haar zagen lopen
en doen gelijk dat adellijke wijze is, begrepen de heikantbewoners wel, dat zij van hoge komaf moest zijn.
Wilde zij een kluizenaressel worden? Was ze misschien bedrogen of verstoten van haar gemaal? Hadden ze laatst niet gezien, dat ze een skapulierkoord
om de hals droeg: ze zou Been slecht mens zijn! En
zo schuiverden de heidemensen de ene dag al dichter
rond haar als de vorige, en kwam er een zwijgzame
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gemeenzaamheid, dat zij voor haar op 'n plaats waar
reeds een diepte was geweest, een waterput bouwden. Want het water van de Rode beek was zo smakeloos, dat zij er niet weer van kon drinken.
Die put. Ze was vrij diep; het water, dat er in stond
bleef helder.
Doch telkens als zij in de put zag om het klare water
naar boven te halm, dan meende zij telkens ook het
lijk te zien drijven van haar zuster. Brunhilde werd er
waanzinnig van en ze gebaarde yaker zo vreemd, dat
de heikantmensen haar begonnen te mijden. Ze Wilde
zelfs in de put springers, doch een onzichtbare hand
leek haar van 'r vreselijk voornemen af te houden.
Toen is satan de duivel gekomen; men zegt, in eigen
persoon als een brutale doch sjieke beer. En hij wees
haar op het merkteken, dat zij nog van heur kindsjaren droeg en dat haar altijd nog bond aan de tijd, die
achter haar lag. „Zie, jonkfer Brunhilde," zo sprak de
duivel, „doer dat skapulier af en werpt het weg, daar
in de put. En gij zult zien, dat ge ook weggeworpen
hebt en vergeten zult zijn wat is geweest. En voor u
zal ik dan hier een slot doers bouwen, zo schoon en zo
grout als er ill de omtrek Been te vinden is. En daar
zult gij heersen!"
„Ruk dat skapulier af, het teken van Onze Lieve
Vrouw ...... "
En Brunhilde rukte haar skapulier af dat ze nog
steeds had gedragen, en wierp het in de put.
Dit was haar laatste daad van bewustheid. Want Coen
steeg haar de waanzin in de hersens. Ze sloeg, de
armen omhoog en de armen waren in dat rusteloos
bewegen wel als slangen boven haar hoof d. En ze
liep been ...... het land van ven en heide in, het land
van moeras en verraderlijke afgronden: waar was het
grote en grootse slot, dat de duivel voor haar zou
bouwen? Zag ze het voor zich? Ze liep erheen, het
land van wen en moeras in, ze bleef er steken in de
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moergrond. En ze zonk er, al dieper en dieper......
geheel weg. Het moeraswater borrelde boven haar en
dieper zonk ze steeds, de hel in.
En saran jubelde. Schaterde over de heide.
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DE KLUIZENAAR EN ONZE LIEVE VROUW
(Geleen)
E eerwaarde broeder Thomas bewoonde de
kluis onder Geleen, Welke lag waar het heuvelland van Zuid-Limburg begint met zijn
eertijds en ook nu nog wel bosrijke hellingen. Eens
sprokkelde de kluizenaar op een winterdag hout in
het bos van een der hellingen om zijn kachelpot in zijn
kluis te kunnen stoker, nodig voor enige warmte en
om het eten gereed te maker. Hij deed dit onderwiji
hij de rozenkrans bad, Coen hij eensklaps een eenvoudig tegen een boom hangend Onze Lieve Vrouwebed* ontwaarde, gezet in een kapelletje. Het leek
hem of Maria hem met liefdd toeblikte. De kluizenaar vatte een grote verering voor dit beeldje op, en
trok er vele malen in het jaar heen, jaar in jaar uit.
Hij bad er een rozenkrans, legde er Wilde bloemen
neder als die er waren, en vroeg Maria om niet eenzaam en verlaten behoeven te sterven.
Op een morgen bleef broeder Thomas te bed; oud
geworden was hij nu ziek en voelde zijn erode naderen. Hij was niet weer bij machte op te staan, en wie
zou hem Kier komen bezoeken? De zon boortelde door
het nauwe kluisvenster en bracht warmte binnen. Zo
gaarne was hij nu nog eens naar Onze Lieve Vrouw
in het bos gegaan, nu de zomerzon zovele schone
bloemen deed bloeien, om bij het beeld een bloemenruiker neer te leggen. Wanneer Onze Lieve Heer
hem dan zou later sterven, goed, dan zou hij dit aanvaarden; zelfs in de eenzaamheid en verlatenheid,
waartegen hij steeds op had gezien. Onze Lieve
Vrouw zou hem direkt na zijn afsterven wel Haar
hand toereiken en hem de hemel in brengen.
Daar wend op de deur ,geklopt. De kluizenaar hoorde
het. Misschien was het een priester, mogelijk wel de
pastoor van Geleen, die God hem nu zond. Of een
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reiziger, die de weg zou komen vragen, en aan wie
Thomas dan zou verzoeken een priester te willen
waarschuwen. Met zijn zwakke stem riep hij de kloppende toe binnen te komen. De deur ging open, en
daar vloeide een helder licht naar binnen; met dat
licht verscheen ook de Heilige Moeder Maria in de
cel, precies zoals hij Maria kende van het boskapelletje daar aan die boom. De stervende kluizenaar
voelde zijn hart overlopen van geluk. —
„Thomas", zei Onze Lieve Vrouw, „gij hebt Mij in
uw leaven steeds zo bemind, gij hebt mij niet in de eenzaamheid gelaten daar in het bos; Ik zal u in uw stervensuur ook niet alleen later.',
Maria zweefde tot aan het bed. Zij blikte hem warm
aan. Hij zag reeds de hemel open gaan. Onze Lieve
Vrouw legde Heur hand op zijn hoofd en streek hem
over de Karen, tot hij zacht en kalm in de Here over
ging.
Toen verliet Maria de cel.
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HET MARIAKAPELLETJE,
DAT MOEST VERDWIJNEN
( Geleen-Lutterade)
AAR stond to Lutterade-Krawinkel op een viersprong van van wegen een eenvoudig veldkapelletje van Maria: twee oude lindebomen
overschaduwden het. De mannen kwamen er Tangs,
mannen uit dit braaf en goed land, en namen hun muts
af; ivrouwen kwamen er heen, vrouwen uit dit gelovig
en goed land, en gingen het kapelletje binnen en ontstaken er een kaars; kinderen stoeiden er been, kinderen uit dit warm en goed land, en brachten er bloemen binnen. En men bad er 'n wijle, en riep Maria
aan.
Toen kwam de mijnbouw in dit stuk land van Limburg. Ook hier werden boortorens geplaatst en nadien werd er gemeten. En al gauw legde men beslag
en kocht akkers en weiden op, verlegde paden en
landwegen . . . . en ook het eenvoudig veldkapelletje
van Maria viel binnen de grenzen van het benodigd
industrieveld. En Loch vroeg het zo weinig plaats! —
De mijn werd aangelegd; er verrezen schachttorens en
machinegebouwen en spoorwegemplacementen werden getraceerd; spoedig klonk het lawaai van de
machines, en draaiden de schachtbokwielen en warrelde er het stof. Maar nog steeds hield het kapelletje
stand, het weerde zich met een zegen van goedheid!
De mensen van het land en de mijnwerkers van dit
land zeiden: „laat het Mariakapelletje staan." Nieuwe
en vreemde mensen in dit land zeiden: „wat staat het
er nog? Het is een sta in de weg." En zo dachten
ook de bouwers en de uitbreiders van de mijn.
Maar zo Tang het kapelletje er stond, gebeurde op de
nieuwe mijn Been enkel dodelijk ongeluk!
Op een dag kwam nieuwe uitbreiding. Een nieuw
complex van gebouwen moest er worden gezet, en
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het kapelletje moest verdwijnen. In '66n dag lag het
tegen de grond en het puin werd verspreid; stapels
stenen en ijzer kwamen er te liggen en betonmolens
begonnen te malen voor de nieuwbouw. De industrie
had Been respekt voor wat in het land was en de oude
dorpers schudden met 't hoofd: tot nog toe was alles
goed gegaan, maar uit dit respektloos gedoe moest
lets voortkomen wat niet goed was.
En nauwelijks ook was het kapelletje verdwenen, of
het eerste dodelijk mijnongeluk bier moest worden ingeschreven ..... .
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ONZE LIEVE VROUW OP DE HANEKRAAK
(Stein)

S

TEIN heeft talrijke kapellen, waarvan enkele al
oud zijn. Van de oorspronkelijke stichtings- en
verdere geschiedenissen is heel weinig bekend,
met uitzondering van de Mariakapel van het Keerend,
een grotere kapel gelegen op de heuvelrand tegenover
het aloude kasteel van Stein, sours genoemd de kapel
aan de Rensbaan. Van origine is deze kapel Been
Maria-kapel; ze was eertijds toegewijd aan de heiligen
Richardus (belijder) en Kilianus (martelaar ); afgaande op de tijd dat de godsvrucht tot deze heiligen biezonder sterk i4 geweest, zou de kapel vermoedelijk
rand het jaar 1200 zijn gesticht, waarschijnlijk door
de ridderheren van Stein. Voor het eerst words echter
van de kapel melding gemaakt in 1400.
Mag men de overlevering geloven, dan zou een onderaardse gang (hebben) bestaan van de kapel naar
het kasteel, terwijl de plek door onze heidense voorouders als heilig werd vereerd en naderhand een
frankische begraafplaats werd.
De kapel aan het Keerend was een zelfstandige kapel
— een openbare kapel in de Steiner parochie; ze had
een eigen rektor, en niets met de parochiekerk van
Stein to makes. De benefices waren echter Bering, en
zodoende werden deze, na plunderingen van de parochiekerk in oorlogstijden, bij die van de zeer verarmde parochiekerk gevoegd en was sindsdien het
rektoraatschap verenigd met het pastoorsambt.
In 1760 werd de kapel, bouwvallig geworden, vernieuwd. Dit zegt ons een Steen in de Bevel van het
altaar en een boven de ingang, waarop in het latijn
staat: „zie, God herstelt ons heil. Gij zijt opgegaan,
o schone, voor heel de wereld, liefelijke en schitterende ster; vrede aan hen die binnentreden." — Hieruit
blijkt het, dat de kapel toes was of werd toegewijd
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aan Onze Lieve Vrouw, Die in Haar moederhart het
heil der wereld droeg: Maria is de ster, die ons naar
jezus wijst bij Wie ons hart rust en vrede vindt. Ook
bezigt de volksmond Binds de mooie en typische benaming: Onze Lieve Vrouw op de Hanekraak. De
kraai van de haan is het symbool van de nieuwe dag;
de zon, bekeken vanuit Stein, gaat op boven de kapel
en brengt er de nieuwe dag: uit Maria is de Zon der
Gerechtigheid voor ons opgegaan.
Er was een kind plots erg ziek geworden; de hele
nacht door waakte en zorgde men. Toen voor de bedroefde en vermoeide ouders, die de hele nacht in de
weer waren geweest en in angst hadden verkeerd, de
eerste hanekraai de dag aankondigde, zei het kind:
„nu word ik beter, de haan heeft boven de kapel gekraakt". En het genas die dag.
In 1794 kwam ons gewest, en ook Stein, onder Franse
bezetting; al spoedig begon een hevige geloofsvervolging. Ook de pastoor van Stein moest fvluchten of zich
verborgen houden, hij stond op de lijst der veroordeelden en men zocht voortdurend naar hem: lichamelijk verliet hij Stein, doch niet geestelijk. In 1800
kon hij terugkomen, maar de parochiekerk bleef alsnog gesloten. Hij vestigde zich in de buurt van de
Hanekraak, en oefende in de Maria-kapel bijna twee
jaar zijn geestelijke bediening uit.
In 1905 en 1937 vonden enkele noodzakelijke restauratiewerkzaamheden plaats. Het tegenwoordig Maria-beeld, mogelijk ook het eerste, werd in 1760 in de
kapel geplaatst; het is een meter hoog, gesneden uit
an blok, en draagt het Jezuskind. Nog zij vermeld,
dat in vroegere tijden, tot na het midden van de vorige eeuw, gedurende de vastentijd 's avonds het rozenhoedje bij Onze Lieve Vrouw op de Hanekraak
werd gebeden, terwiji de heren van Stein steeds de
kapel met bloemen versierden buiten de jaarlijkse
grootse versiering op Sakramentsdag.
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ONZE LIEVE VROUW VAN URMOND
(Urmond)
F4VEN buiten Urmond staat een Maria-kapel, die
omstreeks 1750 werd gebouwd op een plaats,
waar voordien een wegbeeld van Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Smarten had gestaan, en waarin men Binds Onze Lieve Vrouw biezonder vereert als
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en van de Zeyen Smarten. Een pastoor, die op voorspraak van de
Heilige Maagd Maria zijn priesterlijke roeping had
verkregen, lies deze kapel bouwen.
In de tijd van de bokkerijders, legden deze te middernacht in de kapel dun boosaardige eed af; als elders,
kozen zij daartoe bij voorkeur aan God of Diens Heiligen toegewijde plaatsen uit. Wanneer een nieuw
bendelid werd aangenomen, stond de hoofdman of
kapitein van de bende hier in een large zwarte toog
voor het altaartje, terwijl Tangs hem een andere man
stond met een grout zwaar boek, dat koperen sloten
had. Op het altaartje brandden twee kaarsen; de
kleine ovaalronde venstertjes van de kapel lieten dit
licht Loch niet naar buiten door. Een kruik warme
brandewijn stond op het altaarvlak, en waar anders
de knielband stond, lag nu een kruisbeeld op de vloer.
Vele bendeleden warm dan mede aanwezig.
Joep was aangenomen als bendelid. flij was een zware jongen, vol durf en zeer sterk; vroeger, in z'n jonge
jaren, was hij een erg brave knaap geweest, en dat
scheen hij voor de ogen van de Urmondse mensen nog
te zijn. De bokkerijders kenden hem; ze konden zulk
een jongeman best gebruiken. Ook hij moest hier de
ooze eed zweren, voor de kapitein in de Maria-kapel
van zijn dorp. En zoals anderen die dit voor hem al
hadden gedaan, moest hij met de rug naar het Mariabeeld en naar de kapitein binnenkomen, waarop de
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kapitein hem vroeg naar zijn naam, ouderdom en nog
andere biezonderheden, en aan de andere aanwezigen
demandeerde of zij geen bezwaren hadden tegen de
opneming van het nieuwe bendelid. Dan moest hij zich
omkeren, wijs- en middelvinger van zijn linkerhand
omhoog steken, zijn rechtervoet op het neerliggend
kruis zetten, en recht naar het Maria-beeld kijken.
En zo moest hij God en alle Heiligen afzweren, trouw
beloven aan de bende en een absolute gehoorzaamheid aan de kapitein, en tegelijk toezeggen, dat hij in
zijn gewoon levee voor de mensen zich als een voorbeeldig christen zou gedragen. Daarop zou de eed met
een glas warme brandewijn worden beklonken, en
ook de aanwezigen getrakteerd.
Joep kende velen van de aanwezige bokkerijders, er
waren er uit Stein en Lutterade, en ook uit Urmond.
Hij had ervan opgezien, dat er zovele bekenden bij
waren van wie hij het nooit had kunnen denken.
Als Joep nu zijn twee wingers omhoog had gestoken,
zijn wet op het kruisbeeld geplaatst, en dan het Maria-beeld Wilde aankijken ...... dan roerde iets in hem:
hij aarzelde even.
„Zweerr gelastte de kapitein.
Hier in de kapel, moest Joep denken, had hij zo vaak
met innige overtuiging de rozenkrans gebeden. En
had hij dikwijls troost verkregen voor zijn bedrukt
gemoed. Maria had hem vaker aanhoord en verhoord;
ook, toen zijn moeder eens zo ziek lag. En nu zou hij
hier deze gemene eed zweren, juist hier? — De kapitein had al het glas brandewijn in zijn hand genomen.
„Neen! Maria, neen!" riep Joep plots. En hij spuwde
niet op het kruis, en hij balde geen waist naar het
Maria-beeld; hij lief de kapitein met zijn brandewijn
staan, en liep hard weg; verbouwereerd lieten de
andere mannen hem door. — Nee, hier voor Maria
deze boze eed zweren, dat kon hij niet! Hij riskeerde
maar de wraakneming; hij dacht zelfs aan een ge93

welddadige dood, waarmee de bokkerijders de verraders en afvalligen dreigden. Maar Iiever dat, dan
Maria zulk een pijn aan te doen: Maria, Die hem immers vaak genoeg had aanhoord en verhoord, zou
hem ook nu wel aanhoren en verhoren. — „Maria,
lieve Moeder, Ge helps mij wel!"
Joep verborg zich de eerste dagen.
Doch als hij eens zich op de weg beyond, kwamen
daar twee bokkerijders aan, die hij kende uit de kapel.
Ze keken hem aan, ze widen iets tegen elkaar, en als
ze tegenover Joep kwamen, groetten ze hem en liepen
door.
Even later kwam de kapitein aangewandeld.
Vlak bij Joep gekomen, die niet weg had kunnen
vluchten zonder op te vallen, bleef de kapitein staan,
en hij ivroeg Joep: „ken ik u niet?"
Joep aarzelde. — Wat zou hij daarop zeggen?
„Nee, ik ken u niet," zei dan de kapitein. „Ik heb
deter dagen een droom gehad, en daarin kwam
iemand voor, die pront het gezicht van u had. Goede
dag." — En de kapitein vervolgde zijn weg.
En een volgende maal, als joep weer een bokkerijder
ontmoette, meende ook deze, dat hij Joep z'n gezicht
in een droom had gezien.
Joep verborg zich niet meer. — Zo redde de Heilige
Maria van de Rozenkrans Joep het 'even.
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DE MADONNA VAN SITTARD.
(Sittard)
N de 16e eeuw vonden in de Dietse landen gruwzame godsdienstwoelingen en opstanden plaats,
en een beeldenstorm hield op verschrikkelijke
wijze huffs. Vooral kerken en kloosters moesten het
ontgelden. Ontelbare beelden en andere voorstellingen van grote kulturele, materiele en woral van godsdienstige waarde werden onteerd en vernield; maar
ook werden vele beelden, waaronder vanzelfsprekend
vele Maria-beelden, door godvruchtige lieden verborgen om ze voor een infamie of vernieling te vrijwaren.
Zelfs verborg men ze zo, dat ze later schier niet weer
konden worden teruggevonden.
Toen de tijden, vooral in de zuidelijke gewesten, wat
rustiger waren geworden, kwam op zekere dag een
mooi zwart Madonna-beeldje over het water van de
Coen nog bestaande zeeboezem naar Sluis te Brugge
in Vlaanderen aangedreven. Niemand kon er ooit de
herkomst van achterhalen, maar men droeg al direkt
het beeldje een biezondere verering toe. Het werd
onder de goede hoede gesteld van de zusters Dominikanessen.
Als nu in 1649 de zusters Dominikanessen naar Sit
Lard kwamen om er een nieuw klooster te stichten,
brachten zij het Madonna-beeldje mee, als een haar
toevertrouwde kostbare schat en dat zij als onderpand
beschouwden van de machtige bescherming van Moeder Maria. Zij overwonnen alle moeilijkheden, en
stelden het beeld ter verering voor iedereen ‘vrij.
Gunsten werden verkregen, van oorlogsvernielingen
bleef het konvent gespaard, en zelfs enige wonderer
geschiedden er: het beeldje werd als een genade-beeld
erkend.
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Met de Franse revolutie kwamen nieuwe ongunstige
tijden, en nieuwe godsdienstvervolgingen braken uit;
voornamelijk had men het begrepen op kloostergoederen. Ook het klooster van de zusters Dominikanessen
werd opgeheven en onrechtmatig verkocht. En het
mirakuleus Mariabeeldje bleef in de verlaten kloosterkerk, waar het vereerd werd, achter.
De toenmalige pastoor besloot, om verdwijning te
voorkomen en de Heilige Maria meer eer te kunnen
geven, het beeld naar de hoofdkerk over te brengen.
Hij zou dan hier de zaterdagse oefeningen bij het
beeldje kunnen voortzetten.
Maar de brave pastoor dacht er niet aan om deze
overbrenging op een luisterrijke wijze te doen geschieden; moedig igenoeg in zijn priesterlijk ambt overigens, riskeerde hij het maar niet road deze everbrenging enige opspraak te doen opwaaien nu de
woelingen nog niet geheel gestild waren.
En zie, de dap na de overbrenging naar de hoof dkerk
beyond het Madonna-beeldje zich weerom op de
oude plaats in de kloosterkerk, zonder dat een mensenhand zich daartoe had geleend. De goede pastoor was er even van ontdaan Coen hij in de morgen
in zijn kerk het beeldje niet meer zap, en het nadien
terugvond in de oude kloosterkerk; maar hij kon toch
niet geloven, dat hier sprake zou kunnen zijn van een
mirakuleuze gebeurtenis.
Om alle ophef te vermijden, bracht hij opnieuw het
beeldje naar de hoofdkerk terug. Doch, tot drie maal
„wandelde" het beeldje naar de kloosterkerk terug,
waar het toch alleen en verlaten stand.
Nu begreep de pastoor het. Nu begrepen intussen
oak de mensen het; het kon immers niet larger geheim
warden gehouden. De overbrenging diende op een
luisterrijke wijze te geschieden! Met biddend gezang in een stemmige processie werd het beeld nu op
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waardige wijze overgebracht. En nu bleef het in de
hoofdkerk.
*

*

*

In de vorige eeuw (1857) gebeurde het, dat de hoof dkerk door een ramp wend getroffen. Het vuur kwam
in de kerk, en al spoedig stond heel het gebouw in.
brand. De hele stad kwam onder de vonkenregen, zodat overal ernstig gevaar Iwam voor een uitgebreide
stadsbrand. Deze bleef echter achterwege, en men
schreef het toe aan de tussenkomst van de Moeder
Gods. In de kerk had men, behalve het Allerheiligste,
ongeveer niets meer kunnen redden. En men vergat
zelfs in de verbouweratie het mirakuleus beeldje. Na
de brand was het nergens meer te zien; niemand had
het Bruit kunnen haler.
Maar de Heilige Maagd en Moeder in de hemel, Maria, toonde op een wondervolle wijze, hoe aangenaam
de verering Haar te Sittard was: men word het Madonna-beeldje geheel gaaf, geheel ongedeerd terug
temidden van de verwoestingen en brandresten in de
kerk.

97

ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG
HART
( Sittard )

N de kerk van het Ursulinenklooster te Sittard
words op een biezondere wijze Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart vereerd en aangeroepen. De hoofdzetel voor Nederland van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
is er gevestigd. Steeds werd door de kloostergemeente Moeder Maria op een weer dan biezondere wijze
vereerd, hetgeen eensdeels zijn oorzaak daarin vond,
dat het mirakuleus Madonna-beeldje van de tSittardse
hoofdkerk voorheen eeuwen lang werd vereerd in het
klooster en tijdens de kerkbrand en opbouw hier weer
een toevlucht had.
Een pensionnaire van het konvent had op zekere dag
(1867) een fijne naald ingeslikt; het kind was er
zeer slecht aan toe. Mannen van geneeskundige wetenschap waren geroepen en hadden al alles beproefd,
echter zonder enig resultaat. Allen waren er zeer van
onder de indruk; men vreesde het ergste.
Een mede-pensionnaire van het meisje bezat een medalje wan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
welke devotie in Frankrijk was ontstaan en er reeds
bloeide, doch van Welke devotie men hier in deze streken weinig weet had; de mede-pensionnaire had een
groot vertrouwen in Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en deelde dit heur zieke vriendin mede: samen riepen zij Haar. aan. Het voorbeeld werd door
de kloostergemeente gevolgcl. Men hing de pensionnaire de medalje van Maria om de hals; zij ontving ze
met groot vertrouwen als een laatste hoop; tegelijkertijd stelden alien, religieuzen en mede-pensionnairen, in hun gebed hun tvolste vertrouwen in Maria,
door Haar met vuur aan te roepen: „Onze Lieve
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Vrouw van het Heilig Hart, bid voor ons, en red het
meisje."
En zie, de naald gehoorzaamde als het ware op hun
gebed. Waar alle wetenschappelijke middelen hadden faald: in tegenwoordigheid van velen, die meebaden, wierp het doodzieke meisje de gevaarlijke
naald zonder enige moeite uit, en was genezen.
Groot was de vreugde in het huffs. En zonder het te
weten, waar men zich moest wenden am deze nieuwe
devotie te leren kennen, had men hier reeds de grootste liefde ervoor opgevat.
De pensionnaire verliet de wereld, en werd Ursuline.
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RIDDER ARNOLD, DIE ZIJN ZIEL HAD
VERKOCHT
(Echt)
NDER Echt woonde een ridder, Arnold geheten, die in losbandige drang naar rijkdom en
aards plezier op zekere dag Been sou meer
bezat en in een vervloekingswaardige wanhoop zijn
ziel aan saran verkocht. Hij verkreeg er een smak spas
en dukatons voor: zoveel spas, dat ge er het langste
leven volop mee kon vullen, en zoveel dukatons, dat
ge er de weg naar Roermond mee kon beleggen. Doch
de voorwaarden van de duivel waren, dat hij na vuloop van een aantal jaren de ziel van de ridder zou
komen haler. — Ridden Arnold joeg alle genot na;
maar hoe wild en onbezorgd en slecht hij ook leefde
en deed, steeds bad hij elke dag z'n drie weesgegroetjes voor de Moeder Gods; dit was hem in zijn
jeugd als het ware ingegrift en nu hoorde het bij zijn
leven zoals men ook steeds moet eten om te blijven
Leven.
Toen de tijd voor ridder Arnold was verstreken en hij
naar de afgesproken plek moest — een viersprong
van wegen midden in de bossen — om er zijn ziel in
te lossen, zette hij zich op het paarct en reed met een
zwaar hart derwaarts. War had hij nu? Ja, gehad
een hoop plezier en vertier; doch alles was zo ,gauw
voorbij gegaan! Nu stond een eeuwigheid voor hem,
en war voor een eeuwigheid!"
Toerijdende zag ridder Arnold op het laatste stuk
rechte bospad reeds van iverre de duivel met de doodzeis neerhurken onder een brede boom. Een koord
met een strop erin hing aan een boomtak. Was dat
voor hem? Werd dit zijn dood, en met deze gedwongen zelfmoord tegelijk zijn ziel uit het lichaam gerukt
en de hel in gesmakt1
„Maria!" uitte hij in ontzetting.
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Als de duivel de paardenhoeven op het bospad hoorde kloppen, kwam hij op de weg staan en sloeg de
wijde zwarte mantel strak om zijn lijf. Ridder Arnold
reed snel toe: hij ontkwam er toch niet weer aan, het
moest dan maar snel gebeuren. De duivel grijnsde vergenoegd.
„Wie brengt
Maar plots verschoot de grijnslach.
ge mee, ongelukkige?" riep hij. De duivel bukte
zich als kreeg hij een pak slaag, ook de zeis schrompelde ineen en het koord kwam uit de boom; toen viel
de mantel los en de duivel vluchtte angstig weg. De
vlucht was zo angstig en snel, dat ridder Arnold de
wapperende mantel meteen al als een stipje ver weg
zag verdwijnen.
Wie brengt ge mee?
Niemand! Ridder Arnold was toch alleen weggereden!
En hij zag om. Achter op zijn paard zag hij de Heilige Maagd Maria zitten. Zij keek hem goedig maar
zeer streng aan.
Ridder Arnold sprong van het paard, en hij Wilde
voor Haar neerknielen en Haar vragen, wat hij nu had
to doen. Maar reeds was Onze Lieve Vrouw verdwenen. En de ridder reed terug naar Echt; het zware, dat zo even nog op zijn gemoed drukte, was weg.
Doch jets anders was in hem gevaren: een smartelijke
welling van een groot berouw maar dat als gebalsemd
wend door een grote dank.
Ridder Arnold is toen naar de kerk gereden en heeft
er lang zitten bidden. Toen is hij naar de priester
gegaan. Hij is kort daarop kluizenaar geworden, en
sleet zijn laatste levensdagen in een armoedige kluis
midden in de bossen in vroom werken en gedurig
bidden. Daar stied hij zalig in de Heer. — De plaats
words thans nog door de bevolking „de Kloes" genoemd.
102

ONZE LIEVE VROUW OP DE SCHILBERG
( Echt)
LI EN herderszoon had, als zalig aandenken, bij
. .4 het afsterven van zijn moeder een rozenkrans
van Naar gekregen. Wanneer de vrome herder
met zijn schapen uittrok naar de Schilberg, Coen een
vrij veld, bad hij gewoonlijk enige rozenkransen.
Zekere dag had hij de rozenkrans bij het hoeden van
de schapen verloren; hij huilde hierom als een klein
kind, en elke dag zocht hij op handen en knieen door
de hei en het ander gewas, waar hij meende de rozenkrans te hebben verloren. Doch hij vond niets. Toen
bad hij de goede Maria om een wedervinden; en zie,
de volgende dag als hij er weer met zijn schapen aankwam, zag hij de rozenkrans in een berkenstruik bangen. Met een nog innigere devotie bad hij nu dagelijks
de rozenkrans, daar op de heide van de Schilberg.
En zo gebeurde op zekere dag het wonder.
Op een awed als hij de schapen terug wilde Leiden.
ging hij nog eens op de terreinverhoging staan, die
de Schilberg heette, om te zien of er geen schaapje
achtergebleven was. Maar wat was dat? Zag hij werkelijk een Maria-beeld, een uit bout , gesneden beeld
en vastgehecht aan die eik op de heuvel? Iedere dag
kwam hij toch hier, en hij kende elke boom en elke
struik, elk hoekje van hei en Bras zelfs, en nog nooit
had hij het Mariabeeld gezien. Hij streek over zijn
ogen en keek opnieuw: nee, zijn ogen bedrogen hem
niet. Hij nam het beeldje eerbiedig van de boom; en
als hij zijn kudde in de stallen had, ging hij naar de
parochiekerk van Echt. De pastoor gaf het beeldje
aanstonds een waardige plaats.
Toen de herder de volgende morgen de vroegmis
kwam horen en het beeldje wilde terugzien, was het
verdwenen. Bedroefd, dat men het beeldje had weggenomen, ging hij het de pastoor en de koster vertel103

len, en hun zeggen, dat ze het beeldje Loch op zijn
plaats moesten laten staan. Maar zij waren even verbaasd als de herder; want zij hadden het beeldje niet
weggenomen.
De herder toog hierop met zijn schapen naar de plek,
waar hij gisteren had gehoed. En zie, daar zag hij hetzelfde beeldje weerom aan dezelfde boom vastgehecht.
Nu begreep de eenvoudige herder, en ook de pastoor,
wat Maria wilde: niet in de staatse parochiekerk to
Echt wilde zij vereerd worden, maar hier op de eenzame heideheuvel.
En men bouwde er een genade-kapel.
Evenals vele andere Limburgse plaatsen had ook Echt
een bende bokkerijders onder de inwoners; ze vergaderden in een oude kloosterhoeve, eertijds in bezit van.
de Tempeliers, en legden hun bone eed of in het kapelletje van Sint Judocus, dat thans verdwenen is,
maar dicht bij de oude kloosterbezitting lag. In hun
bezit was een duivelsketting, die ze eens op een nachtelijke bijeenkomst hadden gekregen van een vreemde
sjieke maar koolzwarte heer; deze ketting had een
geheimzinnige macht: wanneer men hem om een gebouw spande, gingen de deuren vanzelf open. De
mensen, die in de bmtrek woonden, kregen er enige
weet van en noemden 'm de bokkerijdersketting.
Nu hadden de bokkerijders het ook gemunt op de
Maria-kapel op de -Schilberg. Immers, deze kapel bevatte een kostbare schat van onderscheidene exvoto's
bij het Maria-beeld neergehangen door vrome pelgrims uit dankbaarheid, terwijl ook de offerblok wel
niet leeg zou zijn.
In een donkere nacht spanden de bokkerijders ook hier
de ketting om het gebouw, opdat de deur met die
zware sloten tvanzelf open zou gaan. Maar hoe die
goddeloze kerels ook trokken en trokken en pastes,
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ze konden de twee einden van de ketting niet aan
elkaar krijgen: er was een schakel te weinig. Ze konden niets anders doen, want de deur begaf het niet hoe
ze ook al stieten, duwden en morksten. En de eerste
morgenklaar zat al in het oosten, toen ze moegetrokken en moegewerkt vloekend heengingen.
Doch de volgende nacht kwamen ze terug, ze hadden
de ketting met een schakel verlengd: nu moest het
gaan. Maar weerom kregen zij beide einden niet bij
elkaar: er was weerom êên schakel te weinig.
Een derde maal probeerden ze het, en een vierde
maal zelfs. Maar hoe dikwijls ze ook hun pogingen
herhaalden: altijd bleef er 66n schakel te weinig.
En zo bleef de Maria-kapel op de Schilberg gevrijwaard van een heiligschennende inbraak.

105

DE ZEVEN VOETVALLEN
(Echt)
N'ABIJ Echt, op een kwartier afstand van de
plaats, verhief zich eertijds een .groot kasteel,
....
dat in de eerste helft van de zeventiende
eeuw bewoond werd door de graaf van Chattelyn.
Hij was getrouwd met een ,vrome gravin, en de zegen
van de hemel rustte op hen: hun gelukkige echt werd
gezegend met zeven kinderen, zeven dochters, die gezond opgroeiden en in schoonheid en deugd evenbeelden werden van de moeder.
De een na de ander bereikte de huwbare leeftijd,
zonder dat er zich een jonkman vertoonde, die naar
heur hand dong. De graaf, die er in berust had geen
stamhoudeP te hebben, Teed er echter zeer onder, dat
zijn geliefde dochters schijnbaar gedoemd waren om
oude vrijsters te warden; ook de gravin en de dochters
zelve leden eronder. En het gaf de graaf, die niet
ruimschoots met aardse goederen was gezegend, zeer
zware kopzorgen, omdat het hem boven zijn macht
ging om zeven grate dochters volgens hun stand en
doening te onderhouden. Ook kon hij zijn dochters
niet in een adellijk stiff plaatsen, want van waar zou
hij de inkoopsom betalen? — Ze baden om uitkomst
tot Onze Lieve Vrouw, en er werd reeds beraadslaagd, dat de zeven dames naar een eenvoudig
begijnenkonvent zouden gaan, ofschoon geen van de
zeven er bepaald jets voor voelde. — Men verleerde
daar op het kasteel het lachen.
Toen kwam er een pater op zijn doorreis door Echt
en daar het laat was en de poorten van het stadje
wel dicht zouden zijn en de lieden al lang in hun
eerste slaap, overdacht hij waar en hoe hij zijn nacht
het best zou kunnen doorbrengen, als hij daar opeens
een lichtschijn zag. Hij ging erop af, en kwam voor
het kasteel; de brag was nog niet opgehaald. Hij ging
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er overheen, klopte aan en vroeg om nachtverblijf; hij
verkreeg het. De graaf, als goed en bezorgd igastheer,
droeg het dienstpersoneel op nog een (link avondmaal
klaar te waken en onderhield zich intussen met de
pater. Waar het hart van vol is, loopt de mond van
over; en zo liep het gesprek al spoedig over de famineaangelegenheden. De graaf liet duidelijk zijn bezorgdheid uitkomen omtrent zijn zeven dochters, die
huwbaar waren en toch maar steeds ouder en ouder
werden zonder dat een junkman kwam opdagen.
De pater glimlachte Bens.
„Ge moet niet zo'n klein
vertrouwen hebben, goede ,vriend," zei hij.
En hij zei de graaf zeven kapelletjes te doen bouwen
ter ere van de Zeven Smarten van Maria. Hier moesten de zeven dochters zeven voetvallen doen, knielend
bidden om de voorspraak, en dan verder afwachten
en op de bijstand wan de Moeder Gods vertrouwen;
Zij, de Moeder der Smarten, Die toch wel wist wat
feed was, ziet daarom juist niet graag, dat de Haar
toebiddende kinderen zwaar verdriet hebben.
Als de pater de volgende morgen vertrok, gaf de
graaf reeds zijn eerste bevelen ertoe. Hij liet zeven
kapelletjes oprichten, en plaatste er de passende
voorstellingen in. Voor elk der kapelletjes deden zijn
dochters zeven dagen achter elkaar de zeven voetvallen, en droegen er hun gebeden op voor de stervenden.
En p ie, toes deze dagen voorbij waren, kwamen er,
bij een jachtgelegenheid, zeven officieren uit het
garnizoen van Roermond in het Echter gebied; ze
troffen de graaf en zijn dochters, rustten van hun
vermoeienissen uit op het kasteel, en kregen zinnigheld in de zeven freules.
Spoedig waren ze alien gelukkig getrouwd. En ze
noemden alien hun eerste meisje, tot dankzegging:
Maria.
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HET STRAFFENDE MOEDER GODSBEELDJE
(Echt-Putbroek)

PUTBROEK,

een bijdorp van Echt, heeft zijn
benaming te danker aldus de volksmond
aan een aldaar voorheen aanwezige put, Welke
thans nagenoeg geheel gevuld is door aanzanding,
storting en andere oorzaken. Omtrent het ontstaan
van deze put gaat de volgende legende.
Vroeger stond daar een veldkapel, toegewijd aan
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeen. Ze werd
bezocht door leden, die hier kwamen bidden of genade vragen, in het biezonder, als men geplaagd werd
door een inwendig verdriet.
In een zekere zomer werkten er twaalf houthakkers,
gekomen uit andere streken, in de omliggende dennenbossen: hun heer, iemand met een gouden ketting
over zijn buik en met zwarte ogee, had enkele bossen
aangekocht. Het waren ruwe kerels; men, zag hen
nimmer in de kerk; en een priester had al eens geprobeerd, met hen in een weer vriendschappelijke
aanraking te komen, zonder succes echter.
Het was large tijd goed weer geweest, men had funk
wat werk kunnen verzetten en daardoor ook oink
verdiend. Maar op een dag kwam plots een zwaar
noodweer opzetten. Fel sneden in hoekige lijnen de
weerlichten geel-gloeiend door de zwarte lucht, en
overal kraakten de donderslagen over het land, het
broek en de bossen. Dikke hagel striemde neer, hagel
zo dik als duiveneieren, en trommelde geducht en
pijnlijk over de rugger van de verraste boswerkers;
ze vluchtten naar het kapelletje om er te schuilen.
Doch ze konden er niet allemaal in.
Het zware onweer berokkende oink wat schade aan
hun werk, en mokkend balder enigen van hen de
vuisten. Maar dat was het niet alleen; die niet in de
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veldkapel konden, begonnen te .vloeken, waarom die
Vrouwe daarbinnen niet zorgde, dat dit ding grocer
was. En een van hen hief de vuist gebald op naar het
Maria-beeldje en hoonde .gruwzaam de voorstelling
van de Zeven Weeen. Ook de andere houthakkersboswerkers begonnen smalend te schimpen en braakten hemeltergende heiligschennerij. Aangespoord
door de anderen rukte een van hen het beeldje uit de
nis en slingerde het weg: „als wij niet allemaal bier
in kunnen, dan Zij ook niet!"
Maar dan schoot plots een brede bliksemstraal uit de
hemel neer, en ander een vreselijke donderknal
kraakte de kapel in stukken: alle houthakkers vonden er de plotselinge dood.
Nadien verzonk de kapel geheel weg in de bodem,
en liet een. put ( gat) achter, waarvan men de rest
nog enigermate kan zien.
Het beeldje zou later teruggevonden zijn, geheel
gaaf, en men plaatste het in een ander kapelletje aan
de Vlootbeek.
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DE MARIA-KAPEL OP DE BRAND
(Stevensweert)
ET goede stadje en oude vesting Stevensweert,
gelegen aan de Maas dicht bij de monding
van de Geleen, heeft zijn aparte en roemvolle
geschiedenis; het heeft ook een schone Maria-verering. Want reeds voor 1666 bestond hier de Broederschap van het Skapulier, en in de parochiekerk
vereert men een schoon Maria-beeldje. Op het gehucht Brand vinden we een geregelde toeloop van
mensen naar de Maria-kapel aldaar, en hier wordt op
een der drie kruisdagenprocessies een Hoogmis in de
kapel opgedragen, terwijl het yolk buiten de rozenkrans bidt. De verering moet er zeer oud zijn. Maria
— een halfbeeld met het Jezuskindje — prijkt hier
steeds zo deftig aangekleed en verzorgd als een koningin in staatsiegewaad. Het is de Moeder van de
Altijddurende Bijstand van Stevensweert.
Honderd jaar moet het wel geleden zijn, dat een verschrikkelijk noodweer, gepaard met grote overstromingen, over deze kontrijen losbrak en dagen lang
aanhield. Op een dag was de storm een razernij geworden, het Maaswater werd opgezwiept en met
grote golven en stuwing kwam het door de bedding
van de dude Maas; het water joeg langs en door
Stevensweert en langs en door Brand. Alles, op enkele hoogten na, kwam onder water. Het beukte ook
tegen de Maria-kapel op de Brand, en de kapel
kraakte, bezweek en dreef weg met alles wat er in
was, ook het Maria-beeld. Verschrikt zagen de mensen hier dit gebeuren; men was ontzet: Maria, ga toch
niet in deze tvreselijke nood van ons weg, kom ons to
Opeens zag een boer iets op het water
hulp l
drijven, een heel stuk van hem vandaan. Het water
stroomde en kolkte woest voort, maar wat daar op
het water lag, dreef tegen de stroom in naar hem
I

110

toe. Het had een kleedje aan, misschien was het wel
een kind. Moedig 'ging de boer fie water. Een dochter
van de boer, die bij hem was, liep verschrikt naar moeder en naar andere mensen. En als zij terugkwam
met de angstige moeder en de mensen, zag zij vader
uit het water komen met iets in zijn handen en op
zijn armen, dat hij had gered. Was het een klein
meisje, een kind? En zij riep, vooruitgelopen, de
anderen toe: „God, kijk eens Welke kleine drenkeling
vader heeft opgevist!" — Doch het was Been kind,
het was het geliefde Onze Lieve Vrouwe-beeld uit
de Maria-kapel, dat tegen de waterstuwing in was
komen terugdrijven ...... Allen knielden neder en
dankten om dit wonderbaar gebeuren. Onze Lieve
Vrouw Wilde Brand en Stevensweert niet verlaten; de
mensen hadden Haar hier steeds vereerd en aangeroepen, en Zij zou in de toekomst deze goede mensen
niet teleur stellen.
De redder en zijn familie bouwden met behulp van de
andere bewoners naderhand een nieuwe en grotere
kapel op de plaats van de weggedreven oude kapel
en plaatsten hun Maria-beeld er in.
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ONZE LIEVE VROUW VAN WESSEM
(Wessem)
F4EN inwoner uit het naburige Buggenum vond,
als hij eens werkte op een stuk land aan de
Maas onder Wessem, onder het slib bedolven,
een ruw afgewerkt Maria-beeldje. Hij nam het mee
naar huffs, lief het zijn vrouw zien, zette het te pronk
op de schaap boven de haard.
Toen hij de volgende dag weer op het stuk land
kwam, vond hij weerom een dergelijk beeldje; hij nam
ook dit mee. — „Vrouw," zei hij, toen hij ermee thuis
kwam, „kijk eens hier, nou wind ik vandaag op het
land aan de Maas wêêr eenzelfde beeldje als gisteren.
Moeder de vrouw had het door de dag zo druk ,gehad,
dat zij niet meer naar het eerste beeldje had kunnen
omzien; ze had besloten, dat men met in alien vanavond de rozenkrans voor het beeldje zou bidden.
Maar ze zag nu wel, dat bet tweede beeldje hetzelfde
leek als het eerste.
„We zetten het voorlopig maar naast het eerste," vond
de man het beste. Doch als hij naar binnen ging
om dit te willen doen, zag hij bet eerste beeld niet
meer op de schaap voor de haard staan. Hij riep zijn
vrouw: „hebt ge het andere beeldje ergens anders
neergezet?" en vroeg dit ook de anderen in huffs. Nee,
niemand had het eerste beeldje aangeraakt ...... en
toch was het verdwenen. Men zag elkaar verbaasd
aan.
De man bekeek nogmaals maar met meer nauwkeurigheid dan voorheen het beeldje, wat hij nu in de handen hield; ja, het was precies hetzelfde beeldje als
wat hij gisteren had gevonden. Wel, dan moest hij
toch ook aannemen, dat het beide malen gevonden
beeldje een en hetzelfde beeldje was.
Hij ging daarop nog dezelfde avond naar de pastoor
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van Wessem, onder Wiens parochiegebied hij de
vondst gedaan had; hij nam het beeldje mee, en vertelde hem de geschiedenis. De pastoor maakte het
daarop bekend aan zijn parochianen. En men besloot
aldaar op het land een kapelletje te bouwen en het
beeldje er in te plaatsen.
*

*

Ten tijde van de Franse revolutie, toen bier de pastoor verkleed als een timmerman moest rondgaan en
zelfs Bens als een schoorsteenveger, om zo zijn parochieplichten nog enigermate te kunnen uitoefenen,
toen ook menig beeld en altaar en heiligdom het
gruwzaam moest ontgelden, roofden de Sansculotten
bet Maria-beeldje uit de kapel; ze wierpen het een
eind verder in een gracht, die uitkwam in de Maas.
De Maas was door het hope water buiten Naar oevers
getreden en Tangs de 4rachti stond een sterke stroming; de Franse Sansculotten verwachtten dan ook,
dat het beeldje spoedig door het water meegevoerd
en verdwenen zou zijn. Tot verbazing van de onverlatenen zonk het beeldje niet, nosh dreef het stroomafwaarts. Integendeel, de golven namen het beeldje
terug, stroom-in, tot bij de kapel; daar bleef het
beeldje op het water dobberen. De Fransen vonden
dit geval zo wonderbaar en beangstigend, dat zij een
tweede maal hun heiligschennende handen niet weer
naar dit beeldje durfden uit te steken. Ze dropen beschaamd af, als hadden ze een staart tussen de benen.
De gelovige mensen van Wessem visten het beeldje
weerom uit het Maaswater; ze juichten, omdat ze nu
wisten, dat de Moeder Gods hen lief had en dat de
Goede Moeder nooit van hen en van Wessem Wilde
scheiden. — „Gij hebt ons in deze bange uren en in
deze barre tijden niet willen miaten: Wessem zal LI
ook niet en nooit verlatenr riepen ze, en beloofden ze.
De herder van de parochie legde die dag zijn timraer113

manskleren af, en zette het beeld op luisterrijke wijze
terug op de nude plaats.
Het kapelletje wend in de oorlogsdagen van 1944 geheel vernield, loch men bouwde op dezelfde plek een
nieuw. De bowmen en granaten hebben echter het
mirakuleus beeldje igespaard, en vanuit het nieuw
kapelletje hier aan het noordelijk dorpseind blikt
Maria weer Wessem en de Wessemers toe.
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HET WONDER VAN CANA
(Thorn)
E beroemde abdij van Thorn werd in het midden van de tiende eeuw ter ere van Moeder
Maria gesticht door het grafelijk echtpaar
Ansfried, graaf van Teisterbant, en Hilsondis (of
Hereswit), gravin van Streyen; beiden waren grote
Maria-vereerdes en leefden weldoende en ingetogen.
Gravin Hilsondis wade zelf in dit stift gaan leven,
doch Onze Lieve Heer was met haar goede wil
tevreden: zij stied vrij spoedig als het stift onder dak
stond; na de dood van zijn goede echtgenote, werd
graaf Ansfried priester en later zelfs bisschop. Op
verlangen van gravin Hilsondis werd zij in de Mariakerk van de abdij begraven; de latere kanunnikessen
eerden de devotie van de stichteres tot de Heilige
Maagd en Moeder Maria door op alle Maria-dagen
drie brandende kaarsen to plaatsen voor haar graf.
Van haar kinderen muntte vooral Benedikta biezonder
uit door haar godvruchtig leven; na het zalig afsteryen van haar moeder, trad zij in de pas gestichte abdij
en werd de eerste abdis van Thorn.
In devotie tot de Heilige Maria was Benedikta het
evenbeeld van haar moeder. Zij moedigde deze devotie altijd en overal aan bij haar ondergeschikten in
en bij het konvent. De devotie tot Maria werd een
van de schoonste deugden, die in het stift bloeiden.
Eenieder verkreeg bij of door haar -gastvrij rustverblijf
en liefderijke verzorging, waarlangs stond de zegenrijke arbeid van godsdienstig leven, beschaving en
wetenschap. Zij stond bovendien bekend als milde
geefster aan armen en zieken, gebrekkigen en vreemden; niemand, in Welke nood ook, klopte tevergeefs bij
haar aan.
Op een dag had abdis Benedikta, zoals zo vaak, ter
ere van Maria veel goede en genezende wijn laten
uitdelen, Coen de zuster-keldermeesteres tegen de

D
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avond haar met zekere onrust kwam boodschappen,
dat nu zelfs geen wijn meer was overgebleven voor
de eigen zieken en dat zij ook al enkele zieken buiten
het stift niets meer had kunnen geven.
„Wees gerust, 'dierbare zuster", antwoordde moeder
Benedikta, „en vertrouw op de Heilige Maria. Door
Haar zal God ons voldoende geven".
Hierop ging moeder Benedikta naar de kapel van de
Heilige Maagd van het stift. Zij knielde er neer, en
bad Maria Jezus te vragen . . . . „Ge weet wel, Maria,
ik vraag het U en vraagt Gij het aan Uw Kind, Hij
zal het niet weigeren !". . . . Moeder Benedikta bad
met vuur en vertrouwen.
De zuster-keldermeesteres was teruggegaan naar haar
afdeling, hoofdschuddende: ja ja, alles goed en wel,
geven is zalig, maar hoe moeten nu de eigen zieken en
de kanunnikessen van de goede wijn worden voorzien? Die hadden het toch ook nodig ! .... En als
zij nog hoofdschuddende in de kelder stond bij het
grote wijn'vat dat tot de bodem leeg was en waarin
nog maar alleen de reuk zat, begon het in dat vat
zacht te borrelen. De zuster-keldemeesteres hoorde
verbaasd, keek verbaasd. Het steeg in dat vat, steeg
altijd maar meer, en eindelijk vloeide het vat over
door ,de nog openstaande tapkraan; want de zuster
had altijd de gewoonte voor een goed overzicht de
lege vaten ondersteboven te zetten. Het vloeide over;
goudgeel, was de kleur, opbeurend de geur . .. . de
zuster-keldemeesteres kon niet nalaten even te proey en: de dierste wijn zowaar ! . . . . en ze keek naar de
andere lege vaten.
Er was zulk een voorraad toen de abdis Benedikta
uit de Maria-kapel kwam, dat niet alleen de zieken
van het stift en de kanunnikessen maar ook de vele
zieken en armen uit de omgeving en de aankomende
gasten er lange tijd tot glorie van God en Maria van
hebben kunnen gebruiken.
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LORETTO OP DE LINDEN
( Thorn )

F,,,EN zeer voorname Duitse gravin was destijds
stiftdame te Thorn; maar nog meer dan dat
heur hoge afkomst haar kon sieren, sierden
haar heur edele deugden. Zij was een toonbeeld
van nederigheid, godsvrucht en goede aktiviteit. Zij
werd ziek en droeg voile zeven jaren haar lijden met
een voorbeeldig geduld.
In het Thoorder veld hadden enige vrome landbouwers een klein, misschien zelfs onooglijk, veldkapelletje gebouwd, waarin een Maria-beeldje werd vereerd. Als ze er 't .veldwerk gingen doen of gedaan
hadden, lichtten ze hun muts als ze voorbij kwamen of
baden even in stilte. Toen de stiftdame nog gezond
en wel was, ging zij vaak naar dit kapelletje, dat om
zijn eenvoud haar zo lief was geworden en dat zo
rustiek devoot onder de hoge linden stond, terwijl
verder rondom Been boom te bekennen was. Een van
de zwaarste beproevingen, die de stiftdame gedurende haar ziekte moest ondergaan, was, dat zij niet meer
de weg kon maken naar Onze Lieve Vrouw daar aan
de Linden. Toen deed zij een gelofte, dat, wanneer
Maria haar gaf dat zij weer als voor zeven jaar naar
het kapelletje zou kunnen .gaan, zij daar in het veld
een andere en schone kapel zou doen bouwen.
Tegen elke iverwachtingen in genas de dame; ze stond
op een mooie dag op en wandelde direkt tot aan de
Linden, hoewel zij toch in zeven jaar niet had gelopen.
Een gewoon groat en mooi gebouw zou het van dank
overvioeiend hart niet voldoen; en zo bekostigde zij
de reis van een bouwmeester, die naar Italie trok: hij
moest er opmetingen en tekeningen maken van het
Heilig Huisje van Loretto, Casa Sancta, waarin Moeder Maria met Haar Goddelijk Kind en Sint Jozef
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hadden geleefd en dat door de Engelen uit Palestina
hier keen was gebracht.
En zo verrees (1673) in het Thoorder veld, waar onze
Heilige Moeder tot dan in een petieterig heiligenhuisje was vereerd en aangeroepen, nu de Lorettokapel.
Nog altijd vereert men in deze kapel het Genadebeeld
van Onze Lieve Vrouw; daar in het vlakke land en
omgeven door prachtige lindebomen is het er als een
oase van godsvrucht, en vele gunsten en mirakelen
zijn er verkregen.
De nobele stiftdame, gravin Clara Elisabeth Von
Manderscheid Blankenheim, en afstammelinge van
Swentibold, de Limburgse koning van Lotharingen,
en verwant met het Eerbiedwaardig echtpaar Ans.,
fried van Teisberbant en Hilsondis van Stryen, stied
er vroom (1688) en haar lijk wend ruim een eeuw
later nog ongeschonden teruggevonden in het stilt.
De legende geeft ons verder hier nog een heerlijk
symbool. Het is het verhaal van de wolf het slechte: de duivel en diens belaging — en het schaap
het goede: de toevlucht is Maria, en het cord is hier
Haar Kapel.
Nabij de kapel graasde eens een schaap, dat door de
maar weinig met aardse goederen . gezegende loch
tevreden eigenaar aan een paal was vastgebonden;
het schaap zou dan niet kunnen wegkomen, onderwiji
de eigenaar nog een stuk wiedwerk verrichtte op een
nabijgelegen stuk land. Het schaap vertegenwoordigde voor hem een kapitaal.
Opeens kwam er van de Heelse kart een grote zwarte
wolf.
Het schaap zag het beest, dat de lucht gesnoven had
van zijn slachtoffer. En beangstigd voor het toestormend monster, Wilde het wegrennen, dock de paal
hield het tegen. Het schaap trok en rukte, en in de
kracht van de drift naar zelfbehoud gelukte het 't
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schaap de paal uit de grond te trekker. Niet wetende
waarnaartoe te vluchten, omdat de wolf al zo beangstigend dichtbij was, zocht het arme beest een
onderkomen in de kapel. De dear stond open. De
wolf was nu al vlak achter het schaap; zijn open schitterden van vraatlust. Een sprong... en hij zou op
de rug van het schaap zitten. Maar door de slingering
van de paal die aan de b,alsketting van het schaap was
blijven; vastzitten en nu tegen de kapeldeur botste,
sloeg de deur dicht, vlak achter het schaap en vlak
,v6Or de wolf, die in zijn sprang zat.
En zo kon de wolf, die door het plotse dichtslaan van
de deur tussen deur en kozijn nu vastzat als in een
klem, niet weer loskomen. Boeren uit de omtrek, die
op het land werkten en van verre het geval hadden
gezien, alsook de eigenaar, snelden toe en maakten
het roofdier af.
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HET ZANGVEN
(Hunsel)
N het Zangven nabij Hunsel werd in vroegere tijden ■vaak een wondere Maria-zang gehoord.
Een zuster, die heur medezuster, die op het land
werkte, had moeten waarschuwen, werd daarna door
de schone liederen van de vogels in de natuur verlokt
om van de kortste weg naar het klooster terug of te
gaan. Ze ging naar waar zij de schone muziek hoorde,
dat de vogels haar telkens maar weer toe-tjilpten en
toe deden roller. En het was zo mooi in Gods heerlijke natuur, en telkens hoorde ze verder weer een
ander en een schoner gezang. En het zustertje liep
en luisterde weer, en vergat de tiicl.
Toen dacht ze: zo schoon als de vogels kunnen zingen, zo schoon zou ik vanavond en morgen en altijd
in onze kapel God en Maria willen toezingen ...... en
toen zij dat dacht, werd ze gewaar, dat de schaduwen
zo lang werden; de zon neeg ter kimme. Beangstigd
en niet wetende waar ze was, moist ze eerst niet moat te
doer. Wat zou men in het klooster van haar denken,
dat zij zo was weggebleven? Maar in heur weggaan
had immers Been slechte bedoeling gelegen: zij bewonderde immers de schone schepping van God.
De avondster kwam. De vogelen zwegen de een na
de ander. Waar ze was, kon ze zich niet bedenken.
En toen begon de zuster, wel beangstigd maar Loch
nog altijd vol van Gods heerlijkheid in de natuur, een
lied te zingen, het Salve Regina, en weer een lied, het
Ave Maria, als het eerste beeindigd was, MariaMoeder ter ere. De zuster kon zo wonderschoon
zingen, en heur zang was een zingend gebed tot Maria. En zij schreed al maar voort, vertrouwende op
Maria Haar leiding; en ze keerde veilig weer.
De zang is lang blijven naklinken in het Zangven,
want daar was de zuster verdwaald ,geweest.

I

120

'1.....■■■•

...M.IININ...1.0.1M.MMMENINIIMMEMm....i,

121

Een variatie op 't legende-slot is deze:
De zuster is zingend in het ven gebleven, waarin ze
verdoold was. Maria heeft Naar willen straffen om de
ongehoorzaamheid, maar de zuster is Loch zingend de
hemel binnengegaan. En als duidelijk bewijs van heur
zalige dood, heeft men tvaak de schone Mariazangen
daar in het yen nog gehoord.
En men noemde daarom het ven nadien: het Zangven.
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HET WURDES-KAPELLETJE
( Heel)
P Heel's gebied en in het dorp vindt men enkele
Maria-kapellen en beelden: bij de kerk, aan
het noordelijke kom-einde, en buiten het dorp;
Heel is wel een Maria-dorp. Aan de oostzijde van het
dorp staat het Lourdes-kapelletje.
Een meisje van twintig jaar, vroom en goed, voelde
zich steeds aangespoord, wanneer zij langs de plek
ging waar nu het Lourdes-kapelletje staat, om er een
Maria-kapel te doers bouwen. Andere redenen ertoe
dan deze aansporing en het vroom verlangen had zij
niet. Ze durfde er met niemand over te spreken, zelfs
niet eens thuis. En zij bad vurig tot Maria, wanneer
het goed zou zijn dat daar een kapelletje zou komen,
Maria dit op een of andere wijze belcnd zou makers.
Toen op een dag werd haar broer ernstig ziek; hij
kreeg een aanval van razernij en sloeg thuis alles
kaput. Niemand durfde bij hem te blijven, en men
liep zelfs het huffs uit. Dit meisje echter bleef binnen,
doch zij ging naar een andere kamer waar een Mariabeeld in de muurhoek was geplaatst. Zij knielde er
veer; ze bad om de genezing van haar broer en
beloofde te zorgen dat het kapelletje zou worden
gebouwd wanneer haar broer genas. En zie, van dat
moment hield de aanval op. Niet lang erna, in 1885,
werd er het kapelletje gebouwd ter ere van Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart; naderhand is er
een Maria-grot bij genet, en kregen kapel en grot de
naam van: het Lourdes-kapelletje van Heel.
Onze Lieve Vrouw dedt ook hier Haar genaden uit.
Een kind van vier genas na een noveen van vallende
ziekte; een mark meisje lief haar kruk hier achter.
Anderen gaven de kapel beelden, dat van Jezus' Hart,
de Heilige Jozef, het Jezus-Kindje van Praag, de
Heilige Jozef, de Heilige Gerardus, de Heilige Tere-
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sia; en nog anderen lieten hier achter hun oorbellen,
broches, kruisjes, kettingen, waarvan naderhand voor
Onze Lieve Vrouw een kroontje van gaud en zilver
werd gemaakt.
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ONZE LIEVE VROUW IN HET ZAND
Roermond)

A

LS men voor eeuwen door de zuidoostelijke

Swartbroeckerpoort de vesting Roermond
verliet, kwam men in een heidevdd genaamd:
In den Zande. Enige edelen en andere lieden hadden getracht hier de ,grond op geschikte plaatsen in
kultuur te brengen; het lag vlak bij de veste, en de
nabijheid van de Roer zou zeker, meende men, de
ontginning in de hand werken. En zo was dan in het
begin van de vijftiende eeuw een zekere Gerard
Mugghenbrouck pachter op een hoeve gelegen aan de
zoom van In den Zande. Bij hem diende een Pooise
edelknaap, Wendelaus geheten, die van het rumoerig
ouderlijk huffs en uit het onrustig land was weggetrokken om elders ver weg in stilte te Leven en te
werken en zo de Heer te dienen.
In de heide lag een zandhoogte, en hiernaast was een
waterput waar men de kudden kon laten drinken.
Daar de put overschaduwd werd door een oude breed
en dicht uitgegroeide eik, was zelfs in de heetste zomerdagen dit water biezonder koel.
Wendelaus hoedde meermalen de kudde van zijn
Baas. Terwijl de andere hoeders en wachters met hun
kudden slechts hierheen kwamen om het vee te laten
drinken en dan weer wegtrokken naar wei- en heigronden die beter waren, bleef Wendelaus met zijn
kudde steeds in de nabijheid van de hoogte en de
bran: de plek was hem biezonder lief, bij het toezichtwerk kon hij hier ongestoord en met grote devotie
bidden. Elders vlotte zijn gebed niet zo. Vooral tot
de Moeder 'Gods, als Behoudenis van de zieken en
Troosteres Ivan de bedroefden had hij een grote devotie.
De zanderige heigrond rond de put In den Zande kon
het vee maar weinig voedsel geven, vooral als Wen125

delaus met zijn kudde steeds daar in de buurt bleef
en niet vender trok. Ofschoon het vee van de pachter
Gerard helemaal niet ziek was, en pachter Gerard
eveneens niet mocht klagen over de opbrengst, was
zijn vee wel niet van het Ivetste. En daarom gelastte
de pachter de knaap de kudde voortaan te hoeden in
de lager gelegen weiden aan de Roer.
Wendelaus gehoorzaamde. Maar het vee ward, ondanks het meerdere en ogenschijnlijk wetter voedsel,
magerder dan voorheen, en ook de opbrengst ging
hard achteruit. Toen de pachter dit met verwondering
merkte, liet hij Wendelaus weer vrij de kudde te hoeden waar hij verkoos. En hij bracht de dieren weer
naar het Zand, naar de zandheuvel met zijn eik en
zijn bron; en zie, de dieren wonnen met de dag.
Op een warme zomerdag nu, als Wendelaus zijn
kudde Wilde laten drinken aan het koele water van
de put en hij hiertoe het water met de trekemmer ophaalde, bemerkte hij jets ongewoons om zich: alles
was opeens zo stil geworden in de natuur; hij hoorde
Been vogel, hij hoorde de wind niet meer in het eikenlover, hij hoorde ook het vee niet meer loeien of blaten. Haastig trok hij de emmer op om te zien of er
iets biezonders gebeurde of was gebeurd: het vee stand
met de koppen gekeerd naar de put. En zie, hij vond
in het opgehaald water een fraai gesneden beeldje
van Onze Lieve Vrouw drijven; Zij zag er precies zo
uit, als hij Haar zich steeds had voorgesteld. Wendelaus Ham met eerbied en voorzichtigheid het beeldje
uit de emmer, liet de kudde vrij grazen, en liep toen
snel met het beeldje naar de pachter en vertelde hem
het voorgevallene.
Om de eerlijkheid en de trouw van de brave knaap
geloofde de pachter het; ook het felt, dat zijn kudde
in dit zanderig stuk hei niet vermagerde en goede
opbrengst gaf, was hem een overtuiging, dat de
knaap de waarheid sprak. En de pachter besloot een
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heiligenhuisje te bouwen en daarin het beeldje te doen
plaatsen. — De wonderbare vondst en het plan om
een kapelletje te bouwen, moest wel bekend worden;
men verlangde het beeldje 'van Onze Lieve Vrouw
reeds aanstond te vereren. Daartoe hing men, vOOrdat
het kapelletje klaar was, het beeldje tegen de Dude
eikenboom aan de put en plaatste men een mooi
dakluifeltje erboven.
De pastoor van de parochie waartoe het Zand behoorde, en die ook in kennis was gesteld van het
wonderbare vinden van het beeldje, onderzocht de
echtheid van het voorgevallene, en meende Coen goed
te doen het gevonden beeldje naar de parochie over
te brengen: daar was het, dacht hij, beter op zijn
plaats en kon de devotie beter uitgroeien. En hij nam
het beeldje van de boom mee.
De volgende morgen was het beeldje evenwel uit de
kerk verdwenen, ofschoon de kerk gesloten was bevonden. De pastoor zocht, anderen zochten mee; het
was niet meer in de kerk te vinden. Toen toog men
naar het Zand, en claar vond men het beeldje terug
ander het luifeltje aan de eik. En even wonderbaar
was het, dat in de nacht rand de eikenboom een
groene haag was gegroeid. — Zo beduidde de Moeder Gods, dat Zij bij deze bran vereerd wilde worden.
De mare van deze wonderbare gebeurtenissen ging
door het land. Men was nu niet tevreden meer met
het eenvoudig kapelletje, dat men wilde bouwen,
maar men toog spoedig aan het werk om ter plaatse
een passende mooie kapel te stichten. En er ontstond
weldra een steeds aangroeiende devotie tot de Heilige Maagd, vooral als Troosteres der Zieken. Zelfs
vanuit Spanje en Ierland kwamen pelgrims. Vele
gunsten werden er verkregen. De vrome legenden
verhalen ons van gevallen, dat Onze Lieve Vrouw
kinderen, zonder het heilig doopsel gestorven, opnieuw deed Leven om gedoopt te kunnen worden, en
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zelfs van een opwekking ten Leven van een doodgeboren kind. Dodelijke wonden van kanker, smartelijk geesteslijden: er is Been ziekte of Teed, of Onze
Lieve Vrouw heeft hier op wonderbare wijze genezing
van gegeven. Tot in de jongste dagen, als eens een
pater, die een biezondere devotie had tot Onze Lieve
Vrouw in het Zand, door een ernstige ziekte werd
overvallen, volgens de dokter „zijn testament wel kon
waken". Gedurende het opdragen van een Heilige
Mis, waarin hij vurig bad om door Maria's voorspraak
de genezing te bekomen, voelde hij zich opeens geheel
g enez en.
De put, zo verzekert de volksmond, is zelfs in de
heetste zomers nimmer.droop geweest; terwij1 het water uit de put, hoe Lang ook bewaard, steeds helder en
fris
Van de kapelklok vertelt men, dat zoverre heur tonen
reiken, het vuur des hemels niet inslaat.
Op het kasteel Hattem tussen de Roer en de Rijksweg naar Sittard woonde een oude dame, die een
grate verering had voor Onze Lieve Vrouw in het
Zand. Zij had op de Roer een bootje liggen, waarmede zij zich over liet zetten wanneer zij naar de kapel
ging om er te bidden. Het gebeurde wel eens, dat oak
anderen van het bootje gebruik maakten.
Toen op zekere dap gedurende een oktaaf de toeloop
zo grout was, voeren enige mensen van „het Raer(dicht bij Herten) met het bootje het water over. Bij
hun terugkomst wilden ze van hetzelfde bootje gebruik waken, hoewel de stroom woelig was en het
water vrij bog stand. Midden in de Roer sloeg het
bootje om; niemand kon zwemmen, er dreigde gevaar
dat alien zouden verdrinken. Eerst ene, Coen alien,
riepen Onze Lieve Vrouw aan, en meteen stonden ze
alien rechtop in bet water en voelden ze waste grond
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ander de voeten. Ze grepen het bootje, en roeiden
naar de kant, God en Maria dankende.
*

*

De godvruchtige Agnes van Heilsbach, geestelijke
dochter van de paters Jezuleten te Roermond, was een
,voorbeeld van deugd en heiligheid. Zij had een grote
godsvrucht voor Maria's genadebeelden, in het biezonder voor dat van Onze Lieve Vrouw in het Zand.
Eens, acht dagen voor Kerstmis, was zij naar heur
geboorteplaats Wassenberg gegaan, waar heur
biechtvader woonde. Toen zij 's avonds terugkeerde,
vond zij de stadspoorten reeds dicht. Ze ging naar de
kapel van Onze Lieve Vrouw in het Zand, die buiten
de poorten lag, maar ook deze was gesloten. Daarop
belde zij bij de koster aan, en vroeg hem, of ze de
nacht in de kapel mocht doorbrengen. De hele nacht
verbleef de vrome Agnes in de kapel, biddende, en
als ze moe werd en heur open bijna dicht vielen, vond
ze zich omringd door een menigte engelen.
Agnes was een grate kindervriend, vooral trok zij zich
de opvoeding en het onderricht van verwaarloosde
kinderen aan en beval hen aan Maria. Heur werk was
God en Maria zo welgevallig, dat Onze Lieve Heer
als Kindje vol goedheid en lief de de kinderen omhelsde, als Agnes met hen in de kapel in het Zand was.
Eens was Agnes ,ernstig ziek, en de genezing bleef
uit. Toen beval heur biechtvader haar naar Onze
Lieve Vrouw in het Zand te gaan en Haar de genezing te vragen. Tezelfdertijd dat de biechtvader haar
dit .opdroeg, zag Agnes een lichtstraal uit zijn mond
komen en tot heur hart gaan; ze gevoelde zich op
hetzelfde ogenblik genezen. Nog de eigenste dag wog
ze naar de kapel om Maria te darken.
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Johanna van Randenraedt, een andere vrome dochter,
leerlinge van Agnes, is eveneens een eer en sieraad
voor de Maria-stad Roermond. Zij had een zeer grote
godsvrucht tot Maria, en deed meerdere kapellen
Maria ter ere binnen en nabij Roermond oprichten
en op vele plaatsen Maria-beeltenissen in nissen of
op standertjes zetten.
Tot vier Maria-beelden heeft Johanna een geheel biezondere devotie gehad. Deze waren:
Het Maria-beeld, dat zij thuis in heur bidplaats bewaarde. Dit beeld, dat thans te Molenbeke-Brussel
wordt bewaard en vereerd, noemt men er nog: de
Lieve Vrouw, die gesproken ( geklapt ) heeft. Maria
beloonde Johanna 'r grote godsvrucht: dit beeld heeft
meerdere malen Johanna toegeknikt en toegesproken.
Het tweede beeld stond in de Franciskanerkerk; menige openbaring werd Johanna voor dat beeld geschonken, en steeds vond zij er troost, wanneer zij
door de mensen gehoond werd.
Het derde was ter verering uitgesteld in de kerk van
de paters Jezuieten; het was een groot beeld, voorstellende Onze Lieve Vrouw van Foy, Moeder van
Barmhartigheid. Toen het in Roermond kwam, Teed
Johanna erge pijnen en kon zij niets dragen. Maar
dit beeld droeg zij zonder moeite door de stad naar
de kerk.
Het vierde Maria-beeld, en haar grootste devotie, was
dat van Onze Lieve Vrouw in het Zand. — Eens
woonde Johanna een Heilige Mis bij in de kapel van
Onze Vrouw, en ze hield een overweging begerende
het kruis te dragen. Na de Mis voelde zij een kruis
op heur schouders gelegd, en als zij omkeek, was het
zo groot, dat ze het einde er niet van zag.
In 1683 werd Weenen door de Turken belegerd. De
Paus had reeds in het begin van deze oorlog alle
katholieken opgewekt om door gebed en door aanroeping van Onze Lieve Vrouw de viktorie te verkrijgen
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over de mahomedaanse overweldigers. De toestand
van Weenen scheen vrijwel hopeloos, een uitzicht op
een viktorie was er niet; viel de grote stad in Turkse
harden, dan was het menselijkerwijze gesproken gedaan met vrij beleden Christendom in midden- en
wellicht ook in west-Europa. Er was waarschijnlijk
Been plaats, waar het door de Heilige Vader gevraagd
gebed en de aanroeping zo innig en aanhoudend werden gedaan als te Roermond; vooral Johanna hield
niet op God heur gebeden en offers aan te bieden.. Zij
bad allermeest geknield voor het mirakuleus beeld van
Onze Lieve Vrouw in het Zand. Reeds voor de overwinning op de Turken voorspelde Johanna, dat de
oorlog voor de katholieken voorspoedig zou eindigen.
koning van Polen, Jan Sobieski, bracht dan ook
de Turken een verpletterende nederlaag toe. Dit bericht kon onmogelijk nog tot Roermond zijn doorgedrongen, toen Johanna bier de grote en grootse overwinning bekend maakte. Want terzelfdertijd dat de
Turken werden verslagen, het was in de
avond van een Zondag (12 September 1683), openbaarde God aan Johanna, die in de kapel voor het
Onze Lieve Vrouwebeeld bad, de bevrijding van
Weenen en de grote viktorie over de Turken. Zij
deelde dit aan heur biechtvader mede, en de gehele
stad en omgeving wist het spoedig, nog voordat de
Oboden het kwamen bevestigen: de Turk is verslagen,
Wenen is gered.
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EEN MARIA-BEELD KUST EEN
EENVOUDIGE BROEDER
Roermond)
N 1376 stichtte Werner van Swalmen het Karthuis
te Roermond (het Karthuizerklooster, in 1783
door keizer Jozef II van Oostenrijk, die hier
regeerde, opgeheven). De eerste kloosterlingen blonken uit door heiligheid en eenvoud, en het jeugdige
sticht moest wel gedijen in deugd. Biezonder werd de
Heilige Maria er vereerd en aangeroepen; o, men
vroeg Haar niet om te helpen in een grootse uitbreiding van het huffs, de verering was hier van een
ware kinderlijkheid.
Dit behaagde de Moeder Gods zeer. Zij verscheen
meermalen aan onderscheidene kloosterlingen, zo ook
eens aan een eenvoudige lekebroeder, die in de konvent-kapel geknield lag voor de beeltenis van Maria.
De diepe devotie van de lekebroeder, zonder enige
bijgedachten, was Maria biezonder lief; Haar beeld,
dat werd door de eenvoudige broeder vereerd als de
levende Moeder Zelve. Maria zette Heur Goddelijk
Kind dan op het altaar, en onderwij1 het Kindje minzaam toekeek en toelachte, daalde Zij of tot de in
kinderlijke liefde vervoerde broeder, en kuste hem met
moederlijke tederheid.
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HET MARIA-BEELDJE IN DE
MUNSTERKERK
(Roermond)

H

ET Onze Lieve Vrouwe-beeldje (waarschijnlijk

uit de 15e eeuw) in de Munsterkerk van
Roermond draagt het Jezus-Kind op Haar
schoot. De andere Onze Lieve Vrouwe-beelden hier
hebben het Kind steeds op de rechter- of linkerarm.
Dit heeft zijn historie.
Er was te Roermond een zondaar, die door de genade
werd getrof fen. Hij biechtte, deed boete, en Coen
voelde hij in zich de roeping groeien om monnik te
worden. Hij klopte aan de kloosterpoort der Kartuizers te Roermond aan; hij werd ontvangen, en vertelde
de abt van zijn verleden en van zijn voornemen thans.
De abt kende hem, want om zijn losbandig Leven was
de man genoegzaam berucht; de abt weigerde dan
ook hem aan te nemen.
Na enige tijd probeerde de man het nog eens; maar
ook nu liet men hem niet toe: De man was zeer
bedroefd, en heengegaan smeekte hij Onze Lieve
Vrouw hem toch te aanhoren en verhoren.
Hij ging dan korte tijd later een derde maal naar de
abdij. Maar ook nu weigerde men hem weer; de abt
liet zich zelfs niet eens zien. Eerst als de man de
reden vroeg, waarom men hem niet Wilde aannemen
dewiji zijn bekering toch oprecht was, kwam de abt;
en deze zei hem in een persoonlijk onderhoud, dat de
reden van de weigering tot aanname lag in het feit,
dat de man een openbare zondaar was geweest.
„Maar, ik meen, het is de wil van Onze Lieve
Vrouw", zei hij, „dat ik als eenvoudig kloosterlingbroeder de gelegenheid krijg mij geheel oprecht te
bekeren en boete te doers. Ik heb er zo voor gebeden."
De abt leidde hem naar buiten, en zei hem daar:
„welnu, Beef mij een bewijs, en kom dan terug".
134

„Welk bewijs, eerwaarde?”
De abt peinsde. Nee, het leek hem beter, dat hij de
man om diens verleden niet aannam als kloosterling:
er kon enige opspraak uit ontstaan, terwin het voor
de man mogelijk ook maar een bevlieging kon zijn.
Nabij het klooster lag een lap ,grond, de abt tuurde
erheen; hij had het juist laten bezaaien met tarwe. En
als om de onmogelijkheid aan te tonen, maar ook om
de man te beproeven, zei hij: „wel, breng mij morgenvroeg alle graankorrels, die op dit land zijn uitgestrooid''.
De volgende morgen klopte de man weerom aan de
kloosterpoort, en reikte een zak over waarin al het
zaad was. De abt stond zeer verbaasd, en tvroeg, hoe
hij dit had klaar gekregen.
„Ik ben eenvoudig aan het werk gegaan, eerwaarde
wader, ik heb gedaan wat u mij opdroeg, en Onze
Lieve Vrouw heeft mij geholpen", antwoordde hij
nederig.
Maar nog was de abt niet geheel overtuigd. Hij lief de
broeder-portier een beeld van Onze Lieve Vrouw
brengen, dat het Kindje Jezus op Haar linkerarm
had. — „Welnu", zei de abt, „neem dit beeld mee,
en als het de wil is van Onze Lieve Vrouw dat ge
monnik wordt, wel, vraag Haar dan, dat Zij het
Kindje Jezus morgen op Haar schoot heeft".
De man bad in grout vertrouwen de hele nacht aan
een stuk door.
En 's morgens was zijn bede verhoord. Moeder Maria
had Haar Kind op Haar schoot
Nu kon noch mocht wader abt hem niet weer weigeren.
De man deed zijn intrede, en werd een van de eenvoudigste maar ook van de vurigste monniken.
Het Maria-beeld van Onze Lieve Vrouw in de Munsterkerk is Lange tijd zoek geweest. Wanneer er een
kern van waarheid in deze mooie legende is — en
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waarom zou dit niet zijn? — zal mogelijk ha beeld
uit het tertijde opgeheven konvent te Roermond zijn
weggenomen en elders opgeborgen om het tegen
infamie te vrijwaren. Men vond het in 1861 terug op
de zolder van de Munsterkerk. Het beeld wordt ook
genoemd: Onze Lieve Vrouwe Vogelsangh.
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DE BRAND VAN ROERMOND
(Roermond)
BIJ een vreselijke stadsbrand, die de gehele stall

Roermond in vlammen deed opgaan — op een
kermisdag, einde Mei 1665 — kon ongeveer
niets aan het vraatzuchtig vuur ontsnappen. De
meeste inwoners waren blij, zichzelf tenminste to
hebben kunnen redden.
Toen de brand uitgewoed was en men door de straten
trok, zag men het wonderbare. — Alle Maria-beeltenissen, waarvoor een biezondere verering gedaan
werd, waren gespaard gebleven. En evenzo alle
kapellekens en kruisen, die in de straten, en tegen de
huizen stonden, en waarvan er vele heden nog staan.
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ONS LIEF VROUWKE VAN WEERT
(Weert )
N de Sint Martinuskerk te Weert vereert men reeds
vanaf de vijftiende eeuw een Onze Lieve Vrouwe-beeldje. Het is maar een kleine, dock wel een
mooie beeltenis; Onze Lieve Vrouw heeft in het verleden nooit gewild, dat bier de devotie tot Haar met
een grote from zou worden verspreid. Zij was er
vooral voor de Weertenaren zelf, hoewel in de loop
der eeuwen vele pelgrims hierheen kwamen uit ,verre
streken van de Meyerye, uit het Luykerlandt, vanuit
de kontryen aen de Maese en uit het Kempenlandt.
Hendrieneke, de eerbare dochter van de brave echtelieden Maas, kwam ernstig ziek te liggen (1757).
Haar ziekte verergerde steeds, en er was geen uitzicht
op beter worden; zelfs werd ze met stomheid geslagen.
De ouders en de familieleden, en de vele kennissen,
leden er erg door) Nu de medicijnen en verzorging
Naar niet meer konden helpen, riepen zij de Moeder
van God aan, tot Wie alle Weertenaren steeds een
groot vertrouwen dragen. Men ging verre bedevaarten doen naar plaatsen waar de pelgrimage tot Onze
Lieve Vrouw van betekenis was: Scherpenheuvel,
Kevelaer, en andere. Maar Onze Lieve Vrouw verhoorde hun gebeden nog niet.
Ze wisten niet meer, de brave mensen, waarheen ze
nog wel zouden trekken. Doch . . . hadden ze dan zelf
geen Ons Lief Vrouwke binnen de stadsmuren? Van
Kevelaer, van Scherpenheuvel, en van andere plaatsen, daar hoorde ge zoveel van, daarheen trokken zo
velen, zoals zij het ook voor Hendrina hadden gedaan.
Zouden ze niet met rvertrouwen en in nederigheid de
Heilige Maria te Weert aanroepen? Ons Lief Vrouwke van Weert, och, het scheen dat Zij niet van zichtbare grote en vele werken en opofferingen hield: als
er maar vertrouwen was, een groot en oprecht ver-
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trouwen gepaard aan stille nederigheid.
En men deed geen verre reizen weer, men bleef te
Weert. Men ging met grote godsvrucht en in grote
hoop naar hun Maria in de Sint Martinuskerk. Het
was op de feestdag van de Heilige Naam van Maria;
de kerk was stampvol, en ook Hendrina was onder de
gelovigen. Men bad. En plots voelde Hendrina haar
tong ontbonden, ze kon luidop meebidden en meezingen; tegelijkertijd voelde zij zich ook geheel genezen.
Onze Lieve Vrouw . . . . ge behoeft haar niet altijd in
verre landen te zoeken, aan te roepen en te vereren.
Wij hebben Haar immers zo dicht bij ons!
Rond de helft van de vijftiende eeuw trok de jeugdige
graaf Jacob van Horn met een uitgelezen gevolg ter
bedevaart naar de heilige stad. Onder hen was er
een Weertenaar, die een grote devotie had tot de
Heilige Maagd. Zulk een tocht was in die tijden voor
een Lange tijdsduur te doers; er moesten ontberingen
worden geleden en ze was niet zonder gevaar.
De Weertse schildknaap, Joan Versluysen, wilde zich
dan ook van de biezondere bescherming door Maria
verzekeren. Hij ontdeed zich van zijn harnas en hing
het bij de beeltenis van Onze Lieve Vrouw op, „in
Onze Lieve Vrouwe Koor": hiemede wilde hij te
kennen geven, dat geen harnas nodig was wanneer
Onze Lieve Vrouw hem beschermde.
Joan kwam terug na een voorspoedige en vruchtbare
bedetocht. En hij loste zijn harnas bij Onze Lieve
Vrouw in voor twee Rhynse guldens.
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DE TWISTENDE NONNEKENS
Nunhem )
fT Brabant verjaagd, hebben de Zusters van het
Franciskanessenklooster te Ommel gewoond
in een thans opgeheven klooster langs het
kasteeltje in de beemden_van de Neerbeek, even te
noorden van het vriendelijk dorpje Nunhem. Het
klooster heette Maria-schoot, men noemt de plek nog
steeds Marienschoot.
Nu is het ene nonneke veel heiliger dan het ander,
zoals ook het ander nonneke weer kribbiger kan zijn
dan het derde; en zo is het dan ook wel verklaarbaar,
dat wel eens enkele nonnekens een „vrome" ruzie
met elkaar kunnen krijgen. — En dat gebeurde dan
eens tussen zuster Antonia, die al een professie-jubileum achter haar rug had, en de jonge zuster Franciska.
Zuster Antonia zorgde voor de bloembedden en voor
een eenvoudige doch passende versiering buiten het
klooster, terwiji zuster Franciska zorgde voor de
heilige beeldjes en de kapel; ze bracht steeds frisse
versieringen aan. En nu Wilde zuster Franciska, zoals
ze vaker deed, weer bloemen snijden van zuster
Antonia haar bedjes voor een Onze Lieve Vrouwebeeld; ze koos de modiste bloemen ervoor uit. Maar
zuster Antonia, die een vrome trots in zich voelde, dat
haar bloemenbedjes er zo mooi uitzagen en er zeldzame en prachtige bloemen stonden, vond, dat het van
nu of aan maar eens uit moest zijn met dat allegedurig
wegkapen van bloemen. „Wat hebben we aan al die
mooie bloemen, als ze steeds maar weer worden afgesneden zodra ze open zijn en in voile bloei staan?"
opperde ze in een moppertoontje.
Doch zuster Franciska antwoordde: „wat hebben we
aan al die bloemen, als we er toch Been molten afsnijden, zelfs niet voor een zo heilig doel?"
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De oudere zusters kozen partij voor zuster Antonia,
en de jongere zusters voor zuster Franciska. En de
volijverige maar wat vurige zuster Franciska, die niet
wilde afwachten hoe moeder-averste de twist zou
beslechten, sprong plots op, en wilde de bloemen Loch
gaan snijden zonder de toestemming van zuster
Antonia. Deze werd wel wat furieus, en er zou misschien wat heel ergs zijn gebeurd tussen die vrome
nonnekens, als niet in hetzelfde ogenblik een ongewone glans de lucht vervulde. En Onze Lieve Vrouw
Zelve verscheen in het Licht, en maakte een einde aan
de twist.
Onze Lieve Vrouw was gekleed precies zoals Haar
mirakuleuse afbeelding to Nunhem nog bewaard en
vereerd wordt.
Bij haar vlucht uit Ommel (1732) hadden de zusters
het mirakuleuze beeldje van Onze Lieve Vrouw van
Ommel meegenomen. En toen zij in de Meimaand van
1813 weer naar Ommel terugkeerden, namen zij het
Onze Lieve Vrouw-beeldje weer mee. Maar tot twee
maal toe keerde het beeldje vanzelf naar Nunhem
terug, en werd het daar 's morgens nog geheel vochtig
van de dauw der weiden weergevonden op de haag
van de kloostertuin.
De derde maal werd het vanuit Ommel in processie
afgehaald, en is het toen daar voort gebleven.
In de beemden rondom is de stilte nog met refine zangen doorzongen van de vroegere nonnekens: men
hoort ze weerklinken in het rustig golfjesgeklater van
de heenvliedende Beek en in de ruising van de begroeide kleine hoogte rondom. Vele oude Nunhemmers hebben deze Maria-zangen nog gehoord.
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DE WITTE KAPEL
( Neer)

D

E witte kapel van Neer is niet wit. Maar wit,

blank en goed. is hier de eeuwenoude devotie
tot Maria. De kapel ligt „by den Schutten
Schietboom" aan een zessprong van wegen nabij de
weg Neer-Roggel, vroeger in het Zand geheten; vandaar ook de benaming: de witte kapel in het Zand,
In 1711 werd de huidige kapel gebouwd, waar eerst
een pewit heiligenhuisje voor Onze Lieve Vrouw,
Troosteres der Bedrukten en Hulp der Christenen,
had gestaan. Het stond er wit, proper en fris temidden
van de groene omlijsting van het lover en de gele en
grijze kleur van het nand; het yolk spreekt na ruim
twee eeuwen nog altijd van de witte kapel, hetgeen
wel een bewijs is van de grote en diepe devotie tot
Maria, die bier altijd is geweest. Vele gebedvverhoringen en genezingen naar ziel en lichaam werden hier
verkregen; een meisje, dat steeds op krukken had
gelopen en op de krukken hierheen kwam om Maria
genezing to vragen, lief hier de krukken achter.
De kapel heeft twee Maria-beelden. Een ervan prijkt
in de kapel zelf, het andere is stemmig geplaatst in
een nis boven de ingang. Dit is, zegt u het yolk, het
eigenlijke mirakuleus beeld.
Op de weg naar Roggel, niet ver van de witte kapel,
ligt Keizerbos. Het aloude goed Keizerbos is vroeger
een klooster geweest. Daar woonden toen brave en
ieverige nonnekens, die een grote godsvrucht tot de
Heilige Moeder Gods hadden. De nonnekens wilden
zo gaarne het schoon beeldje van Maria uit de witte
kapel bezitten; dat stond daar zo alleen in het Zand,
en in het klooster zouden zij toch beter een grotere
en durende iverering tot Maria en Haar beeld kunnen
uitoefenen en dat zou Maria Zelf toch ook wel prefereren. En zo trokken op een dap enkele nonnen uit
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het klooster naar het Zand en haalden er het Mariabeeldje weg — dat thans in de nis boven de ingang
staat, en waarschijnlijk toen het enige beeld van de
kapel was — en plaatsten dit op het altaar in hun
kloosterkapel. Als zij 's anderdagsmorgens de Mis in
hun kapel gingen Koren, vonden zij het beeldje verdwenen. Nu zijn de nonnekens niet gauw met iets
slechts te denken, maar toch verdachten zij de mensen
rand het Zand en in Kinkhoven onder Neer ervan
stiekum in de nacht het beeldje uit hun kloosterkapel
te hebben weggehaald. Ze trokken die morgen nog
naar de witte kapel om te zien of het beeldje er weer
stand. Ja, het was er. Die boeren toch! En de nonnen
namen andermaal het beeldje mee en plaatsten het
weer in hun kloosterkapel. Ze zouden nu beter
opletten dat het beeldje niet weggehaald werd; ze
sloten met zorg de deuren. Maar als zij 's morgens
weer in hun kapel kwamen, was de plaats van het
beeldje weer leeg. pat was wel wat kras. Het leek
toch onmogelijk, dat men was binnengekomen. Of
zou . . . . nee, het Onze Lieve Vrouwebeeldje kon toch
uit 'r eigen niet zijn weggegaan! Hoe het dan ook
gebeurd kon zijn, opnieuw trokken de nog niet verslagen nonnekens naar de witte kapel, en ze haalden
een derde maal het beeldje. Opnieuw werd het in hun
kapel geplaatst op een prachtig dik doek en in een
omlijsting met veel bloemen. Ze sloten tegen de nachtrust de deuren goed en keken of de vensters alle wel
dicht waren; ze zetten zelfs een nonneke als waakster
in de kapel. Maar als het morgenlicht door de ,vensters
kwam schijnen en de nonnekens, die altijd vroeg op
zijn, naar de kapel kwamen, zagen ze het . . . . opnieuw was het beeldje verdwenen, ofschoon het waaknonnetje biddende bij bet Sakrament toch heus niet in
slaap was gevallen.
Zij wisten het nu; dit was jets wonderbaars. Onze
Lieve Vrouw Wilde terug naar de eenvoudige kapel in
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het Zand en daar blijven. Daar Wilde zij door de
goede mensen van de streek vereerd en aangeroepen
zijn, en voor hen de Troosteres en de Hulpe blijven.
En de nonnekens bleven, zo lang zij op het Keizerbos
huisden, mee van de vroomste en ijverigste vereersters.
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HET ONREIN VAATWERK
Kessel)
F,4 R was eens een ridder in het land van Kessel
gekomen, die een weinig voorbeeldig leven
leidde, ja zelfs een onrein leven. Hij had geen
kwade inborst, maar aan enige bepaalde zondige
neigingen kon hij geen weerstand bidden. En dit was
nu een ergernis voor het eenvoudige yolk, dat rondom
woonde.
Toch was hij gewoon elke dag vijf maal Lien weesgegroetjes te bidden, lets, dat zijn brave moeder hem
had geleerd en steeds bij Naar leven hem had voorgehouden te blijven doen; hij kon deze gewoonte niet
meer nalaten: het was een zondig hart, dat thch
geloofde. Hij bad deze weesgegroetjes steeds, als hij
voorbij een veldkruis, een veldkapel of langs een kerk
kwam, volgens zijn belofte aan zijn moeder.
Een zekere dag had hij het bijna vergeten. Het was al
om de middernacht, en hij lag te bed als hij er aan
dacht. Hij wilde eerst maar blijven liggen; maar nee,
wat hij zijn brave maar te vroeg gestorven moeder had
beloofd, dat wilde hij blijven doer', hij stond op en
kleedde zich aan. De kerk zou natuurlijk reeds gesloten zijn, en in zijn eigen woonst had hij geen enkel
religieuze voorstelling. Doch nabij stond ergens een
kapel langs de weg, en daarheen ging hij, en bad er.
En bad er, ja: hij trachtte te bidden. Maar het was zo
laat, en hij werd overmand van de slaap als hij er
neerknielde. En Coen verscheen hem een allerschoonste Vrouw, het was de Heilige Maria. Zij lachte niet,
maar Zij reikte hem een heerlijke jachtschotel toe,
die echter in een zeer onrein vaatwerk opgediend was.
„Ik belief het niet", zei hij, ofschoon hij anders zo dol
was op een jachtschotel, „omdat het vaatwerk onrein
is: ik zou er ziek van kunnen worden".
„Wel", zei Maria, „zo gaat het ook met uw Ave Ma145

ria's, die ge elke dag voor mij bids. Ge dient ze mij
elke dag toe; maar door de onreinheid van uzelf kan
ik ze niet aannemen”.
Toen verdween de verschijning.
De ridden beterde zich van de stond af, en na een tijd
een voorbeeldig levee to hebben geleid, wend hij zelfs
een eenvoudige kloosterbroeder.
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ONZE LIEVE VROUW VAN DE ZEVEN
SMARTEN TE PANNINGEN
(Helden-Panningen)
E goede brave lieden van Panningen en Helden
wilder in het begin van de zeventiende eeuw
niet achterblijven bid de treffende Maria-verering in deze kontrijen. Ze hadden er gaarne een
bedetocht voor over naar Oostrum, Venlo, Tienray,
Weert of Roermond, maar Onze Lieve Vrouw zou
toch ook wel genegen zijn onder hen te komen wonen: ze vereerden Maria in goede tijden, doch ze
kenden toch ook tijden van nood. Op een dag waren
enkele Panningers in de buurt van Ell en Grathem
en ze zagen daar een schoon Onzel Lieve Vrouwebeeld van de zeven Smarten; zij konden dit meenemen,
en hingen het ter verering te Panningen aan een
boom. Kinderen en jongedochters hingen kransen om
en onder het beeld.
Het Matia-beeld hing er nog maar enkele jaren, Coen
in 1636 te Helden en omgeving een vreselijke ziekte
binnenkwam, de pest. Zeer velen werden door deze
gruwelijke ziekte aangetast, en de meesten van hen
stierven; er was een grote ellende in en rond het dorp;
de pest eiste alsmaar meer slachtoffers; het hamergeklop klonk telkens 's avonds op alle hoeken en in
alle straten, waar men de gestorvenen kistte. Dacht
men nu in angst en nood niet aan Onze Lieve Vrouw
van de zeven Smarten, die nog maar enkele jaren
onder hen was?
Toen wend een zeer geziene en rijke man te Helden
door de pest aangetast. Altijd gezond en sterk geweest, had hij eerst zijn evennaasten geholpen... nu
lag hij er zelf. De man was zeer godvruchtig, en
daar zijn ziel in staat van genade was, bleek hij niet
bevreesd voor de dood. Maar toch was het scheiden
uit deze wereld hard, zoals dat voor iedereen is: men
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wil zo gaarne Lang en gelukkig Leven om te zorgen en
te verdienen, voor de zijnen en voor zichzelf. Zijn
huisgenoten kwamen bij hem aan bed, wat zou men
de zieke ontvluchten als heel het dorp Loch was aangetast? vandaag of morgen kwamen zij wellicht ook
te liggen. Zij kwamen bij hem aan bed, en ze baden.
Ze baden voor hem en ze baden ook voor anderen
en zichzelf. Toen keerde de zieke zich tot hen, en
zeide: „ge bidt veel en goed voor mij, ik voel mij echter nog niet beter worden: de wil van God zij gezegend. Maar wij hebben hier voor enkele jaren een
Onze Lieve Vrouw gekregen. Zij hangs hier te Panningen nog tegen een boom, op andere plaatsen vin
den we schone kapellen en kerken voor haar gebouwd... wel, ik zeg nu reeds toe een som geld te
besteden voor een kapel voor onze Goede Lieve
Vrouw. Als onze Goede Lieve Vrouw mij wil genezen, zal ik er zelf aan meewerken." Reeds de avond
trad een merkbare verbetering in; enkele dagen later
was hij geheel genezen, terwijl nog velen stierven.
Geen zijner huisgenoten werd meer aangetast. De
mare van de wonderbare genezing ging vlug rond...
zieken en gezonden riepen de Goede Vrouwe van de
Smarten aan, Die onder hen was: de pest week.
De man trof reeds aanstonds zijn voorbereidingen,
maar omdat de protestanten in het land waren gekomen en zich hevig tegen het vrome plan verzetten,
kon de kapel eerst in 1643 worden gebouwd. De gelavigen mochten in dit nieuw maar nog klein heiligdom al aanstonds vele gunsten verwerven, vele processies kwamen hierheen, zodat de kapel al spoedig
moest worden vergroot. Bij gelegenheid van de 300jarige verering van het mirakuleus beeld te HeldenPanningen, werd de oude kapel afgebroken en een
nieuwe parochiekerk gebouwd, waarin het Mariabeeld een waardiger plaats vond.
De pest, die het heiligdom in Helden-Panningen deed
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stichten, zou nog enkele malen deze streek teisteren.
Eens, toen de ziekte weer hevig woedde en binnen
korte tijd te Helden 84 en te Meyel 73 mensen ten
grave werden gedragen, toog men van beide plaatsen
processiewaarts naar Onze Lieve Vrouw. Met aandrang en diep geloof riep men Maria om hulp aan: te
Helden hield de ziekte onmiddellijk op en te Meyel,
waar de ziekte nog enige tijd bleef voortduren, stierven in de volgende 3 maanden er slechts 2 mensen
aan.
De gunsten en weldaden des hemels hielden niet op
daar te vloeien: de krukken van het dochtertje van
Jan van Meyel, dat er na de derde bedevaart naar de
Helden-kapel geheel genas, hebben er eeuwen lang
gehangen; ten einde raad toog een wader uit het Looyke te Weert hierheen voor de genezing van zijn zoon,
die zo zwaar aan een lichaamsgebrek Teed, en toen hij
thuis weerkeerde, vond hij de jongen genezen.
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HET MARIA-ALTAARTJE
(Meyel)

E

NIGE jongens, waaronder twee misdienaars,

hadden in de maand Mel bij een hunner —
Sjang — thuis op een zolderkamertje een
Maria-altaartje opgericht, zoals dat wel weer gebruikelijk is door de jeugd in ons gewest. Van een oudere
zus kreeg Sjang een schoon tafellaken, de misdienaars
brachten enkele kaarsenstompjes uit de kerk mee, en
verder vormde een Maria-beeldje met enkele prentjes
de altaarversiering. De zusjes van de jongens vroegen
om de bloemen voor het Maria-altaartje te verzorgen; een der meisjes had elders eens gezien, dat de
zusters dit deden en niet de koster of zo. De jongens
vonden het best. De meisjes gingen in de weiden en
op de hei buiten het dorp bloemen en heideruikers
plukken, rangschikten ze in enkele smalle bierglazen
die als bloemenvazen moesten dienen en plaatsten
deze aldus bij het altaartje.
Toen alles klaar was, Bingen de kinderen tezamen
bidden voor het Maria-altaartje. De kaarsenstompjes
werden aangestoken, een der misdienaars bootste in
vroom doen een heilige dienst na, en daarna zongen
ze samen de Maria-liedjes, die ze kenden.
Maar opeens vatte een der heideruikers vlam van het
kaarsenstompje. Verschrokken sloeg een der jongens
het glas van het altaartje af, maar de brandende hei
vloog Bruit; gedeeltelijk kwam het op het altaartje
terecht, waar ook de andere heideruiker vlam vatte,
en gedeeltelijk vloog het tegen het kleed van een der
meisjes, dat eveneens vlam vatte. Er dreigde een paniek. Doch een der meisjes --- men vertelt, dat zij later
kloosterzuster is geworden — begon luid het Weesgegroet te bidden, met: „Heilige Maria, help ons en
doof het vuur!"
En...... het was of er een wind door het zolderka150

mertje ging, die het vuur uitblies. En het meest wonderbare was nog, dat op het kleed en op het altaartafellaken Been schroeivlekken to zien waren; enkel de
hei was tverbrand.
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MARIA IN GEN LOO
(Belfeld)
I

ET is wel drie honderd jaar of weer geleden,
dat een vrome Belfeldse pastoor, die bij goed
of minder goed weer zo vaak de kant opging
naar de Licht golvende vlakte van Loo en in deze
goede en stemmige stilte zijn breviergebed deed, hier
een heiligenhuisje liet bouwen ter ere van Maria en
er een Maria-beeld in plaatste, dragende het Jezuskind en de wereldbol: Onze Lieve Vrouw in alle
Nood, bid voor ons en neem ons in bescherming. De
vrome priester was geplaagd geweest door nood, en
Maria had hem geholpen; aan Maria dankte hij ook
zijn priesterroeping.
Steeds is er sinds toeloop geweest van de bevolking
uit de omliggende gehuchten Loo, Leemhorst, Heide
en Nabben, maar ook van Steyl en vooral van Belfeld, onder welks parochiegebied het lag. Het landyolk komt zo gaarne hierheen om Maria te vereren
en Haar in nood aan te roepen.
Tot driemaal toe hebben andere machten dan geestelijke geprobeerd dit kapelletje weg te krijgen, doch
Onze Lieve Vrouw had Belfeld en de omgeving te
lief. De nood van de mensen zag Zij zo gaarne bij
Haar geklaagd om over hen Haar zegening en voor
hen Haar voorspraak te geven.
Op zekere dag kwamen mensen en landmeters bier
met kaarten, meters en palen, en ze trokken een rechte
lijn door het land: daar kwam de spoorlijn van Venlo
naar Roermond. De rechte lijn ging dwars door het
heiligenhuisje been; het moest verdwijnen. De pastoor
van Belfeld deed alle moeite het te behouden, doch
men kreeg de toezegging dat er een nieuw en een
schoner heiligenhuisje voor Maria zou worden gebouwd. Dit werd dan ook op enkele meters afstand
van de lijn gebouwd, in 1876.
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De toeloop vermeerderde, en pas had men (1938) de
kapel vergroot en vernieuwd, toen ruwere machten
over ons land en ook over deze streek losbraken. En
in 1943, tijdens een vliegeraanval op de spoorlijn, trof
een zware born precies de kapel. De kapel sloeg totaal
kapot, er bleef niets van over dan puingruis, en wat
steenbrokken en houtsplinters. Tot op drie honderd
meters afstand vond men de brokstukjes van de kapel.
Maar Onze Lieve Vrouw had Belfeld te lief: men
vond onder het puin, bij het opruimen en zoeken naar
de vermeende brokstukken van het beeld, Haar beeld
ongeschonden terug.
De machten, die het beeld weg wilden hebben, waren
nog niet uitgeraasd. Men had aanstonds een nieuwe
noodkapel gebouwd, de zware tijden deden de mensen immers zo tot Haar komen. Doch de noodkapel
stond nog maar amper een jaar, toen een zware storm
losbeukte over dit land, en andermaal de kapel totaal
werd verwoest. Maar ook nu vond men Hair beeld
gaaf terug.
En zo groeide de devotie tot Maria hier dieper, en
heeft men in 1946 een nieuwe en grote kapel gebouwd
Haar ter ere, en prijkt zij te midden van bloemen op
het altaartje. Maria wacht hier glimlachend op de
armen en de rijken, op de zieken en gezonden, op de
kleinen en de groten, die Haar komen vereren en
aanroepen: niemand gaat van bier ongetroost weg.
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REDDING DOOR HET SKAPULIER
(Tegelen)
ERTIJDS droeg men veel weer dan thans, in
stee van de skapuliermedalje, het skapulier bestaande uit twee borstlapjes en verbonden
door een lint; het ene hangt dan of tot de harthoogte
op de borst en het andere lapje op de rug. Groot en
klein en jong en oud droegen het, zoals het nog altijd
wordt gedragen indien men geen medalje bij zich
heeft; en de ouders zorgden ervoor, dat hun kinderen
er zeer vroeg mee vertrouwd waren.
Ook rond Tegelen was het zo.
En daarom kwam het, dat moeder Katrien het nog
aan de kinderen vroeg, vooraleer ze op een schoolvrije dag gingen spelen, of ze allemaal wel het skapulier aan hadden. Haar jongen had het vergeten, en
hij deed het gauw om. — „Dag moeder!" — „Dag
jongen."
De kinderen trokken met andere kinderen naar de
Maaskant, om daar vrij te kunnen. spelen. Men rende
elkaar na, men speelde verstoppertje, men deed ook
aan pootjesbaden. Ze hadden grout plezier, en dachten aan geen gevaar.
Plots klonk er een kreet. Een der jongens, de jongen
van Moeder Katrien, was te water geraakt aan een
diepe never, en hij zonk reeds.
Hij zonk...... echter tot de borsthoogte, en niet verder. Zo bleef hij drijven.
De kinderen schreeuwden en riepen om hulp, maar er
was geen Brute mens in de buurt te zien. En toen ze
zagen, dat de jongen bleef drijven, staken ze de OnBen een stok toe, en redden hem.
Dad de jongen niet vender wegzonk, moet wel hebben
gelegen aan het skapulier, dat hij droeg. Want
slechts tot waar dit afhing op de borst kwam het wal
ter. — Zo redde de Heilige Maria van het Skapulier
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een kind van de verdrinkingsdood, omdat het Haar
gegeven teken droeg, en dat het even tevoren, voor
hij ging spelen, op de vraag van zijn moeder nog had
omgedaan.
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ONZE LIEVE VROUW VAN GENOOI
(Venlo)
F. NIGE vrome en godvruchtige zielen brachten in
1410 Belden tezamen en kochten daarmee een
huffs met erf, richtten het in als begijnhof en
bewoonden het, ieder afzonderlijk, dertien jaar lang.
Toen bracht de lief de tot God en Moeder Maria in
hen de aandrang tot een eigenlijke kloosterleven; met
toestemming van bisschop en pastoor bouwden zij „i
gen Ooden" ten noorden van Venlo aan de Maas een
klooster met kapel, wijdden het toe aan Onze Lieve
Vrouw en noemden het Mariendael in den Ooden;
de zusters ,volgden de repel van de Derde Orde van.
Sint Franciscus. Het klooster zowel als het kloosterleyen nam een grote en goede vlucht, totdat in 1582 de
Geuzen het verwoestten. Zeventien jaar later kwamen de overgeblevene en verstrooide zusters weer
bijeen en ze besloten binnen Venlo opnieuw in kloostergemeenschap te gaan Leven, hun kleed van de
Derde Orde verwisselende met het habijt van de Orde
van Onze Lieve Vrouw Boodschap ( de Annunciaten) . Moeder en vikaresse Sara Herlin uit het Antwerpse klooster der Annunciaten werd door de Algemene Overste van het moederhuis te Leuven aangewezen om de verandering door te voeren; zij trad in
1614 als de nieuwe Moeder, mater Ancilla, het nieuwe
klooster te Venlo binnen. Bij het zien van de puinhopen van Genooi, het Maria-oord waar de Zusters,
waarover zij nu als overste-Annunciaat was aangesteld, eerst geleefd en gebeden hadden, bloedde het
hart van moeder Ancilla, en zij nam zich voor om zo
spoedig mogelijk Genooi te herstellen in dienst van
Maria; er geschiedden daar wonderbare gebedsverhoringen, en het „dal" was er nog altijd van Maria.
Een jaar voor Naar zalig afsterven liet moeder Ancilla
te Genooi de kapel bouwen, die er thans, hersteld en
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uitgebreid, nog altijd staat. Genooi verrees niet uit het
puin, maar op het puin van het nude Mariaklooster.
De kapel stond er nog maar een jaar, toen pries Frederik Hendrik van Oranje de vestingstad Venlo
kwam belegeren; zijn neef en legeraanvoerder Willem
van Nassau sloeg in de kapel zijn kwartier op. De
zusters Annunciaten vreesden nieuwe verwoestingen
en ontheiliging; ze trokken vanuit Venlo erheen, en
vroegen het Maria-beeld mede te molten nemen. De
grafelijke legeraanvoerder weigerde hoffelijk: „Susterkens, dat beeldt wil ick hier houden, het is een soet
beeldeken, het is my een plesier dat aen te sien; ick
heb vermaeck daerin en sal het bewaren dat niemant
dat sal schinden, daerop syt gerust." — De zusterkens
keerden bedroefd Haar de stad terug, hue zending was
mislukt. Tijdens de belegering vlogen de kogels rond
en over de kapel, maar Been enkele deerde het.
Met de Franse revolutie werden de zusters verdreven.
In 1829 stonden de toen nog levende zusters der
Annunciaten, verspreid wonende, de kapel en bijbehorende bezittingen aan de parochiekerk van St. Martinus af; sinds is Genooi een onverbrekelijk deel van
de St. Martinus.
Enkele malen onderging de kapel sinds kleine verbouwingen, totdat in 1916 en 1917 de bestaande uitbreidende verbouwing plaats vond. Op 20 Mei 1917 zegende Monseigneur Laurentius Schrijnen zelf de kapel in en kroonde plechtig het mirakuleus Mariabeeld.
Het thans nog vereerde en geliefde beeld heeft moeder Sara Herlin erin gebracht. Het is gesneden uit
een blok eikenhout, en stelt de Moeder Gods met het
Kindje Jezus voor. Het Kindje Jezus heeft in de
linkerhand de wereldbol en zegent met de rechter;
Maria heeft in de rechterhand een scepter.
De jonkvrouwe Agnes Maria Huyn, Freule van Amstenraet, geboren in het land van Valkenburg in het157

zelfde jaar dat de zusters te Venlo zich aansloten
onder de Annunciaten, wijdde zich al in heur prille
jeugd aan God toe en Wilde Maria navolgen in de
tien voortreffelijke deugden, Welke de zusters
nunciaten zich uit het leven van Maria ten voorbeeld
en beoefening stellen. Op twaalfjarige leeftijd trad
zij te Venlo als postulante in het klooster. Lijden en beproeving werden haar door Gods beschikking toegedeeld. De onverpoosde aanvallen
van de duivel met het lijden naar het lichaam en de
zware bekoringen naar de ziel bestormden dock louterden ook de refine ziel, om ze te kostbaarder te maken en rijker aan verdiensten voor de hemel. Ze
bracht urea en zelfs dagen in aanbidding en zielsverrukking door bij Jezus in het Heilig Sakrament en
had een zeer grote devotie voor Maria, vooral tot de
Lieve Vrouwe van Genooi. Verzwakt door ziekte en
beproevingen vond zij in het nuttigen van het Brood
des hemels zoveel sterkte en verzadiging, dat zij
gee en dagen geen voedsel nuttigde.
God verleende vele biezondere gunsten op haar
beden. In 1461 stierf zij in de geur van heiligheid.
Men noemde haar: de heilige van Venlo; vele gebedsverhoringen en wonderer geschiedden op haar voorspraak op haar graf.
Haar leven hangt ten nauwste samen met Genooi, in
welks kapel haar gebeente rust, door de zusters daarheen gebracht in tijden van woeling en vervolging.
In de dichte bossen van Genooierberg was een stroper
in een late namiddag op loer gegaan en tot in de
donkere avond op jacht. Hij had gelopen en gejaagd,
maar niets onder schot kunnen krijgen noch iets
in de strikken gevonden. Vermoeid en geprikkeld
liet hij zich ergens neervallen. Er was zeker in de
morgen of door de dag iemand anders erop uitgetrokken, geen vriend van hem, die alles voor zijn neus en
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zijn loop had weggeschoten en de strikken leeggehaald. De man besloot die nacht in en rond het bos te
blijven, om in de morgen zijn slag te kunnen slaan en
zodoende die andere voor te zijn.
Het eerste licht van de nieuwe dag boortelt reeds aan
de oosterkimme, maar in het bos en rondom is het nog
donker. Hoort de jager iets? Ja, hij hoort geritsel. Hij
neemt zijn geweer, richt het in de richting van het genicht, de vinger aan de trekker. Nu zal het wild onder
de korrel komen. Maar...... er komt sluipend een man
te voorschijn, de lage takken en twijgen met zijn
bogen wegduwende, een geweer klaar in de handen
en scherp turende naar de strikken die gespannen op
de wildpaadjes staan. Ha, het is zijn vijand!
°peens springt een haas weg.
Pang! Pang! er klinken twee schoten, tegelijk. De
haas tuimelt en valt neer, getroffen. Beiden rennen
toe, en staan dan, met hun dubbelloopse geweren in
de aanslag voor elkaar.
Wie schoot het konijn? ..... .
En wie roof de mijn wild weg? — „Ha, dit is het moment voor mij! Uw geweer weg, of ik schiet ...... " en
de eerste jager heeft het geweer gericht op zijn
vijand, die ook het geweer vliegensvlug richt.
Maar dan klinkt het Angelus in de morgen...... het
Angelusklokje van de Genooier kapel in de meimaand. Beiden warden er door getroffen, ze zien
op...... door de opkomende morgenklaarte breekt het
uitzicht open naar de kapel.
Ze laten het geweer zakken. En tezamen zijn ze naar
de kapel gegaan. Er was een pater, en ze spraken Beiden een biecht. En als de pater dan de Heilige Mis
opdroeg, naderden Beiden die morgen ter Heilige
"Tafel.
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DE ZWARTE ONZE LIEVE VROUW
(Venlo)

E

EN kolenschipper uit Luik voer geregeld de

Maas af met ladingen steenkolen voor Maastricht, Roermond, Venlo en andere plaatsen.
Hij was ruw van aard en daarbij weinig godvruchtig,
zeer' tot verdriet van zijn ,vrouw, die een vroom en
zacht wens was; zij Teed er zeer onder, en ze zag er
dikwijls bedrukt uit, hoewel ze steeds een goede
vrouw voor haar man trachtte te blijven.
Op zekere dag, het was in 1533, voer hij weer de
Maas af met een lading kolen voor Venlo. De vaart
was voorspoedig en tevree wierp hij aan de Venlose
never het anker uit en meerde aan. Toen hij na gedane zaken weer weg wilde varen, haalde hij het
anker op en wilde het schip Ivan wal stoten. Maar het
gelukte hem niet zijn schip los te krijgen, wat moeite
hij ook deed.
Hij onderzocht heel het schip, hij dook zelfs onder
het schip door om te zien of het schip niet aan de
grond vast zat; ook zijn vrouw onderzocht mee. Maar
nergens konden ze een four of obstakel vinden. Hij
had de hele namiddag en avond gewerkt en gesjouwd,
en de wind was zo verdraaid gunstig, en zo viel de
avond en was hij nog niet weg. Zijn humeur was nu
verre van aangenaam. Voordat ze deze dag met hun
onderzoekingen zouden ophouden, keek hij de lege
kolenruimte nog eens goed af, of bier mogelijk iets
was dat hinderer kon. En hij vond daar een geheel
zwart geworden Maria-beeld.
De schipper was voor zich zelf heel goed ervan overtuigd, dat hij weinig godvruchtig leefde, maar hij
stapte gemakkelijk over dit bezwaar heen. Nu trof het
hem, dat hij het beeldje vond. Zou hieraan de schuld
liggen, dat hij zijn schip niet de Maas op kon krijgen?
Hit maakte zich driftig, en vloekte om die vermeende
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hekserij, En hij Wilde het beeldje de Maas in gooier.
Hij zette zich schrap om een verre gooi te doen, maar
als hij de armzwaai deed en de wingers ontspande,
bleef het beeld in zijn harden. Hij gromde, en probeerde opnieuw. Maar het beeld was voor deze daad
niet uit zijn hand te krijgen.
Dit maakte hem wat angstig. Hij ging naar zijn vrouw
en vertelde Naar het geval. En zij zei: „dat moogt ge
nooit doen, want wij zouden er ongelukkig door worden. Later wij het liever naar een kerk brengen."
De schipper begaf zich op stap en gaf het beeldje aan
de broeder van de Franciskanerkerk; dat was de
eerste kerk, waar hij aan kwam. — „Ge kunt dat
beeldje houden, ik vond het," zei de schipper, „en
mijn vrouw zei, dat ik het naar uw kerk zou brengen."
En de schipper keerde naar het schip terug.
„Het is gebeurd," zei hij tegen zijn vrouw, „nu zullen
we dus wel los komen, later we het proberen." — En
hij trok andermaal het anker op, en stootte of ......
maar weerom was er geen beweging in het schip te
krijgen. Hij veegde het zweet van zijn voorhoofd
weg, krabde in de liaren, en haalde er hulp bij; men
probeerde opnieuw. Het gaf niets. Toen ging de
schipper weer ter onderzoek in de kolenruimte, en...
hij vond daar weerom hetzelfde beeldje.
Dat was kras. Daar kon hij niet bij. Hij had het straks
toch aan die bruine broeder gegeven. En hij ondervroeg zijn vrouw en zijn knecht. Maar geen van beiden wist te verklaren, wie het beeldje zo gauw teruggebracht had of hoe het anders was teruggekomen.
De schipper bracht het beeldje naar een andere kerk.
Doch weer was het beeldje terug, zelfs voordat de
schipper zelf op het schip was.
Toen zei de vrouw: „ge moet het beeldje brengen
naar die kerk, waar 's morgens het eerst wordt geluid."
Men was vroeg te been. En de schipper hoorde, dat
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men in de Sint Nikolaaskerk het eerst luidde, en hij
trok erheen. De paters Kruisheren, die de kerk bedienden, zagen in de vroege morgen daar een ruwuitziende schipper aankomen, en vermoedden dat hij
jets kwaads in de zin had; zij namen zelfs voorzorgen. Doch Coen ze zagen, dat de schipper iets in een
doek droeg, lieten ze hem binnen. Hij gaf het Mariabeeld of en vertelde wat gebeurd was; de paters
plaatsten het in een nis, en stelden het ter verering uit.
Zelfs de schipper bad even.
Maar wie schetst opnieuw hun verbazing, als zij, terug op het schip, het beeld er weer zagen? De vrouw
ging er direkt bij de paters melding van maker. En
nu werd het beeld order het luiden van de klokken en
in plechtige processie afgehaald, naar de 'Sint Nikolaaskerk gebracht en op het Kruisaltaar geplaatst.
De wonderbare gebeurtenissen hadden de ruwe schipper getrof fen. Hij sprak nog diezelfde morgen zijn
biecht: hoe lang was dat al geleden? En in de middag
voer men weg; men had een voorspoedige reis.
De schipper bleef in zijn verder lever zeer godsdienstig. Telkens als hij te Venlo kwam, ging hij met zijn
vrouw en knecht naar de Sint Nikolaaskerk om bij het
beeld te bidden.
En het werd een vroom gebruik van de boten, die
voorbij voeren in het zicht van de Sint Nikolaaskerk,
dat zij luide Belden of, later, een sirene gaven. Om
daardoor Maria hulde te brengen. Zelfs tot in onze
dagen heeft men nog waste Maas-schippers, die dit
altijd nog doer als ze voorbij Venlo varen.
Toen de Franse revolutie uitbrak, werden de paters
uit hun kerk verdreven, en de kerk en het klooster als
domeingoed verkocht. Het Genadebeeld — want vele
gunsten waren er verkregen — werd tot 1814 verborgen gehouden. Toen plaatste men het op plechtige
wijze in de Sint Martinuskerk.
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Men vereert daar nog altijd het Maria-beeldje, onder
de naam van „de Bedrukte Onze Lieve Vrouw van
de Zeven Smarten."
De oorlogsstorm raasde erode 1944 en begin 1945
gruwzaam vernielende over Venlo been, de Sint Martinuskerk werd deerlijk getroffen. Maar hij het herstel
van de schone kerk staat de Zwarte Onze Lieve
Vrouw er to inniger voor de Venlonaren, voor de
schippers en voor velen ter fverering uit.
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HET ONZE LIEVE VROUWE-BEELD UIT
DE GASTHUISKAPEL
(Venlo)

T

OEN de Staatse troeepen de stad innamen, in

1652, moest de kapel van Sint Joris of de
Gasthuiskapel worden afgestaan aan de hervormde eredienst. Alle beelden, schilderijen en godsdienstige voorwerpen, die in de kerk aanwezig waren,
werden Bruit verwijderd. Ook het daar aanwezige
Maria-beeld.
Maar tot de grootste verwondering van de hervormden en van de lieden, die het beeld de dag tevoren
uit de kerk hadden verwijderd, stond het de volgende
morgen weer op zijn plaats. Men vroeg elkaar af, wie
de stoutmoedige aardigheid zou hebben gehad dat te
doen; doch niemand kon een antwoord geven.
„Wel, dan zullen we het beeld maar weer opnieuw
verwijderen", zeiden ze; en ze plaatsten er zelfs een
wacht bij de kapel, opdat men het niet weer in de
nacht of wanneer ook terug zou kunnen brengen. Die
paapsen immers zouden anders dat geval zeer zeker
uitbuiten!
Maar 's anderdaagsmorgens stond het Maria-beeld
weer op zijn plaats.
En dit gebeurde nog een derde maal.
Ten einde raad besloot men het beeld maar te later
staan, en men metselde er een muurtje voor.
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DE BIERBROUWER-BEELDENSTORMER
(Venlo)
N het jaar van de biezondere vernielwoede tegen
de katholieke heiligenbeelden, altaren, enzovoort,
1566, woonde in een voormalig katholiek weeshuis een bierbrouwer; hij was er onrechtmatig ingetrokken. Steeds een verbitterde vijand van priesters
en kerken geweest, wend hij, nu de nieuwe ketterse
leer van Kalvijn en Luther in het land was gekomen,
een der felste aanhangers ervan. Hij geraakte wijd en
zijd bekend als een onvervalste paushater, maar vooral als een felle vijand van de devotie tot de Heilige
Moeder Gods.
Toen nu de beeldenstorm losbrak, liep hij met de
anderen de kerken binnen en ze vierden hun vernielwoede bot. De bende trok ook naar de kapel, oostelijk van de St. Martinuskerk gelegen, en waar men op
biezondere wijze een Onze Lieve Vrouwe-beeld als
0. L. Vrouw In-gen-Dael vereerde. Toen ze voor het
houten kunstig chromo-beeld van de Heilige Maagd
stonden, ordonneerde de kalvinistische bierbrouwer,
dat ze de vernieling van dit beeldje aan hem moesten
overlaten: „dat knap ik op!"
Hij stelde zich in postuur voor de afbeelding, en riep
het smadelijk toe: „kom, Marieke, doe hebst hej al zoe
lang gestaon zonder dich to werme, mar now zal ik
dich ins gaon werme!"
Hij sloeg het beeld van het -voetstuk, nam het ander
zijn arm, en trok ermee naar zijn brouwerij. Daar
stookte hij het brouwvuur eens extra fel op, en gooide
het beeld erin; het beeld verbraridde.
Maar Coen hij het bier gaar dacht en de gist had gemaakt, Wilde bet brouwsel niet gijlen: het bleef troebel en was geheel zonder smaak. Het bier kon niet
worden gebruikt, zelfs de dieren dronken het niet
nosh aten de draf ervan.

I
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Woedend hierover brouwde hij een tweede maal en
deed het een derde maal; maar het gelukte hem niet
weer bruikbaar bier to brouwen. Hij moest van armoe
het weeshuis en zelfs de stad verlaten.
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EREPERT EN REINOLDA
( Arcen )

0

P de Maas en langs de grote heerweg kontroleerden de Arcense slotheren-roofridders elk
verkeer. Verschillende malen had men getracht het slot te overmeesteren, en toen dit niet gelukte, weed men de grote weg en voeren de schepen
slechts 's nachts langs de Grubbenvorster kant voorbij.
Erepert was een van de meest beruchte roofridders,
doch zijn hart was daarbij ook nog onrein. Niet alleen
de roofridderij en het woest vermaak vulde zijn leven,
maar ook zondige liefde. Zekere dag ontmoette hij
op een naburig slot aan de averzij van de Maas een
jonkvrouw, en hij deed een aanzoek. Ook zij was hem
op het eerste gezicht genegen. De vader weigerde de
toestemming; hij moest weigeren, omdat hij zijn refine
dochter niet aan zulk een ridder mocht toevertrouwen.
Maar Erepert overviel in een nacht met zijn krijgersbende het slot, nam de vader gevangen en voerde
hem mee de Maas over naar Arcen. Reinolda was
echter bijtijds kunnen vluchten en vond een onderkomen in het Maria-konvent van Genooy onder Venlo.
Mater Hildegardis ontfermde zich over Naar; zij nam
haar op. En als Reinolda enige tijd daar vertoefde en
het goede leven van de nonnen aanschouwde, gaf zij
mater Hildegardis te kennen, dat zij ook non Wilde
worden. Op de dag voor haar inkleding overviel haar
diepe twijfel ...... zij had Erepert Loch lief gehad, en
had zij hem nog niet in stilte lief? Reinolda bad tot de
Heilige Moeder en sliep toen in. — Terwijl Binds op
het slot ridder Erepert de uren in ledigheid zat te
verdoen met te prakkezeren: „waar is Reinolda gebleven?"
Als Erepert zo zat te denken, diende zich een ridder
aan. Hij kwam binnen, groette met zwier en zeide:
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„wat zit ge hier te denken en u te verkniezen? Ik weet
wat u scheelt!”
„Weet gij wat mij scheelt? Wel, spreek dan op."
„Er mankeert de vrouw voor u. En ik weet, wie uw
hart in brand heeft gezet'.
Erepert greep naar zijn zwaard.
„Ge raadt het. Waar is zij?"
En de ridder antwoordde: „steek het zwaard terug in
de schede. Ik ben bereid u die vrouw te bezorgen, omdat ik weet waar zij is. Maar ik heb een voorwaarde.
'i n die is, dat ge mij uw ziel na zeven jaar verkoopt."
Erepert dacht niet lang na: „Dus," zei hij, „ge bent
satan 1
Vooruit, gij krijgt mijn ziel."
Intussen is het nacht geworden. Ridder satan verdwijnt; hij zweeft ijlings de kilometers door de lucht
naar het Maria-klooster van Genooy. Hij beziet het
konvent, hij blikt omhoog; hij weet de cel waar Reinolda slaapt. Hij hijst zich langs de muur op, hij duwt
het venster open: daar rust Reinolda. Vlug legt hij
zijn mantel over haar heen en wikkelt haar in, en za
gaan zij het venster uit; enkele ogenblikken later legt
satan Reinolda op het prachtig satijnen bed in het slot.
Daar zal zij straks ontwaken; zij zal Erepert ontmoeten en zij zal zich niet toewijden aan Onze Lieve
Vrouw ...... integendeel.
In het klooster van Genooy is 's morgens grote verslagenheid als mater Hildegardis de cel van Reinolda
leeg vindt. En als zij in de kloosterkapel bij Maria is
gaan bidden en verzucht: „goede Moeder Maria,
waarom is Reinolda verdwenen? Waarom lief Gij dit
toe? Reinolda was toch Uw goede vereerster, weest
toch steeds haar Moeder!" dan is het, of Maria van
het outer of haar toespreekt: „draag deze smarten
zeven jaren met Mij mee, de sterke hoop op Mij zal
alles recht schikken."
In het slot heeft satan de vader met kinderlijkheid en
kindsheid geslagen; hij ontmoet zijn dochter, die ver169

baasd ontwaakt is en nu niet weet wat met haar gebeurt. Daar komt Erepert ook al aan, lachende. Alles
is er schittering, alles is hier feestelijkheid; vader zegt,
dat het goed is, dat hij goed werd behandeld, dat Erepert een goede man zal zijn, en dat zijn wens is Erepert en Reinolda samen te zien. In Reinolda komt de
oude lief de tot Erepert weer op; ze straalt van vreugde, ze denkt niet meer aan Maria in Genooy, en ze
treedt op Erepert toe.
In festijn en dans en wat al niet vervliegen zeven jaren. Op de laatste dag van het zevende jaar sterft
vader; Reinolda hoort opeens doodsklokken beieren;
het zijn de klanken van Genooyi En Reinolda ziet dan
opeens haar schandeleven van zeven jaar lang. Heeft
ze nog een priester gesproken? Heeft ze nog ooit tot
Ze voelt zich vallen, heel diep
Maria gebeden?
vallen; maar zij grijpt als naar een tak naar haar goede jeugd, toen zij deugdzaam was en van Maria hield.
En als Erepert komt, wil zij niets van hem weten; zij
wijst hem af. Zij slaapt niet ..... . ze wil bidden, ja...
ze probeert het en ze bidt: „o God...... o Maria ......
En de morgen als de zeven jaar om zijn, staat daar
ridder satan aan de poort. Reinolda heeft haar ziel
wel besmeurd doch niet verkocht; grote droefheid
heeft die nacht over haar gelaat geploegd, nu is zij ingeslapen. Satan komt de ziel van Erepert opeisen;
ha! die van Reinolda zal hij ook wel krijgen ......
Maar dan staat daar plots aan de kasteelpoort een
Vrouwe. Satan schrikt. Doch de Vrouwe gebiedt
hem Reinolda naar Genooy terug te brengen, en haar
in haar oude cel in haar bed neer te leggen van waar
satan haar ook roof de. Satan ijlt naar de slaapkamer,
ijlt dan met Reinolda ingewikkeld door de lucht en
legt haar in de cel te bed dat nog leeg stond al die
zeven jaren lang. Vlug zwiept hij terug, want hij is
bang dat nu ook de ziel van Erepert hem zal ontglippen. Maar Erepert, die straks de Vrouwe aan de
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kasteelpoort heeft zien staan, die ratans vlucht met
Reinolda heeft gezien, raast van woede omdat hij het
spel doorziet: hij weigert ratan te volgen, hij weigert
te sterven, hij dreigt en trekt het zwaard: „bij de
Vrouwe!" roept hij, „Die ik u heb zien gebieden Reinolda te ontvoeren, weiger ik u alles; Haar zal ik gehoorzamen, wanneer Zij mij nog iets zal willen zeggen!" — Satan ziet zijn spel verloren. Hij retireert,
en opeens schiet hij het venster uit, en met een knetterende donderslag splijt tegelijk de burcht op de helft
en stort in de Maas.
Erepert heeft zich door een snelle vlucht kunnen redden. Hij dwaalt rond. En als hij kort erop een groep
ridders op de weg tegenkomt, tvraagt hij: „waar gaat
gij heen?" — „Satan en de Saracenen bevechten",
antwoorden ze hem. En Erepert trekt met hen mede
ter kruistocht. Zijn eer is perdu, maar hij zal de eer
nu voor God en Maria herwinnen!
In Genooy heeft mater Hildegardis zeven jaren lang
gewacht, zoals Onze Lieve Vrouw haar heeft gezegd.
Zij is oud geworden van jaren, maar ook door verdriet. Zij heeft haar kinderen zusterlijk laten bidden,
al die jaren; en nu is Reinolda weer gekomen. Zij ligt
daar weer in de cel, en ze slaapt. Het is alles als een
vreselijke droom van zeven jaren geweest. Mater HIdegardis zal haar gaan wekken, zal haar in de zusterkring binnenleiden; ze zullen in de kapel samenkomen
en Maria bidden en darken en loven.
Ja, óók loven!
Zuster Reinolda, boetvaardig, leefde nog !vele jaren
tender de goede schutse van Onze Lieve Vrouw, die in
Genooy zetelde.
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HET WONDERBARE SCHOT
( Sevenum)
ET Sevenums veld onder Sevenum zag eeuwen
geleden, als zovele andere streken in dit land
rondom, geheel anders uit. Een groot bus rekte zich, afwisselend met stukken woeste heidegrond,
hier Peel-waarts. Hier en daar in dit land was een
eenvoudige en arme keuter of heiwerker begonnen
zich een nederig woninkje te zetten. In dit veld staat
een Maria-kapelletje, dat in 1667 werd opgetrokken.
Enkele jaren hiervoor had een brave werkzame familie hier een stukje grond weten te verkrijgen; men
bouwde er een boerderijtje, en het viel hun nog al mee.
Hanneke, de dochter, had zelfs al een mooi spaarpotje, dat de ouders bleven aandikken. Ze waren
immers al wat op jaren, en Hanneke was hun enigst
kind; zou hen wat overkomen, dan had Hanneke, dat
braaf meisje, direkt iets om aan te pakken.
Op een lentedag was Hanneke 's morgens van huis
weggegaan om, voordat ze aan haar werk begun, in
het dorp de Heilige Mis bij te wonen, — want het
was een Maria-clag vandaag — en ze dacht er niet
aan, dat ze zo alleen was. Maar haar hart was zuiver
en rein en er dook dus Been. gedachte van onrust of
gevaar in haar op. Vader en moeder konden met hun
jaren slecht weer uit de voeten, ze Baden thuis wel.
Als Hanneke een eind van huis was, en ze de dennenbomen zo somber hoorde ruisen en de houtduiven zo
angstig been en weer zag vliegen en ook nog een Naas
schielik weg zag vluchten, werd ze toch wel een beetje eigenaardig te moe. Andere dagen kwam ze vaker
een scheper tegen, of was er een voerman op de weg
die om turf of plaggen heiwaarts trok, maar nu zag
zij niemand op de weg; ze werd wat bang. En plots
hoorde ze vlak achter haar een jagend gehijg. Zij zag
om: het was een groot, zwart beest, een wolf.
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Hanna liep wat ze lopen kon, maar het roofdier had
haar zó ingehaald. Reeds rekte zich het Wilde beest,
klaar om haar te bespringen, als zij uitriep: „Heilige
Maria, help mij!" en ze deed meteen een belofte om
van haar spaarpenningen hier Maria ter ere een kapelletje te bouwen, indien ze werd gered.
Op hetzelfde ogenblik knalde vlakbij een schot. De
wolf viel, in het hart getroffen, morsdood veer.
Het meisje zag rondo wie het reddend schot gelost
kon hebben. Maar er was geen japer, geen scheper,
geen voerman, niemand te bekennen. Ze viel op haar
knieen en dankte de Heilige Maria, haar Beschermster. En ze trof diezelfde dap reeds de voorbereidingen om er het kapelletje te doen bouwen.
De bosses zijn er gerooid, de hei is er ontgonnen, en
thans wiegewagen er in geruststellende blijheid de
wijde korenvelden. Maar de kapel staat er nog altijd,
en ,vertelt u van het wonderbaar schot.
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KLEIN LOURDES
(Tienray)
N de vigtiende eeuw was het voor de landen aan
de Maas een tijd van nood en gevaar. Men was
voortdurend betrokken in de strijd van Gelder,
Brabant en Boergondie. Benden krijgers maakten het
land onveilig. Veel werd er opgeeist en geroofd, ziekte en hongersnood heersten vaak, en de bevolking verviel tot grote armoede. Geen wonder, dat de mensen
uit deze streek Gods barmhartigheid afsmeekten, en
deze gunst trachtten te verkrijgen door de grote voorspraak van de Moeder Gods, Maria. En men nam
zich voor om, wanneer bet gevaar voorbij was en de
nood doorstaan, een zichtbare hulde te brengen die
zou blijven voor het nageslacht.
In die tijden woonde daar ergens aan de Molenbeek
tussen Maas en Peel benoorden Swolgen een vrome
kluizenaar.
Het was er nog een grote wildernis van bos, struik,
hei, moeras en dorre klef fen; de ploeg van de ontginner naderde pas in het verre verschiet en slechts sporadisch naderde een mens de kluis. De natuur was
hier romantisch en mooi, maar wild en eenzaam; wat
zou een ambachtsman bier moeten doen, en hoe zou
een Boer zijn vee bier kunnen houden en verzorgen?
In deze mediterende eenzaamheid verbleef de kluizenaar. En hij voelde zich zo dicht bij God en was gelukkig, dat hij het schoonste steer niet voor zijn kluis
en streek zou willen ruilen.
Toen vond de vrome man op een morgen, als hij enkele dagen ziek had gelegen en weer Gods natuur in
ging om Hem lof te zinger en Zijn grootheid te zien
en om zijn eigen voedsel te zoeken, opeens een nieuw
nederig kapelletje in de bossen staan. En een eenvoudig schoon Maria-beeldje was er in geplaatst. —
Hadden mensenhanden dit gebouwd, en hadden zij
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ook het wondermooie beeld daarin gezet? En waarom?
De kluizenaar matte zich met deze vragen niet af.
Waartoe zou dit ook nodig zijn? — Maar hij voelde
zich in zijn eenzaamheid zeer tot dit kapelletje en het
Maria-beeld aangetrokken. Met de schamele middelen, die hij bezat, verzorgde hij de kapel en versierde
hij het beeld, en hij vond steeds, .ver van de mensen,
kracht voor zijn bestaan en troost in alle slommer. Hij
het de dagen en de nachten erover been gaan en de
seizoenen; als de lente het nieuwe Leven deed ontspruiten, als de zomer de hitte bracht, als de Wilde
winden van de herfst over -de bossen bulderden, als
de sneeuw op alle takken en over het land gespreid
lag: elke dag verbleef hij enkele uren in de kapel, biddend en mediterend, een verzorgde hij gebouwtje en
beeld, tot aan zijn zalig afsterven.
De ene kluizenaar volgde de ander regelmatig op. En
alien werden tot did gebenedijd oord aangetrokken,
dat zo tref fend verscholen lag en bleef liggen in de
bossen.
Eens heerste in deze streek een kwaadaardige ziekte
onder het ve-e. Het ,dreigde een ramp
worden voor
en men bad: de
de mensen. En men kwam hierheen en
Heilige Maria verdreef de ziekte uit de streek. — En
als krijgersbenden hun woest vertier hierheen brachten, ging men Haar bier aanroepen.
Het moet wel zo zijn, dat de kluizenaars daar aan de
Molenbeek een voorname rol hebben gespeeld in de
stichting van Tienray en zijn genadekapel. De herinnering words altijd nog bewaard in de benaming 'van
de boerderij „De Kloes", die westwaarts van de kapel
is gelegen. En merkwaardig is het, dat de bewoners
die de boerderij bewonen, eeuwenlang in de yolksmond naar de kluizenaar zijn genoemd.
Tienray is ook de eerste en oudste Lourdes-bedevaartplaats in Nederland.
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In 1875, zeventien jaar de verschijning van Onze
Lieve Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis aan de
begenadigde Bernadette Soubirous, ontsprong hier —
merkwaardig felt naast de verering van het oud
mirakuleus beeld van Maria een nieuwe Maria-devotie ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de
eerste gevestigde in ons vaderland. Pastoor Maessen
uit Swolgen, onder Wiens geestelijke herderschap
Tienray stood ( sinds 1932 is Tienray een zelfstandige
parochie) , liet hij de herbouw van de kapel in de fundamenten vier hoekstenen metselen afkomstig uit de
grot van Lourdes, en liet bij de kapel een imitatie
Lourdes-grot oprichten. Zodoende vestigde deze
priester, toen Lourdes in bet geheel nog niet zo bekend was als thans, bier de devotie tot Onze Lieve
Vrouw van Lourdes, Welke vele goede vruchten afwierp. Bij breve van 4 Maart 1877 verleende Paus
Pius IX aan Tienrays genadegrot alle gunsten en genaden, die ook aan de Basiliek te Lourdes zijn geschonken. Tienray kreeg door deze breve het recht
zich Klein-Lourdes te noemen.
Het zware oorlogsgeweld trok einde 1944 ook over
Tienray; de genadekerk en de grot werden door de
Duitsers tot aan de grondvesten verwoest; het mirakuleus Maria-beeld had men tevoren in veiligheid
weten te stellen. De biezondere Maria-verering bleef
in het hart van het yolk; bij dit yolk haalt men die,
met wat ook, niet Bruit. De wederopbouw van kerk
en grot zal dit te dieper getuigen.
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DE WONDERE STEM
(Venray)
F.4 R was eens zo'n rare scheper, die wel zijn schapen goed liet weien en heien daar in de Vertrayse Peel, maar die verder de hele zomer als
hij met de schapen en zijn waalchond op de wijde hei
zat, zich noch aan God noch aan Zijn gebod iets gelegen liet liggen. Eerst als hij tegen de winter aan uit de
Peel kwam, dan ging hij wel weer eens naar de kerk.
Omdat iedereen.dat bier deed, en ook omdat zijn oude
moeder maar tevreden zou zijn.
De Peel, dat was het grote hei- en weiveld voor de
scheper zijn schapen. Dat was toes, zoals het nog wel
wat is (maar het heeft er zo veel van verloren) een
prachtig en romantisch land, doch ook een eenzaam
en woest gebied. Men zag er slechts weinige mensen
in behalve de klutensteker, 'n imker, 'n plaggenhouwer
of een scheper; en dat was nog maar alleen in het goede seizoen, want 's winters lag de Peel er geheel
verlaten.
En als dan op zekere zomerdag de scheper een
vrouwspersoon door de wijde hei zag gaan, heel alleen, vond hij dat zeer vreemd. Hij liet zijn schapen
even aan zijn bond over en ging op de vrouw toe,
echter zo, dat de vrouw dat niet zou kunnen opvatten
alsof hij het met enige opzet deed; de vrouw zou er
anders van schrikken misschien, en dat Wilde hij Loch
niet. Hij zag, dat de vrouw een rozenkrans in de hand
had, en dat ze bad. Ze had zeker wel wat op haar
lever, dacht de scheper, of ze ging een bedevaart
doen naar Onze Lieve Vrouw van Oostrum of naar
een andere Onze Lieve Vrouw. Dat was een heel
eind voor zo'n vrouwmens! En zij zag er zeer bezorgd
uit, en de scheper kreeg medelijden met haar.
„Dag vrouw," groette hij, en frutselde wat met zijn
scheperschupke.
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„Dag scheper,” groette de vrouw terug, en wilde
doorgaan.
„Hebt ge wat' vroeg de scheper.
„Ja, dat heb ik," antwoordde de vrouw, en keek ver
weg naar het oosten.
De scheper mikte 'n schupke heigrond ergens op het
heipad, en wachtte.
„Ja,” zei de vrouw. „Maar ik vraag alken, dat ge
goed voor mij en met mij zult bidden; ge hebt er toGh
tijd zat voor bier in de Peel bij uw schapen. En ik heb
het hard nodig, zeer hard. Ik moet de Heilige Maria
iets dringend afsmeken; ik ben op weg naar Haar bedevaartplaats Oostrum, daar achter Venray."
De scheper was getroffen, dat de vrouw zulke moeite
deed. En hij clurfde haar niet te zeggen, dat hij allesbehalve braaf was, dat hij de gehele zomer, als hij in
de hei bij de schapen en in de plaggenkooi sliep, nooit
bad. Hij wilde die arme vrouw, die van zo ver kwam
en naar zo ver heen trok, niet kwetsen nosh haar het
vertrouwen ontnemen. En daarom zei hij, terwijl hij
het scheperschupke tegen zijn arm liet rusten en een
pruimke nam: „ja, vrouw, dat zal ik doen, ge kunt er
van op aan. En ge verkrijgt het wel van Maria. - —
En de scheper meende dat voor de vrouw te kunnen
bevestigen door een straaltje verse pruimesap tegen
'n heistruik te fliertsen dat deze ervan boog. Geloofde
hij het zelf wel?
De vrouw zette haar beeweg voort als ze hem bedankt
had dat hij mee zou bidden: „dag scheper, en bedankt!" En de scheper ding naar zijn schapen terug: „dag vrouw, en het komt in order
De vrouw stippelde weg aan de horizon. De scheper
stond bij zijn schapen, en ging er eens zitten. Maar de
rest van de dag was hij heel wat stiller dan anders,
hij float geen deun, hij keek geen tureluur na. Hij had
ook geen zin meer om wat te breien, wat hij anders
veel deed, en hij had ook geen zin meer om met zijn
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schopje figuren en kogelgaten te steken in de heip,
grond. Eerst tegen de avond, toen hij het werk kreeg
om de schapen in de kooi te brengen, kon hij een en
ander vergeten.
De avond lag al dik over de Peel, en zo'n avond is zo
romantisch. De scheper had er naar gekeken, hoe het
Licht in het westen vervloeide, en hoe de duisternis als
een grote Ovals uit het oosten aankwam. Toen het een
beetje begon te waaien, ging hij ook de kooi in en stak
het snotlampje aan: hij had er een haard, en met wat
olie en meel bakte hij een dikke pannekoek. Een stuk
spek sneed hij van de voorraad, die boven de haard
berookt hing; de bond kreeg ook wat.
Een uur later blies hij de snotlamp uit en lei zich neer
in de kooiheerd om te slapen.
Dan kwam de herinnering hem weer op, de herinnering aan de ontmoeting met die vrouw. Ze kwam sterk
in hem op. Ja, de vrouw had een groot vertrouwen.
Kon men wel vertrouwen? Bestond zo iets wel: hij
kon het haast niet geloven. Hij had nog nooit niks met
bidden kunnen verkrijgen, daarom bad hij niet meer.
En zijn moeder verkreeg het ook niet, waarom zij bad:
want die bad, dat hij een brave . godsdienstige man zou
worden. Nou, en dat was nog niet zo. Maar die vrouw
straks ...... hij had haar toch beloofd voor haar en met
haar mee te bidden. Die vrouw telde er op; zij had er
zo bedrukt en zo bedroefd uitgezien, en ze verwachtte
zo veel van haar beeweg. Wel, zijn gebed zou wel
niks kunnen uithalen, maar allee! hij had het beloofd,
welnu, hij zou dan ook maar wat bidden voor die
vrouw: ene van de Peel, die houdt zijn woord.
En daar hij geen rozenkrans had, telde hij de tientjes
van het rozenhoedje uit op zijn vingers, en zei telkens
na een tientje: „Heilige Maria, die vrouw van deze
morgen, ontferm U over haar en verhoor haar."
De scheper had er wel een half uur voor nodig gehad
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om het ene rozenhoedje te bidden, want hij moest telkens weer prakkezeren, hoe het weesgegroetje en hoe
het onzevader gebeden werd en Welke de woorden
wel waren. Hij was nu aan het laatste weesgegroet.
En toen opeens nam hij een zoete rozengeur waar,
ofschoon hier midden in de Peel en bij de schaapskooi
Loch geen rozen, zelfs geen Wilde, groeiden: daar
stonden enkel 'n wachelstruik en wat kromgewaaide
dennen. Ook had hij niemand gehoord Hoch zag hij
iemand, die deze geur hier had kunnen brengen. Hij
was er zeer verwonderd over, vergat zelfs zijn laatste
weesgegroet uit te bidden. En dan hoorde hij opeens
een strenge duidelijke Vrouwestem, die hem aansprak: „vriend, ge bidt tot Mij, en ge zijt vijandig
met Mij, met Mijn Zoon en met Mijn en uw Vader.
En uw 'ziel is geheel zwart. Hoe wilt ge hebben, dat
1k u kan aanhoren?'
De scheper werd bevreesd en hij zei terug: „wie Gij
ook zijt, Vrouw, ik heb in zondige staat gebeden, ja,
dat heb ik, dat is waar. Maar Ge kunt er van op aan,
Vrouw, dat ik morgen tot U zal bidden, en dan niet
meer als nu in een zondige staat."
En de scheper prakkezeerde niet langer: ene van de
Peel, die houdt zijn woord.
Hij stand van zijn slaapheerd op, liet de hand en de
schapen achter na eerst met zijn scheperschop een
kruis over de kooi te hebben geslagen, en trok dan
de hei op, de hei door, de Peel uit. Hij ging naar de
paters van het klooster in het dorp. En belde hen
wakker. En werd er ontvangen.
En tegen dat het eerste morgenlicht de schapen wakker maakte, was hij aan de schaapskooi terug.
De damp hing over de Peel, de Peel rook, de schapen
begonnen te blaten, de hand rende al op en aan. Maar
voordat de scheper lets deed, knielde hij neer, daar
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midden in de hei bij die schaapskooi, en bad er, opnieuw, het rozenhoedje.
Nu in goede staat, in staat van genade.
En van dezelfde stonde of verkreeg ook de vrouw
ginds, waarvoor zij Maria had gebeden.
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ONZE LIEVE VROUW VAN OOSTRUM
(Venray,=Oostrum)
ERNAAMT ge wel eens van Oostrum, waar
op een biezondere wijze vereerd words een
mirakuleus Genadebeeld van Onze Lieve
Vrouw, Behoudenis der Kranken? Zijt ge er al eens
heengetogen, niet om te feesten, maar met stille en
diepe beden tot de Heilige Moeder van God?
Het was nog in Lang vervlogen tijden, voor eeuwen
her. Het goed geloof zat nog diep gegrift in de har^
ten van de eenvoudige lieden van het land tussen Peel
en Maas. Doch daar waren tijden op komst, die rumoerig zouden zijn, ruw en zedeloos, vol felle pausenhaat en kerkvervolging. En dan zouden hier de gelovigen een machtig toevluchtsoord behoeven om opbearing in vervolging, troost bij tegenstrijdigheden,
sterkte bij geloofsafval.
Dit land was sinds onheuglijke tijden een land van
vroom geloof en diep ingewortelde devotie tot de
gezegende Moeder Gods. Reisde men eertijds door
dit land van eerlijke geboorte en eerlijke scam, waar
landbouw en veeteelt steeds het hoofdbedrijf uitmaakte, dan zag men, en ziet men het nog, hoe deze devotie overal was ingeworteld. Aan zaveel huizen, hoewel
oorspronkelijk en sours kunstloos opgetrokken naar
ouder model met bemoste daken laag bij de grond,
zaagt ge 'n nisje ievers, meestal boven de deur, hetwelk uitgespaard was voor het Lieve Vrouwe-beeldje.
Het behoeft dan ook Been verwondering te barer, dat
bij de verderfelijke protestantse afval in onze Nederlanden hier de zo diep ingewortelde godsvrucht tot
de Moeder van God was als een onoverwinnelijke
veste voor de brave gelovigen van deze streken — die
trouw bleven aan hun geloof en hunne devoties te
midden van onbedaarlijke gerumoer dier tijden, van
oorlog, van beeldenstorm, van persecutie door krijgers
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en geuzen. En nog heden ten dage beschermt Zij, de
machtige Maagd, het land en yolk bier tegen het
voortwoekerend ongeloof en groeiend zedenverval
van onze tijden.
In dit land koos de Heilige Maria een bevoorrecht
cord uit, om bij het yolk te zijn, om tussen hen Hare
gunsten uit te delen, om hen een steun en sterkte te
zijn. Dit is Oostrum. Eeuwen en eeuwen door komen hierheen de pelgrims van dichtbij en verre buurtschappen, er zijn er geweest tot zelfs uit het verre
Spanje, Portugal en Zuid-Amerika.
Het was op een schone zomerse dag, omtrent het jaar
des Heren 1350.
Helderblauwe luchten koepelden zich wijd over de
gedijende landerijen, witte wolkenvaartjes driftten
ver weg Tangs de opalen zomerhemel en verdwenenin
het wolkenbed achter gindse rulle zandkleffen en fulpen dennenbossen.
Een gocivruchtige Landman, uit de kern van de stoere
landbouwende bevolking ?van het gehucht Oostrum
onder Venray, was 's middags naar zijn veld gegaan
om er het vlas te wieden, dat welig begon op te
groeien. De zon neeg reeds ter kimme en gloeide
vlammend na over de bossen en heuvels, over Venray
en de Peel. Doch de naarstige man was nog steeds
druk bezig en kuiste zijn vlasakker van het onkruid
en grote stenen, die het vlas in de groei belemmerden. Plots stootte zijn hand tegen een hard voorwerp,
verborgen onder neergebogen vlasstengels. Hij tastte
ernaar, nam het in zijn hand, bezag het, en...... o
wonder! het was een allerschoonst beeldje van Onze
Lieve Vrouw. Eerbiedig mompelde hij van verbazing
een dankend schietgebedje, nam dan een slip van zijn
kiel en Wilde het beeldje kuisen van de zwarte vochtige aarde— doch neen, het beeldje was in het geheel
niet met aarde of onrein besmeurd.
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Met vrome verrukking bekeek hij dan het schoon
beeldje, en drukte het devout tegen zijn lippen. Hij
nam zijn grote bonte zakdoek, wikkelde het beeldje er
zorgvuldig in, stak het in zijn kielzak. Vervolgens
eindigde hij zijn arbeid, en in de reeds langzaam
vallende avond spoedde hij zich opgetogen huiswaarts.
Thuis komende toonde hij de kostbare vondst aan de
zijnen, en met zijn vrouw ordeneerde hij om 't beeldje
een schone plaats in zijn woniiig te geven. Voorlopig
legde hij het beeldje zorgvuldig weg in de grote
linnenkist.
Toen hij de volgende morgen, alvorens weer naar het
land te gaan, een pieuse groet Wilde gaan brengen aan
het beeldje, kon hij het niet meer in de linnenkast
vinden: het was spoorloos Iverdwenen. Hij vroeg
direkt aan zijn vrouw en zijn kinderen, doch niemand
had het weggenomen, niemand had het zelfs deze
morgen gaan zien.
Wat was er toch gebeurd? Waar was zijn kleine schat
gebleven? . . . . Droef hierover peinzende ging hij in de
namiddag weerom naar de vlasakker: hij durfde niet
meer te hopen het Maria-beeldje nog weer te bezitten.
Als hij voor het vlasveld stand, liet hij zijn open over
de gewiede plaatsen van gisteren gaan om te zien of
er nog ergens onkruid was blijven staan, en zette zich
dan op de knieen om te beginner bij de plek, waar hij
gisterenavond was opgehouden toen hij het beeldje
had gevonden.
Maar . . . . 0 nieuw wonder! — Op dezelfde plaats
tosser de opschietende maar hier neergebogen fvlasstengels, daar lag het beeldje. Verbaasd bleef de landman turen, tot hij opeens het beeldje opnam, en er
mee naar huis liep. „Ik heb het teruggevonden!" riep
hij zijn vrouw toe, en andermaal burg men het in de
linnenkist weg. De rest van de dag werkte hij aan
huis.
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Maar als hij de volgende morgen opnieuw naar het
vlasveld Wilde gaan na vooraf het beeldje te hebben
gegroet, was het opnieuw verdwenen. Nee, de landman mocht er niet om vloeken, en hij zou er niet om
vloeken, maar hij was er diep door verslagen. Hij
begreep er niets van. En beginnende aan de plek, waar
hij was opgehouden, vond hij voor de derde maal het
Maria-beeldje. Diepbewogen hield hij zijn open op
de schat gevestigd.
„Hoe kan dit beeldje hier Loch terug zijn gekomen?
Voorzeker moet ik hierin de hand van Boven erkennen. Wat zou de Heilige Maria wel met Haar bedtenis voor hebben? Ik zal het weer meenemen, ik zal
het thuis op de schouw zetten en het versieren.
Misschien wil Maria apart worden vereerd!" — Dit
vroeg hij zich of en beplande hij.
En dan werd het stil, zeer stil in de natuur rondom
de landman. Geen getjilp van vogels schetterde, nosh
enig ander geluid onderbrak de plotseling gevallen
stilte, die zo geheimnisvol was.
Doch de landman bemerkte van dit alles niets; hij
peinsde na, en wist niet, en begreep niet . . . .
Dan opeens . . . .
„Hier wil Ik rusten", klonk een stem hem tegemoet,
hemels gebiedend.
Verschrikt en verwonderd tegelijk keek de landman
om zich heen. Maar daar was niemand op of nabij de
vlasvlakte. En in zijn onwetendheid in deze, deed de
vrome man een vurig gebed tot zijn Schutsheilige; en
dan was zijn besluit genomen: hij erkende de onzichtbare stem die hem gebiedend had toegeroepen: „hier
wil Ik rusten". En in zijn hart welde dank op en
geloof tot de Heilige Moeder van God, Die aan hem,
een eenvoudige landman en christen, had willen openbaren Haar wil om hier te rusten.
Buiten zich zelve van vreugde snelde hij onmiddellijk
huiswaarts, het Lieve Vrouwe-beeldje eerbiedig bij
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zich geborgen. „Verheugt u alien met mij", zo
sprak hij tot zijn huisgenoten: „het mooie Mariabeeldje heb ik opnieuw teruggevonden".
Verbaasd keken de zijnen hem aan.
En toen vertelde hij hun hoe wonderbaarlijk dit weer
was geschied, en hoe een onzichtbare stem hem zo
gebiedend en Loch zo zacht had toegeroepen: Kier wil
1k rusten. Allen erkenden de wil van Maria en loofden Haar. En de landman gaf het beeldje de schoonste plaats in zijn woning. „Als nu de goede Heilige
mij mocht given, dat mijn vlas ditmaal goed lukt", zo
beloofde de brave landman, „dan zullen wij van de
opbrengst een waardig kapelletje later bouwen op
de plaats waar ik het beeldje tot drie maal toe vond,
en waar Zij heeft gedoogd Haar wil te openbarenw.
De avond was intussen weer over de aarde neergekomen. Allen gingen ter nachtrust. En de morgen
kwam weerom met lichter wordende klaarheid en
nijvere drukte.
De landman ging wederom naar zijn werk op de vlasakker.
Desch hoe verbaasd stond hij daar op te zien!
In die ere nacht was het vlas uitermate bloeiend en
welig opgeschoten; de akker lag vol uitbundige rijpheld te golven in de zachte morgenwind, die de nog
verse dauwdroppels opdroogde.
En weldra kon hij beginner met het rooien van een
werkelijk overdadige vlasoogst, die veel opbracht.
Van de dag of dat zijn akker van het vlas ontruimd
lag, sloeg hij met vrome medehelpers en order toezicht
van een eerbiedwaardige geestelijke, de pastoor uit
Venray, de harden aan het werk. Men Wilde niet
eerder rusten alvorens de wens van de Heilige Maagd
zou zijn vervuld. — En zo verrees een devoot kapelleke op zijn akker, en mocht de godvrezende stichter
na korte tijd het genoegen smaken voor het door hem
zo wonderbaarlijk gevonden Maria-beeldje een waar187

dige plaats te hebben op de grond, waar Zij wenste
te rusten.
Tenauwernood nog had de Heilige Moeder van God
haar woonst in het kapelleke gevestigd, of van de
buurtdotpen en van verre kwamen Hare gelovige
kinderen toestromen. Allerwege deed het wonderbaar
en schoon verhaal de ronde; eenieder Wilde Haar
komen vereren, en Haar hier aanroepen.
Maria, de machtige Voorspreekster, liet Zich intussen
niet onbetuigd en betoonde mild de liefde en het vertrouwen van Haar vereerders, die hier voor Haar
beeltenis neerknielden en baden. Wie bedroefd
was, werd getroost; wie ziek was, werd genezen; die
belast was, werd verlicht; wie om hulp behoefder
verkreeg bijstand. Voor Haar mirakuleuze beeld
knielde, een moeder neer met haar gebrekkig kind, zii
bad met diep geloof, en zie: ogenblikkelijk werd het
kind genezen. Men droeg een bedlegerige naar de
kapel; deze riep Maria's voorspraak in, en bekwam
genezing. Een kreupele leidde men naar Oostrunn
zonder kruk of hulp keerde hij huiswaarts. Een blinde
kwam er, en kreeg het gezicht weerom. Een stomme
toog naar dit genadeoord, en zie: sprekende ging hij
terug naar de zijnen. De Heilige Maria beloonde het
vertrouwen van broeders, die hierheen kwamen om
de genezing van een jongere broer, die Teed aan
tuberculose. Een meisje, dat negen jaar bedlegerig
was, genas na een noveen tot Onze Lieve Vrouw van
Oostrum. Brave kinderen togen met de wader hierheen
ter bedevaart voor hun arme moeder, die zinneloos
was geworden: toen ze thuis weerkwamen, ontving
de moeder hen dankende. Geloofstwijfelaars hervonden hier het Geloof; bedrukten naar ziel vonden hier
warmte en vreugde. Maria was en is hier de Behoudenis der Kranken, zowel naar het lichaam als naar
de ziel. Terecht mocht men getuigen: „dat dit een
188

capelle was, waer veul miraculen plachten te geschieden"', en: „die capelle is van alden tide eene plaetse
van groite devotie ter eere van de Heylige Moeder
Gods en Maegd Maria, die seer placht gevisiteerd en
gefrequenteerd te worden van alle quartieren".
Omstreeks 1400 moest men reeds de kapel vervangen
door een grotere, en werden de grondslagen gelegd
van de huidige kapel, later door zorgvuldige restauratie en vergroting in een intieme kerk herschapen.
Niet alleen de bevolking zelf, maar ook adellijken en
landheren kwamen hier de Verhevenste der Heiligen
vereren.
Zo stichte een edele ridder, Johannes van Broichusen,
hoofdman van een Gelderse krijgsarmee en beer van
Geysteren en Loe en Spraeland, op zijn goederen te
Oostrum omstreeks 1450 een konvent voor reguliere
kanunnikken van de Heilige Augustinus. Deze vrome
kloosterlingen bleven niet lang te Oostrum, omdat de
hertog Adolf van Gelder hen naar een door hem gesticht klooster te MariaSand nabij Straelen riep, tot
dankbetuiging van een door hem behaalde zege op de
Kleefse hertog (1468 ). De reguliere kanunikkessen
van Sint Augustinus namen enige tijd later bezit van.
Oostrums klooster. Onder de nieuwe bezitsters bloeide het klooster zeer, en breidde zich uit. Het had een
wijd beroemd pensionaat voor jongedochters uit de
voornaamste families van de streek. De Franse revolutie vernietigde dit instituut.
Onder de oktaaf van Onze Lieve Vrouw Geboorte in
1884 viel de roemwaardige beeltenis van de Moeder
Gods te Oostrum, Behoudenis der Kranken en Troosteres der Bedrukten, de hope eer te beurt van de pauselijke bekroning. Monseigneur Paredis, de toen
negentigjarige bischop van Roermond, plaatse met
grote devotie en aandoening de gouden met diamanten bezette kronen op de hoofden van de Onbevlekte
Ontvangenis en van het Jezuskind, Hetwelk Maria in
189

Haar hand houdt. Later nog is over de Oostrumse
Beek een kruisweg opgericht. In 1938 werd Oostrum,
tot dan een rektoraat onder de parochie Venray, een
zelfstandige parochie; Tangs de pelgrimskapel had
men Coen een nieuwe parochiekerk gebouwd. Door
oorlogsgeweld werd kapel en kerk in 1944 zwaar beschadigd, maar de schone devotie bleef en zal steeds
blijven.
Immers, hier gedijt door tijden en eeuwen been de
oude stil-ingegroeide godsvrucht voor het mirakuleus
beeldje door. Steeds zag de genadekapel pelgrims
binnenkomen, afzonderlijk en in ommegang. Zoekt
niet te Oostrum-Venray de lawaaierige bedevaartsdrukte; die is er niet. Het is er stil en intiem. Het is
een geliefkoosde bedevaartsplaats, waar men de Moeder Maagd in tot innige vroomheid roepende rust kan
vinden, Naar vereren en aanroepen in devote stilte, en
ongestoord alshetware toevlucht in 's levens ellenden
kan zoeken en vinden bij de zoete Vrouwe, de Troosteres der bedrukten, de Behoudenis der zieken — bij
het oudste mirakuleus Maria-beeld bier te laude.
Het is een plek van opbeuring en van verkwikking,
van troost en van genezing; menigeen wordt nog hem
den ten dage hier bedeeld met milde gaven van Haar
macht en de grote schatten van Haar barmhartigheid.

190

REDDING OP DE MAAS
(Well)

P

AYERS, bedevaartgangers uit de Meyerij naar

Kevelaer, waren in grote getale gekomen vanuit het Brabantse land. Ze waren door het
Peelland getrokken, hadden te Oostrum en te Tienray
Onze Lieve Vrouw even geclag gezegd, en stonden nu
voor de brede Maas nabij Well om te worden overgezet en om dan hun bedevaart naar Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer te ivervolgen.
Er was toen nog Been veerpont, en het overzetten
geschiedde per roeibootje. Door het grote petal bedevaartgangers was het bootje bij een der overzettingen
van de nu gearriveerde payers te vol, en midden op
de Maas kwam water in de boot en deze began te
zinken; het Maaswater stond al gauw zo hoop als de
hengsels, waarin de roeispanen staken.
De roeier wist niet meer wat te doen. — „We verdrinken!" riep hij. — „Roei door!" zeiden de payers.
En toen begonnen de payers, eenvoudige en devote
Brabanders, het Ave Maria-lied te zingen. Het klonk
over de Maas in Limburg; en de payers, die aan de
ene kant stonden om nog te worden overgezet,,en de
payers, die aan de andere over stonden en reeds
waren overgezet, zongen uit voile Borst mee.
En zie, alhoewel het bootje bekant vol water stond,
kwamen zij behouden aan de overkant aan. En met
nog meer devotie vervolgden alle payers nadien hun
beeweg.
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DE BLOEMENKRANS
(Bergen)

0

NDER de gemeente Bergen woonde een familie, die door het sterven van wader en moeder
de onderlinge band verloor en uit elkaar ging.
De een trok naar de stad, de ander over de grens, de
derde huwde elders in, en alleen de jongste — een
meisje — bleef in het huffs achter. Ze voelde zich arm
en Iverlaten, bezat Been middelen, en ging om den
brode uit werken bij de boeren in de buurt. Ze was
echter niet sterk, en meer dan eens bleef ze noodgedwongen thuis. Het meisje Teed armoede, maar wilde
dit niet bekend zien.
Op een dag trok zij te bedevaart ter ere van Onze
Lieve Vrouw. De voetreis had haar, wonder! niet
vermoeid. Onderweg kwam ons Nelleke langs velden,
waar mooie weimargrieten, en langs hagen, waar
wilde rozen bloeiden. Ze vlocht van deze bloemen een
schone krans, werkte haar rozenhoedje erdoorheen,
en legde dit neer voor de beeltenis van Onze Lieve
Vrouw. — „Gij weer het, Moeder Maria", bad ze,
„dat ik U niets anders stoffelijks kan aanbieden; maar
mijn hart hebt Ge". — Toen ze weg ging, hing zij de
bloemenkrans om het hoofd van Maria.
Nelleke kwam laat thuis. Nu was ze erg moe, en ze
voelde zich ook niet wel. Met de verzuchting: „was
ik maar alvast in de hemel bij Maria!" ging ze direkt
en zonder eten te ruste.
En Coen de volgende morgen de Buren niemand uit
het huisje zagen komen, en het al middag werd, werd
men wat ongerust. Men ging zien waar het meisje
bleef, en men vond haar te bed, het hoofd omstraald
door een hemelse glans . . . . ze was kalm en zacht
heengegaan. En een krans van weimagrieten en wilde
rozen lag om haar hoofd, en een rozenkrans was erin
gevlochten. — In de nacht was Moeder Maria binnen
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gekomen, had de refine meisjesziel voor de hemel gehaald; het meisje zou de wereldse armoede niet weer
kennen. En om het hoofd had Maria de krans gelegd,
die het meisje in de middag om de beeltenis van Maria
had gehangen.
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DE KRUISKAPEL VAN DE ZEVEN WEEEN
(Afferden)
N vroegere eeuwen, vooral in de zeventiende eeuw,
werd Afferden en omstreken vrijwel aanhoudend
geteisterd door rond- en doortrekkende legerbenden en door andere rampspoeden. Veel leed kwam
onder de mensen, telkens verarmde men opnieuw,
heren Ivan enkele heerlijkheden of sterkten zogen
bovendien het yolk uit. De lieden van Afferden zochten hun toevlucht in de beschouwing van het grout
leed en lijden, dat Onze Heer en Moeder Maria voor
ons hadden ondergaan en door onze zonden nog
steeds ondergaan. En in deze devotie bouwden zij in
het begin der 17de eeuw, ter veering van verdere
rampen over hun dorp en vooral tot toevlucht bij nood
en leed, een eenvoudig kapelletje en wijdden het toe
aan de Passie Ivan de Heer en de Zeven Smarten van
Maria.
Nog twee maal trok het oorlogsgeweld over het dorp.
In 1673 hielden de Fransen hier vreselijk huffs en lieten
de kapel als ruine achter; ze werd in 1688 weer opgebouwd. In 1944 en 1945 ging andermaal het zwaar
oorlogsgeweld over dorp en streek: de bewoners
werden naar Friesland en Drente geevacueerd, en
Coen zij terugkwamen, vonden ze hun dorp deerlijk
gehavend terug; ook de kapel, in 1904 nog vernieuwd,
had enige voltreffers gekregen, hoewel ze niet onherstelbaar vernield werd. Het Maria-beeld is gespaard
gebleven.
Men kwam steeds tot Maria in deze kapel, wanneer
men in noden zat, wanneer men door menselijke smarten werd overvallen, maar ook wanneer het geweten
bezwaard was. Zelfs van over de grenzen is toeloop
hierheen geweest. In 1938 werd hier de Broederschap
opgericht van Onze Lieve Vrouw, de Moeder van
Smarten. En steeds nog komen de mensen uit de om-
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geeing hier bij de Afferdse Onze Lieve Vrouw bidden
om vrede, genezing en Licht, om leniging van hun nood
en smart. — Het vereerd Maria-beeld is een kunstzinnig beeld, dat een zwaard door het hart heeft, de
handen biddend gevouwen en de betraande ogen naar
Bowen gericht.
In de kapel hebben tot voor een halve eeuw nog
krukken gehangen 'van iemand, die hier op wonderbare wijze werd genezen. Bij de schoonmaak vielen zij
uit elkaar.
*

*

Treffend is ook de legende van een zondaar, die zich
hier bekeerde.
Lang geleden, toen een krijgsbende door het dorp was
getrokken, was een der soldaten achtergebleven. Hij
trouwde met een meisje uit het dorp, en ze kregen
kinderen. Langzamerhand echter kwam de natuur tot
zwerven, wild Leven en godvergetenheid bij de vroegere soldaat naar boven. Hij ging op Zon- en feestdagen niet weer ter kerke, en trok zich ook verder van
Gods geboden niets aan: hij werd een openbare zondaar. Zijn vrouw en de opgroeiende kinderen treurden er erg om. De pastoor onderhield zich met hem,
maar hij vloekte en lachte hem uit.
Het was op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van
de zeven Weeen, dat hij met een nukkig gemoed
's morgens vloekend erop uittrok de bossen en de hei
in om te stropen en de dag te verlopen. Dat gefemel
om die dag het vrouwvolk, de kinderen en ook de
manslui naar de kerk te zien trekken of naar de kruiskapel van de zeven Weeen, dat kon ie niet aanzien.
In de loop van de dag ging zijn vrouw en het oudste
meisje naar de Maria-kapel. In dit middaguur was er
Been yolk; beiden knielden er, en baden: ze baden er
voor de bekering van hem. De tranen stonden hun in
de ogen, zoals Maria daar war hen ook tranen in
Haar ogen had; zij blikten met vertrouwen naar
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Maria, zoals Maria daar voor hen ook met vertrouwen
naar Boven blikte. Als zij na enige tijd wilden weggaan, hoorden zij van de andere zijde voetstappen
naderen; even hield het geluid der stappen op, alsof
de persoon zich bedacht de weg te vervolgen. Zij
keken om, en daar zagen ze vader. Vlug gingen ze
aan de andere kant van de kapel staan, omdat ze
dachten dat vader wel zou gaan schelden en Ivloeken
als hij hen hier zag. Dan kwam vader weer naar de
kapel toe, stand voor de kapel even stil, en ze hoorden
vervolgens vader neerknielen op het houten bidbankje.
„Eaten wij nu gaan", dachten moeder en dochter; ze
gingen vlug naar huffs.
Als hij na geruime tijd ook thuis kwam, zei hij in het
begin niets dan 'n vriendelijk goede middag. Maar in
de loop van de avond, tegen de bedtijd van de
kleinere kinderen, zette hij zich bij hen aan tafel en
zegde hun het avondgebed te bidden: hij bad mee. —
En nog later zei hij tegen zijn vrouw: „wat mij vandaag is overkomen, weer ik niet, maar Coen ik vanmiddag in de hei en door de bossen zwierf, was het
opeens krek, alsof iemand mij bij de hand Ham en mij
leidde, de hei en het bos uit. Onderweg was het, of
mijn heel Leven voor mij open kwam te liggen, en dat
was zo zwart. Dat het zo zwart was, wist ik niet. En
ik zag in mijn verbeelding Maria van ooze kruiskapel
voor mij, Haar hart doorstoken met het zwaard, óók
door mij in daad, óók voor mij tot lijden. Ik kreeg diep
berouw . En als ik dicht bij de kapel kwam, was het,
alsof de hand mij losliet en ikzelf uit mijn eigen verder
diende te gaan en te besluiten. Wel, ivrouw, ik aarzelde nog. Maar ik ben tot aan de kapel doorgelopen en
ik ben in de kapel gaan knielen. Vrouw, nu ben ik
weer goed. Goed voor u en de kinderen, en vooral
goed voor 'Onze Lieve Heer."
De man is sinds, tot aan zijn zalig afsterven, de anderen een goed voorbeeld geweest.
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MARIA, DE BESCHERMSTER
( Gennep)

H

ET was in de oogsttijd van een bepaald gewas,

en alle manner en ook die vrouwen, die in
het huis konden worden gemist, waren in het
veld. Ook was er de man van een gezin, dat het niet
breed had, en hij werkte hard. Hij werkte hard, niet
enkel om de goede cent die ermee te verdienen viel,
maar daar hinges ook dreigende schoerwolken in de
lucht; en als een onweer losbrak, dan zou dat een
grote schade betekenen wanneer de werkzaamheden
in het veld niet voldoende klaar wares. De man was
al van de vroege morgen van huis weg, en de vrouw
wilde hem eten gaan brengen. Maar zij had niemand,
wie ze haar zuigeling, enigst kind nog, kon toevertrouwen. Ze durfde het kindje niet goed alleen te
later, terwiji haar man, die de hele dag al nog niets
over de lippen had gehad, Loch zeker wel wat gebracht
moest worden.
De vrouw had een grote devotie tot de Heilige
Maagd Maria. Ze hadden in huis een eenvoudige
plaatschilderij hanger, waarop Zij was afgebeeld als
Beschermster en Middelares.
Toes ging zij naar de wieg, en met een Ave Maria
plaatste zij de wieg order de schilderij en beval haar
kind aan Moeder Maria aan. Daarop ging ze naar het
veld met de etenspan.
Als haar man in haast at en de vrouw Tangs hem
stand, zag ze opeens in de verte zwarte rookwolken.
Wat kon dat zijn? Toch niet, dat hun huisje in brand
stand! De man zag het niet, omdat hij met de rug
erheen zat; en zij wilde het hem ook niet wijzen, bang
dat hij zich misschien ongerust zou maker en van het
werk weg zou Toper en dit misschien om niets was.
De schoer was nog niet doorgebroken, en gees bliksem was er in de lucht geweest; was er vuur in huis?
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En, zeer ongerust, zei ze haar man, dat er zo veel
werk in huis was, en dat hij de lege pan en de boterhammendoos en de blik maar mee zou brengen, en dat
zij dan maar gauw naar huis ging, ook om het kind. —
Ze vloog alshetware naar huis.
En ja, ze zag al als ze dichterbij kwam: hun huis stond
in brand. — „O Maria, en ons kind!" riep ze in vertwijfeling.
Maar als ze er kwam, en het yolk zag aankomen met
allerlei blusmiddelen, en zij het kind niet zag, liep ze
het huis binnen: en daar stond de wieg, geheel intakt,
temidden van al die viammen. Het vuur had noch de
wieg, noch het kind gedeerd. Moeder Maria, aan Wie
het kind was toevertroud, had het bewaard.
En, gelukkig, vigil ze haar man om de hals, die intussen de brand ook had gezien en was komen toesnellen.
Later, Coen de mensen in betere doen kwamen, hebben
zij een klein doeninkje gekocht in de Heiblok onder
Middelaar, en aldaar ter dankzegging een eenvoudig
Maria-veldkapelletje gebouwd.
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BRONNEN EN AANTEKENINGEN
Limburg houdt veel van Maria, en Maria veel van Limburg; men vindt dit weerspiegeld en bevestigd in geheel ons
volksleven. We geloven niet, dat er een gewest is dat zo
Mariaal is als ons gewest. Niet alleen de gegeven legenden
rand kapellen en beelden en zonder kapel of beeld bewijzen
het, maar we vinden door geheel Limburg overal de Mariadevotie apart beoefend en tot uiting komen; overal door ons
gewest ziet ge Maria-beeltenissen staan in kapellen en heiligenhuisjes, in grotten en tegen bomen, op 'n outer of in 'n
nis, op 'n standertje of ander 'n afdakje, in 'n huiske of cinder
'n koepeling (om maar te noemen buiten die wij in onze legenden aangaven: Eysden, Banholt, Bemelen, Wittem, Vijlen, Sint Gerlach, Valkenburg, Bocholtz, Chevremont, Molenberg, Schinnen, Schimmert, Susteren, Sint Odilienberg,
Vlodrop, Maasniel, Haelen, Nederweert, Blerik, Horst,
Wanssum, Siebengewald, Mook, enz.) , en zegt men u: hier
is 't voor een verhoring als men Maria bad voor een genezing, daar omdat de oogst ondanks tegenslag zo goed lukte,
elders wijl een goed huwelijk tot stand is gekomen, een zondaar zich bekeerde, men voor een zwaar examen slaagde, een
behouden terugkomst had, een zeker ongeluk werd vermeden,
uit dankbaarheid voor genoten voorspoed, een staking werd
afgewend met een goede oplossing, en meer, zonder dat men
u een legende vertelt.
Geen gewest is zo rijk aan Maria-legenden en vertellingen.
Men behoeft nu deze volksverhalen niet te geloven, doch
wel vinden wij in zovele legenden een kern van waarheid.
En wat een schone volksziel en volkskunst komt in ,deze
legenden zo goed en zo rein gelovig naar voren! En daarom
dienen wij onze schone legenden vooral te zien als de uiting
van kinderlijke verering en diep vertrouwen van het Limburgse yolk tot Onze Moeder Maria.
Ten overvloede delen wij nog mede, dat wij ons gaarne
onderwerpen aan de Dekreten van Paus Urbanus VIII en
andere Pausen, wanneer wij wonderbare feiten verhalen of
in daarvoor in aanmerking komende gevallen woorden gebruiken als heilig, verering, enz.; wij namen deze uit de yolksmond over.
Een onzer bedoelingen met deze publikatie is ook om een
volledige verzameling van de Limburgse Maria-legenden te
geven; wij vleien ons met de hoop daarin te zijn geslaagd.
Vele legenden en toegevoegde legenden zagen wij inderdaad
nog nergens gepubliceerd. Ter vergelijkende studie geven wij
de voornaamste algemene bronnen in boekvorm en publikaties
aan, terwijl wij bij elke legende nadere aanduidingen memo200

reren. Vanzelfsprekend zullen deze laatste, met het oog op
vele bijdragen in dag- en weekbladen en periodieken van onze
provincie, niet volledig kunnen zijn; wij beperkten ons tot de
voornaamste door ons gevondene. Bovendien hebben wij ons
elke legende door de volksmond laten vertellen en baseerden
wij ons in onze weergave in de eerste plaats hier op. 'n Enkele
verkregen legende lieten wij vervallen, omdat wij geen nadere aanwijzing uit het yolk vonden dat bedoelde legende
inderdaad leeft of leefde en wij dus moesten aannemen, dat
ze mogelijk de vrucht van vertelkunst, al of niet met een vrome bedoeling, van de schrijver was.
Wij geloven niet, dat een ander gewest van ons vaderland
kan Bogen op zovele en degelijke folkloristen-publicisten als
Limburg. Wat betreft de Maria-legenden kunnen wij autoriteits-namen noemen als A. F. van Beurden, W. H. Bours,
Th. Dorren, E. Franquinet, Jos. Habets, J. A. Hoens, Dr. E.
Jaspar, Mathias Kemp, Pierre Kemp, Gerh. Krekelberg, W.
Lenaers, P. Muller, Alf. Olterdissen, H. Roumen, Drs. W.
Roukens, Dr. D. Sassen, Prof. Dr. Jos. Schrijnen, H. H. Uyttenbroeck, J. Verzijl, Ad. Welters, H. Welters, enz. die alien
in boekvorm of in verspreide bijdragen vele onzer Marialegenden weergegeven of bewerkt hebben.

Algemene Brannen;
J. A. P. Kronenburg CssR Maria's Heerlijklieden in Nederland, vooral deel VI en VII;
Pierre Kemp:
i Limburgs Sagenboek, Maastricht
J .R. W. Sinninghe:
Ad. Welters Pr.;
H. Welters:
Publikaties in:

1925;
Limburgsch Sagenboek, Zutfen
1938:
De Lieve Vrouwkes van Limburg,
2e druk, Maastricht 1941;

Limburgsche Legenden, Sagen en
Sprookjes, deel I, Venlo, z.j.;
Publications de la Societe historique et Archêologique de Lim-

bourg 1-77, 1864-1947;
De Maasgouw, periodiek;
Limburgs Jaarboek, periodiek,
De Nedermaas, maandblad 19221941;
Limburg aan Christus, weekblad
19171941;
Serie-publikaties over Limburgse
Volkskunde in de Limb. Koerier
door J. A. Hoens en Gerh. Krekelberg.
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Nadere Aanduidingen:
MAASTRICHT, ONZE LIEVE VROUWE, STERRE
DER ZEE:
H. Welters, pag. 25, 26 — Ad. Welters, Legenden van de
Sterre der Zee — Kemp 27, 41 ,--, Sinninghe 108 — Kronenburg VI 289 — publ. Math. Kemp; B. Verbeek O.F.M. —
Nedermaas I 182, IX 141, 162 --- Limburg aan Christus 1937
148 ---, volksmond J. van Noorden, Maastricht.
MAASTRICHT, SINT SERVATIUS EN ONZE LIEVE
VROUW:
Kemp 1 —, Sinninghe 129 --- Fons Tuinstra, Legenden van
Sint Servatius -- volksmond J. van Noorden, Maastricht.
MAASTRICHT, DE DUIVEL BRENGT EEN KONTRAKT TERUG:
Kemp 244 --- publ. D. Sassen — volksmond G. Winthaegen,
Maastricht.
MAASTRICHT, EEN MARIA-BEELDJE IN BRAND
GESTOKEN :
LaChr. 1921 --- publ. D. Sassen --- volksmond H. Bus, E.
Jaspar, Maastricht.
MAASTRICHT, DOOR MARIA GERED:
LaChr. 1926 323 — volksmond H. Bus, Maastricht.
MAASTRICHT-SINT PIETER, De ROOFRIDDER VAN
LICHTENBERG:
Kemp 58 —, LaChr. 1925, 322 --- volksmond P. Duchateau,
V. Verstegen, Maastricht.
MAASTRICHT-WIJK, HET GESTOLEN MARIA,
BEELDJE:
Kemp 53 --- Sinninghe 120 --- volksmond V. Verstegen,
Maastricht.
MAASTRICHT-WIJK, DE DUIVEL ONDER DE VALSE GEDAANTE VAN MARIA:
Kemp 86 ,-- volksmond J. van Noorden, H. Bus, Maastricht.
MEERSSEN, DE VERZUIMDE BEDEVAART NAAR
SCHERPENHEUVEL:
Kemp 226 --- Sinninghe 264 — volksmond H. G. Lahaye,
Meerssen.
GEULLE, DE ZWARTE DOOM:
A. C. Kengen Pr., Llit Geul's verleden, 168 --, volksmond H.
Vranken, geb. te Geulle.
GEULLE , ONZE LIEVE VROUW IS TOCH WEER
EENS KLOOK:
A. C. Kengen Pr., Uit Geul's verleden, 403 —, volksmond H.
Vranken, geb. te Geulle.
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WIJLRE, DE DOOD VAN EEN BEELDSCHENNER:
Past. Schatten, Familieboek van onzen Tijd, 2e druk, 69 —
LaChr. 1932 250 --- volksmond W. H. Bours, Banholt; J. Kohl,
geb. Wijlre.
GULPEN, DE SPOTTER GESTRAFT:
Publ. W. H. Bours --- volksmond J. Collijn, geb. Gulpen.
WITTEM-EYS, HET MOEDER GODS-KAPELLETJE
TE EYS:
Kapl. Bemelmans, publ. Bijdragen Gesch. v. Eys — yolksmond H. v. d. Linden, Eys.
OUD-VALKENBURG, DE KAARTERS EN HET ROZEN KRANSGEBED:
Kemp 102 — LaChr. 1925 267 — volksmond T. Dorren to
Valkenburg.
HEERLEN,. DE IJZEREN HAMER:
Sinninghe 36 p-- Kleijntjes en Knippenberg, Limburgsche Sagen — publ. J. Peters, Heerlen --- volksmond J. H. Lemmens,
Heerlen.
HEERLEN, DE MAAIER VAN HEERLEN:
Kemp 236 --- Sinninghe 193 .-- yolks= Mevr. E. KengenLemmens, Heerlen.
KERKRADE, AAN DE FROWENSIPHA:
Dr. P. C. Bollen, Rodensia III 118, 119 -- volksmond J.
Houppermans, Kerkrade; Mej. Syb. Bisschops, geb. Kerkrade.
KERKRADE, DE VERZUIMDE BEDEVAART NAAR
KEVELAER:
Kemp 228 -- Sinninghe 264 -- volksmond J. Houppermans,
Kerkrade.
NIEUWENHAGEN. DE VERMISTE KOOPBRIEF :
LaChr. 1929 ...... publ. W. H. Bours --- volksmond J. J. Peelen,
Nieuwenhagen.
SCHAESBERG, FLOS CARMELI:
Kemp 34, 37 — Ad. Welters 73 —, Sinninghe 121, 124 --,
Nedermaas III 113, 137 — LaChr. 1926 106 — Mariaklokje
I no. 40 — volksmond J. J. Jongen, K. Franck, Schaesberg.
SCHAESBERG, DE VERGETEN BEDEVAART:
Kemp 232 --- Sinninghe 264 — volksmond K. Franck, Schaesberg.
BRUNSSUM, BRUNHILDE VAN STERRENBOS:
LaChr. 1932 215 --- publ. J. Peters --- volksmond J. Bisschops,
Brunssum en J. H. Lemmens, Heerlen.
GELEEN, DE KLUIZENAAR EN ONZE LIEVE
VROUW:
A. Bose, Dichtkrans aan Maria --, publ. J. A. Hoens — yolksmond P. Gijzen, Geleen .-- vergel. Nedermaas VIII 73.
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GELEEN-LUTTERADE, HET KAPELLETJE DAT
MOEST VERDWIJNEN:
LaChr. 1932, 215 (Dr. F. Feron) --- volksmond P. Gijzen,
Geleen.
STEIN, ONZE LIEVE VROUW OP DE HANEKRAAK:
Ad. Welters 91 --- A. Munstermans MSC, De Mariakapel
van Stein — volksmond A. Gubbels, Terwinselen.
URMOND, ONZE LIEVE VROUW VAN URMOND:
LaChr. 1923 — publ. J. A. Hoens — volksmond Mej. A. van
Hinsberg, geb. Urmond.
SITTARD, DE MADONNA VAN. SITTARD:
Kemp 41— Sinninghe 119 — Kronenburg VI --- Nedermaas
V 126 --- volksmond C. Tummers, Sittard.
SITTARD, ONZE LIEVE VROUW VAN HET HEILIG
HART:
H. Welters 46 --- Ad. Welters 85 --- volksmond Mej. B. Flieger. geb. Sittard.
ECHT, RIDDER ARNOLD, DIE ZIJN ZIEL HAD VERKOCHT:
H. Welters 158 --- Kemp 36 — volksmond J. Delsing, Echt
en L. Suylen, Roosteren. Aan de overzijde der Maas in Belg.
Limb. ander Maeseyck gaat een eendere legende.
ECHT, ONZE LIEVE VROUW OP DE SCHILBERG:
H. Welters 38 --- Ad. Welters 31 --- Kemp 32, 35 — Sinninghe 115 ---4 Kronenburg VI 478 --- LaChr. 1926 82 —
volksmond H. Maessen, Sittard.
ECHT, DE ZEVEN VOETVALLEN:
H. Welters 38 --- Ad. Welters 34 — Kemp 36 --- Sinninghe
125 — Nedermaas I 46 --- LaChr. 1926 50 — volksmond Mej.
M. Maas, Venray, vroeger Echt.
ECHT-PUTBROEK, HET STRAFFENDE MOEDER
GODS-BEELDJE:
Gerh. Krekelberg in Limb. Volkskunde L.K. 1926 p-- yolksmond Mej. M. Maas, vroeger Echt; J. Delsing, Echt.
STEVENSWEERT, DE MARIA-KAPEL OP DE BRAND
Ad. Welters 97 --- volksmond Mej. Bangers, Stevensweert.
WESSEM, ONZE LIEVE VROUW VAN WESSEM:
H. Welters 45 — Ad. Welters 135 --- Kemp 37 --- Sinninghe
120 --- LaChr. 1926 91 — volksmond E. Linssen, Neeritter.
THORN, HET WONDER VAN CANA:
Kronenburg VI --- Thietmar, Kroniek — Nedermaas VI 6 —
volksmond E. Linssen, Neeritter en J. Lennaerts, geb. Thorn.
THORN, LORETTO OP DE LINDEN:
H. Welters 31, 37 — A. Welters 103 — Kemp 36 --- Sinninghe 117 --- Kronenburg VI 379 --- Nedermaas VI 78, 87
— volksmond E. Linssen, Neeritter.
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HUNSEL, HET ZANGVEN:
Gerh. Krekelberg in Limb. Volksk. L.K. 1927
volksmond
E. Linssen, Neeritter; Mej. G. Kern, Heerlen, yr. Hu.
HEEL, HET LOURDES-KAPELLETJE VAN HEEL:
Med. Gerh. Krekelberg
volksmond M. Wagemans, Heel.
ROERMOND, ONZE LIEVE VROUW IN HET ZAND:
H. Welters 29 Ad. Welters 67 Kemp 27 — Sinninghe
105
Kronenburg VI 352 — J. C. Rats CssR, De Lieve
Vrouw in het Zand publ. A. F. van Beurden Nedermaas XII 225 LaChr. 1927 334; LaChr. 1924 308 yolksmond H. Willems, Roermond.
ROERMOND, EEN MARIA-BEELD KUST EEN EENVOUDIGE BROERER:
Publ. A. F. v. Beurden en Gerh. Krekelberg
LaChr. 1928
214 — volksmond H. Janssen, Roermond.
ROERMOND, HET MARIA-BEELDJE IN DE MUNSTERKERK:
LaChr. 1928 238; 1940 211
publ. Gerh. Krekelberg, Vlodrop — volksmond H. Janssen, H. Willems, Roermond.
ROERMOND, DE BRAND VAN ROERMOND:
Publ. A. F. van Beurden volksmond W. Willems, Roermond; Mej. M. van Gerwen, geb. Roermond.
WEERT, ONS LIEF VROUWKE VAN WEERT:
Ad. Welters 129 — Kronenburg VI — Bedevaartsfoldertje
0. L. Vr. van Weert volksmond S. Smeets, Weert.
NUNHEM, DE TWISTENDE NONNEKENS:
H. Welters 39 Kemp 35 — Sinninghe 113 Kronenburg
VI 320 LaChr. 1926 114 volksmond H. P. Roumen,
geb. Nunhem.
NEER, DE WITTE KAPEL:
Ad. Welters 35 Meded. Past. P. F. J. E. Goossen yolksmond J. Vestjens, Neer.
KESSEL, HET ONREIN VAATWERK:
Meded. Dr. J. L. Walch, Leiden volksmond J. Tebben,
geb. Kessel. Is een variant v. e. bekend middeleeuws Nederl.
Maria-legende.
HELDEN-PANNINGEN, ONZE LIEVE VROUW VAN
DE ZEVEN SMARTEN TE PANNINGEN:
Ad. Welters 37 — Foldertje: Mirakuleus Beeld van 0. L.
Vrouw to Panningen
volksmond J. Rutten, Heiden.
MEYEL, HET MARIA-ALTAARTJE:
Meded. Dr. J. L. Walch, Leiden
Mariaklokje II no. 31 --volksmond Mej. Sanders, Meyel.
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BELFELD, MARIA IN GEN LOO:
Ad. Welters 19 — volksmond Mej. M. Jacobs, Belfeld; A.
Camps, vr. Steijl.
TEGELEN, REDDING DOOR HET SKAPULIER:
Mariaklokje II no. 31 — volksmond J. Peeters, Venlo. Ver.haalinhoud is een onder de Limb. jeugd verspreide mening,
wordt op nog enkele plaatsen verteld zonder plaatsaanduiding : o.m. Miriam Lemmens (8 jr.) , Heerlen; Lowie Voermans (11 jr.), Venray.
VENLO, ONZE LIEVE VROUW VAN GENOOI:
Ad. Welters 123 --- Sinninghe 122 — J. L. A. van Oppen,
Past.-Dek.: De Genooier Kapel ---- publ. J. Verzijl --- Nedermaas VII 66; VIII 69 ,-- LaChr. 1927 151 --- Maasgouw I
203, 249 --- volksmond L. Peters, Venlo; Mej. M. Cox, geb.
Venlo.
VENLO, DE ZWARTE LIEVE VROUW:
Kemp 38 — Sinninghe 114 — Kronenburg VI 498 -- Nedermaas VI, 48, VIII 68 ---- publ. H. H. Uyttenbroeck — yolksmond J. Peeters, Venlo.
VENLO, HET ONZE LIEVE VROUWE-BEELD UIT
DE .GASTHUISKAPEL:
Sinninghe 121 --- Nedermaas VIII 68 p--- publ. H. H. Uyttenbroeck — volksmond L. Peters, geb. Venlo; J. Peeters,
Venlo.
VENLO, DE BIERBROUWER-BEELDENSTORMER:
Kemp 248 — Sinninghe 122 ---- Nedermaas VIII 68 --- yolksmond J. Peeters, Venlo.
ARCEN, EREPERT EN REINOLDA:
Nedermaas VII 56 (W. Cox) — volksmond Mej. Coenders,
Afferden. Sage-variant publ. H. H. Uyttenbroeck.
SEVENUM, HET WONDERBAAR SCHOT:
H. Welters 39 --- Ad. Welters 79 ---- Kemp 35 --- Sinninghe
125 — LaChr. 1926 35 -- volksmond P. Minten, M. Janssen,
Sevenum.
TIENRAY, KLEIN LOURDES:
H. Welters 40 — Ad. Welters 111 — Sinninghe 119 --Kronenburg VI — Nedermaas XIII 162 --- LaChr. 1930 162
— Meded. Past. Dinckels --- volksmond G. Wijnhoven to
Tienray.
VENRAY, DE WONDERE STEM:
volksmond Joh. Lemmens, H. van Baar, Venray; L. Strijbos,
Deurne.
VENRAY-00STRUM, ONZE LIEVE VROUW VAN
OOSTRUM:
Ad. Welters 61 --- Kemp 33 — Sinninghe 107 --- Kronenburg VI 213 .--- Rector v. Hegelsom, Pelgrimsboekje O.L.Vr.
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Nedermaas
publ. G. Verbeek, Heerlen
van Oostrum
LaChr. 1923 151, 159, 165 — volksmond Mevr.
XII 164
P. Lemmens-Jeuken, geb. Oostrum.
WELL, REDDING OP DE MAAS:
volksmond Mej. Petr. Jeuken, vroeger Wellerlooi; L. Strijbos,
geb. Deurne, payer op Kevelaer.
BERGEN, DE BLOEMENKRANS:
LaChr. 1925 263 A. Bose, Dichtkrans aan Maria —
Meded. Mevr. E. Kengen-Lemmens, Heerlen — volksmond
H. Goossens, Gennep; Mej. N. van Mill, Vierlingsbeek, yr.
Bergen.
AFFERDEN, DE KRUISKAPEL VAN DE ZEVEN
WEEN:
Meded. H. W. Rijniers, Afferden -Ad. Welters 13
volksmond Mej. D. Jansen, yr. Afferden.
GENNEP, MOEDER MARIA, BESCHERMSTER:
Gerh. Krekelberg in Limb. Volkskunde L.K. 1926 yolksmond J. Hendriks, Mook; H. Gommans, Venray, vr. Middelaar; H. Goossens, Gennep.
We begonnen de legenden en sagen van Limburg te beluisteren en verzamelen vanaf 1924, en publiceerden nadien ervan.
Voor de Maria-legenden in Limburg vooral klopte ons hart
warmer, en zo rijpte in ons het plan deze afzonderlijk in een
blijvende publikatie uit te doen geven. Heerlen, Aug. 1947.
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