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Kasteel Horn ligt als een sprookjesburcht in Neêrland's romantische Zuiden.
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Limburg
Het romantisch Zuiden
Een woord vooraf
Dit deeltje van ‘Ons mooie Nederland’ is bestemd voor al degenen, die Limburg
kennen, het bezochten en liefkregen, als een herinnering aan hun dagen en tochten,
in het mooie land van Maas en Geul, als een gedachtenis aan het vele, dat zij er zagen
en genoten.
Maar eveneens is dit boekje geschreven voor degenen, wien Limburg nog onbekend
bleef, om dezen in te leiden in de bijzondere atmosfeer van ons uiterste Zuiden, de
romantisch-dichterlijke atmosfeer, die er hangt over die kleurenrijkste, levendigste
en minst Hollandsche onzer provincies.
Samenwerking heb ik gezocht met Dr. Felix Rutten, den bekenden Limburgschen
dichter, die, als geen ander, de schoonheid van zijn romantisch geboorteland heeft
bezongen en beschreven en van wien ik wist, dat hij ook het onbekende Noorden de
aandacht zou schenken, welke het zoo zeer verdient. Wanneer de Hollander over
Limburg spreekt als schoonheidsland, bedoelt hij daar mede te dikwijls alleen de
Geulvallei. Voor velen toch resumeert de naam van Valkenburg ten onrechte het
hééle Zuiden. Om de aantrekkelijkheid van het heuvelende Zuiden, zóó algemeen
bekend, dat zij bijna spreekwoordelijk mag heeten, is - toeristiek gesproken - het
merkwaardige overige Limburg tot nog toe veel verwaarloosd, al is het opmerkelijk
om zijn oude kasteelen,
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mooi om zijn landschappen, eigenaardig door zijn tegenstelling met het Zuiden en
niet minder belangrijk om zijn historische herinneringen.
Wanneer hier, naast het streven om onze mooie zuidelijke provincie bekend te
maken aan geheel Nederland, met een enkel woord gewaagd wordt van het
Limburgsche vreemdelingenverkeer en het Limburgsche toerisme, waaraan ons boek
ook dienstbaar hoopt te zijn, dan dient allereerst gezegd, dat een der factoren, die er
toe heeft medegewerkt om het Noorden buiten de belangstelling der niet-Limburgers
te houden, het volstrekte ontbreken is van eenige naar buiten werkende organisatie
tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in heel Limburg.
Bereikbaar werd Noord-Limburg's rechter Maasoever eerst door den aanleg van
de Maas Buurtspoorweg Nijmegen - Venlo. De directie heeft aan het gemis van eenig
werkje over de streek, welke haar lijn uit het isolement ophief, tegemoet trachten te
komen door de uitgave van een rijk geïllustreerd boekje, in luchtige vlotheid
geschreven door Jhr. Jan Feith. De tramlijnen Venlo - Maasbree en Odiliënberg Roermond - Thorn, belangrijk voor Midden-Limburg, zijn eveneens van recenten
datum. De veranderde loop der groote sneltreinen, die nu van Holland over Weert
naar Maastricht snorren, hebben het eerste plaatsje uit zijn vereenzaming getrokken,
maar daartegenover ook Venlo thans vrijwel uitgeschakeld.
Zuid-Limburg heeft toeristiek onbetwistbaar een grooten voorsprong op de rest
der provincie, daar het landschapsschoon hier samengedrongen ligt binnen eng bestek,
zoodat men al wandelend van dorp tot dorp de streek kan doortrekken, zonder zich
gebonden te voelen aan verkeersmiddelen. Toch is het Zuiden ook hierin bevoorrecht,
want reeds jaren geleden werd de lijn Maastricht - Valkenburg - Aken, aangelegd,
terwijl die van Sittard - Kerkrade (Herzogenrath) het verkeer
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door de Geleenvallei vergemakkelijkte en Heerlen tot bloei bracht. Voeg bij deze
nog het lijntje van Heerlen via Klimmen naar Valkenburg, dat eenige jaren geleden
het toerisme ten goede kwam en men ziet duidelijk, dat hier de mooiste punten
gemakkelijk en snel bereikt kunnen worden. Ook het tramnet, dat de mijnen voor
Zuid-Limburg ten gevolge zullen hebben, zal menig nog thans vergeten dorpje de
baten brengen van een snel zich ontwikkelend zomersch toeristen-verkeer.
Ten slotte zij er hier op gewezen hoe de hoofdstad der provincie in normale tijden
door de stoomtram naar Glons, naar Maeseyk en naar Tongeren, naast de spoorwegen
naar de beide groote steden Luik en Aken, even over de grens, een aangewezen
toeristenstad was voor heel Zuid-Limburg.
Maar hoezeer de spoorlijnen ook het vreemdelingenverkeer hebben bevorderd,
hoezeer de Staatsspoorweg-Maatschappij door goedkoope reisgelegenheden
Zuid-Limburg nader heeft gebracht tot het vacantie-nemend Holland, ook zonder
één tramlijn zou Valkenburg toch een geliefkoosd verblijf voor vreemdelingen
geworden zijn. Hetzelfde bewijzen thans nog Gulpen en Epen. Wacht het eerste niet
reeds jarenlang op een tramverbinding langs den grooten straatweg met Maastricht
en Aken en ligt het laatste dorpje nog niet totaal afgesloten van de wereld? Maar
toch zijn de hotels ieder seizoen er vol, toch treft ge ook reeds in Geulle en Houthem,
in Meerssen en Beek ieder jaar meer en meer vreemdelingen, omdat Zuid-Limburg
ook voor hen, die er het fietsen te bezwaarlijk vinden om de lastige hoogten gevaarlijke hellingen treft ge telkens op uw weg - aanlokkelijk genoeg is als
onvolprezen wandeldorado.
Voor Noord- en Midden-Limburg is dit veel minder het geval. Daar toch zijn de
afstanden van plaats tot plaats te groot en is er over het algemeen te weinig
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afwisseling van landschappelijke schoonheid. Toch geeft de ‘Gids voor Roermond
en Omstreken’ meer dan één verlokkende wandeling aan en de wijdere omgeving
van Venlo zal - wanneer de Duitsche grens weer open is - een uitverkoren oord
blijken voor grootere voettochten. Voor fietsers is Noord- en Midden-Limburg vooral
een heerlijke streek, want de zandgrond en de effenheid van het terrein maken daar
de goede wegen mogelijk, die in het klei-vette heuvelige Zuiden zoo dikwijls pijnlijk
gemist worden.
Dit alles neemt niet weg, dat zoo we reeds schreven, Noord-Limburg ook op
toeristisch gebied bij het Zuiden achtergebleven is: het mist een ‘riviera’ zooals
Zuid-Limburg die heeft in zijn Geuldal.
Venlo, ruim met hotels voorzien, is en blijft niettemin een koopstad, die van hare
mooie ligging tot heden niet in 't minst partij getrokken heeft om toeristen een prettige
verpoozing te bieden. Nu ‘Venlo's Belang’ voor het bevorderen van het
vreemdelingenverkeer weinig kon zijn, droomt men er meer van een Maashaven,
dan van een ‘Kurort’.
Van nature aangewezen om een heerlijk rustig verblijf te vormen voor
vreemdelingen, die gezonde lucht en mooie wandelingen vragen, waren de dorpen
Well, Wansum en Geysteren; maar de rooiing der lanen van het Wellsch kasteel en
de ontbossching van het gebied van Geysteren hebben ten eenenmale deze
mogelijkheid te niet gedaan.
Met het oog op de nabijheid van Geysteren heeft Venray met eenige goede hotels
zich ook wel op den voorgrond geplaatst als toeristencentrum, maar het ontbreken
van stroomend water, de vereenzaming van het plaatsje in de wijde heidestreek,
misschien ook de aanwezigheid van het groote krankzinnigengesticht, waren minder
gunstige omstandigheden.
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Zoo bleef voor Noord-Limburg alleen het hotel de Plasmolen over, maar wie aldaar
zijn tenten opslaat, is alhaast geheel buiten de in dit deel beschreven provincie.
Ook Roermond, dat een ideaal woonstadje is wegens zijn vele goede scholen, zijn
op hoog peil gebracht vereenigingsleven en den royalen aanleg van zijn stratenplan,
heeft ondanks het bestaan van de vereeniging: ‘Roermonds Belang’ nog maar weinige
Hollanders verlokt tot een langer verblijf ter plaatse of in de kasteelenrijke omgeving.
Sittard eindelijk had door zijn gunstige ligging en de liefelijkheid zijner golvende
korenlanden het uitgangspunt moeten vormen voor de mooie haast onbekend gebleven
Geleenvallei. Het Duitsche spoorlijntje Tüddern - Geilenkirchen, de gemakkelijke
spoorverbinding over Heerlen met Valkenburg, de nabijheid van de schilderachtige
Maasvallei, die haar schoonheidsapotheose vindt in Geulle, zijn even veel
aantrekkelijkheden, die het lustige stadje van jolyt stempelen tot een aangewezen
middelpunt van zomersch verkeer. Maar Sittard heeft ondanks de bemoeiingen zijner
vereeniging ‘De Kollenberg’ maar weinig gedaan om menschen te trekken, behalve
in het jubileumjaar 1913 toen het een grootsch-opgezette tentoonstelling hield. Het
stedeke scheen, evenals Roermond genoeg te hebben aan zijn jaarlijksche
bedevaartgangers, die echter geleidelijk in aantal verminderen en sedert den oorlog
bijna geheel weg bleven.
Heerlen, dat met zijn Kneipp-inrichting ééns veel zieken trok, werd de industrieele
hoofdplaats van het Nederlandsche mijngebied en ging aldus voor het toerisme
verloren, zoodat er dan behalve de toeristen-dorpen van het Geuldal, alleen Maastricht
overblijft, dat zijn in 1889 opgerichte V.V. (die den on-Nederlandschen naam voerde
van ‘Maastricht Attractions’) nog zag opheffen.
De actieve en krachtige vereeniging: ‘Het Geuldal’,
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heeft, sedert Betsy Perk Neêrland's Zwitserland voor Holland ontdekte en beschreef,
alles gedaan, wat een goede vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
te doen heeft. In samenwerking met zustervereenigingen en de
Staatsspoorweg-Maatschappij werd op groote schaal reclame gemaakt voor dit uiterste
Zuiden. Zoo verrees hier hotel naast hotel, werd het Geuldal van Maastricht tot
Gulpen een zomeroord voor vrijaf zijnde stadsmenschen. Begrijpelijk, dat het in de
laatste kwart eeuw ook het meest beschreven en bezongen werd.
Want al hebben de bekende historievorschers A.J. Flament, A.F. van Beurden met
Welters en anderen ook het hunne er toe bijgedragen om het Noorden bekend te
maken, het Zuiden bleef vooral toch de aandacht trekken, vooreerst om zijn rijken
bodem en zijn zeldzame flora, maar ook om zijn ingewikkelde locale geschiedenis,
die ijverig bestudeerd is door Slanghen, Habets, Russel, Franquinet, Flament,
Goossens, M. Rutten, Th. Dorren, Hoens en andere Zuid-Limburgsche historici van
meer dan gewestelijke reputatie.
Tegenover Emile Seipgens, die te Roermond thuis hoorde en den nieuweren
romanschrijver Maas, welke de Peel zijn volle aandacht schonk, stelt het Zuiden het
letterkundige werk van Ecrivisse, Dautzenberg, Lambrechts Hurrelbrinck, Emile en
Frans Erens en vooral van Marie Koenen en Felix Rutten.
Ook de schilders lieten zich blijkbaar alleen nog maar door het romantische Zuiden
inspireeren. Daarvan getuigt uit den aard der zaak vooreerst de Maastrichtsche school
met Eberhard, Graafland, Windt, Jules Brouwers, maar ook vertellen dat de stukken
van Konijnenburg, Bogaerts, David Bautz, Willem van den Berg, Theo Goedvriend,
Ype Wenning, Gouwe en Van Maegeren.
Zij het om de industrie of om de schoonheid, om het
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uitgebreid hotelwezen of zelfs om den oorlog, die er rakelings aan voorbij ging, altijd
weer was het 't lokkende Zuiden, dat de aandacht trok boven de andere gouwen der
provincie en in het Zuiden zal dit jaar ook de glorie route gelegd worden van den
vijfden Bondswandelweg, die honderden en duizenden wandeltoeristen nader zal
weten te brengen tot land en volk van Zuid-Limburg.
Wij willen het Zuiden in niets te na doen en hebben aan dat bevoorrecht gedeelte
van de provincie ook een ruime - ja de ruimste - plaats gegeven in dit boekske. Maar
we hebben toch op menige pagina den wensch uitgesproken, dat de toerist eens
eindelijk moge inzien dat ook het Noorden en Midden van Limburg zijn
landschapscharme heeft, niet weinig verdienstelijk in beeld gebracht door den
bekenden photograaf Aug. F.M. Vogt, toen hij met een woonwagen van kasteel tot
kasteel trok door ‘onbekend’ Limburg.
Het is me een voorrecht, dat ik het lyrische proza van Dr. Felix Rutten kan
verluchten met de karakteristieke foto-beelden van Aug. F.W. Vogt. Daarnaast ben
ik een woord van dank verschuldigd aan verschillende amateurphotografen, die het
beste gaarne afstonden, wat er in de provincie was gemaakt, om deze uitgave te doen
zijn een aantrekkelijke reclame voor de Limburgsche schoone stad en het Limburgsche
romantische land. Hier dienen genoemd te worden Prof. Wismans te Rolduc en Dr.
W. Goossens te Maastricht, de hh. Charl Jelinger te Maastricht, Joseph Crolla en
Vermeulen te Valkenburg, Jean Bloemen, M. Boermans en Gebr. Janssen te Venlo,
terwijl zoowel de Katakombenstichting te Valkenburg als de
Rijksmonumentencommissie te 's-Gravenhage, door het ter reproductie afstaan van
belangrijke foto's, een blijk van gewaardeerde belangstelling in dit deel van ‘Ons
mooie Nederland’ gaven.
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Dr. Felix Rutten zoowel als ondergeteekende, mochten bij het samenstellen uit vele
plaatsen in Limburg belangrijke gegevens en aanwijzingen ontvangen, en zoo konden
wij ons reeds lang gerijpt plan dezen vorm van uitvoering geven. Zoo ontstond door
veler medewerking dit boekje, dat niet alleen den Nederlander wil wijzen op het
schoon van Zuid-Limburg, doch dat evenzeer het meest nog onbekende gedeelte van
Midden- en Noord-Limburg in woord en beeld nader wil brengen tot allen, die belang
stellen in de waardeering van ons mooi Limburg, in de toekomst van het Limburgsche
vreemdelingenverkeer en het Limburgsche toerisme.
Arnhem, Sprokkelmaand 1918.
D.J. VAN DER VEN.
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Zuid-Limburg is het Italië van Nederland.
Photo C. Jelinger.
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De poëzie van den Zuid-Limburgschen dorpsput.
Photo C. Jelinger.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

11

Hengelgenot aan de Molenbeek te Eijsden.
Photo C. Jelinger.
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Binnenplein van het kasteel van Kessel aan de Maas, met zijn bloeiende terrassen en geheimzinnige
kelderholen.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Ruïne van het slot Montforf, waar Reinald II van Gelder zijn vader gevangen hield (1326).
Photo. Aug. F.W. Vogt.
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Het wiel van het wentelend watermolenrad zingt overal in de Limburgsche beekjes.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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De Romaansche crypte te Rolduc, volgens Dr. Cuypers de schoonste, die hij in geheel Europa kende.
Photo prof. Goossens.
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Blanke bruidjes dragen het O.L. Vrouwebeeld langs de Maas naar Genooy.
Photo Gebr. Janssen.

Een groote vredesprocessie trekt statig door het Venlosche veld.
Photo Gebr. Janssen.
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Straatkapelletje aan den muur van een vervallen kerk, op het ‘Maasschriksel’ te Venlo.
Photo Gebr. Janssen.
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De beugelbaan, het typisch Limburgsch Zondagnamiddag-vermaak der dorpelingen.
Photo Aug. F.W. Vogt.

Het fanfare-minnende Limburg. De dorps-harmonie brengt een serenade voor 't huis van een achtbaar
ingezetene.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Panorama in het Geuldal.
Photo Jos. Crolla.
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Het gerestaureerde raadhuis te Gennep.
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Stadhuis van Venlo, een der prachtgebouwen van de Renaissance in Limburg (1595).
Photo Rijksmonumenten-commissie.
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Een praatje aan de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Overal verrijzen in het Limburgsche landschap torens van kerken, kapellen en kloosters.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Het stille land der Peelvennen.

Het oude kerkje van Afferden.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Brug en poorthuis van het kasteel van Arcen, dat de hechte muren zijner omwingerde hoeve
weerspiegelt in de slotgracht.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Een laatste overblijfsel van het versterkte stadje Arcen ligt als een romantische ruïne aan de Maas.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Een idyllisch rustplekje aan het Geldersche Kanaal bij De Hamer.

Het kasteel Well beurt zijn middeleeuwsche torens boven het groen.
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De watermolen te Alcen.

De windmolen van Well.
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Een oud kloosterhoekje te Venlo.
Photo Gebr. Janssen.
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Sic transit gloria mundi!
Photo Gebr. Janssen.
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De Munsterkerk te Roermond 1218-1224 door Dr. Cuypers gerestaureerd.
Photo Rijksmonumenten-commissie.
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De prachtige romaansche kerk te Sint Odiliënberg.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Het kasteel Hoensbroek.
Photo P.H. ter Meulen.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

33

Toren en loggia-muur van het kasteel Horn.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Gezicht op Sittard, als een nest in 't groen gelegen, gezien van den hoogen korenrijken Kollenberg.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Het ‘gebroken slot’ te Swalmen, dat men uit den trein ziet, aan de welige oevers van de Swalm.
Photo Aug. F.W. Vogt.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

36

Het Bokkenrijderskasteel van Herzogenrath, gezien van de hoogte van Rolduc, met het Duitsche
stadje in de diepte.
Photo Rolduc.
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Een der vier terrasvormig boven elkaar liggende vijvers in de boschrijke omgeving van Rolduc.
Photo Rolduc.
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De ruïne Eekholt ligt verscholen in liet weelderige heuvelland van Heerlen.
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Het kasteel van Wijlre met zijn bloeiende tuinen en monumentale sierpoorten.
Photo Jos. Crolla.
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De hoofdstraat te Gulpen, langs steile helling afdalend, tegenover de rijzende hoogte van den Gulpener
berg.
Photo J. van der Veen.
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Langs de oevers van de Geul in het toeristenstedeke Valkenburg.
Photo Jos. Crolla.
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Het prachtig slot Schaloen te Valkenburg, gezien door de arcade van de Lindenlaan die er den toegang
toe vormt.
Photo Jos. Crolla.
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Aan den voet van den Schaesberg, waar een heremiet zijn woon heeft, staan vroom drie heiligenbeeldjes
opgericht.
Photo Jos. Crolla.
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Een veulenweide op den Daelhemmerberg met op den achtergrond het ‘Vogelbosch’, een locaal
natuurpark, waar de in Limburg levende vogels een toevluchtsoord vinden en de wilde planten
ongestoord bloeien.
Photo Cohnen.
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Grazende koeien bij een der tallooze bodeminstortingen in het Valkenburgsche grottenland.
Photo Cohnen.
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Wat er onder het Valkenburgsche vogelbosch te zien is: model-mijnbedrijf onder de aarde; met
palissaden worden de mijngangen gestut en versterkt tegen instorting.
Photo Cohnen.

In het rijk van den Zwarten diamant. De gekapte steenkoolbrokken worden in wagentjes vervoerd
naar de losplaats onder den grond.
Photo Cohnen.
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De uitgang van de model-mijn te Valkenburg.
Photo Cohnen.
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De oorspronkelijke ‘Heksenkeuken’ in het park te Valkenburg, die nu tot achtergrond van het
openlucht-theater is ingericht.
Photo Cohnen.
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Romantische rotspartij in het Rotspark te Valkenburg. Bij alle toeristen bekend als het photographisch
atelier.
Photo Cohnen.
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De ingang tot de Domtillagroep van de Valkenburgsche Katakomben.
Photo Katakombenstichting.

De uitgevoerde reconstructie van de baseliek van Feliciscimus en Agapitus.
Photo Katakombenstichting.
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De doopkapel van Pontianus.
Photo Katakombenstiching.

In de Capella Graeca.
Photo Katakombenstichting.
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Oude vestingpoort van Valkenburg, op den weg naar het dorp Oud-Valkenberg.
Photo Jos. Crolla.
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De schilderachtige tweeling-watermolens, die te Valkenburg door de stroomende Geul gestuwd
worden.
Photo Jos. Crolla.
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Valkenburg in vogelvlucht gezien van den Belvedèreberg.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Panorama op Houthem-St. Gerbach.
Photo Jos. Crolla.
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Geulem is het eenige Nederlandsche dorp, waar de mensch nog holbewoner is.
Photo Jos. Crolla.
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De Geulemsche dorpsgenooten leven op, in en van de rotsen.
Photo Jos. Crolla.
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Het Maastrichtsche Vrijthof met de torens van Sint Jan en Sint Servaas
Photo C. Jelinger
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De Maasbrug te Maastricht van 1280 tot 1289 gebouwd, die de stad verbindt met de voorstad Wijk.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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De schilderachtige verdedigingsmuren te Maastricht. Op den voorgrond het Pater Vinktorentje, meer
naar achteren de gerestaureerde Helpoort
Photo Aug. F.W. Vogt.
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De imposante walmuur (1298-1300) van de vesting Maastricht, die geheel is blootgelegd bij den
bouw der kazerne in de aangrenzende ‘Kommen’.
Photo Ch. Jelinger.
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Het monumentale stadhuis te Maastricht.
Photo Rijksmonumenten-commissie.
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Het torengesierde front van de onderwijsinrichting te Rolduc.
Photo Rolduc.
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Panorama van den Pietersberg op Maastricht en de Maasvallei.
Photo C. Jelinger.
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Doorkijkje van Slavante op Eysden en Gronsveld.
Photo C. Jelinger.
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In de groene beemden van de peppel-gezoomde Maasvallei.
Photo C. Jelinger.
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Op den Sint Pietersberg. De ‘Koningin Wilhelminaweg’ voert naar het Chalet, waar de wandelaar
kan uitrusten, in het gezicht van het grootsche panorama.
Photo C. Jelinger.
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De krijtrotsen, die hun blinkend gele wanden beuren langs het kanaal in de buurt van Maastricht.
Photo C. Jelinger.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

69

Limburgs uiterste Zuidpunt. Hoog op den St. Pietersberg staat de ruïne Lichtenberg van waar men
diep in het verwoeste Belgische land kan zien.
Photo Aug. F.W. Vogt.
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Het monumentale kasteel van Eysden.
Photo C. Jelinger.
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Een treinrit van Sittard over Heerlen en Valkenburg naar Maastricht is rijk aan afwisseling en brengt
den toerist over bergen en door ravijnen.
Photo Jos. Crolla.
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Zomermiddag aan de Geul.
Photo C. Jelinger.
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Land en liên
O Limburg, mijn geboortegrond,
Vóór alles op dit wijde rond
Van schoone wereldrijken,
Blijft mij uw lieve schoonheid waard:
Mijn onbesnoeide, groene gaard,
Waar vind Ik uw gelijke?

Italië begint in Limburg.
Men kan de zuidelijkste onzer provincies niet in korter woorden kenschetsen. En
zoo het Italiaansche karakter van het Limburgsche landschap dan ook eerst in het
heuvelige Zuiden tot uitdrukking komt, toch zal er voor den volksaard als voor de
uiterlijke vormen van het leven in Limburg in hun gehéél, geen beter uitdrukking
gevonden worden.
Neem vooreerst het karakter van den Limburger zelf; waarom zou men 't beter
trachten te zeggen, dan de geleerde Van Ginniken het geschreven heeft in zijn boek
over de Nederlandsche taal:
‘De Limburgers, zoowel Zuid als Noord, West als Oost, zijn de Italianen van ons
land. Juist als hun oude stamgenooten bij Keulen aan den Rijn, zijn zij lichthartiger
en vroolijker, veel bewegelijker, veel veranderlijker, maar ook veel rijker van geest
dan de Hollanders niet alleen, maar dan de NoordBrabanders, Vlamingen en
Antwerpenaars bovendien. Zij hebben veel meer met de Luiker Walen gemeen, die
even wisselend en vol zijn als zij, met evenveel lust in feesten en optochten, gaarne
opgewonden praten bij een glas zwaar, rinsch bier: Lambick of Maastrichtsch. Daarbij
hoort en komt een levendige, dolle verbeelding, zich uitsprekend in allerlei
vertel-lingen en sagen, en soms ook wel eens in tamelijk
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avontuurlijke daden. Veel aanleg voor zang en muziek. Velen kunnen het den
Rijnlander Rückert nazeggen:
Ein denkendes Gefühl, ein innerlicher Sang
Ist alles was ich bin, was mir zu sein gelang.

Toch zijn ze verre van oppervlakkig en gewoonlijk veel scherpzinniger en geestiger
dan hun Noordelijke taalbroeders, die ze, fijne menschenkenners als ze zijn, o zoo
graag beetnemen en bij wie ze dan wel eens niet zonder reden den indruk van sluwe
geslepenheid wekken, die ze zelf liever als voorzichtige wijsheid betitelen. Veel
geleerden van grooten naam zijn in Limburg geboren en getogen. In Limburgsche
kloosters bloeien mystieke rozen. Ietwat neiging tot chauvinisme en opvliegende
woede ontsieren dezen schoonen aanleg.
Kortom, tegenover de perseveratie of secundaire functie der Hollanders, wordt
het temperament der Limburgers heel en al gedomineerd door de primaire functie:
d.w.z. den oogenblikkelijken indruk. Bovendien zijn zij ook emotioneel, hoewel
ietwat minder dan de Vlamingen, die mede door hun vlugger bewegelijke activiteit,
evenals zij, scherp bij de kalme Hollanders afsteken.’
Wat de taalgeleerde schreef, kan hoogstens hier en daar onderstreept of uitgebreid;
en al zegt hij 't niet uitdrukkelijk, het zit er toch genoegzaam in: het emotioneele, het
chauvinistische, het verbeeldingrijke en avontuurlustige ligt in het hart van den
Limburger ten grondslag aan de Limburgsche Romantiek.
De Limburgsche sentimentaliteit kent de zoetelijkheid der Duitsche niet, en
eveneens is de mystieke achtergrond der Vlaamsche zielsemotie haar vreemd. De
Limburgsche ziel is rationalistischer en gezonder. Maar zij is religieus en tevens
ontroerbaar, en deze twee eigenschappen gaven aan haar vele legenden een
vruchtbaren bodem. In de ziel van iederen Limburger is er een stuk poëzie verborgen;
zelfs waar het niet ontginbaar blijken zou, openbaart het zich;
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het openbaart zich telkens tastbaarder, wanneer het Limburg zelf geldt. Want Limburg
is ten slotte de poëzie van iederen Limburger, en hij brengt in dit gevoel zijne
religieuse ontroerbaarheid over; zoodat die liefde voor Limburg zelf - het teeken
waaraan men ze allen herkent - een bijna godsdienstig gevoel wordt.
Dit volk heeft maar weinig om zijn godsdienst te strijden gehad; zoo is zijn religie
meer gevoelszaak gebleven; en waar een emotioneel, een dichterlijkaangelegd volk
verschoond kon blijven van doctrinair verweer, daar werd de godsdienst dit volk des
te gemakkelijker een schoone droom, die de verbeelding doortintelt, de ziel verblijdt
en het leven zelf verguldt met zijn stralenden luister.
Waar nu de Roomsche eeredienst met zijn sterke zucht naar schoone uiterlijkheid
het openbare leven in Limburg doordringt, daar doemt Italië andermaal op; daar voelt
ge hoe land en volk er zich baadt in een bonten droom van heilige wonderheid, van
legendenrijke Romantiek.
Men heeft den jaarkrans maar na te gaan, van Kerstmis tot St. Martinusfeest: in
den heiligen nacht van Christi geboorte bloeit de mystieke roos van Jericho;
kersentwijgen die om St. Barbarasdag in het water gezet werden, werpen bloesem
en blad; dan fluisteren de boomen met elkander in de nachtelijke stilte, en de arme
klokken die verzonken liggen in des Duivels geweld, vangen aan te luiden. Op
Driekoningen gaan de kinderen rond met hun papieren ster, als waren zij op weg
naar Bethlehem. De Engelen strooien brood voor hen uit den hemel op halfvasten
(te Sittard), en zij brengen op Palmzondag den palmbezem vol snuisterijen aan hunne
bedjes (te Roermond en Venlo). In de Judasweek vliegen de klokken uit den kerktoren
en gaan naar Rome, om er den zegen te halen van den paus; en zij keeren op
Paaschzaterdag van daar met hun bronzen schooten vol geverfde eieren.
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Is het niet, of het wonder er lééft, als vloeide het er uit de altijd open kerken in de
luchten uit? Het omkranste kruis langs den weg houdt dien droom als op zijn armen
op; die zweeft om de gesierde veldkapelletjes en bloeit er als legende in de schaduw
der grijze heiligdommen; het mirakel wandelt met de zomerprocessies door het
bloeiende land, wanneer gelijk César Frank zong:
Dieu s'avance à travers les champs.

En verschijnt het niet, in den gloed der herfstvuren, zelfs in de straten der stad,
wanneer Sintermerten er door Venlo's volle straten rijdt?
Maar de Limburgsche Romantiek is er geen van grijze vroomheid alleen; zij heeft
er haar juichende keerzij in carnaval, in kermis en volksfeest. De godsdienst heeft
er de levensvreugde nooit gedrukt, en de menschen te Venlo zeggen dit in een
kenmerkende uitspraak: ‘goed naar de kerk en blij naar den dans’. ‘Onze lieve Heer
is geen boeman’, meenen de Limburgers, of ‘geen krententeller’, en zij vinden het
geen ontwijding om Zijn naam te gebruiken in hunne gezegden, als: ‘je zou me wijs
maken dat onze lieve Heer in een pereboom gezeten heeft’ - of met de beteekenis
van 's morgens héél vroeg: ‘éér onze lieve Heer de schoenen aan heeft’.
De Limburger - het is weer letterlijk de Italiaan - gaat met de bewoners van den
hemel om als met zijn goede vrienden. Een publieke pomp is hun een voetstuk en
een herberg geven zij hun naam. Zij dekken met hun fluweelen mantels zoo fokkerij
als roombereiding, en in dezen gedachtengang mag het aangestipt, dat er (te Limbricht)
een kermis is, die algemeen heet ‘de kermis van den doodstrijd’.
De kermis zelf zet altijd kerkelijk in, daar zij 't feest is van den kerkpatroon; maar
zij eindigt ook altijd met braspartij en dansmuziek. De processie treedt buiten de
liturgie der kerk en wordt de dorpsgebeurtenis bij uitnemendheid, wanneer zij met
schut-
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terij en fanfare, onder eerebogen en vlaggendoek, over de bestrooide wegen trekt.
Wel zijn de dichterlijke gebruiken van eertijds veelal in verval geraakt of vergeten.
De Meiliefkeuze bestaat niet meer, en te Venray leeft er nog maar een schaduw van
den ouden Meidans om den berkestam, wanneer men er twijgen hecht aan de huizen
der notabelen. Maar men haalt de laatste garve van den oogst nog feestelijk in op
verschillende plaatsen, en in het Valkenburgsche wordt een verhuizend pachter, met
versierde wagens, door zijn buren van 't oude huis naar de nieuwe woning gebracht.
De omstandigheden hebben den gesierden loteling doen verdwijnen, doch het
trekpaard in Venlo's straten blijft getuigen, met zijn koperen sieraden en roode franjes,
van de sierlievendheid der Limburgers. Nog blijft deze hoogtij vieren in den
gilde-optocht, als de schutters opgaan tot het vogelschieten, met hun bijldragers,
fluitspeler en tambour-maître, hun koning met den rammelenden sier der zilveren
platen, en de vaandrig die de vlag ‘slaat’, die ze opwerpt en opvangt en om zijn lijf
doet heenwentelen, tot hij in haar zwierende banen staat als in een levend vuur.
Zoo het Limburgsche landschap in de schaduw zijner kloosters en kapellen een
legendenrijke liefelijkheid ademt, als het kleurrijk verluchte blad van een oud missaal,
welk een hartstocht slaapt er niet in zijn diepten en dalen, welk een sombere romantiek
spookt er niet met de herinnering zijner Bokkenrijders over de heuvels van zijn
Zuiden! De sage rankt en bloeit er welig voort om zijn burchten in puin, zijn rotsen
en ruigten en heitoppen; en zij spiegelt haar peinzend gelaat in het zilver van een
schepenloozen stroom.
Zoo hangt er met een droom van religieuze wonderheid over de Limburgsche
gouwen ook een vizioen van zinnelijk-romantische pracht, en in een feest van
stralende kleuren in stijgende gamma, viert de levensvreugde, met Rubens' lokkende
dartelheid, er triomfantelijk hooggetij.
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Zoo begint Italië in Limburg; in het Limburgsche leven als in het Limburgsch gemoed
klinkt de zuidelijke toon door; maar ook bloeit de schoonheid van zuidelijker
landschap, in Zuid-Limburg althans, in een weidschen zwier van lijnen, in een weligen
overvloed van kleur.
Hier is Limburg bont van een verrukkelijke afwisseling, van een overweldigende
verscheidenheid. Af en aan wentelen de heuvelingen, de velden en bosschen, de
beemden en boomgaarden, met diepliggend klotsend water daartusschen, en ‘holle
wegen’. De stille hellingen rijzen, de huizenkransen tuimelen, in bloesem en
boomengroen wegrollend. Daar liggen oude grauwe landhuizen half in puin.
Kerktorens pieken er bij velen tegelijk omhoog, àl her en der. Het is een wijd gewemel
van rusteloos stijgende en zijgende, zwenkende en zinkende, kringelende en
kantelende lijnen, met plotseling soms dennenkuiven opdoemend uit de wiegewagende
zee van het gouden koren, of majestatisch in een klarend verschiet de fonkelende
Maas.
Zie Limburg als de bloesem ontluikt, wanneer de boomen er donzig staan of ze
sneeuw droegen, gelijk witte wolken neergedaald op den rand der heuvelrij, om het
roodgedaakte dorp. Hoe is 't er dan wit en wonderbaar, wanneer de perelaars als
sneeuwfonteinen zijn, en alle ooft het wonder over zich gekomen voelt, met al zijn
zwarte takken in het bloesemnet van den Mei verstrikt, tot ook de ronde appelboomen,
met een lang bepeinsd gebaar, de rozig-doorschenen waaiers openspreiden. Wanneer
de nachtegaal er dan ten avond zingt in de witte bloesemkronen, liggen langs den
heuvelrand de witte feeën van den nacht in droomen roerloos.
Schouw van éen dezer hoogten als klaver bloeit en boekweit, rood en wit, en
goudgeel lupine en koolzaad. Wit en purperig bloeien de aardappelen er tusschen,
en lichtblauw soms nog vlas. De wind strijkt de kuiven van het zwellend koren, of
het een wapperende franje was, blauwig en groen. Hoe ver-
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scheiden ook van toon - rogge, tarwe en haver - alles staat er vol van het wit en blauw
en paars en rood van het veelvuldig gebloemte daartusschen. Beemd en boomgaard
dammen de rijke korenvelden in, als gouden meren in het bloeiend land. Zoo staat
het er alles in vakken en vlakken, hoekig afgemeten, eindeloos samengesteld, tot een
schaakbord van kleuren naast elkander gezet in ruiten, een weelde van wisselende
kleurigheden, eindeloos uitgespreid.
En als in 't gouden zomeruur de maaier door de rijke halmen schrijdt en zeist, de
bindsters bukken en rapen, en de zware oogstwagens, als volgeladen schepen,
schokkend schuiven door het blonde land! Dan staan de opgestelde korenschooven,
rij aan rij tegen elkander leunend langs het hellend veld, alsof het de kampplaats was
van een leger in rust. Dan is het er, bij den opgang van de roode, ronde zomermaan,
geheel fantastisch.
Te voorjaar blank en groen, te zomer blond en blinkend, te herrefst bruin en purper
in zijn hei, en langs al zijn wegen en dellingen, door al zijn velden heen, overwoekerd
met een wilden overvloed van gebloemte, verheugt zich Limburg in een rijkdom van
kleur die onvergelijkelijk is. Maar het is geheel doorzongen bovendien, doorzinderd
van 't geruisch zijner boomkronen, zijner zangerige Canada's, doorgonsd van 't
gesuizel zijner rijpende aren en 't melodisch gevloei zijner vlotte beken, die klotsend
van zijn hoogten snellen, tot hun zilver wordt versplinterd in den diamanten regen
van het watersproeiend molenrad.
Is dat Italië? vraagt gij allicht.
Neen. Ik zal Limburg niet vergelijken met het onvergelijkelijke; alleen beweer ik,
dat er in Limburg, over leven, land en gemoed, een zweem van zuidelijkheid gespreid
ligt, tot een verrukking voor wie haar vinden, tot een geluk voor wie haar verstaan;
en dit ‘Italië in Nederland’, met de liefelijkheid zijner legendenrijke atmosfeer en
den rijken hartstocht zijner sagen-volle berggezichten, is het paradijs van ons eigen
land.
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Limburg is een oud land, al is 't de jongste onzer provincies, en het is misschien om
de ingewikkeldheid van de stof, dat de ontwikkelingsgang van deze Nederlandsche
provincie nog nooit werd te boek gesteld in een ‘Geschiedenis van Limburg’, al
wijdde de rijksarchivaris Flament er 250 bladzijden aan in de Publications de
Limbourg van 1911.
Des te ingewikkelder is de wordingsgeschiedenis van Limburg, wanneer men
bedenkt, dat er in de provincie die dezen naam draagt, thans nog maar vier plaatsjes
liggen, die behoorden tot het oude hertogdom, waarvan het huidige Limburg zijn
naam kreeg.
Limburg is een oud land, daar zich hier het oudste gedeelte bevindt van Neerlands
bodem. De groote rivieren, uit wier slib ons land zich gevormd heeft, hebben het
eerste vaste land gebouwd, waar nu Zuid-Limburg zijn heuvels opbeurt, en wel
datgene wat beneden een lijn ligt die men trekken kan van Hasselt over Susteren
naar Vlodrop. De vroegste ons bekende bewoners waren de Menapiërs in
Noord-Limburg, en de Eburonen in het Zuiden. Men kent de tragische geschiedenis
van deze laatsten, onder hun hoofdman Ambiorix, uit den veldtocht van Cesar, zooals
hij zelf dien beschreef. De Romeinen roeiden geheel dezen volksstam uit, en werden
daarin bijgestaan door de Menapiërs en andere omliggende volkeren, daar het dezen
toegestaan werd er te rooven wat zij halen konden en de Eburonen zelf als slaven
weg te voeren. Ambiorix verdween van het strijdtooneel, zonder dat iemand ooit
geweten heeft waar hij gebleven is.
Toen de Romeinen eenmaal heer en meester waren langs de Maasoevers, ontstond
er spoedig een nieuwe cultuur, waarvan de sporen overvloedig voorhanden zijn in
den bodem; ook leeft de herinnering daaraan nog in verschillende plaatsnamen voort.
Archivaris Habets was een der eerste vorschers naar dit verleden; zijn werk wordt
thans voortgezet door Dr. Goossens en Dr. Holwerda, die een aantal Romeinsche
hoeven en blokhuizen blootlegden. Romeinsche kolo-
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nisten bouwden er hun woningen temidden van het vruchtbare veld, op vrij groote
afstanden van elkander. Dwars door Zuid-Limburg liepen de twee Romeinsche
heerwegen van Maastricht naar Aken, en van Maastricht over Valkenburg en Heerlen
naar het Rijnland, terwijl een derde over Aken en Heerlen naar Tüddern (nu
Duitschland) leidde. Een vierde liep ongeveer evenwijdig aan de Maas, van Tongeren
uit naar het Noorden toe.
Zoo bewoonde tusschen de jaren 100 en 200 na Chr. een Romeinsche
boerenbevolking deze streken, niet zonder haar stempel blijvend te drukken op dit
land, waar de Romeinsche bouworde nog heden teruggevonden wordt in den aanleg
der landbouwerswoning. Het grondplan daarvan, de bouw om het binnenhof, als tal
van details, Ieemvakwerkbouw, typische afdaken, wijzen op het Romeinsche
voorbeeld, bij de rijkere kasteelen als bij de armelijke pachtershuizen. Doch niet
alleen kwamen er met architectonische overblijfselen ook munten, pannen en andere
voorwerpen aan 't licht, maar zelfs werden er Romeinsche begraafplaatsen
teruggevonden.
Toen de legioenen van Rome de Germanen niet langer krachtig konden stuiten bij
de Rijnoevers, werd ook deze Romeinsche kolonisatie, na een eeuw van bloei,
volkomen vernietigd door de overrompeling der doortrekkende stammen. Doch de
Franken maakten zich langzamerhand daarna van geheel Gallië meester en sinds ±
450 deelden de bewoners der Limburgsche Maasoevers de lotgevallen van dit volk.
Tot het hertogdom Limburg, dat in de middeleeuwen ontstond, behoorden maar
enkele plaatsen van de huidige provincie. Het grootste gedeelte hiervan was Geldersch,
Guliksch en Brabantsch gebied, terwijl een gewemel van kleinere staatjes daartusschen
krielde, zoodat de kaart van dit gewest in den feodalen tijd het voorkomen heeft eener
bonte lappensprei.
Het land bleef de ‘carrefour des nations’ tot de komst der Franschen (1794), die
geheel de landstreek
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tusschen Maas en Rijn veroverden. Toen kwam er een eind aan de tallooze
afzonderlijke machtsgebiedjes, waaruit de Nederlandsche provincie Limburg ging
opdoemen. In 1886 kreeg zij officieel haar eigen wapen, waarin om 't verleden der
landstreek blijvend te gedenken, de blazoenen van Gelder, Gulick, Valkenburg, Horn
en 't hertogdom waaraan zij haar naam dankt, werden opgenomen. Toen liet men
ook haar titel van ‘hertogdom’ varen.
't Was het toeval der historie, zoo niet de willekeur der staatslieden, die haar aldus
gevormd hadden; maar het ontbrak niet aan factoren die de bevolking, binnen haar
enge grenzen saamgedrongen, tot een spontaan gevoel van homogeniteit brachten,
al was deze op historischen grondslag hun ook vreemd. Land en volk groeide sedert
gezamenlijk tot een eenheid, die - hoe de historicus er zich misschien over verbaze
- den Limburger zélf nu de natuurlijkste zaak ter wereld schijnt.
Wie ook maar een oppervlakkigen kijk heeft op Limburg, zooals het daar heden
ligt, met grillige hoeken aan de Maas geregen, die het groene land doortrekt als een
zilveren draad, - wie alleen maar de uiterlijke verschijnselen waarneemt, zonder nog
te letten op den groei der historie en de mogelijke innerlijke verschillen in de
menschen, door verscheiden volksaard verklaard, - die zal Limburg als van zelf
sprekend verdeelen in drie groote stukken: het is de logica van den toerist. Hij zal
een lijn trekken tusschen Venlo en Roermond, om er Noord-Limburg te scheiden
van 't middelste gedeelte, en zijn denkbeeldige scheidingslijn zal samenvallen met
de grens van 't oude land van Kessel. Hij zal er een tweede trekken, even onder
Sittard, waar het heuvelige Zuiden begint, en die zal dan ongeveer samengaan met
de grens die er het voormalige Guliksche gebied afbakende. Wat daar boven ligt
noemt de toerist onwillekeurig Midden-Limburg; daar beneden begint het mooie
Zuiden.
Deze verdeeling zal de onze zijn in dit boekje.
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In Noord-Limburg
Stormwind, schuur de winterwegen,
Ruim de baan en veeg ze rein;
Wasch ze met een fikschen regen,
Droog ze met wat zonneschijn.
Mijn verlangen wil gaan varen.
Zoeler zomerwindje, suis!
Heimwee kende geen verjaren
En mijn ziel verlangt naar huis.

Voor den Hollander, die 't mooie Zuiden intrekt met zijn fiets, staan er drie wegen
open: of wel hij volgt van Nijmegen uit, den weg langs de Maas; of hij komt van
Boxmeer en houdt (met verwaarloozing van den rechteroever) den linker Maaskant;
of hij gaat van Deurne over Venray naar Venlo.
Deze laatste wijze om Limburg binnen te komen is, toeristisch gesproken, de beste.
Men rijdt dan dwars door de Peel, langs een pas nog eerst aangelegden grooten weg,
het Limburgsche landschap te gemoet als een beloofd land.
Daar is wel niets zoo aangrijpend als die eindelooze Peelvlakte, wanneer men pas
het frissche, lommerrijke Deurne met zijn schilderachtig kasteel in oogenschouw
genomen heeft. Plotseling ligt ze daar voor u, in al haar verlatenheid, de zandwoestijn,
de ruige vlakte, de doodsche eenzaamheid. Het groene land der bouwers en bosschen
wijkt achter u, als de kust wijkt wanneer men in zee gestoken is. Rondom breidt zich,
al ver en verder, de zee van zand en dorte, dor en bruin het meeste deel van 't jaar.
Zandstuivingen liggen er als lange witte golven verstard en strepen het dorre bruin
met heldere vegen. Waar de grond moerassig is, pluimt het welige gras, dat
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rosgele plekken afzet tusschen 't donkere heidekruid. Het gloeit met een mooi, warm
oranje, wanneer de laatste zonnestralen scheren over de wijde vlakte. En overigens
is er niets dan leegte, wijde leegte over woesten, wemelenden grond.
Nauwelijks op weg in die bange eenzaamheid, ziet men midden in 't land een
boomstronk rijzen. De wind heeft hem krom gewaaid en deerlijk gehavend. Daaronder
staat een kruis met een opschrift. Het is als een waarschuwing, als een laatste groet
van het land der levenden aan hen, die zich wagen in dit oord des doods. Vol
verwachting blikt de reiziger om zich heen en naar de andere zijde van de wereld,
waar hij het nieuwe land, de beloofde verte tegemoet ziet. Maar rondom is er niets
dan de blauw wegdoezelende einder, die als een ring ligt om de eindelooze woestenij.
Het is als een gevloekt land: en vroeger, toen er nog alleen maar een smal pad liep
dwars door dit eenzaam Peelgebied, was de indruk van sombere verlatenheid nog
grooter, was het geheele tafereel nog aangrijpender en kon men er zich, wanneer de
kruis-boom, ver naar den horizon toe, in den nevel verdween, op weg wanen met
Faust bij zijn tocht naar de wereld buiten de wereld der levenden.
Al spoedig rijzen de zwarte terpen op, de turfstapels, die de arbeiders in dit veld
des doods er hebben opgestapeld in eindelooze rijen, als groote katafalken. Somber
staan hunne donkere massa's uit het heidekruid omhoog, den nevel doordringend,
waar die als een ijle sluier zweeft over de uiterste boorden van het landschap. Donker
en doodsch-zwart staan zij in het licht der zon, die er de hette trillen doet bij haar
warmen brand. De voorjaarsdag heeft er goed stralen en lachen; de zomer mag er
zijn brandend blauw spannen van kim tot kim: de heide volhardt hardnekkig in haar
roerlooze onverschilligheid, stil en somber, maar grootsch in haar woesten trots, tot
de zengende Augustusmaand haar fakkel werpt in het

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

85
weerbarstig kruid en eindelijk de erica er zachtjes paars begint te branden. Dan is 't
als een vluchtige droom van nieuw leven over 't doode land. De heide glimlacht een
wijl. Maar de vreugd is van korten duur. Want de herfstnevel valt weer spoedig over
haar wijdte uit, en dooft het vluchtige gloeien der purperen beddingen. En de dorre
droefheid, de starre wezenloosheid ligt er weer voor vele maanden op het strakke,
zwijgende land der vereenzaming.
Welk een verrassing, wanneer de reizende eindelijk het rijzen ziet der bewoonde
wereld aan gene zijde! Als een vage kustlijn teekenen de sparrenbosschen hun
donkerte af door den nevel, die over den einder ligt uitgespreid. Zij naderen al meer
en meer, en donkeren dieper. De bosschen staan er als rotsen op uit een zee; men
ziet ze kapen en kusten vormen. Het schijnt een eiland in de eindeloosheid der grauwe
leegte... Maar het eiland groeit, en nieuwe kusten verschijnen. Nieuwe bergen doemen
op en strekken zich als bergketens in de verten uit. Zóó komen de boomen, de
bosschen, de dorpen uit den nevel opdagen, tot zij eindelijk, duidelijk waarneembaar
in hun wezen, en groen van kleur, daar voor u staan als een oase, als het beloofde
land.
Dan ziet gij nog eenmaal om, over de eindeloosheid van het Peelgebied, deze
wereld woest en ledig, alsof zij er sinds den morgen der schepping zoo lag, en met
een groote vreugd om het weergevondene, - boomen en huizen en gaarden, - snelt
gij door de gehuchten, die om Venray heen liggen in een wijden krans; en gij begrijpt
dat de vereering der streek liefkoozend aan dit dorp, dat een stadje zijn wil, den naam
gegeven heeft van ‘de Parel van de Peel’.
Venray (Rade = ontginning) is iets voor zich apart, de koningin van een eigen
wereldje. Van alles ver, zelfs van 't station waaraan 't een naam gaf, leeft Venray ‘Rooy’ heet 't hier - zijn eigen typisch leventje. Zijn markten zijn befaamd als zijn
kermissen. Daar heerscht een gulle vroolijkheid met een voor-
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beeldelooze gastvrijheid. Door de afzondering bleef de geest van ouds er langer in
stand, en zoowel genoegelijkheden als familieveeten laten 't plaatsje een eigenaardig
karakter van ouderwetschheid. De vrouwen houden er trouw aan de groote muts van
witte kanten, rijkelijk met lint en bloemen voorzien. En om deze eigenaardigheid,
als om 't dialect dat den Zuid-Limburger als ‘Hollandsch’ aandoet, vraagt men zich
in 't uiterste Zuiden wel eens af, of Venray nog wel tot Limburg behoort. De Bollandist
Henschenius, die er geëerd wordt met een gedenkteeken, liet zijn geboorteplaats den
roem van zijn geleerdheid. ‘Jerusalem’, heet er een bekende meisjeskostschool van
Urselinen, gesticht (1838) op de resten van een middeleeuwsch vrouwenklooster, en
Minderbroeders leiden er jonge levieten op. De veehandel van een in Limburg
overbekende familie gaf Venray bijna een wereldfaam, tot in Rusland toe.
De trots van Venray is het krankzinnigengesticht met zijn torens en tuinen, dat het
plaatsje uit de verte een voornaam aanzien geeft; maar zijn waarde voor den
kunstlievenden toerist wordt bepaald door zijn prachtig kerkgebouw, dat Venray
bestrijkt met zijn hooge daken en toren.
Het dagteekent uit de XIVde eeuw. Het inwendige, wijd doorwaaid en hoog
geschoord, treft door zijn ruime afmetingen, voor een dorpskerk ongewoon. Het kon
een kathedraal zijn. Mooie, wel veertig oude beelden en andere kunstvoorwerpen
stoffeeren dit edel gebouw met waardigen sier. Deze ‘beelden over de Peel’ heeten
hierheen gebracht uit de Meierij, toen ginds de beeldenstorm woedde. Venray, door
zijn Peel beschermd en buiten het net der strategische wegen, bleef voor plundering
en brandstichting bespaard. Maar wat geen beeldstormers verwoestten, verkwanselden
latere pastoors maar al te licht. Ook te Venray waren er van die soort.
De Venraysche hoofdkerk is toegewijd aan Sint Petrus, - wiens sleutels in het
gemeentewapen
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prijken, - maar de patrones van dit oord is Sint Oda († 726). Deze Schotsche
koningsdochter is een der liefelijkste bloemen uit den krans der Limburgsche heiligen.
Haar beeld in de kerk stelt haar voor met een ekster in de hand. Eksters verrieden
Oda, toen haar vader haar achtervolgde in de bosschen van Weert. Zij had te Luik
het gezicht der oogen teruggekregen en na een pelgrimstocht naar Rome, vestigde
zij zich in de afzondering van 't Peelland. Maar de jonkers uit de buurt maakten 't de
mooie heilige zoo lastig, dat zij Venray verliet voor Sint-Oedenrode (N.-Br.). Zij
nam met tranen afscheid van de landstreek en zegende het oord, van den heuvel waar
zij stond om 't een laatsten blik te wijden. ‘Soe omsiende - zegt een oud handschrift
- gesonde sie dat dorp Venrade; ende soe heyt die berch noch den omsienden berch.’
Een schilderachtig plekje in de dennenbosschen overschaduwt het kapelletje waar
de schutsvrouwe vereerd wordt.
Nauwelijks zijt ge in Limburg beland, of ge staat reeds midden in de wonderheid
der Roomsche legende. Oostrum heet het dorp, waar 't station zich bevindt. Het is
een beroemde bedevaartplaats. Het Mariabeeld dat er vereerd wordt, is door een boer
in 't vlas gevonden (± 1350).
Verder ligt Meerlo, het oude Myrlaer, welks heeren betrekkingen hadden met 't
Rijnland, vanwaar zij Sint Goar hier leerden kennen, den eremijt, die zijn kleederen
ophing aan een zonnestraal, en wiens gebeente de hulde van Karel den Groote ontving.
In een waardeloos baksteen kapelletje wordt hij te Meerlo aangeroepen tegen de
koude koorts.
Tienray (Swolgen) is een ander Mariaoord, waar omstreeks 1440 de eerste kapel
gebouwd is. Nu rijst er een Romaansche kerktoren, die 't sieraad is van 't landschap.
Gaan we Horst voorbij, na de oudheden zi]jner kerk gezien te hebben, dan rijst er
in 't veld van Sevenum
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weer een kapelletje, op de plek waar de Moedergods eenmaal een meisje gered heeft
van een wolf; juist wilde 't ondier haar bespringen, toen een schot knalde en de wolf
doodelijk getroffen neerstortte. Het kind had Maria een kapel beloofd in zijn
vertwijfeling, en de kapel verrees er tot dank.
Welk een sage had een fantasierijk volk, in een meer dichterlijken tijd dan deze,
niet kunnen scheppen uit 't verhaal dat de kroniek van Horst doet over Frans Clemens
van Furstenberg. Deze was een zonderling en daarom werd hij, ofschoon hij de oudste
zoon uit de familie was, door zijn vader alleen maar met den hof van Horst bedeeld.
De nieuwe vrijheer bewoonde zijn heerlijkheid, maar hij liet den hof vervallen, tot
zijn vrouw de woning ontvluchtte en hij eenzaam bleef in 't gebouw, dat ten ondergang
was gedoemd. Toen eindelijk het dak instortte, nam een zijner hoorigen hem op, en
de hooge heer brak het brood der armen aan de tafel van zijn knecht. Lang bleef de
dood voor hem uit. Hij was een en zeventig jaar toen hij stierf...
Welk een ballade zou hieruit zijn gegroeid, als deze geschiedenis maar ouder
geweest was dan de achttiende eeuw. Nu slaapt zij vergeten in de dorre bladeren der
historieboeken. Van den ouden burcht der Horster heerlijkheid is niets meer over
dan eenige onherkenbare brokstukken.
Het volksgeloof wil, dat er hier in de Peelmoerassen, als bij wolgen in een kuil,
ongedoopte klokken onder de aarde liggen, die de duivel in zijn geweld heeft. Zooals
àl de overigen die er in den Limburgschen grond verzonken slapen, luiden deze in
den Kerstnacht, als 't Christuskind geboren wordt.
De Peel was het gevloekte land. Die heide met haar bedriegelijke einders zonder
einde, was het oord der bange verschrikkingen. Dàt ligt in het volksverhaal van den
herder, die spokig door den nacht blijft omdolen, zoekend en zuchtend. Men vertelt
er bij, dat zijn hond hem nog altijd vergezelt door de schimmige
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ijlte der dauwuren, en in de klare nachten geërgerd naar de maan blaft.
In iedere nederzetting vertelde men er vroeger van verdwaalde vreemdelingen,
van geheimzinnig vermisten, die nooit weerom kwamen. Verhalen van menschen,
die van Meyel naar Sevenum wilden gaan en nooit belandden, gaven aanleiding tot
de volksspreuk, gezegd van iets, dat lang is zonder einde: ‘Het is van Meyel tot
Sevenum’.
Die leege ruimte, waarin Brabant zich verliest en Limburg somber opdoemt - men
zag het aan de kleur van den bodem en het hing er in de koortsademende lucht - was
een land van dood en donkerte, waarom men in de groene landen die er ver van
verwijderd lagen, in het bloeiende Zuiden, van de Peelstreek zei: dat de wereld er
met planken was dichtgespijkerd.
Heksen en spoken moesten er zich wel bij voorkeur ophouden en de wilde
vuurmannen waren er thuis, met hun rond, rood-gloeiend hoofd en den grijns die
deed verstijven. Het oord was onherbergzaam en de zode verraderlijk. Onvoorzien
zakte de reizende er in de diepte weg, zoo hij eenmaal het spoor bijster was, en hem
wachtte een trage maar zekere dood in het ongedolven graf van 't drassig veen.
Het moest wel het land der duivelen zijn, die zwarte, zwijgende, gruwzame vlakte
van brandbare zoden. Als plotseling in den drogen zomer het vuur er geheimzinnig
uitsloeg, was het, onder het angstig wentelen der kolommen van rook, alsof de hel
er openging.
Die bodem was gevloekt en bevond zich in boos geweld. Vertwijfeld zuchtten er
de verzonken klokken vergeefs om hun verlossing. En de moeder van den Satan
lachte met haar valschen grijnslach, spottend over het fronsend inktmeer ‘waarin zij
het pakje wiesch van haar zoon’.
Was het wonder dat de Peellui van eertijds er gebogen gingen en in zich gekeerd?
Hun leven was een bitter lijden. Zij heetten het een gewone arbeids-
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dag, wanneer zij 's morgens vóór den dageraad hun bedsteden verlaten hadden, om
twee uur ver de hei in te gaan, met een spekkoek op de vuist en de spade op den rug,
om eerst tegen den avond weer te keeren met een klein vrachtje turf. Het waren
moeizame gangen door het warrelige kruid en de sompen, met hun schokkende
voertuigjes, en hun koeien als katten, zoo mager en zoo min. En van de schamelheid
zijner plaggen had er de heikeuter nog eerst den langen weg te gaan tot de burgers
van Venlo, eer hij de winst van zijn arbeid ingeruild zag tegen 't noodige voor een
schraal bestaan.
Het toeval had hen binnen den ring dezer grauwe einders gezet, en zij hadden zich,
ondanks den vloek die er schijnbaar rustte, met al de vezels van hun wezen ingeleefd
in dezen bodem. Zij leefden elk voor zich. Zij kaartten bij den open haard en
verkortten er bij zijn schijnsel elkanders lange avonden met verhalen. Er was een
vaag vermoeden onder hen van schatten, die de heide borg.
Zóó waren zij vergroeid met hun heim, dat zij, ieder op zijn eigen dorp, geen
vreemde vrijers duldden. Dan vochten zij met hen ten bloede. Saamhoorigheidsgevoel,
ontwikkeld door de afzondering, bevorderde den onderlingen vrede voor de
buurtschappen. Maar oude veeten van dorp tot dorp, verstoorden er bestendig de
rust. En de hooge regeeringen bakenden de verschillende gebieden en landbezittingen
voor hen af, met ‘vredespalen’, stomme getuigen van halsstarrige aanspraken, en
terechtwijzingen hunner trotskoppigheid.
Zoo twistten zij onderling om het land, dat niemand van de groote heeren begeerde
om zijn armoede. Armoede leerde hun gelaten lijden; de nooddruft leerde hun arbeid.
In stom berusten, ouder gewoonte, hielden zij moedig vol. Zij droegen het, hoe de
koorts hun nederzettingen besloop, hoe 't verborgen water hun woningen belaagde,
hoe de winteroverstrooming hen uit hun hutten dreef, zoodat zij hun vee stalden
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binnen den kerkhofmuur te Sevenum, het vastleggend aan de ijzeren ringen die men
er nog ziet tusschen de verweerde steenen.
Zij duldden gelaten, en over hun rieten dak donsde fluweelig, zachtgroen mos, als
een schemer van hoop....
Tot op een dag eens uit de zwarte zoden opgegraven werd een ridder: een gouden
held, in wapenrusting, met zwaard en helm.
Het heette dat er een Romeinsch tribuun gevonden was. De geleerden speurden
bedachtzaam de antieke stukken na. Maar het Peelvolk stak de hoofden bijeen en
fluisterde. Het Peelvolk vertelde verder van de wonderen, die er opgerezen waren in
zijn verbeelding: de Peelschat was gevonden, de gouden schat, het mateloos fortuin,
de stralende rijkdommen.
Doch de gouden ridder viel tot stof uit elkaar, onder de brilleglazen der cijferende
wijzen.
Intusschen was de Peelschat tòch gevonden. Plotseling was men er zich van bewust
geworden: graafwerk, waterafvoer, coöperatie, kunstmest, renteloos voorschot van
Staatswege... En de gore dorpen breidden zich uit tot groene oasen in de bruine
woestenij. Met de ontginning was de nieuwe tijd geboren. De vruchtbaarheid greep
zegevierend om zich heen.
En het gevloekte land rolde langzaam zijn wijdte samen, als een zwart tapijt, en
week rondom, en week, en wijkt nog altijd verder.
Nergens beter dan in de wijde verlorenheid der Peelvelden heeft de oude woning
van den noordelijken Limburger haar oorspronkelijken vorm bewaard. Gij vindt ze
er van Gennep tot Swalmen, op het onverwachtst altijd, wanneer gij maar uittijgt
met goeden speurzin, - die woningen, te armoedig om huizen te heeten, en om hutten
te wezen toch weer van omvang te breed.
Ze staan van het westen afgewend en hun vensters

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

92
zoeken het zuiden of 't oosten. Langs den achterkant houden wilde heggen ze schuil,
en liefst ook berkenhout, daar dit 't vuur afweert. Zij vreezen den kouden wind en
den regen. Hun rietdaken dalen haast tot den grond af, als vroegen zij den bodem
steun, als hielden zij hem vast met de handen. Hun donker dak heeft van den bodem
de kleur; maar het beschermende mos daarop houdt gemeenschap met de
beschermende boomen daaroverheen. Zij begaven zich in de schutse der boomen,
fruitboom en spar, en vertrouwen op de kracht der knoestige stammen en hun
schaduwende armen.
Zoo hurken zij er neer, voor den storm beducht. Waar deze onder hun nok mocht
willen nestelen en zich inwroeten, houden ze hun puntgevel afgeknot, zoodat het
waaien in zijn vaart er lichtelijk over glijdt.
Beducht voor 't kwaad dat van de spokige heide mocht komen, dragen zij op hun
voorhoofd een wit kruis, met kalk gestreken boven den deurstijl. En angstig zien de
kleine ruitjes, in lood gevat, uit de enge ramen beneden.
Zij zijn bescheiden en de deur is laag. Zij zijn niet nieuwsgierig: hun vensters zijn
niet talrijk. Zij zijn goedig en gedwee, die oude huizen, - zooals oude besjes zijn, die
veel gedragen hebben, daar zij veel dagen zagen en weten wat het leven is.
Want het leven is strijd te midden van het wilde, stormbeloopen ven, en het
daagsche brood heeft er de bitterheid van 't zweet der harde inspanning.
Zoo liggen ze er, als weggevaagd onder de hooge luchten, verloren in het wijde
ruim der rondende wereld, vreemd en stil gehoorzaam. En vredig hurken zij er in
welgerustheid, daar zij leerden verduren zonder gemor.
Het zijn de huizen, zooals de oude Kelten er hier gebouwd hebben op den
zandgrond, nadat zij door sterkere volksstammen van de klei verdreven waren. Gelijk
de Romeinsche beneden Roermond, zoo is de Frankische bouwvorm voor het noorden
de gewone.
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Drie vensters vertoont de voorgevel; naast de deur, links daarvan voor den
binnenkomende, staat een grooter raam, terwijl er onder de hangende vleugels van
het dak, op iedere zijde, een veel kleiner is aangebracht.
Binnentredend, bevindt men zich in een groote ruimte; de boeren noemen die ‘het
huis’. Daar is de groote haard onder de open schouw, - als er reeds geen kachels
staan onder den schoorsteenmantel. Naast den haard was er een nis, waarin de bewoner
zijn koperen lampje plaatste, voor een kleine ruit, waardoor hij in den stal keek. Want
eerst de stal, en daarna de schuur, waar de zoons en knechten sliepen, lagen in het
verlengde van ‘het huis’ onder hetzelfde dak.
Rechts van den ingang betreedt de bezoeker de kemenade, de meisjeskamer;
daarachter is de spoelkeuken, die ze ‘het stort’ noemen. Links van ‘het huis’ is de
slaapkamer van den baas, die nu ‘de stoofkamer’ heet, sinds er een kachel is geplaatst.
Nu dient die kamer tot woonvertrek. Dat is de modernisatie van 't oude.
Zoo zijn er nog, de oude overlevering getrouw, al is de inwendige schikking
gewijzigd en het uiterlijke soms veranderd. Maar over 't algemeen zijn ze nog licht
herkenbaar als de primitieven van eens.
In een dier oudste huizen van Sevenum heb 'k mijn voeten gezet, op het
merkwaardigste plaveisel dat 'k nog ooit in Limburg zag. De Zuid-Limburger bevloert
met klei; maar hier lag een mozaïekbodem van keisteentjes. Ruw, maar niet onschoon
was 't geheel. De keien liggen in figuren, heldere en donkere, groote ruiten vormend,
vast naast elkaar; middenin bevindt zich het monogram I.H.S. tusschen de letters
van de namen der eerste bewoners, die den vloer legden, met het jaartal van het werk.
De boer en de boerin schudden hun oude hoofden over mijn verbazing. Was dit
dan zoo vreemd? Ze hadden er hun schoenen op versleten, hun oud leven lang, sinds
hun jeugd!
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Van Venray uit had de reiziger, langs een schilderachtigen weg door de bosschen,
waar een kapel en een bron hem S. Willibrord herinnert, naar Geysteren kunnen
wandelen; maar het zou jammer zijn, de dorpen te verwaarloozen die tusschen Blerik
en Geysteren liggen op den linkeroever der Maas. Het is, van Venlo uit, een flinke
fietstocht voor een namiddag, en langs dezen weg, evenals langs den terugtocht over
Well en Arcen, zal de bezoeker voor zijn oog ontrold zien de ietwat melancholische,
maar zeker niet weinig schilderachtige schoonheid van het Noord-Limburgsche
landschap.
Het eerste dorp aan deze zijde van de Maas is Grubbenvorst; dit schijnt het oude
‘Vurst’ in een oorkonde van 1144 genoemd; maar eveneens vindt men den naam
‘huysz Grobben’ in oude papieren. De oude heerlijkheid ging in verschillende handen
over, eer de bekende Schenck's van Nydeggen ook hier meester waren. De laatste
bezitters waren uit 't geslacht van Hoensbroeck.
Onder rondende kastanjes, door hagen en wilde struiken omringd, naast een
boerderij die er den toegang van bewaakt, ligt er de verlaten slot-ruïne. 't Kasteel
werd door de benden van Margaretha van Oostenrijk verwoest. Het gras kuift om
den voet van 't verweerde puin. Als droomen van 't verleden ranken er ten zomer,
uit de stille plassen, de witte waterlelies op. Daar achter stroomt de Maas met snellen
golfslag voorbij. Over den weg leunen de bosschen als luisterend naar hun eigen
gezang. Het slotpark is nu een weide, waar bonte koeien rustig grazen. Het statig
huis, dat er éens zijn schaduw beschermend over de landstreek wierp, staat er nu
verweerd, welhaast verdwenen, als het ‘gebroken Slot’. En de witte vrouw boet er
hare misdaad.
Lottum zou tolgeld (tributum) beteekenen, en er dus op wijzen dat de Romeinen
hier een tol aan de Maas hadden. Volgens 't volksverhaal is 't echter anders. De oude
landsheeren, die niet wisten tot welk gebied
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dit troepje arme huizen behoorde, zeiden onder elkander om tot een besluit te komen:
lot er om, en lieten 't lot beslissen. De naam tuigt voor zijn onwaarde, zegt de
plaagzieke gebuur. Lottum was eertijds een leen der Benedictinessen van Neuss, eer
't onder Kessel kwam. S. Willibrord preekte er 't evangelie. Een doopvont uit de XIde
eeuw en eenige oude beelden, schilderijen en twee dubbele triptieken maken de kerk
bezienswaardig. Het altaarstuk is van den Roermondschen schilder Frans Douven
(† 1727).
Broeckhuysen dat volgt, en Broeckhuysenvorst dat er bijna aan vast ligt, waren
beide heerlijkheden en kwamen aan de Schenck's van Nydeggen. De steenen doopvont
(XIde eeuw) te Broeckhuysenvorst, wijst op de oudheid der parochie. Het oude witte
huis, tusschen zijn groene gracht, vormt een schilderachtig plekje, eer men het wijde
veld ingaat, waar eerst veel later Blitterswijk opdoemt.
De naam van dit dorp wordt met de Noorsche mythologie in verband gebracht
(Blittar) alsook met de taal der oude Romeinen die 't ‘vicus ad littoram’ genoemd
zouden hebben. 't Was weer een heerlijkheid. Het oude huis, een vierkant gebouw,
met klein binnenplaatsje, met toren in 't front, beurt nog het wapenschild met de
kwartieren van Dirck van Lynden en Helwich Vijgh (1619); maar 't geheel, in later
tijd vergroot, is deerlijk verhaspeld, toen er in de laatste jaren een nonnenklooster
van gemaakt werd.
Blitterswijk heeft ook een hervormd kerkje. De Roomsche kerk verdient bezichtigd
om eenige oude schilderingen, die in 1878 op rijkskosten hersteld zijn. De
hoofdvoorstelling is die van S. Christoffel, die het kind Jezus door een stroom draagt,
steunend op een grooten tak. Wat er onder zijn beenen in het water krioelt, is curieus,
en men zal er zeker het kleine monnikje (cucuphas) opmerken, dat uit een venster
van den oever, met een lantaarn, den wadenden reizigerspatroon bijlicht. Langs den
oever der rivieren in Roomsche landen, is de vereering van S. Christoffel
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niet vreemd, en in Limburg is hij overbekend als patroon van Roermond.
In dit afgezonderde deel van Limburg hebben verschillende volksgebruiken langer
dan elders stand gehouden. Dr. Jos. Schrijnen spreekt in zijn boek ‘Nederlandsche
Volkskunde’ over den Doodendans, een dansavond bij vioolmuziek, dat een
Bacchusfeest voor de jongens was. De jonge meisjes zorgden jaarlijks voor den
optocht van de Pinksterbruid. Hiertoe werd een kind gekozen, dat met bloemen
getooid, onder een sluier verborgen, door de vriendinnen door 't dorp werd gedragen,
waarbij 't volgende liedje gezongen werd, dat als proeve van volkszang hier mag
vermeld:
Daar komt de vurige Pinksterbloem aan,
Daar komt zij aangegangen,
Met een schoon rozenhoedjen op,
Al met twee bloeiende wangen.
Dat zingen de vogeltjes jong en oud.
Zij dansen en zij springen.
Allé, allé, goudamathee,
Zoo fijn, zoo fijn als rozemarijn..
Pinksterbloem is opgestaan,
Alleen, alleen ter rust gegaan,
Al met twee bloeiende wangen,
Al met een gouden wagen,
Al met een gouden zweepstok,
Met een schoon rozenhoedje op.

En natuurlijk werd er inzameling bij gehouden, waarom de laatste regel luidde:
En al mijn geld en goed is op!

Wanssum heeft niets bizonders, maar 't is een mooi plekje, zooals het kleine dorp
daar aan beide zijden van zijn grooten vijver onder de wilde kastanjes ligt; het vormt
den toegang tot 't uiterste dorp van Limburg, van dezen Maasoever, dat bekoorlijke
plaatsje waarvan men een jaar geleden nog schrijven kon, dat 't het mooiste was van
heel Noord-Limburg: Geysteren.
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Het mocht het laatste in de rij komen: het stond in schoonheid vooraan. Men moest
het zien, als de boomen stierven in de bronzen, purperen of gouden pracht van den
herfst, als zij de volle weelde droegen van den zengenden zomer. Mooi was het dorp
met den toren zijner fijn gevormde, ranke kerk, die in de rijke dreven zag en over de
groene grasvelden en tuinen van 't kasteel. Maar mooi was 't met zijn kasteel vooral,
dat er lag te midden zijner lanen in een nest van groen lommer, in een wondere
atmosfeer van zonnig duister en koele schaduw. Door een prachtig bosch van beuken
en oude bronzige dennen, het Sint-Annabosch, was het Brabantsch domein aan den
blik verborgen.
Zoo was 't er eens. Maar nu!... Met verontwaardiging over het gepleegde, moet
ieder er tot zijn ontsteltenis zien, dat al die schoonheid der natuur, is vernietigd. De
boomen zijn geveld, het bosch is gesloopt. Het kasteel zelf ziet er nu uit als een
geplukte vogel.
Dat heeft de oorlog ons land gedaan.
Liefst wendt men zich van de verwoesting af met andere gedachten. De historie
verhaalt er niet heel veel van ‘dat huysken te Geysteren’, dat zijn naam misschien
aan 't Romeinsche ‘castellum’ dankt. Johan van Stralen, de oudst bekende heer, droeg
de villa in 1304 aan den hertog van Gelder in leen op. Dé vereenigde Provinciën
slechtten het slot en de Spanjaarden staken het later nog eens in brand. Met vreugde
herdenkt men er Johannes Vincensius van Schellart, die 't er later zoo schilderachtig
herbouwde.
Zoo staat het er nu, niet als een der typisch Limburgsche kasteelen, noch als een
Nederlandsch heerenhuis, maar geheel als een stuk fantasie, merkwaardig door een
Italiaanschen binnenhof.
Een Romeinsch atrium, een Florentijnsche zuilengang, een Italiaansch pronkstuk
in Limburg: zoo staat er het bouwwerk van den zeventiend'-eeuwschen slotheer, als
een stille getuige van den invloed der
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Renaissance en van de schoonheidsliefde van zijn stichter. Had hij Rome gezien en
kon hij Italië niet vergeten, of wilde hij Florence verheerlijken in het land waar hij
thuis behoorde? Wilde hij hier misschien zijn leven maken tot een stijlvolle pracht
in een prachtig huis, dat aan het zonnige Zuiden herinnerde?
De binnenhof die het midden vormt met zijn zuilenombouw, is omgeven door een
overigens wèl onregelmatigen achthoek van gebouwen. Door de afschaving der
hoeken van 't vierkant grondplan, vielen de plaatsen weg die anders als aangewezen
waren tot 't oprichten van torens. Het kasteeltje bleef dan ook torenloos. Had de
bouwer weinig zorg voor 't uiterlijk of ging er veel verloren door latere toevoegingen
en verandering? Een enkel gevelstuk rijst er, met een krulornament afgezet; een ander
eindigt in een trapgeveltje. Storend werken de nieuwe ramen met hun groote
openingen. Maar de tijd heeft den baksteen een verrukkelijke tint gegeven en over
de bezonde muren weefde het laag hangend rag der beukentwijgen een wemelend
kantwerk van figurenrijke schaduw. De groene vijver in het ronde weerspiegelt
ongestoord de slanke slotmuren in zijn bronzig diep. De grillige bouworde samen
met de levende natuur maken een wonderlijk iets van het oude huis; hoe mooi was
't onder de oude boomen! De achterkant is geheel met klimop begroeid. De zijmuren
met hun inspringende hoeken en de verbindingsbruggen over de gracht, het voorhuis,
de oude hoeve, met poort en toren, bieden een schilder telkens nieuwe motieven vol
afwisseling.
Als er de stilte van den herfst heerschte, was het geheel eerst echt als een droom,
onder de beveiliging der breede beuken. Dan werd er elk geluid een zacht gefluister
en alleen klapwiekten er onbeschroomd de duiven, om de spits van het poorthuis,
waar gouden wijzers op een gouden plaat den gang der uren volgen.
De woonvertrekken der huidige bewoners, de familie Weichs de Wenne, liggen
naar achteren toe, in het

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

99
gezicht der Maas. De huiskamer is er bezienswaardig om 't stukadoorswerk der
zoldering, in vakken verdeeld, met jachtstukken versierd en voorstellingen uit den
bijbel. Verder zijn er nog een paar tors-kolommetjes van marmer in den muur
ingebouwd, die een vroegere bewoner bestemd had om het baldakijn te dragen, dat
boven den haard was uitgebouwd. Maar deze mooie Italiaansche haardversiering
werd weggenomen om plaatsruimte te winnen.
In de groote ontvangzaal, rijk met oude weeldevoorwerpen gesierd, hangen tusschen
portretten en andere doeken, twee conterfeitsels van Reynout van Brederode en een
zijner beide echtgenooten, die worden toegeschreven aan Van der Helst.
Verrassend is het, wanneer men - over Wanssum teruggekeerd - het gezicht krijgt
op 't dorp Well, dat zich met zijn roode en blauwe daken en oude huizen, langs de
Maas uitstrekt aan de overzijde, in de schaduw zijner hooge olmen. Aan de eene
zijde sluit de kerk het tafereel af; aan den anderen kant rijzen de hooge linden, die 't
oude ridderslot aan 't gezicht onttrekken. De gierpont zet den reiziger over naar den
anderen oever, waar hem een der best bewaarde en meest typische van de Limburgsche
ridderhuizen wacht.
Well is 't oude Walaren, waar Alberik bezittingen had, die hij schonk aan de abdij
van Fulda (VIIIe eeuw), en ook 't oude Walli, waar de abdij van Werden in 983
goederen telde. Over Well heerschten de Van Arendael's, Van Vlodrop's, Van den
Bergh's, de Van Limburg Bronckhorst Styrum's, de Pas de Feuquières en de De
Liedel's, en 't volk weet te vertellen, dat er van al de geslachten die woonden op 't
hooge huis, telkens maar drie heeren achter elkander heerschten.
Uit het geslacht der Pas de Feuquières leeft er voor den minnaar der weemoedige
oude dingen van 't verleden, de herinnering aan den jongen Max en zijne romantische
liefde voor de dochter van den rentmeester. Het paar was gevlucht, toen een andere
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zoon uit het hooge huis betrekkingen aanknoopte met een andere dochter van den
rentmeester. Max werd vader van een zoon, Maxje, en zijn broer Henri werd vader
van een dochtertje, Ursula. De twee jongelui werden smoorlijk verliefd op elkander,
maar nooit kwam 't tot een huwelijk. Want toen de kleine Max, eerst verstooten door
zijn grootmoeder, eindelijk toch als wettig erfgenaam werd erkend, was Maria Ursula
reeds, vertwijfelend, in een klooster overleden.
Zeer decoratief rijst er de oude burcht, met zijn zwaren fronttoren, typisch
Limburgsch met peervormig uiteinde bekroond, tusschen de ranken van blauwe regen
en lommerend loover. De achterkant van 't kasteel met zijn zware verdedigingswerken
en gekanteelde versterkingen, geeft het best een denkbeeld van een middeleeuwschen
burcht, waarvan er geen andere voorbeelden in Limburg behouden zijn. Mansfeld
eischte 't in 1586 voor Parma op, maar Splinter van Helmich gaf een weigerend
antwoord, en Mansfeld trok af zonder het slot bestormd te hebben. Bij de herstellingen
die 't onderging in de XVIIde eeuw, bleef de oude bouw in zijn geheel ongewijzigd.
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Langs de zoomen der noordelijke Maas
Al waar ik varen zal en zeilen,
De wijde, wijde wereld rond,
Daar blijf ik in gedachten wijlen
Bij Limburg, mijn geboortegrond.
Mijn Paradijs, mijn wonder Eden,
Mijn uitgelezen toovertuin:
De Sage wandelt langs uw wegen
En wingert om uw stervend puin.

Wanneer de Zuid-Limburger nu al van Venray niet precies weet, of deze plaats nog
tot zijn land hoort of niet, dan begrijpt men wel hoe vreemd hij staat tegenover het
smalle strookje gronds, dat boven Well langs de Maas voortkruipt, tot de Mookerhei
de natuurlijke grens der provincie vormt. Eer de stoomtram van Venlo langs dezen
Maasoever een verbinding met Nijmegen zocht, was dit dan ook een haast onbetreden
gebied.
Toch liggen er interessante zoowel als mooie plekjes; maar wat te ver uit de buurt
ligt van Venlo, om 't tot doel van een tocht te nemen, is weer zoo dicht bij Nijmegen,
dat het als vanzelf spreekt dat de Mookerheide met den Plasmolen reeds behandeld
werden in Gelderland I der ‘Ons mooie Nederlandserie’.
Wij willen voor wat dit noordelijkste gedeelte van Limburg betreft, alleen maar
wijzen op de beide kasteelen van Afferden en Heyen, en daarna op Limburgs uiterste
stadje, het grijze Gennep.
Het Afferdsch kasteel Bleyenbeek, dat in 1176 al genoemd wordt, was het stamslot
der familie Schenck van Nydeggen. Om den gevreesden krijgsoverste
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Maarten doorstond het kasteel herhaaldelijk zware belegeringen (1580), waarbij éens
zelfs een vrouw vocht (1589) - een motief dat in de legendenrijke historie der
Limburgsche kasteelen terugkeert, te Baarlo en Aldenghoir, en bij den strijd om
Venlo.
Het volk verhaalt er van dat, in den Sint-Jorisnacht, de oude ridders onder den
grond er op hun schilden slaan.
Een fantastisch verhaal heeft Van Beurden, die 't gebeurde van Limburgs noorden
ijverig naspeurt, voor de vergetelheid behoed. Arnold van Nydeggen (geb. 1662)
was een tijd lang gehuwd geweest met Emerentia Dausque, een intrigante, die na
een tijd echter ontmaskerd werd. Dientengevolge werd het huwelijk ontbonden
verklaard. Toen Arnold nu hertrouwd was, kwam de vroegere echtgenoote op 't
kasteel terug om er 't kind te stelen, dat er in 't wiegje sliep. Maar zij werd nog tijdig
betrapt en 't kind haar ontrukt. Deze episode speelde zich af in de zaal, die om zijn
muurschilderingen, de Paradijszaal genoemd wordt.
De kerk van Afferden met haar witgepleisterden toren, overwelfde eens de
gebeitelde grafsteenen van Dirk van der Lippe genannt Hoen († 1565) en van een
der Schenk's van Nydeggen. Het latere geslacht wierp de zerken buiten de kerkdeur.
In albast gesneden lijdenstafereelen sieren het hoogaltaar.
De oude linie der Schenck's van Nydeggen (die als opperschenkers van den keizer
hun naam gekregen hadden), stierf uit met Maarten, die voor Nijmegen in de Waal
verdronk, en wiens lijk aan de stadspoort tot schrik van 't grauw werd opgehangen.
Het heerenhuis te Heyen is kleiner dan Bleyenbeek. 't Is niet een trapgevel gesierd
en door bijgebouwen omringd; in den poorttoren staan de wapens der Vittinghoff's
en Diepenbrok's, voormalige bezitters der heerlijkheid. Het kasteeltje, op een kleine
hoogte geheven, werd vroeger door een uitlooper der Maas omspoeld.
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Eindelijk komt de bezoeker van Limburgs noorden nu tot het lachend stadje aan de
Niers, dat eens een zoo gevreesde vesting was.
De heerlijkheid behoorde oorspronkelijk aan het geslacht Brederode, maar sinds
1441 werd zij 't eigendom van Adolf, graaf van Kleef.
In den oorlog tusschen de Republiek en Spanje, had Gennep veel te doorstaan,
daar het voor beide partijen een even belangrijk punt was. Het slot bestreek de Maas,
en Gennep gold als de sleutel voor de zuidelijke landen. Van hier uit verontrustten
de Staatschen hun vijand, en den Spanjaarden was het een opslagplaats, waar zij alles
heensleepten, wat zij trokken uit de noordelijke provinciën, en van waar zij Brabant
proviandeerden.
Mendoza nam 't en plunderde 't (1598). De admirant beoogde er de samentrekking
zijner troepen, om van daar uit een inval te doen in Holland. Maar prins Maurits
verijdelde dit. Toen nam de graaf van Lippe bezit van de stad, namens het Duitsche
rijk. Maar Mendoza kwam den 3en November terug en hernam de sterkte.
In 1602 veroverde Maurits de stad. Maar in 1636 was de Spanjaard weer in 't
Gennepsche huis. Dan veroverde Frederik Hendrik (1641) den burcht, die aan de
Staten den weg versperde om Gelder, Venlo en Roermond te nemen. In 1672 vluchtte
de Staatsche bezetting voor de Franschen, die de vesting opbliezen, maar niet zoo
grondig of bij hun terugkeer (1710) viel nog een rest te verwoesten, die dan ook niet
gespaard bleef.
Het oude Gennep, de pagus Genapis, zooals 't in een charter van Otto heet (950),
of Gennapium, gaat er trotsch op, de geboorteplaats te zijn van een beroemd
middeleeuwer. Op 't laatst der XIde eeuw woonde er graaf Heribert uit 't huis van
Lotharingen, een afstammeling der Duitsche keizers. Zijn vrouw Hadwigis van
Bourgondië was een nazate van Karel den Grooten. De jongste hunner beide zonen
was Norbertus,
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stichter der orde van Premonsteit, kanselier van 't Duitsche rijk, primaat van Germanje
en aartsbisschop van Maagdenburg († 1134). Het naburige Duitsche Xanten, waar
Norbertus kanunnik werd, wil óók als zijn geboorteplaats worden aangemerkt. Maar
Gennep bewaart de herinnering van den heilige, als van zijn eigen zoon, in de kerk
niet alleen waar 't zijn beeld vereert, maar ook in den naam van 't liefdegesticht, in
den naam van 't Norbertuspad, dat de kerk met de plek van 't voormalig slot verbindt,
het S.-Norbertus-poortje, waarvan de plaats nog wordt aangewezen in den herbouwden
ringmuur achter de openbare school.
Uit een land van legenden stroomt de Niers bij Gennep naar de Maas, om met
deze vereenigd, de Mookerhei te zoeken en zich daar te verliezen in het vergezicht.
Op de Mookerheide werd de historie tot sage, en de indruk der grootsche
heide-eenzaamheid, waar een naïef peinzend volk niet ongevoelig voor blijven kon,
werd er omgedicht in de sombere voorspellingen van Johannes von Leliënthal. De
vreeselijke ramp der Nassauers (1574), die het volk voelde als een straf, had haar
voorspel in de verwoestingen van Rolduc en Houthem door Lodewijk van Nassau,
waar de legerhoofden - de legende wil het zoo - zich schuldig gemaakt hadden aan
heiligschennis. Voor het naspel zorgt de profetie, die een wereldoorlog in de toekomst
voorzegt, waarbij de Turken zullen opdagen uit het Oosten en de heidenen uit het
heete Afrika, om er met de Christenen te strijden. De dooden zullen er uit hun graven
opstaan om te vechten met de levenden. En voor zijn vijanden zal de koning van
Pruisen er vluchten, weerloos, zonder wapenen noch wapenknecht. Op de heide zal
hij zijn paard binden aan een boom en een rooden smid vragen het te beslaan. Maar
eer deze het ijzer aan den vierden hoef gepast heeft, zal de ruiter reeds weer te paard
gesprongen zijn om zijn leven te redden, daar zijn vijanden hem achtervolgen van
nabij.
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En als die dingen gebeuren, zal het einde der wereld niet ver meer zijn.
Te Well teruggekeerd, scheiden ons nog een 25 kilometer van de stad Venlo.
Noord-Limburg in zijn eigenaardige landschappelijke schoonheid, ligt langs dezen
weg. Elders bronst er meer bosch en hei; hier bloeit meer veld. Telkens is er
afwisseling van akker en kreupelhout; maar 't laatste is niet vergelijkbaar met de
weelde van 't Hollandsche houtland, en het eerste legt het af voor de bruisende
weligheid der zuidelijke heuvels. De Limburger zal Noord-Limburg vlak heeten,
omdat er geen hooge toppen zijn; maar de Hollander zal er het deinend rythme
bespeuren, dat deze landstreek doorgolft, langs beide Maasoevers. De dorpen van
heel deze streek zijn maar weinig belangrijk; zelfs als zij een stadsch air aannemen,
met aaneengesloten huizenrijen langs geplaveide straten, als Horst, Well en Arcen,
blijven zij onbeduidend; maar beteekenisvol staan overal de oude heerenhuizen en
ruïnes met hun historische herinneringen midden in 't land, en schilderachtig schuilen
onder de schaduw der bosschen de oude, rietgedaakte hutten. Schijnbaar eenvormig
is dit landschap toch rijk vol afwisseling, alleen niet voor den Zuid-Limburger die,
gewoon aan zijn ‘bergen’ en hun wijde rondgezichten, deze streek voor vervelend
houdt. Maar ik verbeeld mij, dat een schilder er motieven vindt voor droomerige
fantasieën, en de fantast keurt er telkens nieuwe tinten voor zijn droom. Het is alles
veel kalmer, maar toch bewogen. De Maas glijdt niet als een strakke stroom door
een laag land. In kronkelingen wentelt zij verder, en hare oevers stijgen en verglijden
in gestadige wisseling. Telkens is de akker met boomen gestoffeerd, en doemen
bosschen achter het korenveld op. Zij trekken in blauwen nevel hun ringen om de
verre einders, en dwars door het veld gaan de boomen met de wegen mee; om de
Maas heen ruischen de zingende popels. En niet zeldzaam zijn er de windmolens,
die iets ‘hollandsch’ geven aan dit deel van Limburg,
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dat den Zuid-Limburger een ‘terra incognita’ is. Vóór de landelijke boerenwoning
rondt de waterput zijn diepte, waar overheen de ruwe zwengel zwenkt tusschen een
paar opgerichte staken. Naast de huizingen rijst er de hooiberg, als een vierkante
toren, tusschen zijn vier palen, die het hoekig afdak van stroo dragen. Dit kent het
Zuiden evenmin, als de langgerekte vorm der daken van 't boerenhuis. De serradella
op 't veld, de lupine die goudgele vakken legt tusschen de groene akkers, de
purperende heide die overal weer telkens opdoemt, geven deze streek een eigen kleur,
en teekenend zijn de staande staken waaraan de drogende spurrie wordt opgebonden
in kluwens, als groote spinrokkens opgericht op 't land. Over heel de lengte der
Duitsche grens volgt een heuvelreeks met wisselende toppen, wier lijn melodisch
vloeien blijft langs de lucht, als een zacht gezang. Waar zij open liggen in de zon,
bekleedt de erica hun dellingen; dan weer glijden zij in de bronzen schaduw der
sparren weg. En waar de diepte aan hun voet moerassig is, spreidt wild gebloemte
zijn tapijten, - heele purpervelden van wilgenroosjes in den zomertijd.
De herfst vermooit dit landschap ongemeen en geen ander seizoen geeft het
diezelfde bekoorlijkheid. Men moet het zien, wanneer èn kamperfoelie èn lupine er
de lucht verzoet, en de bonte paddenstoelen geuren onder 't naaldenhout. Dan zweeft
er over den schoot dier lage landen, tusschen de boomen her en der verspreid, en van
over de kammen der verre bosschen, die wonderfijne, droomerige zonnenevel, die
het alles hult in een sprookjesachtige wazigheid. Het loover roest tot bruin en geel,
en de eiken kleuren rood er tusschen. De harslucht kruidt de lucht, en de vele sterke
geuren van het langzaam verkleurende, vallende groen. En in den glans van den
herfst, die zijn witte draden spint als droomrag, onder de pasteltintige, parelklare
luchten, staan de oude burchten op, duidelijker waarneembaar tusschen de dorrende
twijgen
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van 't geboomte, als gingen zij spreken uit hun herinneringen van voorbije dagen.
En wat de verbeelding van het oude volk gefabeld heeft om de grijze kapellen en
gebroken steenen, dicht er de natuur in geuren en verschemerende verven voor den
peinzenden droomer opnieuw, en zijn dagen worden er tot stemmingsrijke poëmen,
vol teeren, kleurenvollen glans.
Midden tusschen de sparren, links van den weg, maar onvindbaar voor ieder die
't niet weet, want ter dege in de bosschen verscholen, rijst daar ergens (bij paal 78,5)
de Witte Berg. Het is de hooge top van een zandstuiving, door andere zandheuvels
omgeven, van de zijde van Duitschland beschermd door een krans van veenplassen.
Wie gelukkig genoeg is om dit punt te ontdekken, heeft de mooiste plek van
Noord-Limburg gevonden. Nergens is er breeder uitzicht, of 't moest van den molen
van Well zijn; maar nergens is het vergezicht zoo rijk gestoffeerd. In een breedgelijnde
golf van groene bosschen, stuwt de halve breedte van 't panorama het grensland op,
met zijn dorpen en torens. Naar 't noorden en westen toe ziet men de verre torens
van Venray en Sevenum. Tegen den hemel in 't zuiden beurt Venlo, met de kerken
zijner omgeving, de vele torens en schoorsteenen. En rondom rust het oog op de
zachte wemelingen der bosschen, wier sparretoppen blauw omneveld, tegen den
avond gedrenkt schijnen met donker paars. De hemel spiegelt zijn klaarte in de blauwe
sompen, die ingekorven zijn als zilveren bekkens in het woeste heideland; en helder
geel en wit brandt de zandberg in 't zonlicht, waar hij, als op zijn ellebogen gesteund,
zijn ruigen kop hoog opbeurt over de dennen-rijke wijdte, en naar den Duitschen
einder staart.
De Witte Berg ligt halverwegen tusschen Velden en Arcen. Geen sage spreekt er
van; niet één op de honderd Venlonaars heeft hem ooit betreden. Het is een plekje
voor de uitverkorenen.
Anders is het met den burcht Arcen, waar wandelend Venlo iederen bezoeker
heensjouwt. Het kasteel als
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zoodanig zal u een teleurstelling zijn. Ik heb den slotbewoner zijn grafelijk slot zelf
een ‘oude kast’ hooren noemen. Maar zijn schoonheid ontleent het aan de boomen
zijner omgeving. Het getorende voorhuis met klimop begroeid, achter de breede
overbrugde gracht, prijkt met een oud wapenschild; het slot zelf is niet meer dan een
deftig huis van jongen datum, dat er rustig te dommelen ligt achter de klimopplanten
en de kastanjes van zijn voorplein, waar de pachter der hoeve zijn dieren in vrijheid
laat omdwalen.
Oudtijds hoorde Arcen aan 't graafschap Krickenbeck. Door huwelijk kwam ook
Arcen aan de Schenck's van Nijdeggen, en tegen 't einde der XVde eeuw aan de graven
van Gelder, een bastaardlinie van 't geslacht der hertogen. In 1876 werd de rijksgraaf
Wolff Metternich er eigenaar van.
De naam Arcen moge 't Arenaticum zijn, dat voorkomt op de kaarten van Peutinger;
anderen verklaarden zijn naam als Arx Cesaris. De eenige merkwaardigheid van 't
plaatsje buiten 't kasteel, is in de plaats zelf ongeacht. Wie niet scherp toegezien
heeft, is er aan voorbij gegaan. Het is de ruïne die omlommerd door acacia's, de
bewaker lijkt van de publieke vuilnisbelt. Van de rivier af ziet men ze in haar volle
schilderachtigheid, donker bruinrood in 't licht tegen 't fijne groen, - een afgeknotte
toren zonder naam, zonder beteekenis, een brokstuk zonder herinnering.
Deze ruïne is een laatste overblijfsel van de versterking, waarmede Arcen eenmaal
was omwald. Het was een ommuurd vlek, waarop de heer van 't dorp steunde als op
zijn versterkt slot. Driemaal ging de verwoesting over zijn tinne, tot de benden van
Margaretha van Oostenrijk, die Grubbenvorst verwoest hadden, ook dezen burcht
het lot deden ondergaan, dat weldra Baarlo en Kessel zouden deelen (1511). Daarna
kwam Mansfeld (1586) die het slot innam en de bezetting grootendeels ombracht.
De Spaansche troepen verwoestten het later geheel (1635).
Stomp en stom staat er het brokstuk en spiegelt
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zijn rossen kop in het lichtblauwe Maaswater. Wie zal u vertellen wat het torenvormig
bouwstuk was? Door zijn gaten volgt men de kronkelingen, die de rivier snijdt in
het groene land. Geen steen des herdenkens is 't, maar een vergeten hoek. Doch door
de oude brikken jaagt nog een fantastische felheid van brand en rooden hartstocht,
en wie zijn oor legt aan het oude muurblok, voelt er nog de trillende harteklop van
een veelbewogen tijd levendig. Leg er uw ziel te luisteren, zoo gij de echo der historie
vernemen kunt in de stomme ruïnen van het heden. Van den trots der Oostenrijksche
landvoogdes verhaalt ook dit ‘gebroken slot’, en van Mansfeld, den trots van Alva
en den opvolger van Parma, - en van heel die brandende eeuw van bloed en passie,
toen Philips II in zijn bevende vingeren de bloeiende erfenis zijns vaders verdorren
zag.
Met een voorouder die veldheer der Bructen was, Valuas, met verlatijnschten naam,
een wapenschild dat geharnaste ridders vasthouden en een wapenspreuk in de taal
der Renaissance, verrast Venlo den vreemde, als een schijnbaar lastige deftigheid;
maar geen stad in Limburg is gemoedelijker, gezelliger en prettiger dan dit altijd
lachende, bonte, blijde Venlo. Hoe kan deze stad een spreuk voeren die haar zoo
weinig past, als haar ‘Festina lente’, haast u langzaam; alleen als het tweede lid
daarvan ‘caute fac omnia mente’ wijst op praktischen handelsgeest, mag men er
vrede mee hebben. Want in Venlo is men arbeidzaam met doorzicht. Maar de welvaart
heeft er tevens den geest verblijd. Wel dreigt de vroegere eenvoud te loor te gaan,
ten koste der grootere gemoedelijkheid. Waar de oude families hunne theetuintjes
hadden, verrezen nieuwe stadswijken, en de fameuze overvloedige koffievisites
werden gemoderniseerd tot deftige tea's. Maar in dit goedhartige volk zal nog lang
iets van de romantische Limburgsche gemoedelijkheid blijven nabloeien, zelfs
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al schroefde het zich met geweld op tot een vreemde voornaamdoenerij die onecht
is. Vroolijk en rond, te goeder trouw en arbeidzaam, dàt zijn de eigenschappen van
het oude ras, behept met een felle vijandschap tegen Roermond, dat altijd de
aristocratische heeft willen zijn: ‘daar moet je heen, als je wind wil hebben’ zegt de
Venlonaar. Het is de keerzij van een naïef chauvinisme, dat een villapark en een
concertgebouw heeft verkregen, en hoog heeft opgejubeld toen er, twee jaar geleden,
de 20,000ste inwoner geboren werd.
Niet alles is esthetisch in deze stad van koopvolk, die haar oude poorten heeft
opgeofferd voor rechte verkeerswegen, en den Maasoever ontsieren laat door
opslagplaatsen en werkloodsen, terwijl elke andere gemeente met zulk een ligging
gewoekerd hadde, om hare schoone uiterlijkheid te verhoogen. Mooi is het
stadssilhouet met de vele fraaie torens, maar het inwendige is niet eenmaal overal
rein, terwijl de stad goedmoedig haar gasfabriek midden in haar hart sluit. Niet alleen
dat haar typische volksbuurt ‘het Hedje’ ontoegankelijk is voor een vreemde, ook
de nieuwe huizen die men er bouwt, zijn verre van smaakvol. Mooie oude gebouwen
staan er onbegrepen tusschen in. Het probleem, dat de bebouwing eener nieuwste
stadswijk meebrengt, houdt de bevolking in spanning.
De hoofdkerk, uit 1411 dagteekenend, munt onder haar zusters uit door haar drie
even hooge (53 voet) beuken. Het tufsteenen portaal, dat den baksteenbouw siert,
met een beeld van den patroon, S. Maarten te paard, is een herinnering van den
vroegsten bouw. De toren stortte in, tijdens het beleg der stad in 1511, en werd in
1771 herbouwd. Jan van Cleef († 1716), die schilderijen liet in deze kerk, Limburg's
beroemde klokkengieter Jan van Venlo, en Goltzius de rechtsgeleerde († 1583) met
Puteanus den geschiedschrijver, († 1646) die hun namen aan straten gaven, werden
te Venlo geboren.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

111
De stad gaat trotsch op haar stadhuis (1595), dat het kleine marktplein siert, met twee
ongelijke torens naast den voorgevel, en twee overhoeks geplaatste pinakels aan den
achterkant, van vóor verknoeid door latere toevoeging van een bordes, en niet genoeg
opgemerkt van terzijde, waar het de weidsche sierkunst der Renaissance vertoont in
gebeeldhouwde lijsten en frontons. In den achtergevel staat, in een nis, een onoogelijk
beeldje, dat Karel V heet te zijn, en ook doorgaat als een konterfeitsel van Maarten
Schenck van Nijdeggen, het Schinkemanneke, zegt de Venlonaar, dat als weerprofeetje
dienst doet: want 't slaat vochtig uit als er regen op handen is.
Het oude mannen- en vrouwenhuis vertoont een der oude gevels die de industrieele
stad rijk is, en waaronder vooral (Grootekerkstraat) het ‘huis Schreurs’, vroeger door
burgemeester Ingenhuis bewoond, de aandacht verdient, als een staal van
Geldersch-Duitschen stijl:
De gevel is uit 't jaar 1583 en behoort tot een type dat in Venlo niet ongewoon is.
Aan de benedenétage komen lisenen-stellingen voor. De lisenen, - vertikaal omhoog
gaande, vooruitspringende muurdammen, - zijn aan die étage 5 in getal. Tusschen
de eerste en tweede, van beide zijden gerekend, bevindt zich een verdiept veld, ter
dubbele breedte van die, welke zich tusschen de derde en vierde bevinden. Die
breedere velden worden overspannen door twee gekoppelde termijnboogjes, zóó dat
de ontmoeting dezer boogjes rust op een kraagsteentje met een kop van nog gothiek
type. De smallere middelste lisenenvelden hebben dat sieraad niet noodig, daar zij
elk zuiver afgesloten worden door hun eigen ontlastingsboog. De ankers met A 1588
liggen tegen de lisenen.
Aan de volgende étage vindt men een aan de lisenenconstructie ontleende herhaling
van de indeeling der beneden-étage. De vensters raken de metselprofielen der lisenen
niet, en hebben dit nooit gedaan;
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dat was een eigenaardigheid van dezen bouwtrant, dien men o.a. ook te Zutphen,
Doesburg en Doetinchem kan opmerken. De middelste opening is blind gemetseld
en versierd met het wapen van burgemeester Ingenhuis.
Het eigenaardigste is de geveldriehoek zelf, met een pinakel bij de geboorte van
den gevel aan iedere zijde. De gevelomtrek bestaat uit zwak gebogen S vormen, die
van cordonband tot cordonband gaan en daar worden afgewisseld door hoeken, niet
zeer krachtig naar buiten tredend.
Aan de eerste gevel-étage bevindt zich weer de uit de lisenen geboren
samenkoppeling van blinde verdiepte metselvakken, hier drie in getal. Zij bevatten
nog een oude Gothieke constructie nl. de gemetselde maatwerkribben, die ook aan
woningen te Kalkar en Xanten te zien zijn. Dit motief wordt aan de volgende
gevel-étage herhaald.
In den forschen geveltop eindelijk is een nisje aangebracht, gesteund door zuiltjes
van klassiek XVIde-eeuwsch model.
Al dagteekent deze gevel uit 1588, toen in Holland en Vlaanderen de Renaissance
hare kinderjaren al lang achter den rug had en daar reeds bezig was zich te vormen
tot een inheemsche, aan ons nationaal karakter zich aanpassende stijlrichting, niet te
min vertoont de versiering nog het karakter van den eersten vroeg Renaissancetijd
en wel van denzelfden, uit Frankrijk geïmporteerden stijlvorm, die men waarneemt
aan het Duivelshuis te Arnhem, aan het huis van Maarten van Rossem en andere, te
Zaltbommel en Huissen o.a.
Aan de gevel-étage vindt men de in kransen of kransvormige platte banden
geplaatste bustes, die kenschetsend zijn voor die stijluiting, - links die van een man,
rechts een vrouw, beiden in landsdracht. Een étage hooger heeft men ruitvormig
geplaatste vierkanten, nu echter met maskers. Ook de consoles onder de uiteinden
der cordonlijst bij de geboorte van den gevel, het nisje in den top en de
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versiering van het wapen, dragen het zelfde karakter.
De staatkundige betrekkingen die het XVIde-eeuwsche Gelre verbonden met
Frankrijk, geven een hechten steun aan het vermoeden, dat er ook een artistiek contact
bestaan heeft tusschen beide landen, waarvoor de versieringsstijl van dit merkwaardige
huis te Venlo een bewijs levert.
Reinoud II van Gelder verleende Venlo den 1en September 1343 stadsrechten en
het stapelrecht. (ReInoLt eXCeLLens eXtrVXIt Moenla VenLo). In 1481 trad de
stad tot het Hanseatisch verbond toe.
Adolf van Kleef (1372) en Karel de Stoute (1473) hadden Venlo reeds in hun tijd
veroverd, toen Maximiliaan het hoofd stiet voor hare poorten. Na een tweede beleg
(1481) nam hij haar in. Floris van IJsselstein belegerde haar op last van Margaretha
van Oostenrijk, maar tevergeefs. Geertrui Bolwater, die een vaandrig de vlag ontwrong
op de wallen, verschafte zich hierbij de beroemdheid eener tweede Kenau Hasselaar.
In den 80-jarigen oorlog doorstond de veste nog menig beleg.
Trotsch op zijn oud verleden, droeg men te Venlo langen tijd, bij volksfeesten,
twee groote gevlochten beelden rond, ‘de reuzen’, die den stichter Valuas en zijn
vrouw voorstelden. De teenen korven liggen nu vergeten, misschien wel voor altijd.
Op Sint Maartensfeest echter, wanneer de vuren gloeien op de velden in 't rond, en
de jeugd al weken te voren ‘gewierookt’ heeft met brandende turven in blikken
potten, komt er iets van den ouden romantischen geest weer op, en rijdt de patroon
der kinderen, te paard, met staf en mantel, als een andere Sinterklaas door de straten.
En heel Venlo zingt dan 't oude liedje, dat nergens anders in Limburg klinkt, en
waarbij de Venlonaars in den vreemde elkaar herkennen:
Sintermertes veugelke
Hèèt ein roeëd keugelke
Hèèt ein blauw stertje,
Hoepsa Sintermerte.
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De vijf oude kloosters, die Venlo eenmaal telde, werden door de Franschen
opgeheven. Een krans van nieuwe ordeshuizen omringt de voormalige sterkte, thans
als een gordel van geestelijke vestingen; daaronder is 't Retraitehuis Manresa het
voornaamste; gelijk het als strategisch punt met zijn terrassen alle groote lijnen
bestrijkt, die naar de stad voeren, oefent het ook tot in alle oorden van 't land zijn
religieuzen invloed uit.
Deze groote gebouwen om de stad heen, kenmerken het landschap; maar teekenend
voor de omgeving is op de eerste plaats de uitgebreide cultuur van tuingewassen,
wier veiling de straten der stad, gedurende den zomer, een ongekende drukte geeft,
wanneer kleine en groote karren met bont getuigde paarden, trotsch op hun koperen
halstersieraad, er in menigte aanwezig zijn. Om de kweekers heet de na-zomerkermis
zelfs: de komkommerkermis.
Deze cultuurvelden eindigen waar de heide opglooit en de sparren groeien op den
zandgrond. Duidelijk is dit verschil in 't landschap waar te nemen: het hoogterras
van 't Rijn- en Maasdiluvium, dat opgebouwd werd uit lensvormige lagen grove en
fijne zanden, leemig zand en grind; en daar beneden, waar de groote kweekvelden
liggen, het laag terras, - het door de Maas eerst later gevormde dal, in het hoogterras
ingesneden, dat bestaat uit (oudere vormingen) zandige terreinen en de blauw-grijze,
oude Maasklei (op circa 20 M. + A.P. eenige centimeters dik, maar op 'n enkele
plaats 1,5 M.), en uit (jongere vormingen) het veen (een korstje van 5 à 10 c.M.) op
de oude klei gevormd, stuifzand en moderne Maasklei.
Waar de hei begint, wordt de omgeving mooi, met de groote vlakte van 't militaire
oefenterrein, zijn berkenlaantjes en blauwe, wazige verten, - met de kapel van Genooy,
die mooi was in haar eenvoud onder de groote kastanjes, en de verfraaiing eener
‘restauratie’ diep doet betreuren; mooi is dit landschap waar de oude hoeve Arenborg
haar toren-
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spitsje beurt en het Zwarte Water een vergeten sage droomt tusschen de stille
bosschen; mooi is het, bij de ‘Bovenste Molen’, een idyllisch zomerzitje, met
daarachter de schemerige boschplek van het ‘Jammerdal’. En volgt men den heuvelrug
van het hoogterras, de blik blijft het lage land bestrijken met zijn afwisseling van
groen, het groen tapijt der kweekvelden, doorstrooid met witte en roode huizen, tot
bij den groenen boomenwal der dubbeldreef ‘de Ponnyweg’, waar de bloeiende
Martinustoren en al de kerkspitsen daaromheen eindelijk verloren gaan, als de
wandelaar verdwijnt in de ruigten die er de hellingen bemantelen (‘Egypte’). Daar
verder ontdekt hij dan wellicht een vergeten mineraalbron, door de industrie in den
steek gelaten; hij zal er het heerenhuis de Holtmolen vinden met zijn lanen, den vijver
met zijn schilderachtigen watermolen, en den naam die de mineraalbron droeg, zal
hij hier terugvinden: ‘de snelle sprong’, ook daarmee de herinnering aan een der
Maassagen, die gewaagt van Hermold den Noorman, en hoe hij van het huis te Belfeld
er snel sprong in de Maas.
Zet uw wandeling voort, tot gij over de vlakte heenziet naar de rivier, waar de
zustertorens van Baarlo en Tegelen rijzen, en de hooge spitsen en gebouwen van 't
Duitsche missiehuis van Steyl, dat den voet baadt in den stroom, tot de hoeve van
Mahlbeck; aan den voet der heuvels leest gij dan op een herbergsbord ergens 't versje:
Ik woon hier aan den weg.
Wat kan ik beter wenschen:
Den zegen van den Heer,
De gunsten van de menschen.

De heide met haar verten, de bosschen met hun schemer, hun sompen, de zandheuvels
met hun verre vertakkingen, gaven de fantasie stof; en aan den boerenhaard in oude
tijden werd hier dan ook verteld, van de kabouters die er in holen huisden, van de
hoovaardige juffrouw wier haren uit het graf
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groeiden tot rozestruiken, van de zielen der ongedoopte kinderen die een priester,
als vurige vonken 's nachts, in 't duister meelokten, - hij stierf toen hij zijn mis voor
hen had opgedragen - en van een vurigen wagen die over de hei tuimelt door den
herfststorm.
Het is de wagen van Hazenpoth, een hardvochtig opzichter bij het groote werk,
dat de aartshertogen begonnen in 1626, - de Fossa Eugenia, die de Maas moest
verbinden met den Rijn. De sporen daarvan liggen nog in 't landschap ingekorven.
Het was een plan van Ambrosius Spinola, om Holland zijn handelsvoordeelen te
onttrekken. De aartshertogin Isabella, die (1628) naar Roermond was gekomen, liet
zich door de uitgravingen roeien. Maar met de inname van Reinberg, ook tengevolge
van ongunstigen waterloop en geldgebrek, bleef het werk steken, dat herhaaldelijk
door 't Hollandsche vuur was bestookt. Napoleon, die over zijn Canal du Nord dacht,
bezichtigde er de resten van, toen hij te Venlo verbleef.
De mooiste weg van Venlo naar Roermond, voert door Blerik (Blariacum) langs
Baarlo. Het oude slot, door Govart van Kessel als borgleen verheven (1326), ligt
verborgen achter de kerk, tusschen lanen en vijvers. Het was een der vier oude
kasteelen van 't Kesselsche land. De Engelsche ‘veldslangen’ schoten het tot puin
(1511) en de Staatschen plunderden en verwoestten het tweemaal opnieuw (1572,
1578). Het had voor Karel den Stouten moeten bukken, en het herbergde Karel V,
wiens tante het veroverd had, - een zege ‘waarover de Brabanders vreughdenvuijren
en bazuinen ontstaeken’ zegt Slichtenhorst. Terwijl Strada er verder over zwijgt,
heeft Eugene Gens er nog een verhaal van gegeven, dat misschien alleen maar in de
bonte beeldenrij der Limburgsche romantiek zijn plaats heeft, nl. de verdediging
door de slotvoogdes van Eyl, die alléén met haar kamenier was overge-
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bleven, toen bij de capitulatie de slotbrug viel (1511).
Misschien verwisselde het vertellend volk de Nassauers, die (1574) op de
Mookerhei verslagen werden, met Maurits, die (1640) te Baarlo zijn hoofdkwartier
had, toen het de sage der Groene Vrouw fabelde. De jonge ridder, die getroffen was
door de schoonheid der Baarlosche freule, had haar, als pand zijner trouw, zijn
krijgskas achtergelaten, toen hij tegen den vijand optrok. Maar nimmer keerde hij
weer op 't hooge huis. Hij werd verslagen met zijn leger. De jonkvrouw, die den
schat verborgen had in de slotkelders, stierf van rouw, en beklaagt in de stille nachten
de verwoesting van haar jong geluk.
Onder berken voert de weg naar Kessel, dat zijn naam gaf aan het graafschap
waartoe bijna al de dorpen behoorden, die we bezochten op den linker Maasoever.
Het Graafschap kwam al spoedig aan Gelder; graaf Reinoud gaf 't in 1338 aan Matthijs
van Kessel in leen. De van Merwijck's (1673) en de Keverbergh d'Aldenghoor's
(1779) bezaten 't achtereenvolgens. Misschien is keizer Otto er geboren (980), als
tenminste Kessel aan de Niers zijn geboorteplaats niet was. In 1715 kwam 't ambt
Kessel aan Pruisen. ‘In ouden tijden is dese vlecke een seer treffelijcke stadt gheweest,
ende eygentlijck deselve die Ptolemeus ‘Castellum’ noemt, ende de hoofdstadt van
Menapië’, meende Cornelius Kilianus.
Het kasteel van Kessel is een sieraad voor Limburg. Geen trotsche torens, maar
liefelijke terrassen! Zijn bekoorlijkheid ontleent het slot, zooals het er nu rijst, geknot
en omgevormd en door nonnen bewoond, - aan de breed aangelegde, kronkelende
trappenvlucht die naar zijn hooge deur voert, omrankt door wingerend groen en
bloeiende struiken, die de spelonken en onderaardsche wulfsels dekken, waar de
burchtheeren hun gevangenen versmachten deden, in de ijzeren boeien die er nog
bestaan. Hoog ziet het neer in de Maas, waar 's nachts de schim waart van den
hardvochtigen tyran, die zijn arme luiden hun land ont-

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

118
stal door den stroom te kribben, en die door een vurige hand in de diepte werd
getrokken.
Stil schouwt het grijze steen over het dorp met zijn eenzaam plein, waar de sombere
boerenwoningen met hun groote poorten slapen in de schaduw der ontzagwekkende
linde. Men verbaast er zich misschien alleen over, niet meer verhalen van schoonen
volksdroom te hooren in dit oord, dat louter liefelijke legenden schijnt te ademen op
de kloosterrassen van nu. In de verbeelding der landslui spookt alleen de herinnering
aan de gruwelen der folterkelders.
Met Neer zijn wij in het graafschap Horn, met Beesel in het ambt Montfort. De
kortste weg naar Roermond leidt met fraaie wendingen door dit laatste; maar langs
Neer (‘Ners’ in de Salische Wetten zoeken we het Hornsche Nunhem (Nieuwenheim
eerst, aan de Molenbeek.
De oevers dezer kronkelende beek vertoonen hier een schoonheid, die het Zuiden
niet vreemd is, en die in het klein herinnert aan het karakter der groote Ardennen.
Een steile, ruigbegroeide oever, golfgeklater in de doorzongen stilte der
bosch-eenzaamheid, een wijd gezicht op verten, waar veld en heide afwisselen, en
een watermolen in een malsche weidedelling, tusschen de weelderigheid der begroeide
hoogten, - een kapel in 't groen, die de legenden van Servatius oproept, om den heilige
die er wordt vereerd met godsdienstoefeningen in de open lucht, en een oud kasteeltje
naast een oud klooster, met de legende van een Madonnabeeld dat terugkeert in 't
oord, dat haar lief geworden was, en zelfs tot twee maal toe, door de vluchtende
nonnetjes meegenomen naar Brabant, er terugkeert, 's morgens, ‘vochtig van den
dauw der weide.’
Mag men in de legende dezer soort niet een stille hulde zien aan 't land waaruit
zij als een bloem ontstond? Het is de liefde van den simpelen man voor zijn landstreek,
als vergoddelijkt, overgedragen op de Moeder Gods zelve.
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De sage weeft haar ranken om het naburig slot van Aldenghoor, als het klimop om
den zwaren, ronden toren, die het van verre kenbaar maakt. Nu is ook dit ridderlijk
verblijf van eens, een klooster. Schilderachtig met den Renaissance-gevel, is zijn
toegangspoort en binnenplein. Er kwettert vroolijk jongemeisjes gebabbel, waar de
freule van Boetzelaer haar leven met haar slot verdedigde tegen de Zweden, samen
met haar kamenier.
Naast den Pijpersberg, waar de aardmannetjes huizen, beurt Haelen zijn torenkroon,
met vier overhoeks geplaatste pinakels, (1423) reeds in het gezicht van den slanken
torentrans der eerwaardige Christoffelstad.
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De korenrijke vlakte van Midden-Limburg
Schoonheid der rijpende zomers, o koren,
Bronnend in geluw geruisch,
Opgestraald uit de vochtige voren,
Koren, heilig en kuisch:
Blanke tuin in wiens blonde schaduw,
Rood en blauwig verspreid,
Bloemen weven een bonte waduw
Lachende lieflijkheid.

Roermond is een stad van voorname rust en kloosterlijke stilte. Met haar vele kerken
en kapellen, met haar deftige huizen die eenmaal kloosters waren, en de gestorvenheid
harer heldere en rechte straten, maakt zij een bizonderen indruk. Zij noemt zich zelf
de kunststad, en haar Maria-munster is een der glories van Limburg. Als hoofdstad
van het bisdom en van een arrondissement, zet zij haar fiere traditie voort van
hoofdstad van 't Geldersch overkwartier. De kapellen op de hoeken harer straten en
de heiligen op de publieke pompen geven haar een gewijd voorkomen, en men zou
wanen dat zij juist als Mariastad de lelie voert in haar wapen. Zij, de stad der
martelaars, slachtoffers der Nederlandsche Beroerten, mag wel de legendenstad bij
uitstek heeten. Het kruisbeeld bij de kerk der protestanten sprak tot Maria van
Randenrad. In 't Zand haalde een herder het Mariabeeld uit een put omhoog: 's
anderendaags was er een groene haag gegroeid om den boom, waarin hij 't geplaatst
had. De kathedrale kerk bevat een beeld dat met geen macht van paarden kon vervoerd
worden naar de herstelde kerk: en de overbrenging geschiedde dan met grooten luister
en statie. En toen de stad
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geheel in asch gelegd werd, bleven er al de kapelletjes der straten gespaard.
Er hangt iets middeleeuwsch in deze stad, die hare oude wijkindeeling bewaarde:
elke straat vormt er ‘een put’; de ‘putmeesters’ beschikken over gezamenlijke gelden,
waarmee de onkosten van 't straatkapelletje bestreden worden. De jonge meisjes
kleeden er de Lieve Vrouw op gezette tijden, in 't wit op hooge feestdagen, in 't blauw
gedurende de Meimaand, in 't paars voor den vastentijd; en altijd brandt er lamplicht.
Als er een jong leviet zijn eerste mis leest, sieren ‘de putbewoners’ zijn ouderlijk
huis en heel de straat. En ook vieren de verschillende ambachten en bedrijven, als
de vroegere gilden, gezamenlijk het feest van hun patroon: de bakkers S. Agatha, de
snijders S. Anna, de reizigers S. Nikolaas, enz.
De stadspatroon is S. Christoffel, wiens gulden beeld ziet uit zijn torennis over de
stad en het drievoudig dak der hallekerk, die de Roermondsche kathedraal is, - een
baksteenbouw uit de tweede helft der XVde eeuw.
Roermond bezit een uitgebreid archief en is de hoofdzetel der provinciale geschieden oudheidkundige vereeniging ‘Limburg’.
Maar het Munster is zijn trots. In dezen Byzantijnschen bouw, die den overgang
toont van den rondbogen- naar den spitsbogenstijl, met zijn torens en koepel, bloeit
de schoonheid binnen ‘de stad der lelie’ en in haar meesterlijke restauratie stichtte
Dr. Cuypers zich zelven binnen zijn geboorteplaats een roemvol gedenkteeken. Een
blijvende jammer is de kazerne, die het pronkstuk en 't plein van de stationszijde
blijft verbergen en de stad ontsiert.
De bouw der Munsterkerk nam een aanvang in 1218, en S. Engelbertus, bisschop
van Keulen, wijdde haar in 1224. Otto IV, Roomsch koning, had Roermond verwoest,
(1213) daar de Geldersche graaf Gerard III de partij der tegenstanders gekozen had.
Gerard stichtte nu (1218) in Roermond, dat spoedig uit zijn
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asch herrees, ‘villam ejus optimam’, de munsterabdij, een cisterciënserklooster, en
wel op verlangen zijner moeder, Richardis van Nassau, die er de eerste abdis werd.
Gerard en Margaretha, zijn gemalin, werden in de Munsterkerk bijgezet. Men
bewondert hunne praalgraven op het hooge koor. Ook Richardis werd er begraven
(1231), en H.M. Koningin Wilhelmina, even als Haar grootvader, bezochten er de
tombe dezer Voorzate van Hun geslacht.
Roermond groeide op, ten koste van den bloei van 't stift Odiliënberg. Reinald van
Nassau, achtste graaf van Gelder, kreeg het recht om munt te slaan binnen Roermond,
dat door Reinald I tot stad verheven was, en door Otto III, zijn zoon, met muren werd
omringd.
In den strijd tusschen Arnold van Gelder en zijn zoon Adolf, koos Roermond de
zijde van den verongelijkten vader. Karel de Stoute nam Roermond, maar zijn
onverwachte dood kwam Adolfs zoon, Karel van Egmond ’den Gelderschen duivel’
te stade, en deze herwon de veste (1492).
Intusschen was Roermond in het Hanseatisch verbond opgenomen. In 1539 nam
Karel V de stad, waar hij zijn intocht hield aan de zijde van den Prins van Oranje.
Filips II verhief haar tot een bisschopszetel. In 1568 namen de Spanjaarden haar in
bezit, in 1572 bestormde haar Willem de Zwijger, die zijn hoofdkwartier had op 't
slot Hillenrade. In 1577 belegerde haar Hohenlo. Bij de Unie van Utrecht, toen de
drie kwartieren van Neder-Gelderland aan de Staten overgingen, bleef Roermond
met het overkwartier aan Spanje.
In 1594 stoot Filips van Nassau het hoofd voor haar poorten; in 1632 werd Ernest
Casimir van Nassau voor haar muren gewond, en stierf er den zelfden dag. De stad
ging bij verdrag aan Frederik Hendrik over. Maar de Spanjaarden hernamen
Roermond, tijdens het beleg van Breda.
De herinnering aan den vreeselijken stadsbrand van 1665 (HorrIbILe fVIt
InCenDIVM) leeft heden
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nog in de heugenis der oudste bewoners voort, door 't kalendervers van dien tijd:
Den laatsten Mei, op kermisdag,
Toen men de burgers vieren zag
Met volle vreugd en vroolijkheid
De Heilige Drievuldigheid,
Zijn in brand geraakt, wel hoe?
Tot ruim elfhonderd huizen toe;
Vier kloosters, drie kerken, een abdij.
Schrikkelijk was 't, geloof mij vrij.

Het antwoord op het dichterlijk ‘wel hoe’ is het volgende: bij het rondtrekken der
processie werd een geweerschot gelost, als vreugdesalvo, waardoor de strooien daken
vuur vatten en 't ongeluk over de stad voltrokken werd.
De oude vesting heeft zich met nieuwe straten gesingeld, die maar langzaam
aangroeien; daarentegen werd de Kapellerlaan, de beevaartweg, een straat vol huizen
en buitens. Het Roermondsche veld is vlak, en de Posterholtsche bosschen zijn voor
wandelaars te ver. Maar de vreemdeling zal in de omgeving der bisschopsstad, de
oude kasteelen Hillenrade en Horn zoeken.
Horn werd als een mannelijk leen gescheiden van het graafschap Loon, ten behoeve
van een tak des huizes van Altena. Omstreeks 1360 verviel het land van Horn (Halen,
Buggenum, Nunhem, Roggel, Heythuysen, Neer (Geystingen, Ophoven thans
Belgisch) en Beegden, aan den prins-bisschop van Luik. In 1450 verkreeg Jacob I,
heer van Horn, de prerogatieven van Rijksgraaf. Jan III, graaf van Horn, huwde in
1532 met Anna van Egmond, weduwe van Joseph de Montmorency; zijn zoon Philips
volgde hem op in zijn rechten over het graafschap. Deze liet geen kinderen na, uit
zijn huwelijk met Walburgis van Nieuwenaar, toen hij den 5en Juli 1568 te Brussel
werd onthoofd. Daardoor viel het graafschap op den spinrok en kwam aan den
Luikschen keurvorst terug.
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De drie horens in het wapen, later opgenomen in dat der provincie, ontleenden de
oude heeren van Horn aan hun waardigheid van opperjachtmeester van het Duitsche
Rijk.
Het kasteel is om zijn plaats in de geschiedenis der landstreek, als om zijn treffend
voorkomen op 't oogenblik nog, een der merkwaardigste van Limburg, al hebben
van Lennep en Hofdijk zelfs dit edel huis geen plaats gegund in de beschrijving der
Nederlandsche kasteelen, waarbij geen enkel Limburgsch meetelt. De ring der
verdedigingsmuren die zijn voorplein insluiten, gesierd met slingerplanten en bloemen,
binnen den gordel der gracht, zou voor een openluchtspel een treffende omlijsting
vormen. Het kasteel zelf is een nieuwerwetsch gebouw, maar men gelooft dat zijn
grondvesten gelegd zijn door Drusus, die er immers een dertigtal liet bouwen op de
oevers van Maas en Rijn.
In de kerk te Weert, het stadje waarvan de heeren van Horn zich meester maakten
in hun hoedanigheid van voogden, waar zij munt sloegen en verbleven op 't kasteel
dat een kleine ruïne liet naast het Minderbroersklooster, ligt voor het hoofdaltaar
Philips begraven, het slachtoffer van Alba's bloedwraak, onder den lijksteen die
koning Willem I ze schonk. De kerk met haar toren, die vooral hoog wil zijn, van
alle kanten in den lande zichtbaar, wijst tevens op den held van Weert, jan van der
Croon, die haar een doopvont gaf. Zelf zegt het gebouw zijn leeftijd in het volgend
opschrift:
In 't gulden jaer vijftienhondert
Is gebroken dy alde kerk, u tzer wondert
Ende op avent Magdalein
Is gelacht dy eerste steyn.

Voorts zijn er enkele ruïnen in de omgeving van Roermond, het ‘gebroken slot’ bij
Swalmen, een lief plekje vlak bij de spoorlijn, - te Herten, waar Gisberta vertoefde
(zie Meersen), de ruïne ‘de
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Oudenborgh’, die misschien haar palts was, - of soms een Romeinsche lichttoren? van wiens top men 65 kerktorens ziet, - en te Montfort, het Geldersch stadje, een
torenromp van 't slot dat Hendrik van Gelder, afgezet bisschop van Luik, voltooide
met de steenen van een vestingtoren van Maastricht, dien hij sloopte (1277) uit wraak
tegen den Brabantschen hertog; 't is het slot waar Reinald II zijn vader als in een kooi
gevangen hield (1326).
Wat Roermond voor toeristen zijn belang geeft, is de nabijheid der drie belangrijke
monumenten van religieuzen aard, het oude kerkje van Asselt (Ascalon), dat Dr.
Cuypers in 1917 heeft gerestaureerd en uitgebouwd, en waar mejuffrouw Willebeek
Lemair nu schildert, - de kerk van Odiliënberg, een prachtige parel uit 't snoer van
Limburgs romaansche heiligdommen, op een begroeiden heuvel aan de Roer gelegen,
- en de vroeg gothische stiftskerk van Thorn (1285) op den linker Maasoever.
Odiliënberg zou door Pepijn van Herstal geschonken zijn aan de
geloofsverkondigers Wiro, Plechelmus en Otgerus, die er een abdij stichtten. De
legende eert er S. Odilia, Pepijn's blinde dochter die, ziende geworden, als
kloostervrouw er leefde en stierf. Koning Lotharius II schonk Odiliënberg (toen nog
Mons Si Petri) aan den bisschop van Utrecht. De graaf van Gelder, die er voogd over
was, palmde 't weldra in. Toen het kapittel werd overgebracht naar Roermond (1362),
was 't stift voor goed onttroond.
Thorn ontkwam aan de annexatie-politiek van den heer van Horn, en was gelukkiger
dan Odiliënberg. Op den rand van 't Maasgebied en de Kempen stichtte Ansfridus,
graaf van Hoey, deze abdij, waarvan zijn echtgenoote, Hilsondis van Strijen, de eerste
abdis werd (992). In de kerk vonden zij hun graf. In 1180 werden de oude landrechten
van 't vorstendom vastgesteld: deze behooren tot de oudste rechtsbronnen van
Limburg. Thorn had eigen rechtspleging, landvergaderingen, militie en munt; het
maakte deel uit
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van den Westphaalschen Kreits, en daar Thorn een rijksheerlijkheid was, voert het
nog den Duitschen adelaar. Het stadje was door grachten ingesloten en had vier
poorten. De abdis troonde in witte zijde en voerde den gouden kromstaf. Haar gevolg
bestond uit eeredames en kameniers, en er waren met hofraden en lakeien, zelfs
mooren in haar dienst. Wie geen 16 adelkwartieren bezat, kon er niet als kanunnikes
aangenomen worden, en daarom sloot de geestige kanunnik er het venster voor 't
gezicht der opkomende maan, daar die er maar vier had! In 1794 verdreven de
Franschen de adellijke stiftdames en verkochten kerk en grond. Sinds dien werd
Thorn, eerst kortelings door een tram bereikbaar, een treurend dorp in 't bloeiende
Maasland. In 1872 gedacht 't met een eereteeken zijn zoon Petrus P.H. Motké, die
inspecteur generaal der financiën geweest was in Indië.
Het veld om Roermond heen is vlak, schreven wij straks: het is een gewoonte
geworden, midden-Limburg om zijn vlakheid te verwaarloozen als een voor toeristen
onbeduidend land.
Er zijn onder de reizenden-door-Limburg-heen drie soorten van bezoekers: de
eerste soort neemt den trein tot Maastricht; de tweede volgt met fiets of auto den
rijksweg van Venlo naar 't Zuiden, of rijdt langs den linker Maasoever naar Roermond,
om vandaar dan den rijksweg te houden tot Sittard; de derde soort alleen tijgt
snuffelend door het land, en laat den grooten weg over aan degenen wier belangstelling
eenzijdig is of beperkt door te korten vacantieduur, en trekt van dorp tot dorp langs
omwegen en zoekt er den groenen Maasoever.
Men kan er niet genoeg op wijzen, welk een misleiding het gevolg is van den
grooten rijksweg, die kaarsrecht door midden Limburg snijdt. Daarlangs is niets te
zien, heet het te recht. Hij schiet door geen enkel dorp, met uitzondering van 't
melancholische, oude Susteren. Hij moge een wellust zijn voor den
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chauffeur, aan het kleur- en lijnen-minnend oog biedt hij niets. Dan geeft het raampje
van de coupé nog meer genot! Want van hier uit ziet de reiziger op de verre heuveltjes,
die achter Belfeld vervluchtigen op Duitsch gebied; hij ziet de zandstuivingen daar,
begroeid met sparren, telkens weer afgewisseld door bloeiend veld; hij ziet er Belfeld
met zijn nieuwe kerk, zelf laag gelegen, en blikt naar de Maas die, even zilverig,
schubt in 't landschap; en tweemaal, driemaal, waar een klein waterstroompje
kronkelend de Maas zoekt door een delling, groen en ruig in 't veld gekorven, denkt
de vreemdeling of hier misschien de heuvelingen van het Zuiden reeds geboren
worden? Maar het land zet aanstonds zijn strakke glijding weer voort, en de boomen
die de Maas beschaduwen, zinken verder weg voor den wijden korenbouw.
Zoo is 't ook voor het landschap bezuiden Roermond. De rijksweg blijft de
officiëele en gepatenteerde misleider van al wie gedachteloos zijn spoor volgt. Doch
wie Thorn heeft opgezocht aan de overzijde der Maasoevers, wie het witte dorp heeft
zien schijnen te midden der bonte weelde van zijn weien en velden, als de Pinkstertijd
het land met zijn bloeiende vlammen doorluistert en ontsteekt tot een wilden brand
en pracht van korenbloemen en margrieten, - die heeft leeren twijfelen aan de geldende
meening omtrent de onbeduidendheid van dit gedeelte van het Limburgsche, dat den
schilder om de geconcentreerde schoonheid zijner intieme hoeken zelfs méér zal
boeien dan de wijd-uitvloeiende rythmen van het Zuiden, die evenmin binnen de
camera te vangen zijn.
Veld is altijd verrukkelijk: de groene planting van bieten en aardappels en klaver,
als het sprietend leven van het jonge koren, onder de witte en staalblauwe wolken
van den voorjaarshemel. Droom en toekomst van den man die er zwoegde, ploeger
en zaaier, loon van zijn leven, kroon van zijn arbeid, troost van zijn
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verduren, vreugd zijner oogen en voldoening zijner ziel: zoo stijgt het zaad tot vrucht
en streuvelt er zijn stengels, tot zij worden als een bosch van uitgeschoten stralen,
waar de zon in zindert en de wind overheen strijkt, al zwatelend heen en weer, en
zingend:
Koren, koren pralend prachtig,
Trotsch als een man in zijn kracht,
Buigzaam en smedig, in massa machtig, Vrouwelijk week en zoo zacht...

Het is de liefde der menschen-voedende aarde, in goud geboren tot wordend brood:
het is de zegen Gods in onmetelijkheid van weelde bloeiend voor 't verbaasde oog
der stervelingen: het heilige koren, het gewijde veld, dit eeuwig wonder der
moederlijkweldoende natuur.
Schoon is het koren in de tengere jeugd zijner eerste weligheid, maar schooner als
de gouden zegen zijner rijpte daalt over het wijde veld, dat als een ruischende harp
voor zon en wind er ligt gestrekt, zich koesterend in de bette, tot waar de blauwe
wand der zomerlucht de wereld raakt. In den diepen hemel het drijvend schuim der
witte wolken; door de gloeiendgele akkers her en der het geflikker van brandend
roode daken; een franje van groene peppelkruinen kartelend langs het zonnig blauw,
waar de Maas in de diepte stroomt: dàt zijn de kleuren van midden-Limburg. De
onmetelijke hemelkoepel daarboven hangt doorzongen van de parelende muziek der
leeuweriken.
Maar of 't de regen was van dit liefelijk geluid, dat heel den dag vervult van de
vroege schemering, of het gevonk der stralende zon in de wijde zee van het deinende
koren, - door alle velden jaagt de bonte pracht der bloemen, korenbloemen, bolderiken,
wikken en kamillen, en de gulden rijpte der landen bloeit tot veelkleurig mozaïek.
Maar de klaprozen vooral vieren er de fakkelende pracht harer stralende heerlijkheid:
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Door het rijpend korengeel
Vaart de jubel harer gammen:
Aarde's roode liefdevlammen
Beuren ze op haar slanken steel.

O, de geurende, goudelende korengaard! Hoe schoon is hij om de kracht die er in
groeit, om de wijding die er over ligt uitgespreid, om de schoonheid ook waarmee
hij oversprenkeld is, tot hij een bloeiende tuin gelijkt; wie begrijpt de geestdrift van
een dichter niet voor dit ‘heilig koren’, dat van het begin der tijden, de toeverlaat der
menschheid was en met dankbaarheid bezongen werd:
Verheerlijkt in geluid van rijm en maat,
Door koningen en kunstenaars bemind.

Achter de wijde velden rijgen de dorpen hun krans aan het zilveren snoer der Maas,
- Herten, Merum en Ool: ‘drie dorpen en één pastoor’ rijmde 't oude volk, dat den
herfst begon met de Merumer markt (eerste Dinsdag in September), den dag waarop
de Roermondsche burgerij haar werk begon bij lamplicht en de huisvrouwen de
‘spinmikken’ uitreikten, die de bakkers aankondigden met hoornsignaal; en wie 'n
zaak nog lang niet tot een goed einde gebracht heeft, ‘is te Ool de Maas nog niet
over’, zooals het heet, sinds de heer van Ghoor er den dans ontsprong, toen hij
ontkwam aan den beul van Horn, dank zij de sluwheid van zijn knecht. Dan, te
Wessem, stroomt de rivier onder het lommer van Limburg's karakteristieke boomen,
de Canada's, die haar oevers de droomende liefelijkheid geven, waarin men Limburg
aanstonds herkent.
Zij zijn de wachters in de weien,
Het boomenvolk dat trouw en pal
Zich schaart in groepen en in reien,
En de' ouden grond bewaken zal.
Hoog door hun bladerkruinen gaat,
De dagen door, een zoet gepraat.
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Zij gaan bij paren langs de paden,
De wijde groene beemden door;
In witten dauw hun voeten waden,
Hun hoofd glanst in den zonnegloor.
En 't praten wordt een milde zang
De dagen door, de nachten lang.
Zij staan om dorp en witte hoeven
Tot bosschen, in een kring bijeen,
Te luisteren en stil te toeven;
En langs hun stoere stammen heen,
Drijft elke boer zijn koeien aan,
Die in de bloemen grazen gaan...

Zoo bezingt ze de Limburgsche dichteres Marie Koenen, voor al wie ze lief heeft in
hun eenvoud vol sierlijkheid, hun hoogheid zonder praal, de wachter-boomen van
het Maasland. En telkens nieuwe gezichten biedt de Maas, die haar weg zoekt tusschen
de velden, de groene boorden met het grazend vee, de boomen en de oude landhuizen,
de dorpen met hun sagen, - Wessem met zijn oude daken, Stevensweert, de kleinste
vesting van Nederland, waarmee Spinola den toevoer afsloot aan het Staatsch
Maastricht, en Ohe en Laak, met het witte kasteel Walborg.
Midden in het land ligt er Echt; de Echter bosschen waar Pepijn van Herstal zijn
redding herdacht door den bouw eener koperen brug, trekken zich naar 't Oosten
terug, waar de Trappisten van Lilbosch de ontginning steeds voortzetten. Echt droomt
van een belangrijke toekomst op grond zijner industrie, die concurreert met Tegelen.
De scherpe bochten die de Maas hier snijdt, zijn door graslanden omgeven, waar
de koeien van Roosteren (Ro-Susteren) in menigte grazen tegenover het Belgisch
stadje Maaseyck. Even verder begint het Guliksch gebied, waarvan Sittard de
hoofdplaats was. Langs de Maas volgen de dorpen elkander dichter op, het mooie
Holtum, waar de gouverneur der provincie 's zomers verblijft, het witte Buchten,
Papenhoven-Grevenbicht, met Stuyt's nieuwe kerk, een alleen-
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staand experiment van modernen kerkebouw in Limburg, en Obbicht met zijn
kasteeltje, het dorp waar Ecrivisse, de Limburgsche romanschrijver, verbleef in een
klein wit huisje langs den weg. Berg en Urmond hoorden mede nog tot 't Guliksche,
waarover de sagenkoning Zwentibold zijn schaduw spreidt, die zijn kasteel had te
Grasbroeck onder Born en, verslagen voor Susteren (900), zijn graf vond in de
stiftskerk aldaar. Zwentibold was een natuurlijke zoon van keizer Arnulf van
Karinthië; daar hij ‘de Graatheide’ schonk aan veertien kerkdorpen uit den omtrek,
tot boete zijner feilen, bleef zijn aandenken er in zegening. Te Elslo bad men nog
voor zijn zielerust na de Zondagsche mis tot in 1883, en Susteren bewaart zijne
relikwieën. Zijn drie dochters traden er in het klooster, dat hij herbouwde na de
verwoesting door de Noormannen. De kerk bewaart herinneringen van haar weldoener,
en Sittard's gymnastenclub herdenkt hem in haar naam. Zijn apocryphen ‘troonzetel’
staat op 't kasteel Born te kijk. Een voornaam stuk XVIId'-eeuwsche deftigheid is
dit witte huis, met torens en grachten, dat Jan Arnold van Leerodt, Luiksch kanunnik,
er bouwde, toen hij Born in 1647 aankocht.
Wij hebben nu de Maas verlaten,
pracht van water binnen bloem'ge zoomen,
Blank-blauwe straat door 't koren-blonde land,
Met boomen en met burchten wijd omplant.

Midden in het vlakke veld ligt nog het vroolijke dorp Limbricht, met een vormloos
XVId'-eeuwsch kasteel op een heuveltje tusschen vijvers, waar de kloostervrouwen
van Sittard beveiliging vonden toen Turenne die stad verbrandde, en later het
terugtrekkend leger der Franschen (1812-1813) een hospitaal inrichtte: nú worden
er smokkelende Duitschers in verzekerde bewaring gesteld.
Limbricht heette ook Lymborg: het zijn oudere vormen waaruit de naam Limburg
gegroeid is. De
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Duitschers brachten het woord met een legendarischen draak (lintwurm) in verband;
prozaïscher heette het ook wel ontleend te zijn aan de bouworde van een leemen
burcht: maar wie zou daar groot op gaan, waar het gezegde smalend luidt:
Erm landj, erm luu: strö daker, leime buu.
Arm land, arme lieden: strooien daken, leemen gebouwen.

Limbricht, om zijn ‘kermis van den doodsstrijd’ bekend, zoo genoemd naar 't
‘broederschap tot verkrijgen van een zaligen dood’, is nog merkwaardig om zijn
schutterij, die hier vooraf gegaan wordt door de ‘bielemennekes’, de baanbrekers
van den troep, getooid met witte voorschoten en valsche baarden. Een
merkwaardigheid van andere soort is zijn oude kerk, een voormalig heidensch gebouw,
heet het, rijk aan verschillende antiquiteiten. Voor den bouwkundige vormt Limbricht,
met Susteren en Nieuwstad, om hun mooie oude kerken, een merkwaardige trilogie.
Susteren's dubbelgetorende stiftskerk in zuiveren rondbogenstijl, heeft bij de
herstelling niet geheel zijn ouden luister herwonnen; Nieuwstad, het oud Geldersche
stadje, nu een klein dorp, bergt zijn torenloos kerkje als een kostbaren schrijn, te
midden zijner roodgedaakte huizen en gaarden. Het portaal alleen is romaansch, de
kerk zelf is vroeg gothisch, met een even scheef gebouwd koor, - hetgeen in de
symboliek der middeleeuwsche bouworde duidt op het Evangeliewoord: Christus
neeg het hoofd en stierf. Te midden der rijk-groene omgeving is het schilderachtig
dorpje met zijn marktplein, waar 's zomers de linden geuren, de belangstelling der
vreemdelingen wel waard, zelfs al was 't maar om zijn kerkje. Maar ook de dorpsstraat
zelf - hoe zelden is dit in Limburg's Noorden en Midden het geval - biedt met haar
stroomende beek en bruggetjes en vlierhagen, gewenschte motieven aan schilder en
fotograaf.
Maar eerst zij hier, voor het gedeelte tusschen Susteren en Nieuwstad, den grooten
rijksweg recht gedaan:
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hoe prozaïsch hij overal elders is, bij de bocht waar hij over de Geleenbeek schrijdt,
voert hij den wandelaar door een wijde, schoone beemde, waar 't najaar de tijloozen
ziet bloeien tusschen het gevallen loover der gele peppels. En bij den weligen groei
der ruischende boomen, die er gegroepeerd staan als in een heerlijk park, voelt men
hier, in het gezicht der Sittardsche torens, reeds de voorvreugde van het stralende
Zuiden.
Sittard is een stadje van jolijt en luchthartige pret, waaraan alle ernst ten eenenmale
vreemd bleef. De gedrongenheid van zijn bouw dankt het aan de oude vestingwallen,
die 't nog omringen met hun krans van lindenlommer. Walram van Montjoie gaf 't
stedelijke rechten (1243) en Johan Willem van Gulik herbouwde het (1572). Zijn
naam verbindt het aan Karel den Grooten, die er, verdwaald op jacht, naar 't uur
vragend, zijn verwondering zou gelucht hebben in den uitroep ‘Si-tard’, (alsof Sittard
niet Sit-rade was). Zijn vroeg middeleeuwsche kerk, waaraan de bisschop van Luik
een kapittel verbond, is edel van vorm, maar poover aan waardevol sieraad. De kleine
zwarte Madonna die er vereerd wordt, heet een wandelend wonderbeeld; om de
Basiliek, een ex-votokerk, werd Sittard een bedevaartplaats. Het Urselinenklooster
daarnaast verrijkte het mooie stadssilhouet met eenige nieuwe transen, na zijn brand
in 1914. Een merkwaardigheid voor Sittard is de zeldzame houtbouw, bij de restauratie
van een huis in de Limbrichterstraat aan 't licht gekomen. Voor een klein stadje als
dit, is zijn markt een groot plein. De Renaissance-gevel der derde kerk van Sittard,
die er zich breed maakt tusschen de vele kleine, kleurige huizen, met het frisch
stadhuis, wordt eerstdaags gerestaureerd. Dit plein dankt zijn ruimte aan het oud
paleis der Guliksche vorsten, dat er eertijds het midden vormde, tot Turenne den
brand joeg over de stad. In de rij der mooie torentoppen van 't stadje, telt de spits
van 't Protestantsche kerkje mede. Oude huizen zijn er weinig, maar brou-
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werijen des te meer, en vooral herbergen, waar de humor hoogtij viert. Maar de
spottende lach eener altijd waaksche, plaagzieke vroolijkheid heeft er de romantiek
niet uit de atmosfeer gebannen, die droomt om het hooge huis dat ‘de Tempel’ heet,
om de oude mergelwallen der vroegere versterking, en over de donkere paden en
holle wegen, die tusschen den krans der wijd-uit gelegen tuinen voeren, naar het
boomenrijke veld zijner rijkafwisselende omgeving.
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Waar de zingende heuvels rijzen
Mijn lied is als een paarlen dauw
O Limburg, op uw heuveltoppen,
Een droom van paars-doorschenen blauw,
Muziek gestold in gouden droppen:
Een glorie om uw blonde hoofd, Het lied dat uw verlokken looft.

Wanneer men Sittard verlaat langs de straat, die heet naar de vroegere Puthpoort en
dan den weg neemt, die ter jaarlijksche S. Rosakermis de processieweg is naar S.
Rosa's kapelletje op den Kollenberg, een diep ingekorven weg tusschen ruige hellingen
en zandgroeven dan ziet men van den heuveltop niet alleen over drie landen heen want Limburg is hier op z'n smalst - maar men schouwt er plotseling ook over een
geheel ander landschap: het heuvelige Zuiden golft naar u toe.
Noordelijk van den wandelaar breidt zich de vlakte uit, gerugsteund door de
Duitsche heuvelketen die, van 't Noorden af reeds, heel Limburg in zijn lengte zoomt,
- de vlakte die den Gelderschen successieoorlog zag beëindigen in den slag ‘bij de
Kempekoel’. Naar die zijde toe deint het rijke korenveld en in den rand der verte
schemeren de torens van 't Belgische Maaseyck, het Duitsche Susterseel en 't verre
Roermond.
Naar 't Westen toe, in den groenen dalschoot, bergt het landelijk stadje met de
mooie torens, zijn roode en blauwe daken als in een diep nest, onder de blauwing
van den einder, waar de Maas stroomt onder een vochten nevel, die het licht gevangen
houdt in de mazen van zijn zilveren net.
Zuidelijk, naar 't oosten toe, snijdt de eerste heuvel-
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reeks, die 't Geleendal begrenst, een scherpen hoek tegen den wazigen achtergrond,
waar Beek zijn toren beurt. Maar ga een kwartier verder voort, tot den rand van 't
plateau, waar de diepte vol boschgroen - de Watersley - met een oude hoeve in de
delling en een nieuw klooster tegen de helling, de Duitsche grenslijn bij haar scherpe
sprongen in het landschap dekt: - dan staat men voor een heel andere vista als Limburg
tot nu toe opleverde. Daar eindigt de hooge golving der Ardennen, daar begint de
Zuid-Limburgsche heerlijkheid. Daar huppelen de heuvels plotseling voor u op, met
de kantelende lijnen van het bont aaneengeregen veld, met de grillige omdwalingen
zijner slierende wegen en den tuimelenden overvloed zijner overstroomende, rijpe
pracht. En wie over dit historische land van Limburg, van Mook tot de Guliksche
grenzen, heeft kunnen doceeren in strakken ernst, moet hier den helderen klank der
dichtervreugde wel laten stroomen en zingend verder getuigen van dit Italië van zijn
droom:
Heuvels in blijde rijen,
Heuvelreeks van mijn land,
Ruig van woudgroene meien,
Blond met koren beplant.
Heuvels waar ik op staarde
Uit den tuin mijner jeugd,
Heuvels, naar ik verjaarde,
Diepere vreugd mijner vreugd.
Schoon heeft u God geschapen
Rond het gelaat van mijn land,
Schoon als de droom in mijn slapen,
Schoon als een bloem in mijn hand.
Zacht is de lijn uwer glijding,
Zacht is uw hellend gebaar,
Of het een streeling en wijding
Over mijn wimperen waar'.
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Tempel voor stille gebeden,
Heuvelend veld vol gezang:
Gulden huis van dien vrede,
Waar ik gestaêg naar verlang.
Ver in de vert mijner droomen,
Tegen een wondere lucht,
Laat gij uw ruggen loomen
Als een verstild gerucht, Spant gij uw stolpende prachten,
Heuvels zoo rijk bezond,
Gij, van al mijn gedachten
De eindlooze achtergrond.

Tusschen populieren, die reeds voor de helft verdwenen om plaats te maken voor
een tram naar 't kolengebied, klimt langs een ‘gevaarlijke helling’ de weg naar
Heerlen. Wijkt gij straks links van ‘de groote baan’ af, dan vindt gij er Bingelrade,
dat teleurgesteld was, toen 't de groote sparren had geveld, die zijn kerk zoo
indrukwekkend overschaduwden, en Jabeek, dat met Schinveld tegen de Duitsche
grens gedrongen ligt. Zoo komt gij tot Merkelbeek, waar Duitsche Benediktijnen
een statige nieuwe kerk oprichtten, in dit land waar zooveel nieuwe kerken gebouwd
zijn, zonder iets anders te wezen dan nette namaak, en een half uurtje later zijt gij te
Brunssum, waar het nieuwe getij u al tegenbralt in tal van nieuwe baksteenen huizen,
die het landschap ontsieren door hun banaliteit en de oude Limburgsche hoeven en
hutten verdringen met grove aanmatiging. Het is een jammer voor de schoonheid
van het land, - gelijk de mijn de vloek is voor de idylle, de pastorale rust en de
romantische betoovering der streek. Maar dit gevoelt eerst vooral, wie de
Brunssummerheide gekend heeft in haar ongerepte pracht, en er nu een mijn ziet,
die als de dwingeland eener nieuwe cultuur-periode, de vuist dreigend opheft tegen
de heuvels waar de kabouters huisden, en den Heksen-
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berg, - een der natuurmonumenten van het land, - in wiens schaduw de sage sluimert.
Is het om zijn herinneringen aan de Romeinen, dat hij denken doet aan den vorm
eener urn? De heksensabbath kent dien afgeknotten kegel, die de begraafplaats is
van een ouden volksstam, door de Romeinen uitgeroeid. Het waren de Hessen die
er vielen; maar van hun tombe heeft het volksvernuft een ’Heksenberg’ gemaakt.
Aan de beek die er ontspringt, in de sompen der Brunssummerheide, liet hun
stroomend bloed ten eeuwigen dage den naam van de ‘Roode beek’.
Het gezicht van den heuvel, een onbeperkt rondgezicht, ontsluiert den vreemde
deels de stervende schoonheid, deels de groeiende omvorming van het land. Het
oude slot van Schaesberg stort er in puin, en rondom den tweevoudtoren der nieuwe
kerk van Heerlerheide, rooken de schouwen en ronken de wielen, in den nok der
rijzende mijnen. De torenspits van de Brunssummerkerk die, gehelmd als zij er staat
in het groen met haar leien kap, weldra voor een nieuwe moet verdwijnen, staart met
bekommering over de beemden en de blonde korenvelden, die er zoo lang, met de
purperen heide, het rustige land hebben gekleurd, - waarover met den dag de nevel
groeit, die opspookt uit de schoorsteenen van 't grauwe Heerlen. En de heldere beken
dezer lachende landouw, zwart geworden van het kolenslib dat men ze laat spoelen,
bezoedelen nu het landschap, waarvan zij vroeger de zingende blijdschap zijn geweest.
De Brunssummerheide was in niets als een andere heide, die treft door hare wijde,
stille uitgestrektheid; zij is dan ook geheel iets anders dan de Peel. Zij was een
droomland voor den schilder, - een, die er heuvels vond en moerassen en vlietend
beekzilver, berken en sparren, en idyllische hutten langs den boschrand. Maar vooral
van den weg naar Rompen bood zij een wonder vergezicht, waar het golvende
heide-bruin vervloeide in het vage blauw der verte.
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En evenzoo was zij een dorado voor den botanicus.
Sinds de ontginningen van omstreeks 1870 de veengronden bij Schinveld een
veranderd aanzien gaven, en met 't laatste perceel vlas en hennep aldaar de vlasdolik,
't vlaswarkruid en de hennep-eter verdwenen van den Limburgschen bodem, bleef
de Brunssummerheide, die ook gedeeltelijk uit veengrond bestaat, een laatste toevlucht
voor den natuurkundigen excursionist. Zij bleek een karakteristieke fauna en flora
te bezitten, die elders in Zuid-Limburg niet voor kwamen. Ook voor den geoloog
bleek ze belangrijk. Maar 't wetenschappelijk onderzoek door Dr. Klein was
nauwelijks begonnen, of de nieuwe mijn dreigde er met haar gebalde vuist. Het plan
om er een gedeelte van te redden, door 't als prise d'eau te benutten, viel in duigen
met den dood van den heer Huffnagel.
En aldus is de Brunssummerhei, voor de wetenschap als voor de poëzie, ten doode
gedoemd. Pas ontdekte men er de cypreswolfsklauw nog. De koningsvaren is er
thuis. De zonnedauw staat er te glinsteren met zijn pareltjes. Rose andromeda en
gele narthecium houden er de roode vruchtjes der veenbes gezelschap. Biezen, zeggen
en wollegras met zijn wuivende kopjes, omringen er de kleine beek vol sterrekroos,
die de donkerpurperen waterbezie aan haar oevers bergt. Men vindt er het
blaasjeskruid en de zeldzame slangenwortel.
Op den heuvel die de Wolfskeel heet, klimt het veen een eindje langs de helling
op, tot waar de witte kleilaag 't grondwater niet meer doorlaat, en er een bron-zone
doet ontstaan. Daar bloeit de groote blauwe klokjesgentiaan, en de traunsteiner's
orchis, het juweel van 't laagveen. Daar is ook de laatste groeiplaats der arnica, die
haar gouden straalhoofdjes op ranke steeltjes draagt; en plotseling gaat er de dopheide
over in de callunaheide, die op meer ontbering is ingericht.
Waar witte plekken grint of wit zand tegen den
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doffen groei der omgeving afsteken, tiert nog het rendiermos, blauwgroen buntgras
en 't fijne schapengras. Alleen de planten der echte zandstuivingen ontbreken, ook
waar de kale vlekken grooter afmetingen aannemen; maar overigens doet de
Brunssummerheide aan gelijkwaardige plekken in de Belgische Kempen denken.
Ook het kruipwilgje en de aromatische gagel zijn in den moerassigen bodem hier
thuis.
Terecht heeft Dr. de Wever, een van Limburg's bekende natuurkundigen, in 't
Maandblad van 't Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, een klacht geuit over
den ondergang van zooveel belangwekkends, en merkt hij op, dat met de invasie der
mijn in deze schoone streken, de volksgezondheid allerminst zal zijn gebaat (Febr.
1917). En de schoone heuvels, met hun vluchtige rondingen en hun vreemde namen,
als de Loakberg, de Schrievershei, de Auverenberg, waar de kabouters huizen, de
Pijpenberg en 't Sterrenbosch, waar de Sage een kasteel zag verzinken, - zij hebben
hun droom gedroomd en zijn al reeds voor onze oogen ondergegaan als een verloren
land.
En toch heeft E. Heimans ons Limburgsch Zuiden voor de Noord-Nederlandsche
plantenvrienden ‘het beloofde land’ genoemd. (Jaarboek Nat. hist. Genootschap in
Limburg 1912).
De Geleenvallei, die de toerist van vroeger altijd om de Geul verwaarloosd heeft,
draagt voor hem den vloek der zegening, dat zij op bereikbare diepte de kolenschatten
bergt. Gelukkig bleef er nog menig bekoorlijk oord onaangetast, al waait de nieuwe
geest met de oude tevredenheid ook veel van de romantiek weg, die zong door de
zielen van Zuid-Limburg's poëtisch voelend volk.
Wie zal de industrie verfoeien om den zegen dien zij brengt, om de expansie van
kracht en de vermeerdering van cultuur en welvaart die zij ten gevolge heeft? Maar
wie zal de klacht niet verstaan van den Limburger, die, verliefd op zijn heerlijk land,
er den ondergang der natuurschoonheid te gemoet ziet?...
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Amstenrade schuilt onder vele zware boomen, met zijn groot kasteel, dat Prins
Hendrik op zijn tochten huisvest. Het park boogt op een honderdjarigen steelof
zomereik. De familie Huyn, die het slangenkopkruis van Sittard voerde, het vorstelijk
geslacht van Salm Dietrichstein, en de adellijke families De Ligne en de Willems,
bezaten het hooge huis, eer de Marchant d'Ansembourg's er kwamen tegen 't einde
der XVIIIde eeuw. De naam beteekent een ontginning (rade) bij 't kasteel (am stein);
maar de sage, in de registers der grafelijke familie ingeslopen, heeft het fantasierijker
verklaard:
De stamvader van 't geslacht ‘de Huyn’ werd door Karel den Grooten onder zijn
paladijnen opgenomen en begiftigd met dit ‘steen’, toen hij in het woeste land tusschen
de Maas en Aken, de schuilplaats had ontdekt, waar 's keizers geheimschrijver
Eginhard leefde met Emma, 's keizers zuster. De schuldigen werden weer in genade
te Aken aangenomen en Huyn kreeg van den keizer hier een slot, dat ter herinnering
Emma's naam zou dragen. En zoo was Emstenrade ontstaan.
Een der voornaamste zonen uit dit geslacht was Godfried Huyn, die met den
Maastrichtenaar Gallas, Jan van Weert en nog twee andere Limburgsche graven,
Gronsveld en Petershem, in den dertigjarigen oorlog streed aan de zijde van Beieren
(† 1657). Eene dochter uit hetzelfde geslacht, Agnes Maria Huyn, stierf in den geur
van heiligheid, en men zegt dat zij, buiten Venlo in de Genooyer kapel begraven, er
ongeschonden rust in haar zerk.
Toen het laatste lid der familie Huyn stierf, vlogen twee zwanen uit den vijver van
't Amstenrader slot. 's Morgens was de gracht uitgedroogd en nimmer heeft zij zich
meer met water gevuld.
Amstenrade, dat tot de bank van Oirsbeek behoorde, met Bingelrade en Merkelbeek,
Brunssum, Jabeek en Schinveld, werd in 1654 met Geleen en Spaubeek tot een
graafschap verheven. Spanje had deze
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landstreek vroeger verkocht (1610); maar in den volksmond heeten deze dorpen nu
nog ‘het Spaansche.’
In alle opzichten belangrijker is het slot van Hoensbroeck, dat ridder Herman tzo
Broeck in 1360 bouwde, en waarvoor hij leenplichtig was aan den hertog van Brabant.
Later markiezaat geworden, werd Hoensbroeck vereenigd met Valkenburg, ten tijde
der aanhechting van deze heerlijkheid aan Brabant. De familie Hoensbroeck bleef
onafgebroken tot aan de Fransche Revolutie in het bezit van haar markgraafschap.
Met zijn viertal torens, peervormig eindigend, rijst het oude slot uit den
riet-begroeiden vijverring, schilderachtig door zijn hoeve met poorthuis, brouwerij
en muurhoektoren omgeven. De Roode beek beweegt den graanmolen die er bij
hoort. Een vlucht van Toscaansche pijlers en bogen siert de binnenplaats, waar de
pachter nu zijn gereedschap bergt. De tijd heeft het huis der markiezen verwoest;
ratten en ander gedierte huist er vrij, en de dag is zeker niet ver, dat het, evenals
Schaesberg, een ruïne zal zijn. De bezitters hadden er geen geld voor over, om het
statig monument te behouden voor het land, dat er trotsch op was; en het practische
volk dat getuige is van zijn roemloozen val, weet zelfs niet met de kleurige lijkwade
eener dichterlijke sage zijn brekend puin te dekken.
Een bezoeker, die het kasteel in 1886 beschreef (Hobbel's Schetsen ‘Langs de
Geul’) stond er nog in verrukking, daar hij er ‘overal het solide met het prachtige
(zag) vereenigd’, en vond er dat de ruime vertrekken der tweede en volgende
verdiepingen meest alle uitmunten òf door hun op leder, zijde of doek geschilderde
tapijtwerken, òf door het marmerwerk der haardsteden en het prachtige eikenhoutwerk
der vloeren, trappen, deuren, enz.’
Verre van daar op dit oogenblik, nu de pachter de bezichtiging niet meer kan
toestaan, wegens 't levensgevaar dat de vermolmde zolderingen opleveren.
De vier torens werden zóó gebouwd op de hoeken
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van het langwerpige vierkant van den bouw, dat ze tegelijk zichtbaar zijn van de
voornaamste punten der omgeving. De ronde toren op den westhoek staande, is het
oudste stuk der gebouwen. Hij is gemetseld uit zeer groote tichelsteenen en heeft
een dikte van 10½ tot 11 voet. Zijn middellijn bedraagt er 33, en zijn hoogte 89 voet,
- 165 tot den nok gerekend. In deze ruimte bevinden zich de gevangencellen, waarin
de veroordeelden van het rechtsgebied Hoensbroeck versmachtten. De voornaamste
kerker was alleen door een hollen pijpingan te bereiken, op de hoogte van 't water
gelegen. Binnen in lag een groote eiken balk, die den gevangenen diende tot stoel,
tafel en bed gelijkelijk; want zij lagen er aan geboeid met ijzeren armboeien. Kluisters
en kettingen vertelden er van 't vroeger strafrecht en op een harnas, dat er bewaard
werd, las men: ‘ein ieder wacht sich voor het harnas van Schaesberg 1743’. Het
hoorde als dwangbuis tot de justitie van het adellijke huis, en men kan zich voorstellen
dat het wel eens een Bokkenrijder geprangd heeft.
Tusschen de vijf verdiepingen is, in den voorgevel van het slot, de ronding der
kapel uitgebouwd, die toegewijd was aan de vier heilige maarschalken Antonius,
Cornelius, Hubertus en Quirinus. Als verdere merkwaardigheid moge nog gelden,
dat het hooge huis alleen, zonder de poorten der binnenhoven, honderd en twaalf
deuren telde.
Dicht bij Amstenrade en niet ver van Hoensbroeck ligt het welvarende dorp
Oirsbeek, waar Jan Joseph Habets, pastoor en rijksarchivaris, geboren werd
(1829-1893). Hij was de schrijver der ‘Geschiedenis van het bisdom Roermond’ en
van een overvloed van kleine geschriften, waardoor hij de baanbreker werd voor de
studie der oudheidkunde en geschiedenis in Limburg.
De weg van 't kasteel Hoensbroeck over den Schuurenberg naar Vaesrade, Thul,
Schinnen, en verder naar Sweyckhuyzen, station Geleen, openbaart
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den bezoeker een intiem stuk Limburg, zooals de hartstochtelijke Geul-toerist het er
waarschijnlijk niet vermoedt. Het is zoo jammer voor den goeden wil van velen, die
Limburg liefhebben en er hun vrijen tijd doorbrengen, dat zij zich deels zoo slafelijk
houden aan de traditioneele lijn, ook aan de eenmaal vastgestelde ‘route voor
fietsrijders’, en deels zich blijven vergapen aan de faam van Valkenburg. Wie met
de Geul het geheel van mooi Limburg meent gezien te hebben, dwaalt. De Geul-vallei
is opgetuigd met restaurants en villa's; zij is doorwemeld van toeristen met
alpenstokken en uitgaand publiek; en den boer die er zich met paard en kar vertoont,
zou men geneigd zijn te vragen, of hij zich niet schaamt in zijn werkmanshemd op
weg te zijn, tusschen al de mooie menschen van dit deftig oord.
De Geleenvallei heeft haar ouden eenvoud bewaard. Wandelaars zijn er zeldzaam
en toeristenhotels onbekend. Hier vindt gij de landelijke, Limburgsche herberg langs
den weg, en gelukkig zeldzaam de leelijke huizing die de werkman, de mijnwerker,
bouwt tusschen de schilderachtige hoeve, het boerenerf en de eenvoudige stulp, die
er thuis hooren. Voor rijke tuinen hier de boerengaard, met de geknipte palmen, de
dahlia's, de boerenroos, de witte lelie en het vinnig Afrikaantje; en onder de witte
gordijntjes voor 't kleine venster de bloeiende geranium en de bloesem-druipende
fuchsia. Het zijn de boerenhuizen met hun grooten ronden poortboog, die toegang
geeft tot dit gesloten huis, waar de mestvaalt 't midden vormt tusschen de omringende
woningen en stallen, naar 't model der Romeinsche villae uit vroeger eeuwen. Met
blauwe pannen is er een kruis gelegd in 't rood pannen dak, of met ruwen veeg een
kruis van kalk geborsteld boven de deur der stallingen. Binnen steekt er de gewijde
palm; buiten staat het veldkruis langs den weg. De kleinere huizingen zijn deels uit
overpleisterden baksteen, deels gebouwd uit een raamwerk van stijlen, liggers en
schoren, waartusschen
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een vulling is aangebracht, soms van takkenvlechtwerk, besmeerd met leem, soms
van baksteen. Gelukkig voor het oog, dat belust is op het mooie van kleur en toon,
wanneer een enkele maal het rieten dak zich heeft gehandhaafd en zijn mossige
groenigheid er fluweelig spreidt in de zon! Hoe stralend liggen ze in het licht, half
gesluierd door 't omringende groen van boom en tuin, met hun ver vooruitspringende
daken, die een breede schaduwlijst afzetten over den helderen muur, terwijl onder
het afdak dan, de stoep van baksteen langs het huis leidt naar de stallingen. Bij de
deur blinkt de koperen pomp; in de kooi zitten sijs of merel, die lustig fluiten.
Droomerig buigt de vlier, met zijn bloeienden overvloed, al luisterend voorover. De
poes spint op den dorpel. En rustig trippelen de bonte kippen van den mestvaalt 't
huis binnen.
Maar de huizen der boeren zijn alleen maar bescheiden sieraad van het landschap,
zooals het om de oevers der Geleenbeek, zijn sappige schoonheid ontvouwt. De
heuvels zijn er nooit zoo hoog als 't zuidelijker het geval is, en het vergezicht heeft
er nooit de verbluffende weelderigheid, die de omstreken van Gulpen kenmerkt. Hier
is de schoonheid meer geconcentreerd; het is telkens weer geheel bestemd voor een
lijstje, terwijl de Geul is voor een rollende film. Het is veel rustiger, veel matiger.
Ook de Geul is nooit dramatisch; maar dit is meer pastoraal. Het uiterste zuiden is
romantisch in den vollen zin van 't woord; deze eerste vallei van 't Zuiden is idyllisch.
Het gezicht van den Schuurenberg is wijd; het is niet woest. Niet hartstochtelijk
in zijn beweging, niet overweldigend door verscheidenheid, niet verwarrend door
veelvoudigheid, ligt het groen beplante land er wijd rondom, en golft er statig voort
tot de heuvelketen, die de scheiding vormt tusschen de Geleenvallei en het Geuldal.
De vele tinten van 't overvloedig groen, dat de beemden, vult waar de beek kronkelt,
versmelten tegen den rijzenden horizon in 't wazige
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blauw der verschemerende verte. Molens en torens kartelen die uiterste lijn, die over
de verre bosschen en bergen met hun dorpen en daken glijdt, maar zwevend en
verdoezeld door den zonnenevel, die altijd droomt over Limburg's verre einders.
O die blauwe verten, waarvan de dichters zingen; zij zingen in de ziel der
Limburgers den onverwoestbaren droom der Keltische verbeelding, de geheimzinnige
zucht ‘naar 't land van ginds’, de avontuurlijke betoovering van het onbekende. Buiten
het landschap, voor zoover alles duidelijk te ontcijferen staat, ligt die ring van schemer
en waas, die horizon vol beloften en verbeeldingen, die cirkel van zilver en blauw,
- blauwe drempel tusschen tastbaarheid en onwezenlijkheid, die het zichtbare als
met toovervolle bekoring omringt. Neen, als een geheimzinnige zee is die blauwte
der verwazende verte, een stille zee wier blauwe vloed de landstreek bespoelt met
louter droom. Een muziek voor de ziel is die zwevende lichtsfeer, waar paars tot
blauw verijlt, en blauw tot zilver, als aangezweld uit de verte der hemelen: de klank,
tot kleur verkeerd, openbaart er zich voor de oogen in zichtbare donzing.
Een wit gepleisterd huis, in de helling van een groenen heuvel, een blond en
drijvend korenveld, en Canada's opschietend uit een beemd, - dat is Zuid-Limburg
mij: maar niet zónder den feeënring der blauwe verte, die het geheel omspant!
Denkt gij u idyllischer dorpje dan Vaesrade, dat langs de snelle helling duikelt en
zijn kerkje gezet heeft op den hoogen heuvel, waarvan 't zijn huizensliert laat glijden
naar de laagte?
Vaesrade is een oude heerlijkheid, die in 1661 aan Spanje kwam; de naam duidt
op den patroon van Maastricht, (Rada Si Servatii) en wijst er op, dat 't dorp eens aan
het S. Servatius kapittel aldaar behoorde. Merkwaardigs biedt 't niet, behalve zijn
ligging. Wanneer ge nu van 't Hoensbroeck's kasteel gekomen, den weg door 't dorp
gevolgd zijt, tot de
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weg van Amstenrade in den uwe valt, zoek dan, eenige schreden verder naar beneden
gaande, aan uw rechterhand, een pad achter een boerenhuis om, door den boomgaard
heen. Het lijkt een partikuliere weg, maar zoo is 't niet; en als ge de menschen vraagt,
waar 't voetpad is, om het uitzicht te genieten over het dorp, dan wijzen ze u gaarne.
Er zijn maar tien minuten mee gemoeid; maar het is 't derde uitkijkpunt van belang
aan den rechter Geleenrand, na den Heksenberg en den Schuurberg.
Het voetpad leidt naar den heuveltop die, begroeid met een dennenboschje, een
dier eigenaardigheden van het Limburgsch landschap vertoont: een zandige heuveltop
in het kleiland. Met de geleerden moet men aannemen, dat de klei van de hoogte is
afgeschuurd en de diepere lagen er dus ontbloot liggen, - waaraan men de
sparreplanting dankt.
Van den kam af ligt vóór u het golvend land, waarachter Schinnen schuilt, het
rijke zomerveld dat vol golvend graan staat of gebonden schoven; maar achter u
pronkt Vaesrade, in een onverwachte openbaring van wijde, groene heuvelverschieten.
Het is een verrassend geheel, het kleurig dorpje langs de heuvellijn, met groene
tuinen en beemden, en stukken akkerveld daartusschen, en dan uit de vlakte, achter
de schuine lijn van den heuvelvoet om, een opdonzende massa van Canadasche
peppeltoppen, tegen het vervluchtigend verschiet van de heuvels der Geullijn. Het
is lachend en liefelijk in de zon; maar hoe wonderlijk wordt het onder een avondhemel
van zwijmend goud, wanneer er zware, purperen wolken zijn, die de hooge lucht
gordijnen met hun fluweel en de groene wereld met hun schaduw tooien.
Aan de enkele huizen van 't gehucht Thul voorbij - een blauwig gekalkt huisje
naast een tuintje aan den weg, onder den hoogen zang der peppels - leidt de groote
weg naar Schinnen door een diep ravijn. Soms heet dit stuk ‘de Bokkenrijdersweg’,
en geen
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wonder! Het is een dier typische wegen van Limburg, waar de schaduw zwaar hangt
onder de boomenhuif die er over heen gegroeid is, uit de scherpe hellingen der
insnijding, wier opstaande wanden begroeid zijn met wilde planten en klimop. Geen
plek is wel geschikter om er de herinnering der gevreesde rooversbenden de
verbeelding even te laten doorhuiveren, en wat Ecrivisse er van geschreven heeft, in
zijn veel gelezen roman naar ouderwetschen trant, moet hij hier wel opgevangen
hebben, als hij er 's nachts bij storm en ontij gekomen is, om het landschap te laten
spreken tot zijn geest.
Schinnen, dat een dekenaat is en een oude heerlijkheid in het Valkenburgsche, wil
wel iets méér zijn dan zoo maar een dorp onder de dorpen.
Omtrent 1208 is er al sprake van de heerlijkheid; maar Schinnen wil zijn naam
vastknoopen aan Karel den Grooten. De Keizer, op een avond óver zijn tijd in de
bosschen jagend, zou hier allicht verdwaald geraakt zijn, had hij er niet tijdig het
licht eener kluis gezien, eerst schemerend en dan schijnend. Uit dankbaarheid liet
hij er twee kerken bouwen, eene waar hij het licht het eerst gezien had, - dat werd
Schimmert; - en de andere waar hij 't had zien schijnen: dat werd Schinnen!
Een diepzinniger verklaring brengt den naam van Schinnen, als van Schin op Geul
en Schinveld, in verband met de Synikers, die deze streken bewoonden.
Het groote dorp heeft zijn oude kerk gerestaureerd; al lieten de mijnen zijn groene
dreven onbesmet, de toenemende industrie doet het niet te min uitdijen. Een enkel
toerist verdwaalt er wel eens, en weet dan kwartier te vinden, ook bij gebrek aan een
groot hotel. Het lijkt zoo heel aangewezen om het Valkenburg der Geleen te worden;
maar jammer genoeg heeft deze vallei hare toeristieke toekomst ten eenenmale
verbeurd, sinds de kolenmijn hare heldere beek vertroebelt tot een moddergracht, en
de rust harer landelijkheid verstoort door het groeiend tal der mijn-
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bevolking, met heel haar droefgeestigen nasleep.
Heeft de vreemde een bewonderenden blik geslagen te Puth op de honderdjarige
linde, dan vindt de fietser een heerlijke helling buiten het dorp, wanneer hij zijn
nachtleger gespreid weet te Sittard; maar wie dien grooten weg zou volgen om terug
te keeren, zonder naar het kleine dorpje Sweyckhuyzen gezocht te hebben, waar dit
zich schuil houdt in het groen, zou zich een onherstelbaar onrecht aandoen, als hij
ten minste een volgenden dag den tijd niet heeft, om dit verzuim te herstellen.
Sweyckhuyzen, een rectoraat, is met het gehucht Waterval bij Meerssen, het meest
verscholen dorp van Zuid-Limburg. Men moet het weten om het te vinden, en men
kent het niet, omdat men er nooit van hoort. Maar ik weet geen typischer dorp in de
Geleenvallei, en van ver in den omtrek is het in eigenaardige bekoorlijkheid het eerst
in de rij.
Als Vasraede duikelt het langs de helling af, maar niet naar de rivier toe. Het
verliest zich geheel in een plooi van de heuvels, die van alle zijden met bosschen
zijn begroeid. Zoo ligt het geheel in het groen ingeduffeld. Elk huis heeft, als al de
dorpen dezer streek, zijn voorgevel gesierd met fruitboomen, meest kersen, die langs
latwerk geleid, de muren naar de zonnezijde toe, begroeien. Al die huizen staan in
't groen hunner vruchtbomen van tuin en boomgaard, en elk dak ligt er telkens weer
lager dan het voorgaande. Tusschen de huizen door, bronzen de bosschen, en over
de huizen heen blauwt de achtergrond, die hier gevormd wordt door de Geleenheuvels
zoowel als door de Kempische heide, opdoemend aan gene zijde der Maasvallei.
Langs groene wegen gaat het boven-over en onder-langs naar de delling toe, waar
de heuvels steil rijzen onder hun mantels van sparren, kreupelhout en wilde varens.
Onder langs hun voet kronkelt een beukendreefje, een voetgangersweg vol afwisseling
en verrassingen, evenwijdig met het water. Wat men er nu ziet als
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een dor plateau, tusschen pad en beek, waar some een kudde schapen ruischend waart
door 't hoog pluimgras, heikruid en varenblad, was eens een paradijs voor de streek,
de zgn. ‘Moorhei’, een prachtig beukenbosch, welks zwaarste exemplaren op de
tentoonstelling te Luik terecht gekomen zijn. Nu is de Moorhei een leegte. En aan
den overkant der beek ziet men verschillende hoeven, zooals de hoeve Riga op den
heuvel, langs den weg die van Schinnen komt, gebouwd in de orde der speklagen,
dat is met afwisselende strepen van gelen mergel en rooden baksteen.
Deze versiering heeft de Limburgsche bouwwijze aangewend, en met de materialen
waarover men te beschikken had, lag zij voor de hand.
De Limburgsche boerenhoeve, in dit land van groote rythmen en verbijsterende
verscheidenheid, wordt door groote lijnen beheerscht. Zoo doet zij zich gelden in
het land, massaal, machtig en breed. Zoo zij sier zocht in popperigheid, zou zij
verslagen worden door de vaart die er in de sterk sprekende lijnen van het lansdchap
ligt, en zou zij er verschijnen als speeldoosgoed, niet als de trotsche ernstige
werkelijkheid van het leven dat zij symboliseert. Zij is immers de veste van den
korenkoning, de burcht van den veldbouwer, de veilige haven van den rijken oogst
en de voorraadschuur voor het heele volk. Daarom is zij majestatisch en zelfbewust,
en haar wijdsche rust steunt op haar kracht. Zij is somber, omdat zij den ernst des
levens doorgrondt; en zij imponeert door een religieuse ingetogenheid, omdat zij den
arbeid kent als een duren plicht, en zich verantwoordelijk weet voor de welvaart des
lands en den groei der geslachten.
Ligt dit niet uitgedrukt in den gedrukten boog harer poorten en de strenge, statige
lijn van het massale vlak? De afwisseling tusschen licht en donker, mergel en
baksteen, heft den ernst niet op, maar verlevendigt het geheel en stempelt het met
een schoonheid als van een ouden tempel. Begreep toch ieder die in
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Limburg bouwt, den zin der oude muren, en ging de moderne kerkenbouwer er te
rade bij den religieusen ernst der echte, landseigene hoeve, om den volke een Godshuis
te geven, dat harmonieert met het geheel van het land, als met de ziel van het volk,
in plaats van zijn ingeboren schoonheidszin te verbasteren!
Van den heuvel waar Sweyckhuyzen rust, met zijn kerkspits die er niet boven
uitsteekt, heeft men vergezichten naar alle zijden. Als de heuvels niet te dicht begroeid
zijn, ziet men er op de velden van Spaubeek, dat de lans van zijn toren fier verheft,
op den Romaanschen stomptoren van Beek, dat door zijn prachtige olmendreef
verbonden ligt met Geleen, het groote dorp dat de vlakte naar 't Westen toe vult, en
noordwestelijk heen, van de heuvels die daar weer een dam werpen voor 't dorp, naar
de wijdere vlakte, die de Geleen doorsnijdt in haar plotselinge wending naar 't
Noorden toe. En tot de verte waar Sittard zijn edele torenkroon ten hemel steekt,
wuift voor uw voeten, deinend in eeuwige golving, het veel versneden, wemelende,
heerlijke veld.
Eer men bij Geleen komt - de Geleenbeek is nu overschreden, - treft men, midden
in het akkerland, de Geleener kluis. Ook deze is in den landelijken trant, ‘met
speklagen’ gemetseld. Het effekt, over de wuivende franje van het koren heen, van
deze rustige lijnen in gelijkmatige opstapeling, tegen den achtergrond van het verder
gelegen mastbosch van Sint Jans Geleen, is even verrassend, als het was bij de groote
en zooveel voornamer hoeven onder de Sweyckhuyzensche hoogten, aan den rand
van 't water onder het lommerend groen.
Kluizen zijn er behalve te Valkenburg niet meer. Een lugubere herinnering is aan
deze van Geleen verbonden. In 1862 vond men er den kluizenaar die van aalmoezen
en wellicht ook van zijn handenarbeid op vreemde akkers leefde, door de koude
gedood, op den vloer zijner woning liggen. Zijn hond lag eveneens dood aan zijn
voeten; maar de kat, die het
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leven verkoos tegen elken prijs, had reeds een gedeelte weggevreten van zijn gezicht.
Het dorp dat aan een zijtak der familie Huyn kwam, en in 1654 graafschap werd,
is bekend om ‘De Meikoningin van Geleen,’ door den schrijver der ‘Bokkenrijders’.
Een oud gebruik was dat van Kerstmaandag, wanneer de koster van den dorpel der
kerk het steenharde ‘kerstbroodje’ onder de jonge mannen wierp. De prijswinner
moest het broodje boven zijn hoofd beuren, hetgeen onder de bestorming door de
medevechtenden geen lichte taak was. Met het winnen van dit spel, dat op bloedige
twisten uitliep, was de eer van dorp tegen dorp gemoeid, en het gebruik werd, om
de veeten die er uit voortkwamen, dan ook afgeschaft.
Sinds de spoorlijn Sittard - Kerkrade evenwijdig met de Geleenbeek, de vallei
doorsnijdt, is den wandelaar het doorkruisen dezer landstreek heel wat
vergemakkelijkt. Geleen won daarbij een tweede station, maar het oude station Geleen
(west) werd al heel gauw Lutterade - Krawinkel genoemd, naar 't gehucht dat er 't
dichtst bij was. Geleen-oost bleef Geleen tout court. De vruchtbare vlakte tusschen
Geleen en Sittard, en tusschen Geleen en Beek, zal heel wat verandering ondergaan
in de eerste jaren, daar de in aanbouw zijnde mijn ‘Prins Maurits’ in deze buurt een
uitbreiding van 't Sittarder gehucht Ophoven tengevolge heeft, waar Franciskanen
een kerk en klooster bouwen. Geleen zelf heeft sinds jaren reeds een
Karmelietenklooster. Wanneer de ‘Prins Maurits’ zijn zal, wat zij zich voorstelt te
worden, dan zal ook hier het vredige veld zijn groene tapijten oprollen voor
arbeiderskolonies en vervoermiddelen, en de groote hoopen vuil en slijmerigen
modder, - pyramiden der beschavingsomwenteling in Limburg, - er dra hun logge,
donkere vormen beuren, als reusachtige gedierten.
Beek is een industrieel dorp, als Tegelen in 't Noorden. Er worden sigaren
gefabriceerd en er is een bloeiende fruithandel.
Over Spaubeek bereikt men Nuth met zijn vele
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gehuchten, Hillebroek, Grijzegrubben, de Hell en andere, waartoe ook Vaesrade
behoort. De heerlijke rechten der plaats, die men reeds in 1262 genoemd vindt, waren
aan de familie Eynatten, die het landhuis Reimersbeck bewoonde. Het dorp bleef
Spaansch (1661).
De beemden, die men zag van de hoogten van Vaesrade, vormen een heerlijk park
achter het eigenlijke dorp. Zoodra men de ‘hoofdstraat’ (naar 't zuiden toe) verlaten
heeft, om rechts te wandelen, komt men voorbij een witte boerenhoeve, waar
tegenover de grootste geknipte palm van Limburg te prijk staat. De stam van den
boom vormt een groene poort, waarboven de ‘vogel’, een kolossale pauw, zijn groenen
staart spreidt.
Bij 't begin der groote beemde heeft men, door een verrafelde popeldreef, een
gezicht op een klein landhuis, dat langen tijd een schuiloord was voor een Duitschen
bisschop, die door den Kulturkampf uit zijn bisdom verdreven was. De beemden met
kleine watertjes doorstroomd, vormen het heerlijkste oord voor
zomermiddagontspanning; de typische huizen die in de gehuchten opduiken, verblijden
den wandelaar die het karakteristieke zoekt te midden van de mooie natuur. Wie van
Nuth dan naar Valkenburg fietst, heeft van de hoogte die het dorp bestrijkt, weer een
der schitterende gezichten, waarom de Geleenvallei steeds opnieuw bekoort.
Door veldpaden, dwars door het golvend akkerland heen, kan Wijnandsrade bereikt
worden. Dit dorp heeft zijn naam van een ouden Wijnand der Mascherel's, die ook
te Schinnen werden aangetroffen. Na dezen ontmoet men er de van den Bongard's
die er tot de Fransche Revolutie standhielden.
Wijnandsrade bergt een groot oud kasteel, midden in de kom van 't dorp, als naaste
buur der kerk. Breede grachten omgeven het hechte gebouw, dat nu bewoond wordt
door den burgemeester der gemeente, na gedurende eenige jaren ook Duitsche
Jezuïeten
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geherbergd te hebben. Om de gracht die de dorpshuizen weerkaatst, vormen
lijsterbessenboompjes een laan. De kasteeltuin met merkwaardige berceau's, strekt
zich uit aan den voet eener met linden begroeide hoogte, een kunstmatige heuvel,
die vroeger in de versterking betrokken was. Het complex der gebouwen, (opgericht
1554, maar herbouwd 1780), is door zijn omvang merkwaardig, - een reusachtig
gebiedershuis, waar het vredige werk van den akkerbouw nu alle handen bezig houdt.
Daar is over 't algemeen iets gemoedelijks over de Zuid-Limburgsche heerenhuizen,
wanneer ze tenminste niet als Hoensbroeck met torens prijken, die als geharnaste
riddders in het land staan, of meer vorstelijke verblijven zijn als Amstenrade, of
Chaloen en Neuborg. De gewone torenversiering der heerenhoeve is de peervorm.
De oprijpoorten nemen geen dreigend voorkomen aan, en de breede muren drukken
vooral rust uit, geen angst voor beveiliging of barschheid van verweer. Midden in
het land liggen ze daar, vertrouwelijk gemeenzaam, met den ring hunner grachten
als bloot sieraad, met hun torenspitsen als bescheiden pronk. De Limburgsche
goedmoedigheid is over de voormalige heerlijkheden neergezweemd en zij staan er
in het land, onder de ruischende Canada's, met de grauwe beminnelijkheid van oude
aartsvaders, meer dan met de grimmigheid der ‘heeren’ van 't land. De zachtheid van
den ouderdom kwam over hun kruinen, met de tintenrijke donkerte van 't verweerde
steen, en schooner dan met den overmoed eener strijdbare jeugd, rusten zij in den
vrede der landouw, in de bezonken pracht hunner sagenrijke herinneringen.
Zoo liggen Rivieren, Cortenbach en Terworm in 't groen, te midden van het veld
om Voerendaal heen, met het adellijke huis Puth en de riddermatige hofstede Haeren.
Het onbeduidende Kunrade kreeg een beduidenden naam om de steensoort zijner
groeve, een witgrijzen steen, die de tuf van Geul en Maas overtreft in hard-
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heid. Klimmen en Voerendaal zijn uit dezen steen gebouwd en Kunrade bekleedde
de kerken van Puth, Berg en Terblijt, Oirsbeek, Oud-Vroenhoven, Bemelen,
Maastricht, Heel, Hunsel, Weert, Roermond, Montfoort, Thorn, Meersen, Sittard,
Geleen en nog andere. De Romeinen kenden deze groeve en gebruikten 't materiaal
om kalk te branden, maar ook om hun villa's te bevloeren; het Romeinsche beeld dat
men te Heel vond en 't monument van den soldaat Marcus Genius dat, te Heerlen
opgegraven (1873), naar Leiden verhuisde, werden uit dezen steen gevormd.
Hier eindigt men gevoegelijk de Geleenvallei. Heerlen is in zicht en bij Kunrade
begint de hoogte, langen tijd de hoogste hoogte van Limburg geacht, die ons tot
uitgangspunt zal dienen, wanneer we Gulpen zoeken in de triomfante pracht zijner
zingende heuvels.
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Het geuldal
Mijn heuvelland, mijn droomenrijk,
In 't ronden van de lucht geborgen,
Hoe weet mijn ziel uw veilge wijk!
En van den avond tot den morgen,
Bestrijkt mijn droom met schuchtren lust
De dalen uwer schoone rust.

Heeft men van Sittard uit, een tocht gedaan door de Geleen-vallei, tot de grenzen
van het mijngebied, waar de schoorsteenen stijgen in de dampige lucht met het gebaar
van dreigend opgeheven vingers, dan blijft er nog een ander stuk land te onderzoeken,
eveneens van Sittard uit, dat voor dengene die eerst langzaam wil afdalen in de
zuidelijke pracht der heuvelstreken, niet zonder bekoorlijkheid en vol verrassingen
is: de Maaskant.
Men zoeke van Sittard het Maasdorp Urmond, maar niet langs den nieuwen weg,
doch veel liever ‘binnen door’, door de bosschen, den veldweg langs die links van
den breedere, met dezen parallel loopt. De streek heet bij de menschen nog ‘de hei’,
maar vruchtbaar veld strekt er zich uit naast de bosschen, die een fraaie omlommering
geven aan een groot gedeelte van dezen schilderachtigen veldweg.
Urmond maakt een somberen indruk. De zware klei waarop ook het naburige Stein
zich vastgeklampt heeft, is voor de zindelijkheid dier dorpen niet bevorderlijk. De
hellende straat gaat rakelings voorbij aan de hooge omwalling die het oude kerkje
draagt, versterkt door zware muren. Er staat een oud huis met gevelsteen, en sporen
van versterking weet men er nog na te wijzen. Want Urmond voerde eens den titel
van stad, toen 't nog - Overmunthe juxta
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Mosam - een belangrijke Maashaven was. De weide die nu ‘de haaf’ heet, draagt er
de herinnering van. Er staat een protestantsch bedehuis en een Conventueelenklooster
zonder verdere belangrijkheid. En kalm vloeit de Maas er voorbij, tusschen haar
beide oevers die met Canada's zijn beplant, onbekommerd om de zorg der menschen,
die hun hoofd breken op de plannen harer bevaarbaarmaking.
Stein mist een sterk uitgesproken karakter als dorp; het heeft niet dat bizondere
dat treft in de somberheid van Urmond, en dat meer nog boeit in Elslo met zijn
schilderachtige ligging. Maar Stein, dat ook door hoogten en diepten wordt
gekenmerkt als een echt Zuid-Limburgsche plaats, is langen tijd een der weinige
dorpen geweest, die zich onderscheidden door hunne eigenaardige kleederdracht. In
wijdgeplooide korte rokken van streepvormig gekleurde, wollen stof, waarin ‘het
opnaaisel’ ter versiering nooit ontbrak, kwamen de vrouwen ter kerk, met lage
schoenen, zwarten voorschoot en zijden halsdoekje, en over de schouders den
Limburgschen ‘plak’, den veelkleurigen sjaal met franje. Gouden oorbellen hingen
langs den hals en aan een zijden lint het gouden borstkruis. Als hoofddeksel droegen
ze hoeden, die vol lint en kant en bloemen en veeren zaten, als tuintjes, bevestigd
met breede linten, onder de kin saamgebonden. Bij het daagsche werk droeg moeder
de vrouw de ‘cornet’, gewoonlijk een zwarte muts met ruche. Zelfs de kleine kinderen
droegen die.
Maar Stein heeft zijn oude sieraden afgelegd, sinds het meer is betrokken in het
verkeer met de rest van het land. De meisjes leerden in de stad zich over de
schouderdoekjes hunner jonge jaren schamen; en de steenbakkers en pleisteraars,
die uit het Maasland jaarlijks naar Pruisen trokken, brachten andere inzichten en
geen zediger zeden vandaar mee.
De omgeving is waterrijk en groen. De populieren die Urmond omringden, vormden
hier opnieuw weer de prachtige Maasbeemden. ‘'s Heerenwei’ heeft
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helaas haar fiere beuken moeten offeren. Maar de omgeving van het kasteel, met zijn
park en zijn bosschen, beschut nog heel wat natuurschoon voor het arme dorp.
Stein is een oude rijksheerlijkheid. Veel families hebben er achtereenvolgens
geprijkt met den naam van heer van Stein, als de van Merwede's, de van Brederode's,
Heinsberg, Loon en Nassau Saarbrück. Deze laatste verkochten ze (1464) aan Herman
van Bronckhorst en Batenburg, waarna ze door huwelijk kwam aan Merode Westerloo;
omstreeks 1740 kwam zij in het bezit van von Kinsky, waaronder zij tot de Revolutie
bleef.
De merkwaardigheid van 't huidige kasteel is de oude toren, door de sage even
wild omwoekerd als door 't klimop, dat zijn beschermenden mantel spreidt om zijn
dorren romp. Bij 't wintersche vuur hebben de Maaslanders, die lang aan heksen
geloof sloegen, er heel wat van verteld. In de grondvesten van den toren moest een
kelder zijn, waarin de veroordeelden werden neergeworpen; zij werden verscheurd
door messen die hen opvingen bij hun val. Eén der gevangenen van de heeren van 't
kasteel, die men er veroordeelde tot den hongerdood, werd langen tijd in 't leven
gehouden door zijn dochter, die hem, als spook in 't wit gehuld, 's nachts van
levensmiddelen voorzag. Een der gebieders, om zijn euveldaden door God gestraft,
rijdt op een vurigen wagen rond en stort zich dan bij Elslo in de Maas.
Honderden kraaien nestelen er in de hooge boomen die het slot omgeven. De Maas,
die 's winters door de boomenkruinen zichtbaar, haar kronkelingen windt door 't
groene veld, houdt er België gegrendeld. Voor haar voorjaarsgrillen beducht, wanneer
zij de velden overstroomt, hebben de dorpen zich teruggetrokken van haar oevers.
Zoo trekt zij eenzaam en onbespied haar zilveren spoor door 't land. Alleen Elslo
kijkt omlaag in haar stroomend zilver. Elslo heeft zijn kerk en toren niet in de diepte
weggesloten als
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Stein, maar fier ter wacht gezet op den hoogen heuvelrand. Daar is het veld dan ook
opgeglooid, tot het, als op de ellebogen steunend, over het Belgische uitziet. Hier is
de Hollandsche oever een steile muur, begroeid en ruig, en waar die zich keert tot
een bocht, die als een natuurlijk bastion vormt - ‘het Schoor’ heet het, of de Scharberg
- ligt Elslo met zijn roode daken er tot den rand gestrekt en kijkt er in 't water neer.
Hier hadden de Karolingers een palts (pleisterplaats). Op deze villa Hasloa, in de
vlakte, vertoefde keizer Lotharius II (860) en waarschijnlijk verbleef er ook Karel
de Kale (876). In 881 vestigden er zich de Noormannen, die op hunne drakenschepen
uit Skandinavië overgestoken, de groote rivieren opvoeren en tot ver in de
binnenlanden hunne geweldenarijen pleegden. Maar Zwentibold versloeg ze in 899,
zooals zijn vader ze reeds bij Leuven (891) een nederlaag had toegebracht.
Van de hoogte van den bergrand, waar verschillende oude huizen met hooge puien
de dorpsstraat een ongewoon aanzien geven, daalt de straatweg langs de helling naar
de dalvlakte, waar, achter de uitgestrekte beemden, de Maas stroomt. In 't gezicht
van de rivier ligt er tegen de hoogte, het buitenverblijf der familie Jurgens, met wat
er overbleef van het oudere slot. Prachtige boomgroepen beschaduwen de helling,
waarboven de kerk haar eigenwijs torenspitsje in de lucht priemt. Het is bij de kerk
van Elslo juist, met een blik in het groene Maasdal, dat men er zich een der mooiste
van Limburg's vele legenden herinneren zal.
Caesarius van Heisterbach heeft ze opgeteekend. Het is de geschiedenis van een
vromen man uit deze streek, die naar Jerusalem getogen was, om er de heilige plaatsen
te bezoeken. Toen zijn metgezellen op Paaschdag den terugtocht wilden aanvaarden,
weigerde Winandus om met hen mee te gaan, daar deze dag te heilig was om zich
tot zulk een reis op weg te begeven. Toen zijne makkers dan tòch ver-
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trokken, bleef hij, en eerst den volgenden dag maakte ook hij zich reisvaardig.
Nauwelijks is hij buiten de muren der stad, of een schitterende ridder op een snuivend
ros staat voor hem en noodigt Winandus bij hem in 't zadel te stijgen. Hij gehoorzaamt.
Een stofwolk warrelt omhoog; en hij heeft geen oogenblik nog door de lucht gezweefd
in 't gedwarrel van 't stof, of hij staat te Elslo, aan de Maas. Paard en ruiter zijn
verdwenen en hij is terug in 't vaderland. Dan vertelt hij zijn weervaren, maar de
menschen gelooven niet aan 't wonder waarvan hij hun spreekt. Daarop voorspelt
Winandus de dingen die er bij zijn dood zullen geschieden, ten teeken dat hij de
waarheid heeft gezegd: een Engel zal komen om hem te overluiden; de klepel der
klok zal daarna vallen in den ’Orientshof’, en ten eeuwigen dage zullen er rozen
bloeien op zijn graf. En aldus geschiedde.
Dit was de belooning voor de daad van godsvrucht van Winandus, dat een eeuwig
bloeiende zomer zijn graf zou omluisteren in het lieve land der geboorte! Ook in
deze legende, als in de Marialegenden van het wandelende beeld, ligt de liefde van
den simpelen man voor zijn geboortegrond uitgedrukt in de beminnelijke naïveteit,
die een der kenmerken is van het volksverhaal.
Maar reeds hebben we den naam der Geul genoemd. Men trachte van Elslo uit,
het dorpje Geulle te bereiken, langs de voetpaden die evenwijdig loopen met de
spoorlijn, om na een viaduct te zijn doorgegaan, door de bosschen langzaam op te
stijgen naar dit hoogtepunt der Maasheuvels, die van Bunde tot Obbicht de rivier
vergezellen.
Geulle is een hoogtepunt tevens in de rij der bekende Limburgsche vergezichten.
Het is een dier namen, die iedereen vereert, want het is een dier oorden die niemand
vergeet. Het eigenlijke dorp ligt in het Maasdal beneden; maar wanneer men van
Geulle spreekt, denkt iedereen aan de hoogten die er boven uitsteken, aan den
Husschenberg en den
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Snijdersberg (110 M.) die een onbeperkt vergezicht naar het heele Maasdal openen,
diep de Kempen in, met de torens der Belgische dorpen, met zevenmaal de Maas
opnieuw zichtbaar, waar zij schitterend onder de zon, als van zilver, ligt ingekerfd
in 't groene land; en onder blauwe nevels van damp en vochte wazigheid, rust ginds
de torenkroon van Maastricht, te midden der heuvels in 't Zuiden.
Maar weinig huizen liggen op den hoogterand, die nog niet zoo heel lang geleden,
als onbekend was voor 't publiek, maar nu al meer en meer bezocht wordt door de
Maastrichtsche uitgaanders. De blauwte der verte is nergens zoo treffend, als van
hier uit gezien, onder de boomen van deze heuveltoppen, waar tegen Pinksteren de
gele brem gloeit en de nachtegaal zingt. En naar het dal toe, naar het dorp in de diepte,
is het een lawine van groen, die van de hoogten over de roode daken der dorpshuizen
en leemen hutten uitvalt. Zoo ver men ziet, is heel de Maasvallei een bosch gelijk,
waar de Canadeesche populier, de zingende boom van Limburg, hoogtij viert, met
maretakken in zijn kruin.
Heerlijk is er 't gezicht in 't vroege voorjaar, wanneer het eerst ontvouwde groen
der boomen een schemerige wade weeft over de diepte, waar 't dorp gedoken lig ten
de Maas haar schubbig zilver kronkelen doet; maar heerlijker is 't er, wanneer de
vruchtboomen in 't dal hun bloesempracht tusschen de roode daken opwolken. Niet
minder wonderbaar is 't er, wanneer de herfst zijn toorts geslingerd heeft in het
geboomte, en alle loof er geel en bronzig hangt boven het blauwig-groen geschemer
der beemden. Geen wonder dat de sage zegt, dat Sint Servaas, de beschermheilige
der Maasgouw, hier gestaan heeft op de heuvelkruin en er zegenend zijn armen
uitbreidde over het landschap, met de woorden: ‘gij zult eeuwig en onvergelijkelijk
schoon zijn, mijn land.’ Bij den zachten gloed die de dalende zon spreidt over de
wuivende boomkruinen en de spitsen der
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kerken, die over de huizendrommen waken, trilt er een zichtbare wijding over dit
heerlijke vergezicht, als was 't waarlijk de echo van een wonder zegenwoord.
Hier ter plaatse groeit de karwijselie (selinum carvifolia L.) die zeer zeldzaam is
in ons land, en sinds 1864 toen ze te Vaals werd aangetroffen, niet meer gevonden
is in Limburg, tot ze hier werd ontdekt (1916). Natuurliefhebbers zullen te Geulle
de Troswalnoot gaan bezichtigen, die gelukkig ongeschikt verklaard is voor militaire
doeleinden: anders had ook dit zeldzaam booroen-exemplaar 't noodlot boven 't hoofd
gehangen, dat het geweerkolven leveren moest voor de landsbeveiliging.
Nu kan men over Bunde door 't dal naar Meersen tijgen; men kan van den
Snijdersberg, boven de spoorhalte Geulle, den hier boeienden rijksweg bereiken en
dien volgen over den Kruisberg met de befaamde ‘gevaarlijke helling,’ vanwaar men
een mooi gezicht geniet op Meersen met zijn gothieke kerk, die er als een kostbare
schrijn van edelsmeekunst te pronk staat tegen den fluweelen achtergrond der heuvels;
doch hoe men zijn weg ook neemt, over Ulestraten en Schimmert naar Houthem, of met een bocht door Amby heen over Berg en Terblijt, nu is alles verder prachtig,
waar men rost of rijdt: want Meersen ligt vlak voor u en Meersen opent, wat sinds
twintig jaar in Nederland nu werkelijk beroemd mag heeten, sinds Betsy Perk het
Geuldal dien naam gaf: Neerland's Zwitserland.
Onder Ulestraten vindt gij in de helling hangen het liefelijk gehucht Waterval. De
verte breidt zich uit en draagt Maastricht in haar blauwen schoot als een rijk juweel.
Daar treft gij onder Schimmert, boven de poort der hoeve bij Ravenbosch en Haesdal,
het opschrift dat de feodaliteit nog ademt, van een verleden eeuw van knechtschap,
maar tevens ook de vroomheid van 't landvolk, dat zijn piëteit met tallooze kruisen
en kapellen door de streek geplant heeft:
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Dit huis en hof
en den heelen Ravenbosch
en noch veel meer
hoort toe aan desen heer.
en hi is wel bekant,
hi is vaeder van het landt.
Daartoe is hi bekwammen.
Heer Petri is denen naem.
Hof Haeswick, anno 1776.
God gaf aan het huis den Segen
en den Heer elck danck.

Ziet, welk een ander ‘Zuiden’ dit is, dan het Limburg der Maasdorpen, Urmond,
Stein en Elslo; - welk een lachende vroolijkheid spreidt hier niet hare kleuren uit,
waar honderden wegen openliggen, dwars door het veld en de heuvels over. Bij
Geuite nog was 't de steile hoogte die u dwong aan uw plaats, de Maas die het land
afbakende als een tastbare grens, de Belgische Kempen die zich daarachter uitstrekten
als een gesloten domein. In de dorpen kromde zich de sombere rondboog der poorten
onder de zware daken, en nergens rees er over de hoeven heen de zingende lijn der
heuvels. Hoe zwelt hier breeder rythmenvaart door het land. De heele gamma der
rijzende hoogten stijgt voor u op, aan de overzij van het bloeiend dal. Hier wisselen
bosch en veld in een verbijsterende verscheidenheid, boomen en huizen in een
wondere kleurenmengeling. Hier bruist de blijheid u uit alle voren tegen; hier vloeit
zij u langs al de lijnen van het landschap toe, en wuift van al de boschrijke en
korengele glooiingen. En voor den statigen gang eener schepenlooze, melancholische
Maas, zingt hier de Geul de zorgelooze vreugde harer eeuwige jeugd.
Laat Maastricht met zijn torens en zijn schouwen nu verzinken in de diepte. Wel
lokt de stad, zooals zij daar troont met haar toppen en transen, de historische stad
van Limburg, de koningin van zijn koninklijken stroom, - maar ook dit bloeiende
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Meersen met zijn kleurige stadsche hoofdstraat, bezit belangrijke historische
herinneringen. Het is immers 't oude Marsena, de beteekenisvolle palts der
Karolingers, waar in 847 de drie broeders keizer Lotharius I, Lodewijk de Duitsche
koning en Karel de Kale, koning van Frankrijk, verwijlden, en elkaar steun beloofden
tegen de Noormannen. Hier vertoefde koning Lodewijk opnieuw, om met zijn broeder
Karel, die te Herstal zijn intrek had genomen, de nalatenschap van Lotharius II te
verdeelen te Eijsden ‘in procaspide super fluvium Mosam’.
In de tiende eeuw behoort de Palts te Meersen aan Gerberga, echtgenoote van
Giselbert, koning van Lotharingen. Zij schonk haar bezittingen aan de Benedictijnen
te Reims.
Bij het partagetractaat van 1661 kwam Meersen aan de Staten. Dat de kloosterlingen
niet verdreven werden, dankten zij aan de omstandigheid, dat de stichting van
Gerberga ouder was dan het leenstelsel. De proostdij bleef bestaan, tot de orkaan der
Fransche Revolutie ook haar voor goed vernietigde.
De vorstelijke kerk, met haar hooge ramen en gewelven in den XVd'-eeuwschen
spitsbogenstijl, bleef alleen over, om te getuigen van den luister dezer eenmaal zoo
befaamde plaats. Waar zich de koninklijke palts verhief, staat nu een moderne villa.
De grondvesten van den ingestorten toren der kerk dienen tot grondslagen eener
bloemenserre, en het omvangrijke binnenplein, ten westen, is herschapen in een park,
waar men o.a. een exemplaar bewondert van een 25 Meter hoogen Gingko-boom.
De belangstelling van den bezoeker concentreert zich te Meersen uitsluitend om
zijn fraaie kerk. Het inwendige bergt een tabernakel van kostbaar gothisch
beeldhouwwerk, en een schilderij, waaraan historie en legende hare gouden draden
vasthechten. Het eerste is opgericht tot herdenking van een bloedwonder, dat gebeurde
gedurende het misoffer van een priester der proostdij; het andere gedenkt den
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brand der kerk, waarbij de heilige vaten gered werden door een boerenzoon, die na
zijn heldhaftige daad verricht te hebben, zijn akker omgeploegd vond door de hand
van een engel.
Men blijft hier rondwaren in den droomtuin der Limburgsche legende, wanneer
men van Meersen naar Houthem wandelt, dat een grooten naam verkreeg sinds de
schitterende ridder, die Gerlachus eenmaal was, tot boetedoening er leefde in een
hollen boom en er stierf als kluizenaar (1172). De kerk verhaalt er van zijn wonder
leven vol mirakelen in de onbeduidende schilderingen van Schöpf. De dood der
jonkvrouw Leonora, die van de wallen te Valkenburg in den afgrond stortte, deed
hem tot besef komen van de wereldsche ijdelheid. Gerlachus verzorgde de zieken te
Jerusalem en hoedde de varkens van het krankenhuis. Veertien jaar at hij zijn brood
met asch vermengd; en dagelijks ging hij in zijn haren boetekleed naar S. Servatius'
graf te Maastricht, en éens per week naar 't Maria-munster te Aken. De landman die
's winters in Gerlachus' voetspoor stapte, voelde een weldoende warmte zijn lijf
doordringen, en de priester van Kloosterrade, die driemaal water schepte om
Gerlachus' dorst te lesschen, putte driemaal wijn uit de waterbron. Toen de kluizenaar
den dood wachtte in de eenzaamheid, kwam S. Servaas uit den hemel met een engel,
en bracht zijn dienaar de heilige teerspijze.
Wie Houthem opzoekt met zijn boomen en parken, weelderig geworden door zijn
vele hotels, maar altijd nog schilderachtig in de weelde van zijn groen en bloemen
en weiden, ziet uit de verte reeds langs den grooten weg de typische hoeve uit
mergelsteen, hel geel, met roode daken en groene poorten, die ook door H.v.d. Kloot
Meyburg werd weergegeven in zijn ‘Tachtig schetsen van Boerenhuizen’. Het is een
der fraaie exemplaren dezer ‘deftige’ soort, gesierd met gekapiteelde platte banden
en voluten, terwijl een uitspringende lijst de gevels afdekt en de poort-
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rondingen omschrijft; zelfs staat de hoofdgevel met een S-vormige sieromlijsting te
pronk. De boomen van 't kasteelpark omgeven het geheel met een rijke omlijsting
daarachter, en waar 't fantasievolle torentje der Gerlachuskerk zijn ronde vormen
rankt, trekt de lijn der heuvels in vloeiende rondingen voorbij.
Wie van Meersen wil wandelen naar Valkenburg, neemt het voetpad ‘door de
weiden’ langs de Geul. Limburg is arm aan weiden, daar de kleigrond zoo geschikt
is tot landbouw. Maar de veefokkerij vormt daarom nog geen ondergeschikten factor
in 't Limburgsch boerenleven. In de beemden van Meersen en Houthem vindt de
Hollander dan ook ‘zijn’ koeien terug; maar hoe kostelijk is het groote motief der
Haagsche school hier gesteld tegen den exotischen achtergrond van Limburg's ruige
heuvelmuren. Onder de groene mantels die de heuvels bespreiden, vindt de
vreemdeling daar, tot zijn verrassing misschien, de naakte rots, die haar tanden bijt
door de mossige sprei van 't bosch en de groene tapijten der velden, waar de kleilaag
zoo dun is, dat zij wegspoelde door den regen. De mergel vertoont zich hier goud-geel
bij versche afbrokkeling, of groenig verweerd en uitgeslagen. De rotsspleten en
spelonken spoken zwart en roetig tusschen het feest der wemelende bloemenpracht,
behangen met de zware festoenen der overal hier zoo weelderig groeiende boschrank.
En onder het ruischend looverdak der zingende Canada's stroomt de vlotte beek, die
haar naam geeft aan dit bekoorlijk dal.
Het smalle voetpad tusschen de rotsen en de Geul, dat naar Geulem voert en
Valkenburg, is voor de Zuid-Limburgsche toeristenwereld de klassieke wandeling.
Ieder schrijvende natuurliefhebber die Valkenburg bezocht, heeft daar zijn woord
over gezegd. Hier is dan ook het meest eigenaardige van Limburg's natuurschoon
samengebracht, tot 't er voor den vreemde wel zijn toppunt bereikt in de Geulemsche
grotwoningen.
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Maar lezer, wandelaar en bezoeker, dichter, droomer, professor en liefhebber der
mooie Geulzoomen met hun groei en bloei: schrikt niet!
De gelukkige rijkdom van den Limburgschen bodem is een ongeluk voor Limburg's
natuurschoon. Tot nog toe werd alleen het inwendig gedeelte der heuvels uitgegraven,
geëxploiteerd voor bouwsteen. Nu is er een nieuwe industrie komen opduiken,
waardoor de mergelheuvels van top tot voet worden omwoeld en totaal geslecht.
Want behalve de fossiele brandstoffen, kolen en bruinkool, wordt er in Limburg ook
kalksteen gevonden, bruikbaar voor bouwsteen niet alleen, maar ook voor
kalkbemesting, voor de suikerindustrie en om er kalk van te branden.
Deze kalksteen komt in Limburg voor ten zuiden eener lijn die loopt over
Smeermaas, Rothem, Meersen, Schin op Geul, Voerendaal, Kunrade, Benzenrade
en Simpelveld; dan nog bij Vaals en in 't Geuldal bij Epen. Een dunne laag
verweeringsleem dekt den kalksteen, met soms ietwat grint en zand, en in de dalen
is de rots meest zichtbaar. Alle kalksteen behoort hier tot de krijtformatie, die in
verschillende horizonten verschillend ontwikkeld is.
De voor branden geschikte gesteenten worden tot klompen van vuistgrootte stuk
geslagen en in meestal trechtervormige oventjes gebrand. Hiertoe brengt men een
laag van ongeveer 25 c.M. dikte geklopte steenen in den oven en bestrooit deze met
magere fijnkolen, brengt daarop weer een laag kalksteen, vervolgens weer kolen, en
gaat zoo voort tot de oven gevuld is. Onder het vullen wordt hij al ontstoken. Door
het schudden met de roosterstaven wordt de doorgebrande kalksteen verwijderd,
terwijl het branden zelf geschiedt bij een temperatuur van 950°.
Dat deze industrie met winst kan werken, dankt zij alleen aan de abnormale hooge
prijzen van 't oogenblik, nu de verbinding met 't buitenland is opgeheven. De
ontginning zal dus niet van langer duur zijn dan de oorlog. Maar ondertusschen is 't
mogelijk geweest,
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er heel wat te verwoesten van de mooie natuur niet alleen, maar ook van de rijke
flora. Want nu gaan onze zeldzaamste orchideën onherroepelijk verloren: de
poppenorchis en de hondswortel, en de mooiste dezer soorten in ons land, die zelfs
tevergeefs in het naburige Duitsche gebied en in België gezocht wordt, nl. het roode
boschvogeltje. Dit is op vele plaatsen de dood onzer krijtflora.
Liever wenden we dan ook maar de oogen af van deze verwoesting: breede kerven
in de groene rots gezaagd, breede wonden in het aangezicht van het schoone land
geslagen! Was het niet om zijn vuisten te ballen in machtelooze woede, het ware om
te schreien als een kind bij deze moedwillige vernieling van het schoonste plekje
van Limburg. Is het al niet genoeg dat mijn aan mijn onze luchten vergroezelt, onze
beken bezoedelt en onze vruchtbare velden overstroomt met modder en
arbeiderskolonies? Is 't niet genoeg dat onze bosschen (zoo weinig we er hadden)
gerooid worden, onze mooiste boomen met ondergang bedreigd, tot zelfs de lanen,
die allen verheugen en de toeristen aanlokken met hun beschutting van koele schaduw?
Zoo het belang der wetenschap en de eerbied voor de schoonheid deze moderne
beeldenstormers, deze dubbeltjesjagers, deze Hunnen en Vandalen, die de schande
zijn van hun eigen land, niet afhouden van hun ontheiliging, hun heilloos bedrijf,
hun onherstelbare schanddaad gepleegd aan de majesteit van het landschap, - hoe
weegt het evenmin bij hen, dat zij, om een stijven van eigen zak, heel een streek
benadeelen, die in grooten deele leeft van den vreemdeling, wiens bewondering zij
wekt!
Zoo de mijnen ook een vloek zijn in het land, men zal daarom niet ontkennen, dat
zij een bron van inkomst vormen voor velen. Zoo zij al een mooie beek bemodderen,
zij kunnen ook overvloediger het dagelijksch brood brengen in hutten waar men
karig leefde. Voor de welvaart eener heele streek moet desnoods de hoek van een
mooi landschap opgeofferd
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worden. Maar wie de schoonheid eener heele landouw moedwillig opoffert om een
onbeduidend voordeel, die verdient naast dezen Judaspenning ook het koord van
Judas.
Mijn verontwaardiging is nog niet geluwd, wanneer de melktent reeds opdaagt bij
de plek, waar de storm ‘de verliefde boomen’ voor eenige jaren heeft ontworteld.
Maar die melktent zou al weer nieuwe aanleiding kunnen zijn tot vinnige woorden.
Al die schilden en uithangborden, die de wegen hier ontsieren om de toeristen aan
te lokken, alles wat de stroom der bezoekers hier bracht aan boterpapiertjes langs
den weg, aan kellners in rok, aan borden met ‘tarief’ ook aan bedelaars en helaas
centenvragende burgerkinderen, - is uit den booze. Even betreurenswaardig was 't,
om met minder dan middelmatige schilderingen de onderaardsche grotten te
‘versieren’. Naarmate Valkenburg meer aan sier en zwier zou gaan denken, zou zijn
eigenlijke bekoorlijkheid te loor kunnen gaan. En alleen om alles niet verloren te
laten gaan in de platheid van een ‘lustoord’, liet ‘Valkenburg Omhoog’ zijn
openluchttheater verrijzen waar eens de Heksenkeuken lag, en groef de familie Diepen
de nabootsing der Romeinsche Katakomben in den mergel onder het Polferbosch.
‘Het Geuldal’ en ‘Falcobergia’ deden er, en doen er nog, wat Limburgsche
vereenigingen ‘tot bevordering van het vreemdelingenverkeer’ op touw weten te
zetten. De eerste zorgde er voor banken en wegwijzers en een uitzichttoren (1898)
op 't hoogste gedeelte van 't Rotspark; zij plaatste ook het herinneringsgedenkteeken
in 1889, ter vijftigjarige hereeniging van Limburg met Nederland; de andere
organiseert er, sinds 1894, optochten door de grot en concerten buiten, in het Odapark
of op de Ruïne.
Ter bezichtiging van zijn grotten met hun gebeeldhouwden Megalosaurus, hun
twee- en driedrup, die de sonnetten van Perk herinneren deden, als men niet wist dat
die te Han gezongen zijn, - met hun
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historische kapel, waar godsdienstoefening gehouden werd in den Franschen tijd,
door den pastoor van Berg en Max de la Croix, die er tien kinderen doopten en zelf
begraven werden, - concertzaal en reuzentrap, de oude historische of ‘fluweelen grot’
met stallingen en verblijfplaatsen, kerk en toebehooren, - om dit alles te bezichtigen
zijn er gidsen, en om de Romeinsche Katakomben daarnaast in oogenschouw te
nemen, zijn er katalogi, die den vreemde voldoende terecht wijzen in deze deels
historische, deels gewilde labyrinthen. De ‘grotten’ waaruit de Romeinen reeds hun
bouwstoffen haalden, ontstonden door uitgravingen van steenblokken, die nog de
gewone steensoort vormen, waarmee men er huizen en villa's bouwt; de Katakomben
werden tusschen 1909 en 1913 gegraven, onder opperste leiding van Dr. Cuypers,
en plechtig geopend met een rede van prof. Dr. Pijper. Door het tot stand brengen
eener stichting werd hun blijvend voortbestaan gewaarborgd, en zij worden beheerd
door een commissie, waarvan een lid wordt benoemd door den Commissaris der
koningin in Limburg, éen door den bisschop van Roermond, en de drie overige door
de stichters.
Deze Katakomben zijn voor Valkenburg des te beduidender als merkwaardigheid,
daar men nergens ter wereld een nabootsing vindt van deze zoo beteekenisvolle
monumenten der eerste christelijke cultuur te Rome. Het meest voorname der vele,
om de Eeuwige Stad heen verspreid liggende doodensteden, waar de eerste christenen
hun dooden begroeven en op de graven hunner martelaars, in 't verborgen, de heilige
geheimen vierden tijdens de groote vervolgingen, vindt men hier getrouw nagebootst,
in bouw en schildering, en te samengebracht binnen zoo veel mogelijk beperkte
plaatsruimte. De hooge waarde van het oorspronkelijke, voor zoo weinigen bereikbaar,
geeft deze nabootsing haar hooge beteekenis.
Een andere nabootsing van onbereikbaarheden van anderen aard, biedt Valkenburg
den vreemdeling in de
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getrouwe kopie eener kolenmijn, waar de bezoeker zich een denkbeeld kan vormen
van het leven, zooals het er onder den Limburgschen bodem geleefd wordt door de
ontginners van het zwarte diamant, waar de liften dalen in den trechter van den
steenen nacht en de karretjes ratelen met den donder van hun onderaardsch geronk.
Oudtijds stichtten de heeren van 't geslacht Heinsberg, die te Oud-Valkenburg hun
verblijf hadden, den Dwingel, die nu de kern vormt van 't nieuwere stadje. In de
tweede helft der XIVde eeuw stierven de heeren van Valkenburg uit en werden als
zoodanig opgevolgd (1381) door de hertogen van Brabant. Het land van Valkenburg
werd van toen af een der vier landen van Overmaas: Limburg, Daelhem en 's
Hertogenrade maakten de drie andere uit. Ieder had zijn afzonderlijke staten. Het
Partagetractaat splitste het Valkenburgsche in twee deelen, en tot de Republiek
behoorden sedert, met het stadje Valkenburg, de dorpen Meersen Houthem, Haren,
Geulle, Ulestraten, Bunde, Amby, Itteren, Cadier, Klimmen, Hulsberg, Schimmert,
Eijsden, Beek, Heerlen, Voerendaal en Nieuwenhagen, terwijl het tractaat van
Fontainebleau (1785) er nog Oud-Valkenburg, Schin-op-Geul, Strucht, Schaesberg
en Elslo aan toevoegde. (Over ‘het Spaansch’ is vroeger reeds gesproken).
In 1568 had Alva het slot ingenomen. Stein Callenfels bemachtige het in 1644 en
in 1672 sloopten de Franschen het trotsch kasteel. Muren en torens versterkten, wat
reeds door de natuur tot een sterke vesting was gemaakt. Nu is er niets meer over
dan een paar muurbrokken, waarin men de vroegere kapel herkent. In een kelder die
bij de opgravingen aan het licht kwam, vond men doodsbeenderen, waarschijnlijk
van de verdedigers der veste, die er den hongerdood gestorven zijn. De ruïne vormt
een der mooie plekken van het Valkenburgsche. De hoogte is overvloedig begroeid
en het wilde kruid stoffeert de kale muurresten, waarop een groote windwijzer, Sint
Michaël
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voorstellend, de vleugels uitslaat. Het zou geen Limburg zijn, als hier de sage niet
welig tierde, en bekend zijn dan ook de verhalen van Eliza van Valkenburg, die kloostervrouw aan den Rijn geworden - uit haar convent vluchtte, toen het hooge
huis der vaderen in vreemde handen was overgegaan, om er als waanzinnige op zijn
drempel te sterven. Th. Dorren verhaalt in zijn Valkenburgsche Schetsen van Beatrix
van Valkenburg die de gemalin werd van een Engelschen koning, keizer Richard, een historische episode, die haar glans op het huis der trotsche vorsten van Valkenburg
terugstraalt. Maar een sage, die haar plaats mag innemen in de groote literatuur over
Ahasverus, den Odysseus der middeleeuwen, den ‘Vliegenden Hollander’ te land,
is die van Reginald van Valkenburg, die zijn broeder Walram met zijn gade, Alix
van Cleef, in hun bruidsnacht doorsteekt, en tot straf zijner zonde over de wereld
dwaalt, tot hij voor de zee staat, waar hij stijgt in een schip zonder mast, noch roer,
noch zeilen, en er met den duivel dobbelt om zijn ziel.
Het stadje, dat oorspronkelijk éen strategisch geheel vormde met den Dwingel,
bewaarde nog twee zijner poorten, de Birkel- en Grendelpoort; Witkamp noemt de
namen der vijf andere die verdwenen. Deze resten der verdediging, en stukken ouden
vestingmuur achter de kerk, geven Valkenburg een eigenaardig aspect, dat historie
en romantiek oproept en waarbij het moderne gedoe, dat een toeristenplaats
onvermijdelijk aankleeft, des te pijnlijker afsteekt.
Doch vooral de schilderachtige, bemuurde Geuloevers met hun watermolens - de
Geul doorsnijdt het stadje met twee armen, - mogen een schilder uitlokken, al moet
het schilderen in een plaats als deze een onmogelijkheid zijn, althans des zomers,
wanneer het er wemelt van volk. Maar dan ook zijn de molens met hun groote
wentelraderen, die de waterdroppen om zich heen spatten als vloeibaar kristal, op
hun schilderachtigst, ingeklamd tusschen
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de mergelblokken met hun weligen groei van waterplanten, in den stoel der oude,
verweerde balken, gebaard met fluweelig mos.
De wandelingen rondom Valkenburg zijn talloos, want het land is er overal mooi.
De opdelvingen op den Goudsberg, zoo belangrijk voor de wetenschap, daar zij voor
't eerst het militaire element trokken in de reeks van het archeologisch onderzoek,
blijven voor den vreemde een gesloten boek. Men vond er de overblijfselen van een
hooggelegen observatiepost of wachttoren, die den Romeinen diende tot bewaking
van de straatwegen van Maastricht naar Aken, en van Gulik naar Tongeren,
opgetrokken na de eerste verwoesting der streek door de Germanen, en zelf weer
verwoest in de vierde eeuw.
Treffend is voorzeker de Trichter Grub en Heitgracht, die treffendste der holle
wegen, waar ondanks de liefelijkheid van den rijken bloei der wilde planten, nog iets
blijft spoken van de verschrikkingen, die de Bokkenrijdersbenden eenmaal brachten
in dit land, en sinds dien in de verbeelding van àl wie op Zuid-Limburg staart.
In oostelijke richting, door de Birkelpoort heen, leidt de weg naar Oud Valkenburg.
Het gezicht rust op de boschrijke hoogten, die de Keutenberg (naar Cotta genoemd)
en de Schaesberg heeten (niet te verwisselen met het andere Schaesberg of Scheit,
oostelijk van Heerlen). In de groene dalvlakte, aan 't eind eener lindelaan, ligt het
prachtige kasteel Chaloen, toebehoorend aan Jhr. E. de Villers Masbourg. Men
wandelt door de lanen der bezitting heen, om aan de overzijde der Geul bij ‘de
beeldjes’ de boschrijke hoogte te beklimmen, waar het prachtige geboomte de kluis
van den Schaesberg beschaduwt, en dit anachoreet-anachronisme de nieuwsgierigheid
van vele toeristen prikkelt. De grafelijke familie van Cartils tot Chaloen zette er dit
mooie kluiskapelletje neer (1690); men viert er de S. Leonardskermis met
godsdienstplechtigheden in de open lucht.
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De ‘Betsy Perk bank’ op de verdere hoogte biedt niet het mooiste gezicht op
Valkenburg. Daar beneden ligt het kasteel Oost, vriendelijk in het groen gezet van
leiboomen en palmpjes en bloemperken.
Even verder dan het kasteel Chaloen, vindt men het dorpje Oud Valkenburg,
waarschijnlijk de bakermat van de latere nederzetting, die nu het pretentieuse stadje
is. Oud Valkenburg bergt een der oudste kasteelen van Limburg; dit is er werkelijk
‘verborgen’ voor wie den grooten weg wandelt naar Schin-op-Geul. Achter de kerk
van 't dorpje, waarbij de groote linde staat als een ‘Meiboom’, - de lievelingsboom
der romantiek, met zijn geurige bloesembellen - duikt het kasteel Oud Valkenburg
‘Genhoes’ genaamd, in den ring zijner grachten. Een vijfbogige brug vormt er de
toegang tot zijn poort. De boerderij met den grooten mestvaalt geeft 't dat eigenaardige
patriarchale voorkomen, dat de moderner heerenhuizen, als Oost en Chaloen,
natuurlijk missen. Een mooien blik op het geheel heeft men van uit den trein!
Wanneer in Oud Valkenburg u nog even wat bontgespreide tafeltjes onder de
bloeiende veranda's denken doen aan het dorado der toeristen, in Schin-op-Geul voelt
men zich weer heerlijk vrij, in de vrije natuur. De groep der huizen klimt om het
kerkje heen op den heuvel, die steil naast de Geul is opgerezen.
Men zou hierheen komen, alleen reeds om het Madonnabeeld te zien, dat er in de
kerk troont: een verrukkelijk XVd'-eeuwsch houtsnijwerk, moeder en kind, met een
vogel op de hand. Die Madonna glimlacht met de liefelijkheid die over de heuvels
van dit heerlijke land ligt uitgespreid, als had de onbekende meester haar in beeld
willen brengen als de ‘Oorzaak onzer blijdschap’.
Maar men vergete niet om de schoonheid van het dal, waar veld en beemde en
wei in rijke verscheidenheid blijft wisselen, de hooge kruinen met hun karakteristieke
dorpen en verrukkelijke panorama's. Boven
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Schin-op-Geul ligt Klimmen; een breede straatweg daarheen is in aanleg. Van de
kerk die er haar romaanschen toren, tot in de verste verten der Geulvallei zichtbaar,
als een baken verheft, geniet men een ‘allerfraaist gezigt’ waarop zelfs Poell den
nadruk legt in zijn boek vol historische gegevens. Daartegenover, op het plateau der
linker Geulzijde, bezoekt men Sibbe om zijn steensoort bekend, en IJzeren om zijn
mergelhuizen.
Hier vooral wordt, als ook in Valkenburg zelf, het Maastrichtsch tufkrijt gevonden,
dat kenmerkend is voor het Jekerdal met den Sint Pieter. Het is de mergelsteen waaruit
het Roermondsche Munster gebouwd is. Deze bouwsteenlagen worden er, ingesloten
in zacht tufkrijt met vuursteenen, aangetroffen ter dikte van 50 tot 60 meter. Chemisch
bestaat dit gesteente voornamelijk uit zuiver calcium carbonaat (93.80-97.951%) en
een gering ijzer-, kiezelzuur- en aluminiumgehalte. Ofschoon op de andere
vindplaatsen deze bouwsteen ook goed bruikbaar is, levert Sibbe nochtans de beste,
tegen verwering 't meest bestand. Ook voor zwart- en groenglasfabricage is deze
mergel geschikt; alleen voor witglasfabricage is het gering ijzergehalte nog te hoog.
Telkens zal de bizonder mooie toon van den mergel u treffen, waar hij tot
boerenwoningen is gebruikt, zoo warm en blijde stralend in het groen van 't landschap.
Soms heeft de landelijke sierzin de ramen in den mergelmuur omlijst met randen
van baksteen; de armen kalkten hunne gevels ook dikwijls met een zacht blauw, dat
wonderlijk werkt als de huisjes omplant zijn met roode geraniën en gele lelies, of
goudsbloemen en Oost-Indische kers. De rijke boeren bouwden er monumentale
poorten van, tot ingang hunner hoeven, welker statigheid bij 't proza van den
Limburgschen, openlijk ten toon gestelden mestvaalt altijd zonderling blijft afsteken.
Hoe het zij, de Limburger houdt van zijn mergel, die zoo teekenend blijft voor de
Geulvallei. Het voorgeslacht bouwde er zijn
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burchten mee en de pralende godstempels van Meersen en Sittard, als de vestingwallen
van Maastricht; de nieuwe rijkaards trekken er hun villa's uit omhoog; de arme blijft
er zijn schamel dak mee schoren. Alleen te betreuren is het, dat dit land met zijn
heerlijk materiaal, zijn ingeboren kunstzin, zijn onvergelijkelijke voorbeelden van
stijl en bouwkunst, en de eeuwig wijze, altijd wonderbare natuur, geen eigen
stijltraditie heeft kunnen scheppen, en door verstandelooze bouwers en hersenlooze
geldpotentaten zoo vaak gedoemd is tot het smadelijk dragen van de uitwassen en
smakeloosheden hunner banale verwaandheid.
Wilt gij Limburg nog even zien op z'n mooist, ga dan tot Wijlre, dat zich uit de
verte kennen doet door zijn torennaald, met den vergulden bol op de spits geprikt.
Zijn beemden langs de Geul, tot aan den voet van den Keutenberg, zijn van innige
be-koorlijkheid. De hooge heuvels sluiten het verwijde dal van alle kanten in. Even
buiten het dorp, met zijn groote brouwerij, waar de nieuwe villa Geulhof de Geulbrug
bewaakt, ligt in stille afzondering binnen den gordel zijner begroeide grachten, het
kasteel Wijlre. Van vóór beschaduwd door zijn dreven, in den achtergrond gedekt
door het boschrijk heuvelend land, ligt het zacht geel, niet zijn poorten en bruggen
en gevelpunten, onder den glans zijner leien daken in het volle middaglicht. Zijn
terrassen zijn vol bloemen gestrooid, als ten feest. Maar 't staat er eenzaam en stil,
als gesluierd door een geheimzinnigen droom. Het is die kalme, haast glimlachende
weemoed, die Jan Bogaerts gespreid heeft over al zijn Limburgsch werk, waarin de
stervende voornaamheid eener vroegere eeuw, zwijmt in het matte goud van den
nazomer eener onbeschrijfelijk teere, ontroerende romantiek.
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Van Heerlen tot Epen langs de wegen der wijde vergezichten.
Legendenrijk, mijn Sagenland,
Ik kan uw geur en licht niet derven.
Mijn toovertuin, mijn lustwarand,
Is leven buiten u, niet sterven?
De Schoonheid wandelt, stilgezind,
De wegen die mijn droom bemint.

Wij lieten de Geleenvallei beginnen bij het ontstaan der beek op de Brunssummer
heide, en eindigden haar op den anderen oever met Voerendaal en Kunrade. In 't
verlengde der lijn die men over deze punten heen kan trekken naar het zuiden, ligt
Wijlre, dat we als het eindpunt namen voor het dal der boven-Geul. Westelijk van
deze denkbeeldige lijn ligt het nu bezochte heuvelland van Zuid-Limburg als een
gelijkmatig geheel, met het overheerschend kenteeken van vruchtbaar land en de
prachtige inkervingen zijner valleien en diepten, tot het breede Maasdal. Naar het
Oosten toe breidt zich nu in zijn grenzenlooze troosteloosheid het Zuid-Limburgsche
mijngebied uit.
Reeds stietten we op de mijn in Amstenrade; over eenige jaren zal zij haar smook
en modder storten over de velden van Geleen en Beek. Maar tot heden bleef de
Geleenvallei nog tamelijk ongerept. De Geul zal wel altijd gespaard blijven,
tengevolge der onbereikbare diepte waarop de kolen hier aanwezig zijn. Maar de
omgeving van het eens zoo frissche Heerlen, dat korten tijd een ‘ville d'eau’ was,
waar de ‘kneipgasten’ ongestoord konden pootje-baden in de dauwige weiden, is
onherroepelijk verwoest. Het dorp Schaesberg dat zijn kerk vergrootte, werd een
troostelooze arbeidersbuurt, en Eygelshoven, met zijn kerkje op den heuvel te midden
van het dorp,

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

178
al eveneens. Nieuwenhagen dat de Brunssummerheide eenmaal afsloot, een
onbereikbaar oord, zooals het daar met Waubach en Rimburg lag saamgepakt in den
scherpen hoek, die de Nederlandsche grond er in Pruisen bijt, - breidde zich uit,
zoodat de parochie in tweeën moest gesplitst worden; en daar al de dorpen uit de
buurt er nieuwe kerken bouwden, en scholen en mijnwerkerswoningen, zit de pastoor
van 't nieuwe Nieuwenhagen er zonder middelen om zijn noodige kerk te voltrekken,
en houdt hij, als een missionaris in een wildemansland, er godsdienst in een
afgehuurde dorpstooneelzaal. Op 't voorbeeld van Heerlen, dat een stad werd in den
tijd van ettelijke jaren, en zijn uitbreiding voor de toekomst met grootsche lijnen
geschreven heeft in het eertijds zoo landelijk terrein, groeien de landbouwersdorpen
tot hybridische monsterdingen, opstapelingen van baksteenblokken vol jeneverlucht
en dronkemanslawaai, broeinesten van ontevredenheid en zoo mogelijk gewelddadig
verzet. Die plots uitgroeiende arbeiderscentra, smaakvol wanneer Stuyt ze bouwt,
op de bouwterreinen van ‘Tijdig’ voor Bouwvereenigingen die door Rijk en Provincie
gesteund worden, maar smakeloos wanneer ze 't uitvloeisel zijn van een initiatief dat
niet anders beoogt dan winstbejag, schijnen het oude ridderslot van Schaesberg te
bespotten in zijn val, en den Heksenberg te hoonen, waar hij zich sluiert in zijn
heidepurper en 't droomend waas zijner romantiek. Met weemoed hoort men het
verhaal, hoe de groote eik bij 't kasteel van Schaesberg (drie mannen omvatten ze
nauwelijks) geen kooper vond bij het landvolk, uit eerbied voor het kruisbeeld dat
hij meer dan honderd jaar beschaduwde, - wanneer men terugdenkt aan de
schandelijke vernieling van het steenen kruis bij de poort van Rolduc, waaraan zich
eenige jaren geleden, dronken mijnwerkers schuldig maakten. En weemoedig gluurt
het kapelletje van de hoogte bij 't kasteel over de landstreek, en ziet het naar alle
zijden de schouwen
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stijgen in den nevel van hun smook; dáár kwamen de Rolducsche studenten jaarlijks
een dag in Mei de Madonna eeren, waarna ze pic-nicten in het beukenbosch met
brood en bier, - wel verschillend van de plechtigheden die de Bokkenrijders er eenmaal
vierden, als er een nieuw lid in hun rooversbende werd opgenomen.
O Limburgsche Romantiek, wat is er van u geworden in deze streek? Is dit het
dichterlijke land waarvan de beste zijner schaarsche poëten gedicht heeft, in de
onbeholpenheid die eens gemakkelijk als poëzie gold:
In Limburg ligt de stille plaats
Die zoo mijn hart bekoort;
In Limburg stroomt de breede Maas
Niet ver van 't dierbaar oord;
En vogellied en lentepracht,
En wat de ziel verheugt,
Verlokken mij met wondre macht
Naar 't erfdeel mijner jeugd.

't Was Dautzenberg wien men in zijn geboorteplaats, tot viering van zijn honderdsten
geboortedag (1908) een gedenksteen plaatste; noch lentepracht, noch vogellied zou
hem thans verlokken, waar hij gespeeld en gekweeld heeft, aan de boorden der
Heerlensche beekjes, of hem verheugen als toen hij zong:
Zestien jaar lang heb ik van Heerlen gedroomd en gefabeld:
Fabel en droom zijn thans door de werkelijkheid zelve overtroffen,
Mijn kasteel, mijn Tempe...

Heerlen (Corriovallum) met zijn vroedvrouwenschool en de nuttige inrichtingen die
Mgr. Dr. Poets er stichtte, is thans een stad, met winkelstraten en bioscopen. Maar
Spekholzerheide en Kerkrade, dorpen die zich even ontzettend uitbreidden,
ontkwamen niet aan den invloed der Duitsche buren, waaraan ze een
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woningbouw danken, die de haren te berge rijzen doet. Dan ligt er over Heerlen, hoe
on-Limburgsch het er ook door werd, ten minste een zweem van Hollandschheid,
die het gedeeltelijk behoedt voor de uiterste smakeloosheid.
Alvorens uit Heerlen te trekken, over de bergen die het belofterijke Zuiden ‘der
drie beekjes’ sluiten, bezoeken we Rolduc. Het gewone station in vredestijd is
Herzogenrath, het Duitsche stadje dat - als Valkenburg om zijn ruïne heen - om het
herstelde ‘Bokkenrijderskasteel’ ligt gegroept. Nú heeft men er zijn weg heen te
zoeken door de nieuwe buurten van Kerkrade, tot waar de rijkgetorende oude abdij,
in 't groen verscholen, op den bergtop rust als een steenen kroon.
Roleducq of Rode-le-Duc ontleende zijn naam aan 's Hertogenrode. Ook heette
het Kloosterrade. De oude bewoner van 't kasteel van Rode (Herzogenrath) graaf
van Saffenberg, schonk de terreinen der abdij aan haar stichter, Ailbertus van Antoing
(1104). De oorkonde van de kerkwijding en den afstand der bezittingen, een der
oudste charters van ons vaderland (1108), berust er nog in het archief.
In den geur der liefelijkste legenden bloeit Rolduc omhoog. Hemelsch schelgerinkel
heeft Ailbertus de uitverkozen plek geduid; en toen de Duivel met een vracht
woestijnzand de rijzende stede bedreigde, kwam de Moeder Gods de stichting te
hulp en dwong den boozen geest zijn zand te storten, waar nu de Duivelsberg (op
Duitsch gebied) een eeuwig getuigenis aflegt voor de welgevalligheid van Rolduc
bij de hemelbewoners.
Onder Ailbertus' opvolger werd Rolduc een abdij van reguliere kanunniken naar
den regel van S. Augustinus, en paus Callixtus II bevestigde hare statuten door een
bul, die nog te Rolduc berust (1122). Weldra stegen hare inkomsten door schenkingen
tot 15.000 Rijnsche guldens, welke inkomsten besteed werden voor het stichten van
nieuwe kerken in de omgeving,
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en kloosters vooral in Friesland, maar niet minder ook voor de voltooiing der kerk
en crypte, die een parel zijn van Limburg. Hier knielde Gerlachus neder, en eveneens
de stichter der Norbertijnen, de heilige van Gennep.
Reeds in de eerste jaren van haar bestaan, was er een school verbonden aan de
abdij, zoodat haar de eer toekomt, de oudste school van ons land te zijn. De beroemde
onderwijsinrichting, die nu ‘het klein Seminarie van het Bisdom’ is, zet de roemvolle
traditie der oude eeuwen voort.
Met het jaar 1300 kwam de duistere tijd over het rijke huis, waaruit abt
Dammerscheidt het nauwelijks had opgeheven (1522), toen Willem van Oranje te
Wittem zijn kwartier opsloeg (1561), en na hem zijn broeder Lodewijk het half
verbrand en vereenzaamd achterliet. In 1624 werd de toren opgetrokken, die nu van
ver reeds de plek wijst, waar de abdij in 't groen gedoken ligt. Abt Balduinus van
Horpusch, Rolduc's hersteller (1614-1635), liet bovendien de steenkolenmijnen te
Steinbusch ontginnen en er werktuigen plaatsen tot het uitpompen van water. Maar
met de verovering van 's Hertogenrade door Frederik Hendrik, brak de vervolging
der geestelijken weer los in de landen van Overmaas, en stond Rolduc opnieuw
verlaten. De Spanjaarden die de Staatschen verdreven (1635), plunderden de streek
niet minder dan hun voorgangers. Jan van Weert deed er, door zijn invloed, (1637)
zijn neef Casper Duckweiler aanstellen tot abt; maar het is vooral de naam van abt
Winandus Lamberti, die te Rolduc in gezegend aandenken voortleeft. Hij was er
bestuurder (1650-1664) tijdens de jaren der onderhandelingen, die op den
Munsterschen vrede volgden, en eindigden met het Partage-tractaat. Lamberti's leven
in deze jaren verliep als een drama; met list gevangen gehouden, smachtte hij tien
maanden in den kerker van 's Hertogenrade. Maar 't was de kroon zijner bemoeiingen,
dat Rolduc behouden bleef als abdij, toen het eindelijk
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in de handen van Spanje veilig was voor zijn belagers; en voor zijn opofferingen
schonk de paus zijn abt den mijter.
Tot in het midden der XVIIIde eeuw liet de abdij haar steenkolenmijnen door
particulieren en vereenigingen exploiteeren. Toen er geen kolen meer voorhanden
waren aan de oppervlakte, besloot zij, in 1742, het werk zelf ter hand te nemen. Naast
de vijf mijnen die zij bezat, bestonden er in het land van Rolduc ook nog twee
particuliere mijnen. Daar er vóór 1113 hier al kolenmijnen waren, zijn de Rolducsche
werken zeker de oudste op het vaste land van Europa. De uitvoerige boekhouding
van het bedrijf tusschen de jaren 1774 en 1783 is bewaard. Om den zegen die de
mijnen vormden voor het land, werd de abdij niet opgeheven door Jozef II; eerst toen
de Fransche regeering er beslag op legde, bleven van de vroegere zes tot acht honderd
werklui er nog maar een honderd meer over. De soldatesca van 1793 stalde hare
paarden in de Rolducsche kerk; de abdij werd verkocht en de mijnen staatseigendom
verklaard.
In 1819 ging Rolduc als klein seminarie over aan het bisdom Luik. Een der leeraren
uit dien tijd was pastoor Ernst, die zijn faam dankt aan zijn ‘Histoire du Limbourg’
(7 dln. 1852). Bij de scheiding van Holland en België werd Rolduc verkocht aan den
bisschop van Roermond voor 60.000 franken. Koning Willem II, die het seminarie
bezocht (1845), sprak er de gedenkwaardige woorden ‘Je vous maintiendrai’; en
sedert heeft Rolduc ‘onder het schild van vrijheid en recht’ zich ontwikkeld tot de
bloeiende onderwijsinrichting, die de jeugd uit alle oorden van 't land binnen haar
grijze muren herbergt.
De kruiskerk van Rolduc met klaverbladvormig koor (als de crypte) is een
meesterstuk van den romaanschen bouwstijl. Afwisselende ronde, hardsteenen zuilen
en vierkante pijlers steunen de kruisgewelven der hoofdbeuk en de verhoogde
tongewelven
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der zijbeuken. De Spanjaarden deden haar daken instorten en de Renaissance
verknoeide van de kerk wat er van overbleef; in 1853 ving de restauratie aan onder
Dr. Cuypers, die van de Rolducsche crypte verklaarde, dat hij geen mooiere kent in
Europa. Eerst onlangs is de beschildering voltooid in den passenden stijl. In de crypte
rust het gebeente van haar stichter; in de kerk slapen, onder steenen zerken, graaf
Adelbert van Saffenberg, Hendrik II, Walram II en zijn gade, Judith van Gelder, uit
het voorgeslacht van ons vorstenhuis. Op het voorplein is bij Rolduc's negende
eeuwtij een standbeeld voor zijn stichter opgericht.
Keeren wij terug tot Heerlen. Van Kerkrade is de weg naar Gulpen immers moeilijk
wegens zijn vele hellingen, en voor den natuurminnaar minder belangrijk dan voor
den econoom, die er zich mag vergapen aan de vieze triestigheid van Spekholzerheide.
Wel ligt er verder langs deze lijn het dorp Simpelveld met zijn groot klooster, dat de
Koninginweduwe van Beieren er stichtte: men bezichtigt er de groote stikzaal, waar
een tachtig nonnen arbeiden op het borduurraam. Een bekoorlijke weg achter het
kasteel Goodenraad om, door het dal der Eyserbeek, verbindt Simpelveld met het
dorpje Eys.
Maar Eys bereikt men langs een van Limburg's mooiste wandelstreken, wanneer
men, een kwartier buiten Heerlen, de groote laan vervolgend die naar Kunrade voert,
het veldpad links neemt achter ‘het Welter huis’, restaurant, en vandaar in rechte lijn
aanstuurt op het punt, dat een tijdlang het hoogste van de provincie heette: de
Ubagsberg en de Vrouwenheide (212 M.).
Waarom zou men dezen weg over Eys naar Gulpen, niet heeten: de panoramaweg?
De grootsche vergezichten volgen er elkander op in verbijsterende verscheidenheid.
Eerst heeft men achter zich de vlakte van Heerlen, gerugsteund door de heuvels der
Geleenvallei. De breed uitgegroeide plaats, met de mijndorpen en kolonies der
omgeving, liggen er over het
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wijde land gestrooid, in een onafzienbare wemeling van blanke en bonte stippen. De
horizon breidt zich daarachter ontzagwekkend uit, terwijl het veld op 't eerste plan,
in nog maagdelijke ongereptheid, zijn wijden schoot ophoudt. Men voelt het aan
alles, aan de schoorsteenen, die wegzinken aan de kim, als aan de wilde warrigheid
die den hollen weg omgeeft, (men ga bóven langs het veld) dat het kultuurland weer
plaats gemaakt heeft voor de natuurweelde in haar onbesnoeide heerlijkheid.
Nauwelijks is de blauwe horizon weggezonken en beklaagt men zich over de vlakte
van het plateau, of de wiekende molen van Ubaghsberg wenkt van de Vrouwenheide,
waar het instrument der driehoeksmeting duidt op de groote hoogte van dit punt. Een
bosch van dennen, op een ruige heideplek boven de velden uit, onder de schaduw
der molenvlerken... en de prachtigste panorama's van Limburg breiden zich naar
beide zijden uit, - liefelijker en idyllischer naar het Limburgsch binnenland toe, waar
de dorpen tegen de boschrijke heuvels aan, een krans vormen van hangende tuinen,
waarvan de blauwe en roode daken, de witte huizen der menschen, de groote bloemen
zijn; maar grootscher, geweldiger van verrassende diepte is 't gezicht naar het Duitsche
Rijk heen, waar de heuvels, bergen geworden, in het blauwe waas der
onberekenbaarheid vervluchtigen en, als een piramide in den luchten nevel, de zwarte
Lousberg van Aken opstijgt.
Door het gehucht Trintelen loopt de groote weg naar Wittem, die nogmaals nieuwe
vergezichten opent. Straks zal men, van uit het dal, zijn witte kronkels over de helling
zien vloeien, als een wit lint dat er achteloos is uitgeworpen. De voortdurende
windingen van den weg, noodzakelijk om de steile helling, verhoogen de verrassing
die hij biedt. Naarmate men daalt, plooien de heuvels vóór u al verder uit elkander.
De lijnen stijgen en breiden zich uit, en vermenigvuldigen zich. De breede horizon
wordt dieper en wijder. Het is als het openschuiven van gordijnen.

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

185
De heuvels die uit het dal opstaan, ronden hun koppen àl breeder en hooger. De
honderdjarige Eyserlinde, op haar heuvel langs den weg, staat er in de verte met hare
reusachtige kroon als een klein, groen wolkje dat er even poosde. Maar eindelijk
neemt de straatweg een scherpen hoek, naar links ombuigend, en het nieuwsgierig
kerktorentje van Eys kijkt, diep beneden u, boven de boonren uit naar omhoog; en
het dorp ligt er weggedoken, als bevreesd verraden te worden, tegen den voet van
een waaiervormig uitgelijnden heuvelrug.
O, de grandioze rythmen, de zwellingen der vloeiende lijnen, die alleen in muziek
te benaderen zijn, maar in geen woorden weer te geven! Hoe begrijpelijk wordt, bij
de stralende heerlijkheid dezer gezichten, de geestdriftige liefde van den Limburger
voor zijn schoone streek.
O land, mijn land, dat met uw gouden pracht
De onmeetbaarheden mijner droomen vult,
En vloeit van schoonheid over, zwaar bevracht
Met vrucht, en met haar rijpte wijd verguld:
Hoe lieflijker uw lieflijkheid mij lacht
Door 't waas waarin mijn geest u, dwepend, hult:
Geboorteland, mijn eigen, - dag en nacht
De droom van mijn begeerend ongeduld!...

Eys is klein als zijn naam. Deze vrijheerlijkheid werd later (1722) met Wittem
vereenigd. Het kasteel van Eys werd reeds in 1369 verwoest.
Jos Habets heeft in de ‘Limburgsche legenden’ van Welters het grappige verhaal
gedaan van de zeven schepenen van Eys, die nooit wisten met hoeveel ze waren,
tenzij ze ieder een vuist staken in den mullen grond, zoodat ze de kuiltjes konden
tellen. Wanneer ze lang beraadslaagd hadden, dachten ze wel eens, dat hun beenen
waren zoekgeraakt: als dan maar een voerman met zijn zweep de zeven wijzen te
hulp kwam, raakten ze wel uit hun erge verwarring. Toen
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ze de kerk graag op een andere plaats zagen, drukten ze er tegen aan met al hun
krachten, om ze naar de gewenschte plek te rollen: om zich te vergewissen dat ze
ook voortbewoog, spreidden ze er hun wambuizen op den grond voor den drempel;
en toen een dief deze weggenomen had, zagen ze de kerk waar zij ze hebben wilden,
want ze meenden nu, dat ze over de kleeren was heengeschoven. De maan die in 't
water scheen, hielden ze voor een Hollandsche kaas; om die te bemachtigen vormden
ze een keten van man aan man; de één die zich aan den boom vasthield, terwijl de
anderen onder hem naar 't water neerhingen, kreeg het te kwaad, waarom hij in zijn
handen spuwde. Toen plofte het schependom van Eys in het water, en men zegt dat
het er nog ligt.
Van ernstiger dingen bewaart de kerk van Eys een herinnering. Toen Condé uit
Maastricht optrok om Wezel aan te vallen, bivakkeerde een deel van dit leger te Eys.
Een der Franschen pleegde heiligschennis in de kerk. Tot eerherstel schonk Lodewijk
XIV een som gelds tot een vrome stichting, en deed deze gift gepaard gaan met een
monstrans uit zilver, met het Fransche wapen gesierd, een der kostbaarste kerkvaten
die Limburg telt.
Een laatste beproeving wacht fietser en wandelaar buiten Eys; het is de hoogte die
de Eyserlinde draagt. Maar een dieper gezicht op de beemdenrijke Geulvlakte, die
zich uitstrekt tusschen Wijlre en Mechelen, verblijdt hier nogmaals het oog. En aan
den voet der ‘gevaarlijke helling’ ligt eindelijk het klooster Wittem, dat graaf
Ferdinand van Plettenberg er bouwde (1732) voor Redemptoristen.
Wie verlangt naar een nachtleger heeft nu in korten tijd Gulpen bereikt. Ook Wijlre
is niet ver. Maar Wijlre trekt nog geen toeristen, zij het om de slaapgelegenheden
die er zijn, of om het onvriendelijk voorkomen van het dorp. Toch is Wijlre als een
aangewezen uitgangspunt voor wandelingen en verdere tochten. En wie het
allermooiste van Limburg
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zien wil, klimme te Eys den heuvel op en ga er achter het Eyserbosch om, tot hij de
verte bestrijkt; of hij ga, bij 't verlaten van 't station Wijlre, links over de spoorlijn
en stijge naar de hoogten, langs een slechten landweg, dwars door het veld: daar
vindt hij de plek zonder naam, bij 't uiteinde van 't Eyserbosch, de ideale ligging voor
een ‘luftkurort’, het onbetaalbare en onvergelijkelijke natuurterras, vanwaar men het
land overschouwt in een reusachtig halfrond, tot een werkelijk onzegbare en
onuitwischbare verrukking.
Vraag er de menschen van 't land niet naar: zij zullen u niet begrijpen; vraag ook
de deftige inwoners van Gulpen niet: daar is 't punt onbekend. Zie, dit is het heerlijke
dezer landstreek, dat er het genot der ontdekking nog mogelijk is. Palen en wegwijzers
zijn nuttige dingen: maar hoe verrukkelijk is 't niet, een weg te gaan, dien niemand
u wees, een plekte vinden die niemand kende, met het gevoel waarmee een Columbus
op Amerika staarde en Pizarrro 't goudland zag.
Het onomvadembare tafereel der heuvelrijen, zooals ze zich hier in een halfring
aan uw voeten vlijen, van de uiterste Duitsche grenslanden tot Aken toe, en naar de
andere zijde tot Valkenburg en de hooge Geulvallei, zal voor een Nederlandsche
bioscoopnatuuropname het schitterendste, maar ook voor het publiek het meest
verbluffende gegeven zijn; en het is onbegrijpelijk dat de reclamezucht van
Valkenburg tot nog toe dit middel niet heeft aangegrepen, om te trekken wie naar 't
Zuiden tijgen kan, en te verblijden wie er alleen verlangend van droomt.
Over de veldglooiing, die het Eyserdal verbergt, blauwen de bergen van Vaals en
de bosschen van het Onzijdig Gebied. De hooge toren van Vijlen, die als een mast
staat in het landschap op den heuvelrug, beheerscht het beneden-Geuldal, waar
Mechelen zijn toren plant in 't witte veld zijner huizenstippelingen, Partij en Wittem
hun kerkspitsen doen vlijmen
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tusschen het hoog geboomte, dat het dal gelijken doet op een onmetelijk park.
Daarnaast koepelt de Gulpenerberg in zijn tintenwemeling als van geplet fluweel.
Aan zijn voet splijt de Gulpvallei, die Neuborg met zijn peertorens in haar schoot
draagt en zich in wijde verte verliest, in de blauwe nevelen boven de bosschen van
Slenaken en de bergen van België. Tegenover den Gulpenerberg met zijn even
ronding, tressen de Dolsberg en de Keutenberg hun groene weligheid, met gracie
van opgehouden slingers. Beneden waar de drie riviertjes samenvloeien - Eyserbeek,
Gulp en Geul - in de beemden van Wijlre, begint het boven-Geuldal in een woud
van Canadeesche populieren en olmen, die er de drie kasteelen der laagvlakte van
Wijlre bedelven. Eerst waar Schinop-Geul als een stille spieder op den heuvelrand
geklommen is, krijgt het gezicht weer diepte: daar nestelt Valkenburg. De
Wilhelminatoren op den Heunsberg verraadt het. En de schemerige vallei verwaast
in den zilveren nevel, die er over de Maas hangt onder de dalende zon.
Geen punt in Zuid-Limburg geeft den bezoeker een zoo diepe ontroering, als dit
panorama van 't Eyserbosch. De één zal er stil bij worden, de ander in luiden jubel
uitbarsten; een derde zal er de tranen in de oogen krijgen. Ik heb er gezien, wie de
aandoening overmeesterde, zoodat zij het gezicht in hun handen verborgen.
Wie hier is opgeklommen, heeft Limburg voor zich alléén, en Limburg zooals het
is, gelijk wij het in de Geleenvallei zagen: onverdorven, onbesmet, onaangetast en
vrij van het mondaine gedoe, zooals zich dat opstapelt in toeristenplaatsen! Vrij en
rein en verrukkelijk, zooals het uit de hand van den Schepper is voortgekomen, door
zijn bewoners niet bemodderd of ontwijd, maar heilig, ongerept in de loutere pracht
zijner onvergelijkelijkheid.
En om deze louterheid is Gulpen mij zoo lief! Niet ieder zoekt het zelfde op reis
en daarom zijn de waar-

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

189
deeringen der toeristen zoo verscheiden. Maar wie van een schoone landstreek vooral
de schoonheid betrachten wil, die slaat te Gulpen zijn tenten op en rust er uit, in de
bewustheid, dat dit voor hem het zalig Tempe is.
Heel de Romantiek van Limburg, van de somberste harer beelden tot de liefelijkste
harer verschijningen, van de Bokkenrijders tot de Meikoninginnen, bloeit in dit
bekoorlijk dal der Gulp. De historie vult er den achtergrond met rijke beelden, en
het landelijk leven is er nu nog vol kleur en klank.
Wittem was een vrijheerlijkheid, waarvan in 1125 reeds melding wordt gemaakt.
Dan vindt men er heeren uit het huis van Julemont, en een eeuw later Jan van
Cosselaer, natuurlijken broeder van Jan III van Brabant; daarna zetelen er de graven
van Pallant, die Wittem vermaken aan Philips Theodoor, graaf van Waldeck-Pyrmont
(1629) en in 1689 wordt het vrijallodiaal verklaard. De grijze rondtoren van het oude
huis met de spitsboogvensters, droomt rustig onder de lange zijden franje der
treurwilgen van het park.
Deze dalvlakte van Wittem, die het voorportaal is van de heuvelverrukking van
Gulpen, ademt den liefelijksten vrede. Rijk aan hout, door overal begroeide bergen
ingesloten, is zij op zichzelf de lachendste idylle. De groote dreven, die haar in drie
richtingen doorsnijden, de prachtige laan naar Vaals vooral, geven deze landstreek
een koele frischte, die Valkenburg niet kent.
Hier hoorde men het eerst van de Bokkenrijders. Deze dievenbende zou zich
gevormd hebben uit een rest van Tateren of Egyptenaars, zwervend volk, dat door
plakkaten reeds herhaaldelijk uit de Nederlanden was gebannen (1657 e.a.). Zij namen
de wijze van kleeding van het landvolk over en bleven er voortleven, in bosschen en
holen, als ‘passanten’. De eerste werkelijke diefstallen voor 1740 werden op hun
rekening gesteld, maar weldra legde men te Kerkrade de hand op een georganiseerde
bende, en
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tot 1777 woedden de Bokkenrijders nu met afwisse-lende hevigheid. Zij kregen dezen
naam om de geheimzinnigheid waarmee hunne geweldenarijen omringd waren,
hetgeen het angstig volk niet anders dan door duivelsche tusschenkomst te verklaren
wist. Zij zwoeren het geloof aan God af, leverden zich aan den duivel over en deden
belofte om zooveel mogelijk kwaad uit te voeren. Merkwaardig was hun
doodsverachting en de hardnekkigheid waarmee zij de meest overtuigend bewezen
feiten loochenden. Het onderlinge verraad werd gruwzaam gewroken, en dit is het
hoofdmotief van den roman van Ecrivisse. Maria Theresia gaf bevel, de Bokkenrijders
alleen maar met de galg te straffen. Spoedig hoorde men dan ook van Nieuwstad tot
Kerkrade en heel de Maasvallei langs, van niet anders dan van hangen en radbraken.
De bende telde een vierhonderd leden en er waren niet weinig aanzienlijke burgers
onder. Een tweehonderd werden er gestraft.
Het is of deze treurige herinneringen niet passen in dit landschap. De vlakte geurt
van het zoete hooi. De zware oogstwagens sleepen er de opgestapelde korenschelven
in tragen gang over de lange hellingen. Hoe rustig rijden er de zware vrachtwagens
en bierkarren met hun forsche spannen, den halster vol rinkelende bellen. Vroolijk
is er Donderdags in alle vroegte, het vrouwvolk der omliggende dorpen reeds op weg
naar de markt te Gulpen. Maar men moet er eerst den stoet van een verhuizend pachter
zien, die met versierde boerenkarren door zijn buren van het oude huis gebracht
wordt naar de nieuwe woning!
Hier was dan ook het Limburgsche Meifeest gebruikelijk, waarvan Coenders'
libretto een herinnering bevat in Bouwmans' opera ‘Het Meilief van Gulpen’. De
jongelingschap van 't dorp vormde de Meicompagnie, die op den vooravond van
Mei, den Meiboom plantte en de meisjes van de plaats, die ‘om de duizend weken
oud’ waren, onder elkaar verlootte. Het schallen van den hoorn van wilgenboombast,
die
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boven den put gehouden werd om luider klank te verkrijgen, kondigde het feest aan,
dat niet zelden een bloedig einde nam. Na de Hoogmis, 's anderen daags, voerden
de jonkers hunne meiliefsten feestelijk door het dorp. De paren waren verplicht
elkander voor een jaar trouw te zijn. De kapitein der jonkheid leidde de Meikoningin,
wier huis getooid was met groene meien. Geen grooter beleediging voor een
dorpsschoone, dan dien morgen een dorren tak te vinden aan haar deur.
Van Wittem komt men door de prachtige laan die naar Maastricht leidt, het dorp
Gulpen binnen. Verrassender is de weg van Wijlre die te Gulpen, over den berg heen,
in het bovendorp brengt, ter hoogte van de kerk, vanwaar de afdaling in het dorp
beneden, in het gezicht van den Gulpenerberg, zeldzaam verrassend is. Er is in Gulpen
één grooter hotel, naast veel restaurants, en het burgerpension Loozen Lardinois, dat
ondanks zijn landelijkheid en primitieven aard, in veel opzichten het beste is van het
heele Zuiden. Voorts is er industrie zoowel als landbouw; maar ofschoon de
hoofdplaats van een kanton, is Gulpen eenvoudig en echt gebleven in zijn dorpschen
eenvoud. De tram, die 't met Maastricht zal verbinden, is nog altijd 't voorwerp van
een wanhopig verlangen, en de bouw eener nieuwe kerk vormt, om de plaats waar
men ze ten slotte zetten zal, een actueele Gulpensche kwestie.
Gulpen heeft zijn naam van zijn beek. Göl is het Keltische voor beek, daarvandaan
de Geul. Göl-ana is de benedenbeek; wij noemen aldus de Geleen. Göl-op beteekent
bovenbeek; zoo kreeg men (fr. Galoppe) Gulpen. In 't begin der elfde eeuw is al van
Galopia sprake in een oorkonde, waarbij keizer Hendrik II dit dorp met Mheer ten
geschenke geeft aan de Munsterkerk te Aken. Reeds vroegtijdig was 't een heerlijkheid
met schependom. Volgens Slanghen zou de helft daarvan tot in de dertiende eeuw
behoord hebben aan het huis van Wassenberg, waarna ze aan het
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huis van Limburg, en later aan Brabant kwam. De andere helft ging van 't kapittel
van Aken aan de heeren van Neuborg over. Het partage-tractaat wees Gulpen aan
de Republiek toe, die het verhief tot hoofdplaats van het Staatsch gedeelte van 's
Hertogenrade.
Gulpen gaat vooral trotsch op zijn kasteel. Goed bewaard en bewoond door de
grafelijke familie Marchant d'Ansembourg, maakt het een voornamen indruk binnen
zijn muren en grachten, gedeeltelijk overschaduwd door het rijke park. De hoofdtoren
met zijn topkronkels en wendingen, is van ver zichtbaar. Zooals het slot daar ligt in
de groene vlakte, door zijn vele lanen omgeven, vormt het een waarlijk vorstelijk
verblijf.
Indrukwekkend en schilderachtig tevens is de gang der zomerprocessie door het
wijde veld, tot zij in het kasteelpark een rustplaats vindt, bij het altaar dat het bordes
beslaat. Het gevlinder der kleine bruidjes in het groen, de zijden vendels der
vereenigingen, schetterend fanfarekoper, wierook en gezang, en de flikkering der
priesterlijke gewaden rondom het baldakijn dat het Hoogwaardige overschaduwt,
vormen een schitterend tafereel tegen de grauwe wanden van het adellijke huis, onder
de oude balkons die de glycine bekranst. Om het schouwspel dezer kleurige en devote
volksprocessies, die opgeluisterd worden door het schuttersgilde met haar sier, - den
koning met zijn zilveren ‘platen en vogels’ omhangen, tambour-maître, pijper en
vlaggendragers, - moest men Zuid-Limburg vooral bezoeken in de Juni- en
Julimaanden, de tijd dat Limburgs wilde bloei overigens op zijn weelderigst is, en
zijn vele vogels fluiten in alle dreven.
Mooie punten zijn overal vlak bij. Diepe wegen doorsnijden het rijke veld in alle
richtingen, en door de ‘Ingber gracht’ bereikt men een merkwaardig gehucht,
merkwaardiger om zijn boerenwoningen vol fantasie, met hun binnenplaatsjes en
afdakjes en blauw gepleisterde muren, dan om het zwerfblok dat er ergens langs de
straat ligt. Elders, over de Geul,
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midden in de rythmenvaart van het deinende veld, rijst een pavillioenvormige
boomengroep, die aan de episoden van den tachtigjarigen oorlog haar naam ‘de
Koning van Spanje’ dankt. De vorst heeft er gerust, zegt de sage, en liet er zich in
zijn helm, of in zijn zwaardscheede, een dronk uit de Gulp brengen. Van Willem van
Oranje, die Gulpen brandschatte, (1568) of van Lodewijk van Nassau die het bezette,
vertelt de overlevering niet.
Maar het glanspunt blijft het panorama van den Gulpener berg, op wiens kruin de
godsvrucht van het landvolk een groot kruis plaatste. Daar vandaan heeft men bijna
een rondgezicht, op het Gulpdal eerst met Neuborg en de laan naar Maastricht, die
als een donkere slang tegen den berg opkruipt, - op het bontgedaakte plaatsje
vervolgens, dat er zich koestert in zijn donzig nest van groen, in 't licht van den klaren
hemel; dan op Wijlre met zijn beemden, de hoogten der Eyser-bosschen, de heuvel
met de Eyserlinde, den Ubaghsberg met den molen der Vrouwenheide; aan de kim
op den toren van Klimmen; en waar de Duitsche hoogten hun arm om den horizont
leggen, op de torens van Orsbach, Vijlen, Vaals en de bosschen der Eperheide, terwijl
Mechelen, met de gehuchten zijner omgeving, de groene planting van het beneden
Geuldal bestippelt.
De Dolsberg die er tegenover staat, maar ruig begroeid en rijk aan orchideeën en
duizend-guldenkruid, tusschen een overstelpende weelde van ander gebloemte, geeft
uitzicht op den rechter Geuloever met zijn golvend veld, dat heel de berghelling
bespreidt, en de paradijsweelde van het groen waar Wijlre in schuilt, - met minder
diepte en breedte naar de zijde van Vaals, dat er zijn blauwende boschruggen strekt
langs de hoogste kimmenlijnen.
Dit panorama is rustiger. Zal men het minder rijk noemen? Wie 's morgens toefde
op den Gulpenerberg, komt 's middags zitten op den Dolsberg; morgen moge de
volgorde anders zijn, de zaak blijft dezelfde:
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telkens weegt men weer den een tegen den ander op zonder eindbesluit, en altijd
vindt men van beide punten dát het mooiste, waar men toevallig mag toeven.
Beneden Gulpen, zuidelijk, stroomen Geul en Gulp door haast evenwijdig gelegen
dalen. De bergrug, die zich daar tusschen uitstrekt, is te beschouwen als het verlengde
van den Gulpenerberg. Het eerste dal voert naar Slenaken; door het ander loopt de
weg naar Epen: de weg die Slenaken weer met Epen verbindt, biedt den wandelaar
een panorama dat, bekend als ‘het gezicht van de Eperheide’, meetelt met het
allermooiste dat Limburg biedt.
De weg naar Slenaken, die langs de Gulp door het dal leidt, voorbij de mooie
hoeve Groenendaal met haar getorende poort, aan het eind van een strak
populierenlaantje, is vol afwisseling. De simpele huizen van het gehucht Pesaken,
kleuren onder lindenloof en vlierbloei; het riviertje schuilt onder overvloedig groen
van ooftboomen en gaarden; en naar beide zijden strekt het veld zijn kleurige vlakken
over de golvende deining van het gebergte.
Slenaken was van ouds een rijksheerlijkheid; de riddermatige huizen Caarsfeld
en Heze lagen onder haar gebied, en Hoog Cruts, thans een welbekend
vrouwenklooster ‘met tralies’, was oorspronkelijk een kapel, die in 1496 bij de
kanonie der orde van de reguliere kanunniken van het H. Graf werd ingelijfd. Zij
bleef van toen af tot de Fransche Revolutie een priorie dier orde.
Langen tijd waren de heeren van Gronsveld bezitters van Slenaken. In 1728 werd
zij verkocht aan Ferdinand van Plettenberg, die toen eigenaar was van Wittem.
De nieuw gebouwde weg naar de hoogte biedt eerst nog een rijk vergezicht op het
dal waar Slenaken ligt. Hij splitst zich op het plateau in twee andere, waarvan de een
'n heerlijke glijweg vormt voor den fietser, langs de steile helling van den Kosberg,
over heel zijn lengte bezet met de landelijke huizen der
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kleine landbouwers van de streek; over hunne daken rondt de kim haar blauwen
nevelring. - Maar de tweede, die met een omweg naar Epen ombuigt, is de weg die
het reusachtige vergezicht opent op België, nu louter Duitsch gebied.
Rakelings voorbij aan de tegenoverliggende bergreeks met de Vijlener bosschen
begroeid, schiet de blik in de diepte van het dal, waar de Geul haar ontstaan heeft.
Alles wat men er ziet, is vreemd gebied; het statige slot van Teuven vlakbij, en verder
Sippenaken, Gemmenich, Moresnet: het is het oude Hertogdom Limburg dat zich
daar voor u uitstrekt; en de plek waar gij staat, het dorp Epen, dat nog in de diepte
verborgen ligt, en ook Mechelen, dat nog een uur verder schuilt in noordelijke richting,
- vormen samen het kleine gedeelte van het oer-Limburg, waaraan de nieuwe provincie
van 1830 haar naam te danken heeft.
In het wazige blauw der verte, waarin de wemeling der witte huizenstippen blinkt
onder den rook van schouwen en fabrieken, ziet men duidelijk de nieuwe spoorlijn
van Aken naar Vise, die de Duitschers er gelegd hebben, na hun inval in België. Met
een vijf en twintigtal bogen op pijlers, schrijdt hun ijzeren weg door de vlakte voort,
als met groote olifantspooten het land vertrappend. Als heel kleine prulletjes schuiven
de eindelooze treinen, met hout belast, over het reusachtig gevaarte van steen en
staal, tot zij achter de bergglooiingen verdwijnen. Aan redeneeringen in verband met
dit tastbaar teeken der overheersching en den mogelijken duur van den oorlog,
ontbreekt het dan ook niet bij het landvolk dezer streek, dat er de Duitsche soldaten,
dagen lang, over de wegen in de verte heeft zien trekken, en legeren in de dalen. De
vreemdeling door deze verhalen geboeid en geprikkeld in zijn verbeelding, zou om
het oorlogsbeeld dat hierbij als uit de schoone diepte van het beproefde België oprijst,
de pracht vergeten, die de heerlijke natuur heeft ten toon gespreid, waar
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ons nieuwe Limburg zichtbaar uitzwelt tot de meer grootsche pracht, die de verre
Ardennen kenmerkt. En dankbaar glijdt de blik van de blauwe diepte over de ruige
woudkammen heen, die zich koesteren in het zonlicht, naar de lijnen der dalen en
hellingen, waar rustig en schoon en groen-gevacht, de vredevolle verte stijgt van 't
heerlijk ‘eigen land’, onder de torenzuil der hoog-uit triomfeerende kerk van Vijlen.
Haar overheerschend silhouet past wèl bij het landschap, waarvan zij een middelpunt
vormt: zóó zou men Gulpen een forsche kerk gunnen, breed gelijnd en stoer ten
hemel slankend, op de hoogste hoogte die de liefelijke plaats bestrijkt, om allen op
de lippen de woorden te stuwen, van het overigens geestlooze lied:
Daar is mijn vaderland,
Limburg's dierbaar oord...

Na de grootsche pracht dezer verre kimmen en gezichten, de blauwe droom der
Epener heide, vindt men in Epen, en vandaar tot Mechelen langs de stroomende
Geul, de idyllische liefelijkheid terug, die Zuid-Limburg op alle plaatsen in zijn
valleien eigen is.
Epen (Apina, Epeno), vormt een centrum voor toeristen, al bleef het bezoek van
vreemden er gering om zijn afgezonderdheid van de wereld, zoo ver van alle middelen
van verkeer. Wat voor een groot gedeelte van Zuid-Limburg vroeger regel was, blijft
door de koppigheid van een ouden pastoor hier, te Epen, nog als uitzondering
gehandhaafd: men preekt er in de kerk nog in 't Duitsch. Dit gebruik, voor Kerkrade
en Simpelveld b.v. wellicht een noodzakelijkheid wegens de gemengde bevolking,
is voor Epen een wantoestand, waarover de bevolking zich vergeefs ergert. De
‘verhollandsching’ van het vroeger zoo heftig Duitschgezinde Limburg is spoedig
in zijn werk gegaan. Het vreemdelingenverkeer heeft hier samengewerkt met de
mijnindustrie, om dit in
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‘Duitsche’ plaatsen, als b.v. Heerlen vroeger was, volkomen te doen slagen in
verbazingwekkend korten tijd; en men mag het er gerust voor houden, dat sinds
Augustus 1914 de pro-Duitschheid in Limburg gelocaliseerd blijft tot de kringen der
geestelijkheid, handelsrelaties of smokkelwinst.
Epen heeft vermaardheid gekregen als het ‘Nationale natuurpark van Nederland’
sedert E. Heimans, die in 1914 ontslapen is, in zijn werk ‘Uit ons Krijtland’ er een
boeiende schildering van gegeven heeft. Wij hebben de krijtrotsen van het land van
Valkenburg reeds besproken. Te Gulpen treft men een tweede krijtsoort aan, het
Gulpensch krijt, verdeeld in verschillende lagen, bestaande uit zacht, meestal wit
krijt, met afwisselende hoeveelheden vuursteenen (ijzergehalte soms niet boven
0.04%). Deze kalksteen kan gebruikt worden voor witglasfabricage; de geelachtig
vette mergel wordt bij Vijlen ontgonnen voor cementfabricage.
Een derde krijtsoort, in Limburg voorkomend, is het onder-Maastrichtsch krijt,
dat gevonden wordt in de valleien van den Ubaghsberg, als men uit Eys of Simpelveld
het plateau beklimt of bij het gehucht Wahlwijlre (Sousberg) (91.25-97.75%
calciumcarbonaat, iets kiezelzuur, magnesiumcarbonaat, ijzer- en aluminiumoxyden).
De kalk door branden hieruit verkregen, is geschikt voor luchtmortels, pleisterkalk,
ook voor stroocartonfabricage: het is de eenig bruikbare Limburgsche kalk voor
suikerfabrieken, die met hooge schachtovens werken. De minder harde banken, die
afwisselend met andere voorkomen, leveren een product van minder kwaliteit. Het
hard gesteente dient ook zelfs tot bouwmateriaal.
Al de krijtlagen in Limburg duiken noordwaarts onder en loopen dus zuidwaarts
op. Daar zij dit doen in hoogere mate dan de beken, komen langs den bovenloop van
de Geul, die uit het zuidoosten komt, allerlei lagen uit den ondergrond voor den dag.
Het krijt, dat eerst vastere kalksteen wordt, gaat in de
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diepere lagen meer en meer zand bevatten. Ten slotte is er zooveel zand aanwezig,
dat de kalk geen rots meer formeeren kan. Dit nu is het geval bij Mechelen, en bij
Epen heeft Heimans een leisteen-rots ontdekt, die behoort tot de steenkoolvorming.
De steenkool die deze kolenleisteen bevat, is zoo gering, dat de ontginningskosten
door de opbrengst niet te vergoeden zijn. En wie zou er niet gelukkig over wezen,
om de schoonheid onzer Geulvallei. Is 't niet erg genoeg, zooals er overal elders
wordt gemodderd en gewroet in het schoon gelaat der heuvels?
Maar komen wij tot Mechelen. Hier is de landstreek weer kalmer. De wilde
hartstocht der bergen en bosschen is aan de kim bezonken, en majestatisch zwijmt
het wijde, rijpende veld in de blonde glanzen der dalende zon.
Mechelen, waarvan de oudste naam, Machlinia, voorkomt als inschrift op een
steen die er gevonden werd, nu in 't Walrafmuseum te Keulen bewaard, hoorde
oudtijds toe - in het oude hertogdom - aan de ridders van St. Jan te Jerusalem. Graaf
Hendrik III schonk er hun (1215) een landhoeve, waarvandaan nog heden de
‘Herrenhof’. In 1619 was de instelling al opgeheven en ingelijfd bij de commanderie
van Aken. Naar de ridders werd de plaats ook Herren Mechelen genoemd. In 1352
was Mechelen met Wahlwijler aan Wittem gekomen, uit de hand van Philippina,
vrouwe van Montjoie en Valkenburg. In 1289 was Epen al met Wittem vereenigd,
als gift van hertog Jan I van Brabant.
Maar keer u van Mechelen nu opnieuw naar 't oosten toe, om er, over de kruin
waarop Vijlen ligt, het land van Vaals tegemoet te gaan. De groote weg voert langs
de cementfabriek, dwars door het dorp. Van boven geniet men den prachtigen blik
in het effen dal. Even achter de kerk wandelt men voorbij de herberg die,
landelijk-romantisch, ‘Terminnenhof’ heet. De landstreek wordt ongemeen fraai,
naarmate men Vaals nadert en de hooge bergruggen zich ver-
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heffen, in dreigende massa's van donker boschgeweld de kim omlijnend.
Even ter zijde van den weg bergt het dorpje Holset zijn romaansch kerkje als een
kostbaren schat. Het geldt als een der oudste der streek en dagteekent uit den
Karolingischen tijd. Dr. Cuypers en Jhr. de Stuers ontrukten het aan de vergetelheid.
Dan volgt in de groene delling het kasteel Vaalsbroek, in lateren tijd geheel herbouwd,
met park en vijvers en fonteinen, eens een jachtslot van Karel den Grooten.
De Sage huist in deze streken niet; de legende is er onbekend. De historie herinnert
er den naam van S. Clodulfus die, hofmeier van Austrasië en oom van Pepijn II, te
Vijlen (villa) een eerste kerk bouwde. Overigens is de berg- en boschrijke landouw
vol van de gedachtenis van Keizer Karel, die over heel Zuid-Limburg blijft waren
als zegenende schim, en die hier vooral, zoo dicht bij Aken waar zijn graf werd
gedolven, zijn schaduw legert over de zware bosschen, waar Emma, zijne zuster,
zwierf met Eginhard in hun droeve ballingschap.
In het boek over de provincie van 1851 schrijft Poell, over Vaals sprekend: ‘De
vroeger genoten bloeiende welvaart is sedert 1813 allengskens afgenomen, waarvan
thans nauwelijks eene schaduw meer ontwaard wordt’. Ten Have's toeristenboek
‘Zuid-Limburg’ (1914) heet Vaals nu echter ‘meer een klein stadje dan een dorp’.
Het is een geliefkoosd ontspanningsoord der Akenaars geworden, sinds een electrische
tram den afstand der drie kwartier gaans tusschen Aken en de Nederlandsche
grensplaats nog heeft verkort. Men vindt er verscheidene hotels en restaurants, waar
het op 't oogenblik minder druk is van Duitschen ‘chic’ dan vroeger, want de
speculeerende handelaars hebben er het woord alleen, sinds de Duitsche wandelaars
zijn afgesloten binnen den wal der ‘pickelhauben’. De uitzichttoren op den heuvel
is na zijn gedeeltelijke instorting niet meer hersteld en wacht de betere dagen.
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Een groote nieuwe kerk geeft het drukke stadje een voornaam aanzien en een der
vele gebouwen, die het silhouet van Vaals belangrijk maken met hunne torenspitsen,
is het klooster ‘Blumenthal’, een voormalig landgoed van deftig aspect, met boschrijk
park.
De voornaamste aantrekkelijkheid echter, een merkwaardig aardrijkskundig punt,
is de ‘vierländerblick’, (de streek leeft in sommige opzichten nog in de Duitsche
traditie voort). Door de Kerkstraat en de Tentstraat heen, wijst de Viergrenzenweg
de richting door het bosch (met restaurant), waar men midden tusschen de boomen
en wilde varens, op een open plek ‘de drie palen’ vindt, de grenssteenen van
Nederland, Duitschland en België. In dit punt loopt eveneens het onzijdig gebied
Altenberg uit, een smalle driehoekige strook boschterrein, die bij de groote
landverdeeling in 1815 vergeten werd door alle partijen. Een vierde, liggende steen
beduidt den bezoeker dat hij hier staat bij het hoogste punt van Nederland, 322,5
meter boven den zeespiegel.
Naar alle zijden omringen de bosschen deze plek, die jarenlang een plaats van
uitverkiezing geweest is voor allerlei pic-nickers. Sinds de verscherpte maatregelen
gelden om der wille van de smokkelarij, is het bosch verboden terrein geworden.
Vlak achter de drie palen loopt nu de electrische draad, waarmee de Duitsche
overheerschers heel België afgetralied hebben, - de doodsdraad die hier ook al zijn
slachtoffers heeft opgeëischt. Het vorig jaar vond men er nog het lijk van een Rus.
En met de zwarte pijp in zijn mond, kijkt de Duitsche wachtpost grimmig naar ‘die
dummen Holländer’ wien de luitenant te Vaals het mogelijk gemaakt heeft, in deze
dagen van volkerenhaat, te gaan tot ‘het punt der grenspalen’, dat tot nog toe altijd
gegolden had als een symbool van verbroedering.
De groote weg van Vaals naar Gulpen, die op een gegeven oogenblik zoowat
rakelings langs den Duit-
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schen grond schiet, waar de kerk van Orsbeek (D) tusschen de boomen op den heuvel
rijst als een gothieke ciborie, brengt u langs Wahlwijler, met een spektakel-makerige
nieuwe kerk, en Niswijler met een dier wondermooie, oude romaansche bedehuisjes,
waar de ziel der primitieve middeleeuwen haar vroomheid heeft uitgeademd en
belichaamd in een steenen gebed, nog trillend van de innerlijke verrukking, en tevens
toch zóó wondervol tot vertrouwen stemmend en kalme berusting, dat de moderne
mensch er zijn twijfels en zijn kwellingen in verdroomt, als in de schaduw van God
zelf.
Het schitterendste gedeelte van Zuid-Limburg is nu doorloopen; wat er verder ten
westen van Gulpen ligt, tot Maastricht en de Maas, verdient zeker meer dan bloote
vermelding en is de pijnen van den tocht wel waard. Maar hoe mooi ook in zich, het
doorstaat de vergelijking niet met de grandioze pracht van wat er van het oude
hertogdom in het nieuwe Limburg is opgenomen.
De groote weg van Gulpen naar Maastricht klimt een half uur tegen de hoogte op
en leidt door een koele boschpartij, waar in de zomermaanden de glimvliegen hun
geheimzinnige lichtteekens schrijven in de donkerte van den voornacht. Van het dorp
Margraten tot Cadier en Keer toe - men zie er de honderdjarige linde - vindt de fietser
dan een ideaalweg naar beneden, waarbij de trapper wel een half uur lang geen dienst
te verrichten heeft.
De mooie plekjes dezer laatste Limburgsche heuvelrij, als het lange Reijmerstok
met zijn zwerfblok en zijn ciderstokerij achter den rug is, bevinden zich langs de lijn
die Noorbeek verbindt met Gronsveld.
Noorbeek was in de elfde eeuw een bezitting van Koenraad van Luxemburg en
ressorteerde onder 's Gravenvoeren. In later eeuwen bezat het kapittel van S. Lambert
van Luik er grondheerlijke rechten. Het behoorde tot het land van Daelhem en kwam
in
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1661 bij de Spaansche partage. In 1568 had Willem van Oranje het leeggeplunderd.
Bezienswaardig is zijn gothiek kerkje, monument verklaard en door Dr. Cuypers
gerestaureerd, met mooie gewelfsvelden. Als een pronkstukje staat 't er midden in
het dorp op een hoogtetje, omwald, als vreesde men er, dat een schilder 't ooit zou
verlokken tot meeloopen. Er hangen heel oude klokken in zijn torentje, en een paar
oude beelden staan er onder een afdakje naast een kruisbeeld buiten. Zijn hooge
ligging duidt er reeds op, dat het tot de oude kerken van Limburg behoort; want het
was 't gebruik der eerste kerkenbouwers dezer streken, dat zij hunne Godshuizen,
als uit grooten eerbied, op het natuurlijke voetstuk van een terp legden, waar omheen
zich dan hunne stulpen reiden als knielend onder 's Heeren zegen.
De kerk van Noorbeek is aan S. Brigida toegewijd en haar ter eere bestaat er nog
een oud gebruik, dat nl. de jonge mannen op den vooravond van haar feest, met alle
paarden die er beschikbaar zijn, in 't bosch een ‘Meiboom’ halen, die voor de kerkdeur
wordt opgericht. Het heet, dat de jonge meisjes den boom sieren, de oude mannen
hem planten en de oude vrouwen hem besproeien met brandewijn... Maar de pastoor
van 't dorp verzekert met verontwaardiging, dat dit laatste maar fabel is!
Een half uur verder hangt Mheer (Meira) aan zijn helling. Pas heeft men Noorbeek
zien verzinken als een eiland in de groene zee van het loover, dat zijn dal doorruischt,
of achter den bergkam dien men overschrijdt, kruipt dit andere karakteristieke dorp
uit de schaduw zijner boomgaarden te voorschijn. Aan het eind der steil stijgende
straat ligt de oude pastorie, een romantisch stuk bouwwerk in grijzen steen, en achter
de nieuwe kerk het oude slot.
In de elfde eeuw gingen de tienden dezer bezitting van Koenraad I naar Onze
Lieve Vrouw van Luxemburg. Later was het vrijgoed. Het ‘Steenen huis’
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was een direct leen van het hertogdom Limburg, en het grondgebied een direct leen
van Daelhem. De heeren die in de XIVde eeuw kasteel en heerlijkheid bezaten,
noemden zich heeren van Mheer. Het slot hoort toe aan baron de Loë van Wissen.
Een reusachtige blauwe regen ombloeit den gevel der binnenplaats, waarbij de
pachterij zich aansluit. In den getorenden gevel van het poorthuis boven de
toegangsbrug, staat het inschrift: Sit pax inviolata tibi 1612.
Ook Sint Geertrui heeft zijn kerk op een heuveltje gebouwd, een overigens niet
merkwaardig gebouwtje; en zoo het dorp om zijn patrones zijn huidigen naam draagt,
om zijn verwantschap (in burgerlijk-administratief als in rechterlijk opzicht) met
Eysden, heette het eertijds ook Eysden op den Berg. Sint Geertrui de abdis van
Nivelles, van de familie van Pepijn van Landen, beschut heel wat Limburgsche
kerken onder haar wijden mantel, al overtreft haar in dit opzicht S. Martinus, die van
niet minder dan 22 dorpen de patroonheilige is; en S. Lambertus is er mede in dit
opzicht zeer populair. Een kerkelijk gebruik, dat allicht overal uitgestorven is, al
bleef het nog lang te Oirsbeek, Munstergeleen, Simpelveld en Mechelen bestaan, is
dat van S. Geerte's minnedronk, een dronk wijns, die door het volk in de kerk
genuttigd werd. Het was een herinneringsdronk, die ook, en misschien nog méer,
voorkomt aan S. Jans naam verbonden. De legende verhaalt van een ridder, die uit
't geweld des duivels gered werd, toen S. Gertrudis hem den beker tot afscheid had
gereikt, met de woorden van het middelnederlandsch gedicht:
Nu drinket, ridder, sante Johans gheleide,
Nu drinket die minne van mi!

Toen heeft de Satan zijn macht verloren over zijn slachtoffer.
Het derde merkwaardige kerkje dezer streken is dat van Mesch, onder welks
romaansche vormen men zelfs Carolingische muurresten meent te bezitten.
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Even buiten S. Geertrui, - en de Maasvallei opent hare stralende wijdte, onder de
blauwe einders van het Belgische Kempenland. Daar legeren zich de hoogten die de
Jeker scheiden van de Maas, en die verstillen in het aarzelend gebaar, waarmee de
S. Pietersberg zich buigt voor Maastricht. Daar blinkt de stroom waarin Eysden zich
spiegelt en het dorpje, dat het lijk van S. Lambertus opnam, zooals de golven het er
droegen na den verraderlijken moord van Luik, - het bleek en bloedig lijk, dat Sint
Pieters lieden herkenden als dat van den gemartelden bisschop, aan het blauwe
vlammetje, dat zweefde over zijn hoofd. En altijd opnieuw weer getroffen door den
aanblik van het blauw omwaasde Maasdal, groet de reiziger er, opgetogen, Limburg's
hartestroom.
Wat zou Limburg plotseling arm worden, wanneer men niet langer zijn schoonheid
kon bestaren door de kleurenvizioenen zijner zonnige legenden heen, en door den
wonderen droom zijner ontroerende romantiek! Zoo spreekt het niet alleen tot álle
zinnen met de zangen zijner boomen en beken, de rythmen zijner golvende lijnen en
de eindelooze kleurensymfonieën zijner velden, - elke heuvel een palet, elk dal een
poëem, - maar zoo zingt het ook voor ál wie, achter den schoonen vorm der uiterlijke
verschijning, de ziel van het landschap zoekt, zooals de rijke verbeelding van het
landvolk er die neerlegde, voor àl wie de stille melodie te beluisteren weet van een
droomenvol verleden.
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Maastricht
De stad die de ster voert
Zoo legert als een morgenmist
De ziel haar zangen op uw toppen:
Een dageraad van amethyst
En versch ontloken rozeknoppen.
Dáár houdt mijn hart zijn heil gevest!
Dáár zoekt mijn ziel haar zoete nest.

Lang heeft zij u reeds gelokt in de groene diepte van het dal, - de kroon der Maas,
de historische veste, de stad die de ster voert, het veel getorende Maastricht. Van
alle zijden is het gezicht verrukkelijk, van waar de wandelaar ook dale van de zingende
heuvels om tot haar te gaan. Kome hij van ver, den weg van Gulpen volgend, de
lange olmendreef, die met verrassende kromming zwenkt voor 't groote instituut van
Heer; is hij gestegen op de dorre bergkruin, die boven 't dorpje Bemelen koepelt, ideaal tooneeldecor met zijn spelonken-rijke rots, zijn put, zijn kerk op den heuvel,
in een ruiker van groen gestoken, - of beklimt hij den Lichtenberg met zijn ruïne,
éens een Romeinsche lichttoren, later Alva's verblijf, en sinds 1750 een puinhoop, of daalt hij van den St. Pietersberg, komt hij van 't mooie slot van Canne of laat hij
zich leiden door den Jeker langs zijn liefelijke vallei: altijd ligt de stad met haar
bloeiende torens weer voor zijn oogen als een kostbaar kleinood, onder den nevel
die haar sluiert, als een droomgezicht uit een tooververhaal.
In eynen dall scoen ende liecht
Effen ende wael ghedaen
Daer twee water tsamen gaan

zong Veldeke van haar, de vader der Dietsche
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dichters al te gader, die de eerste was in de rij dergenen die haar bezongen hebben.
Laat den spotlustigen Limburger, met een toespeling op den naam harer voorstad,
ook lachen: ‘Wijk, wijk, Maastricht komt aan’, - hare geschiedenis en hare
indrukwekkende schoonheid wettigen haar trots. Om de majesteit van haar verleden,
om de voornaamheid harer architectonische schatten, om de wijding, die over haar
heen ligt als ‘een heilige stad’, is zij de hoofdstad van Limburg. En zoo haar geestelijk
leven ook heden ten dage geen brandpunt is van verwarmenden gloed, de ster van
haar ouden, ouden roem blijft stralen schieten van haar wapen, en haar eeuwig jonge
schoonheid bezielt nog altijd de jonge Limburgsche kunstenaars.
In de voorstad rijst het nieuwe station, een pronkstuk van Nederlandsche
bouwkunst, dat men hier met recht meer Limburgsch mocht wenschen. Door de lange
moderne straten schrijdt men naar den Maasoever, waar de monumentale steenen
brug der middeleeuwen, gebouwd tusschen 1280 en 1289, de toegang vormt tot de
stad. Links daarvan bevindt zich op eenigen afstand nog het ‘Waterpoortje’, waar
de Romeinen, onder Vespasianus, een houten brug gebouwd hadden naar den
tegenovergestelden oever met een Porta Regia, waar nu de Lieve Vrouwekerk verrijst.
In een wijdgestrekte lijn van huizen en kerken doemt Maastricht er op, tot den
rand der Maas gestuwd, met al zijn toppen en torens tegen de lucht, met den
pronkgevel van de Augustijnenkerk (1650), naar de eene zijde zich verliezend in den
damp zijner fabrieksschouwen, aan den anderen kant, met zijn romaansche tinnen
en vestingtoppen, verdwijnend in het wolkend groen van het stedelijk park.
De Maasstroom die uit het wazige België komt, waar de heuvels langs zijn bedding
glooien, weerspiegelt bij de stad een rest van vestingwerken, onder den rook der
fabrieken van Regout, en negenmaal
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voltrekken de bogen van de brug haar ronding achter elkander in het klare water. De
Zuid-Willemsvaart, die evenwijdig aan de Maas haar strakke lijn trekt, brengt takels
en masten voor het gezicht der bonte huizenrijen, waarachter de torens staan, de
romaansche O.L. Vrouwekerk, uit den Limburgschen mergel als uit geel ivoor
gesneden, de gothische a-jour toren van Sint Jan, de driekroon van Sint Servaas en
de renaissance-spits van het stadhuis.
Het Romeinsche Trajectum groeide aldus tot de bisschopsveste van St. Servatius,
die zij driehonderd vijftig jaar bleef, tot dat sterke bruggenhoofd, waar Spanje en de
Staten om streden met felle bitterheid, ‘de parel van Brabant’, die voor Lodewijk
XIV viel.
Nauw en grauw zijn haar straten; er wemelt Waalsch leven; maar haar kleur doet
denken aan de oude Vlaamsche stad. Links trekt de romaansche stijl, in 't meesterwerk
der Lieve Vrouw, de kerk met haar vestingfront, van binnen zoo rijk gestoffeerd met
de kolonnetten van haar kooromgang; in 't gouden kapelletje bij den ingang rust het
beeld der wandelende Madonna, die aanleiding gaf tot den ‘beeweg’ door de stad.
Rechts op het ruime marktplein rijst het stadhuis, als een ander ‘paleis op den Dam’
gebouwd van 1659 tot 1664, uit Naamschen hardsteen, regelmatig vierkant, met
overdekt bordes en plechtige trappen, voornaam doende met zijn vestibule en
zuilengaanderij, zijn plafondschilderingen van Theodorus van der Scheur, en van
Coelers, zijn gobelins en goudleerbehang in Prinsenkamer en Burgemeesterskamer,
en Doyen's stukadoorwerk, waarmee de Brabantsche Schepenkamer prijkt.
Het Oud-Stadhuis of Dinghuis in de Groote Staat, een merkwaardig gebouw uit
de tweede helft der XVde eeuw, diende een tijd lang tot oudheidkundig museum.
Maar de belangstelling richt zich allicht op de eerste plaats naar 't Vrijthof, het
harteplein der stad, met St. Servaas, die kerk van alle stijlen en geslachten,
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die met haar pracht het brandpunt vormt der heerlijkheid van Maastricht.
De stadshistorie speelt tegen den achtergrond van dit vergrijsd gebouw, dat er over
St. Servatius' graf werd opgericht. Een wonder avondrood van legenden omhuivert
haar silhouet, en de geheimzinnige fluisteringen der eeuwen beven in haar somber
ruim, waar Karel de Groote in steen gehouwen staat onder de gewelven die de
torenkroon en de Byzantijnsche ‘keizerzaal’ schragen, waar Monulphus en
Gondulphus, haar bouwers, slapen, waar de groote relikwieën van Limburg bewaard
worden en tentoongesteld om de zeven jaar, en het stadspalladium ‘de Noodkist van
Servatius’ het gebeente bergt van den stadspatroon. In het gezicht harer hallen
vermoordden de Spanjaarden, bij 't groote bloedbad zelfs de grijze kanunniken, die
met hun eerwaardigste heiligdommen hen vergeefs verbiddend te gemoet trokken.
In de schaduw harer torens werd ‘het wilde Everzwijn der Ardennen’ gevonnist op
het Vrijthof. Hier klopt de polsslag der historie levendig, en ook wanneer de
Zondagsche drukte van het bevallige en kleurenminnende volk de wijde ruimte van
het Vrijthof vult, om de spattende fonteinen en de muziektent, en onder de linden
van het plein wemelend, de terrassen der café's bezet met krioelende beweging en
vroolijkheid, - de torens daarboven, de koorschelpen met hun rondgangen en de
statige Sint Jan, met trotsche vaart in de lucht stijgend, houden er den droom van 't
verleden levendig, en zingen hun verre heugenissen met de klingelende muziek van
't klokkenspel, dat er den gang der gouden uren leidt in het spoor van zijn geluid.
De Sint Servaas, de ‘Frye Ryckx Kercke’, eenmaal onmiddellijk van het Duitsche
Rijk afhangend, heeft den vorm van een Latijnsch kruis, 93 bij 43 meter lang en
breed. S. Monulphus begon den bouw en S. Gondulphus voltrok dien (561-600) heet
het; en zoo ook zou Karel de Groote het westelijk gedeelte daarvan gebouwd hebben,
dat nog naar hem genoemd

Felix Rutten, Ons mooie Nederland. Limburg

209
blijft. (De kapel van Karel den Groote). Maar de bouwkundige vormen zijn er om
te bewijzen, dat dit niet hooger opklimt dan tot de XIde eeuw. In dien tijd is de oudste
bouw vervangen door het nog bestaande werk en de kerk aanmerkelijk uitgebreid.
De pracht die in 1811 gesloopt was, werd in 1881 hersteld. Het groote voorportaal
aan de zuidwestelijke zijde is een meesterwerk uit het overgangstijdperk, en het
steenen gewelf dagteekent uit de XVde eeuw. Sierlijk is de koorgang die de
gloriedagen der oude kapittelkerk herinnert, en rijk aan middeleeuwsche kunstwerken
hare schatkamer met kostbaar vaatwerk in edel metaal en schilderijen van Van Dijck,
de Crayer, Quellijn.
De Sint Janskerk daarnaast, in het bezit der Nederduitsch Hervormden, met haar
toren van 1450, bevat de graven van Salmasius en den aardrijkskundige Bachiène.
Heel de omgeving dezer monumenten, met de deftige oude huizen die eertijds
door de kanunniken van 't kapittel bewoond werden, ademt een voorname rust, en
de geweldige steunmuren, over de straat heen gespannen om den torenbouw der
Servatiuskerk te schragen, laten niet na, een ernstigen indruk te maken op den
bezoeker.
Maastricht heeft zijn oude monumenten in eere gehouden, en de laatste tijd heeft
er piëteitvol hersteld. De prachtige Dominikanerkerk, die achter de huizen der ‘Groote
Staat’ verscholen ligt, komt hierbij het eerst in aanmerking. Een ander gothisch
gebouw, de kerk der Minderbroeders, heeft zijn beuken opengesteld voor den schat
van het Limburgsch archief. Door heel de stad verspreid, liggen zijn kerken, kapellen
en merkwaardige oude gevels. Maastricht zal deze thans in menigte te herstellen
hebben, en moge daarbij de vergissing die het ‘Staar-gebouw’ is, te niet worden
gedaan.
Ook vindt men nog op verscheiden plaatsen merkwaardige resten van de
middeleeuwsche stadsversterking, groote muurbrokken in mergel, die menig
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fantastisch motief vormen, schilderachtig begroeid met wisch en kruid, en warm van
kleur in rijke mengeling, wanneer de zon ze beschijnt.
Het fantasievolste beeld biedt de stad, wanneer men langs de Zuid-Willemsvaart,
achter de Lieve Vrouw om, langs den ouden stadswal heen, zijn schreden richt naar
het Pater Vincktorentje en de Helpoort. Daar herleven de middeleeuwen in het gezicht
der historische muurklompen; daar rankt de legende om 't oud gesteente, als de wilde
rozen, die er zich slingeren om het puin der oude Jeker-verdediging.
De Helpoort uit het begin der XIIIde eeuw, gaat er trotsch op, het oudste vestingwerk
in Nederland te zijn. Dicht daarbij vindt men nog den vestingtoren, dien Victor de
Stuers op zijn kosten liet herstellen, tot een blijvend aandenken aan de stad; en het
bastion der vijf koppen herinnert een der treurige episoden uit den strijd met de
Spanjaarden, om vijf verraders, die er werden onthoofd (1638).
Door de Zwanenpoort treedt men uit dit plantsoen in het villapark, dat zich uitstrekt
voorbij de bastions en de groene grachten der historische stad. Men heeft er een blik
op het terrein ‘de Kommen’, een stadssieraad, dat door den bouw eener nieuwe
kazerne onherroepelijk wordt verwoest.
Onder al de merkwaarkige huizen en bouwwerken, die de wandeling door
Maastricht zoo rijk maken aan stemming, munt het klooster uit, dat Lodewijk XIV
er afstond aan de grauwe zusters van Hasselt om er de krankzinnigen te verplegen.
De huizen, die de vorst hiervoor toewees, dienden na de opheffing van 't klooster
beurtelings tot liefdadige doeleinden, pakhuis, schildersatelier (van Henri Govaerts),
school en zelfs tot brokkenhuis. In 1912 werd dit afgestaan aan het Natuurhistorisch
Genootschap, dat er zijn verzamelingen onderbracht naast de zalen, die bestemd
werden tot stedelijk museum van oudheidkunde. Sinds dien tijd is Maastricht in zijn
‘Heksenhoek’ een statig
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gebouwencomplex rijker geworden, in een stijl waarvan nog zoo menig fraai
exemplaar voorhanden is, zij het dan ook onder lagen van kalk en verf onvermoed.
In het stedelijk park verlustigen bizonder fraaie boomengroepen en merkwaardige
gewassen den wandelaar, en wonderlijk bekorend is 't er, wanneer in de zomeravonden
de beroemde zangvereeniging ‘de Staar’ er zingt of de stedelijke muziekschool er
concerten geeft. Wie er bij maneschijn over de Maas blikt, met haar zilverigen damp
omneveld, zooals zij statig en kalm daar stroomt door de stilte, een zilveren straat
gelijk, waant er misschien te schouwen wat het dichtende volk er zag: Sint Servaas,
die zegenend over het water wandelt.
De oude straten der stad, de Tongersche en Brusselsche en Breestraat, staan vol
deftige heerenhuizen en vroegere kloosters; het hospitaal Kalvariënberg en de bouw
der Kruisheeren zijn er merkwaardigheden. Naar den havenkant heen en langs de
Boschstraat vertoont de stad haar meest typische gedeelten, die een schilder zullen
boeien; maar daar ook staan de menschenpakhuizen opgestapeld in de arbeiderswijken,
die verleden jaar opnieuw tot een veelbesproken ‘kwestie’ geworden zijn.
Maar wie beschrijft Maastricht in één bladzijde? Twee boeken zijn niet voldoende
om het verleden te bevatten dezer historievolle stad, om niet te spreken van de
kasteelen harer omgeving en van de labyrinthen van haar doorwoelden Sint
Pietersberg, met zijn geologische wonderen en de verdwijnende flora van zijn kruin,
Bokken-, Poppen-, Wantsenorchis of Hondswortel en Arnica, die bloemisten,
drogisten en kunstschilders vernietigden, en waartoe de kalkbranderij thans nog het
hare doet.
Ja, haar omstreken! De bergen omgeven haar naar alle zijden, en van alle zijden
heeft men den blik op haar veelgetopte, rijkgetorende schoonheid, die als een
gebeeldhouwd kunstwerk, als een kostbaar klei-
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nood er in de diepte ligt uitgespreid over het fluweel van het dubbel dal.
De Maas gaf haar den fieren naam; de Jeker schonk haar zijn liefelijkheid. Het
Belgisch gedeelte der vallei eindigt, waar het sprookjesslot van Canne, dat
droomerigste van al de Limburgsche kasteelen, zijn hooge, zwaargeschoorde muren
verheft, met de ronde bastions, de trappen en terrassen, en de versierde poorten zijner
hangende tuinen, zijn zware windvanen en het speelsche torentje zijner kapel, terzijde
als op den uitkijk staande, en de massa zijner verweerde en begroeide muurbanken
stapelt tegen den wuivenden achtergrond van zijn hoog overschaduwend woud.
Maar het merkwaardigste harer omgeving is de Sint Pietersberg met zijn honderden
gangen onder de aarde, reeds door Plinius om zijn steensoort geroemd. Van alle
groeven van Limburg is deze de belangrijkste, zoowel om haar omvang als om de
vondsten er gedaan, van voorwereldlijke dieren als de Mosasaurus en de twee
reuzenschildpadden, die er in natuurlijke grootte werden uitgehouwen. De gids zal
er den negendrup wijzen of de fontein, een waterbekken in een hollen steen, door
vallende druppen uitgehold en steeds weer gevuld, alsook de ruimten voor
meteorologische opnamen ingericht, en tal van andere merkwaardigheden, waaronder
een afbeelding van H.M. koningin Wilhelmina, door H.M. zelf met Hare
handteekening voorzien.
Een wandeling in deze labyrinthen behoort bij een bezoek aan Maastricht, zooals
een tocht door de Valkenburgsche katakomben bij een reisje door 't Geuldal voegt.
Beide doen de gedachte onwillekeurig naar Rome uitgaan, naar het klassieke Rome,
wiens colonisten de eerste beschaving brachten in deze streken, waar hun riviertol
het eerste begin was der huidige stad, - naar het heilige Rome der eerste Christenen
ook, wier cultuurmonumenten in de katakomben van Valkenburg voor 't eerst werden
nagebootst. Zoo huldigt het Nederlandsch Italië van
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Geul en Maas in een tweevoudige gedachte, nóg wel in de schaduw van den berg
die genoemd is naar den patroon van het Roomsche Rome, de stad, die, moeder aller
volkeren, de bergen van dit land heeft doorgroefd, en de harten van dit volk
gekerstend.
Fantastisch staat de ruïne van Sint Pieters fort met de holle oogen zijner arcaden
over de stad uit te staren; liefelijk contrasteert daarmede het lachend Slavante, langs
den Wilhelmina weg bereikbaar, eens een Observantenklooster (waarnaar de
naamsverbastering), thans een ontspanningsoord, te midden van schaduwrijke
boschjes, eigendom der stad, die er Zondags de bezoekers vergast op
muziekuitvoeringen.
Heerlijk blijft het vergezicht over de stad, door den nieuwen koepel der S.
Lambertuskerk bestreken, door de oude torens gekroond, - heerlijk ook over de Maas
heen, naar de groene overzijde, waar Heer zijn schilderachtige huizengroepen onder
de popels verspreidt en Gronsveld met Rijckholt schuil gaat tegen de zwaarbegroeide
hellingen.
En voor hen die een staal wenschen te zien van een Zuid-Limburgsche boerenhoeve,
is Lichtenberg een kijkje waard, hoe verfoeilijk het dan ook moet heeten, dat men
er een historische ruïne ontwijdde met het getimmerte van een uitzichttoren!
Tot Maastrichts omstreken behoort ook Eysden gerekend te worden, met zijn
mooie kade-wandeling langs het water, en het kasteel van graaf de Geloes met zijn
welverzorgde parken.
Noordelijk van de stad heeft men Berg en Terblijt, op de kruin van den berg
gelegen, met die prachtige wandeling, dalwaarts, naar Houthem, waar men de
Rotswoningen langs zijn weg vindt; en tot de uitstapjes die Maastricht onvergetelijk
maken, behoort zeker ook een tocht naar Geulle, het bekoorlijke heuvelplekje boven
de Maasvallei.
En telkens na die omzwervingen door de vrije natuur, het groene land met de bonte
landhuizen en
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de blonde heuvels, met het uitzicht op de blauwe verten, na de panorama's van Sint
Pieter's hoogten en de intieme hoekjes waarmee de dalen altijd weer den wandelaar
verrassen, zal men te Maastricht de blijde drukte van het Vrijthof weervinden met
zijn buitenzitjes en zijn wandelaars, fonteingeklater en, klokkenspel en muziek in
den zomeravond, de vroolijkheid van zijn opgeruimde bevolking, om haar gastvrijheid
zoo geroemd, en de schaduw zijner stillere, afgelegen straten, vol van de heugenissen
van vroeger dagen van sage en droom, en doorademd met de rijke poëzie van een
historievol verleden.
Hoopvol ziet de stad de toekomst tegemoet, en den nieuwen voorspoed die haar
de nieuwe industrie der mijnen kan brengen, langs een uitgebreid verkeersnet van
ijzeren lijnen en de zilveren straat eener bevaarbare rivier.
De stad moge haar feilen hebben, en te betreuren mag het zijn, dat zij geen breeder
economische toekomst in 't vooruitzicht heeft, dat geen sterker impuls van haar uitgaat
voor het geestelijk leven der provincie, - de vreemde bezoeker staat vol bewondering
voor haar schatten van middeleeuwsche goudsmeekunst en van gebeitelden steen;
hij heeft eerbied voor haar verleden en liefde voor haar schoonheid, en huldigt haar
als de kunstenaars haar blijven bezingen: zij, de stad met de ster, Limburg's heerlijk
dichtwerk in steen gebeiteld, de Meikoningin der Limburgsche Romantiek, de heilige
stad aan Limburg's heiligen stroom.
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