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Verantwoording
In de Limburger Koerier van de jaren twintig vinden we een enorm aantal artikelen van
de hand van Gerard Krekelberg uit Roermond, later Vlodrop over Limburgse onderwerpen.
Volgens de auteur zijn deze geschriften elders niet in te zien, terwijl ze een bron
van informatie bevatten. Waarschijnlijk ontbreken enkele artikelen, die komen
wellicht later wel te voorschijn. De artikelen zijn ingenomen met Optical Character
Recognition, wat betekent dat bij de slechte drukkwaliteit van de krant er vele
fouten in de artikelen zitten. Deze worden stuk voor stuk verbeterd, d.w.z. de
artikelen worden exact overgenomen als in de krant. Alleen aan de interpunctie en aan
de titel is soms wat veranderd.
Tevens wordt van bepaalde trefwoorden, zoals plaatsnamen, personen, e.d. achteraan in
een register bijgehouden. Omdat het ondoenlijk is alle trefwoorden op te nemen heeft
de auteur gemeend dit te moeten beperken. Met de zoekfunctie kan men in een pdfbestand naar eigen termen zoeken.
Indien een lezer graag een artikel uitgeprint wil hebben moet hij of zij een korte
mailtje sturen naar l.theelen@on.nl
De correcties zijn van begin december 2013. Het zal nog wel een jaar duren voordat
alle artikelen gecorrigeerd zijn. Op verzoek wil ik wel een bepaald artikel met
voorrang behandelen.

#244

7

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

5 februari 1921 Hulde aan Ridder Verheggen.
Hoorr! w*elk een juteltoon stijgt uit de dichte scharen,
0 machtig als geklots van opgezweepte bare»!
Hoor ! welk een geestdrift voert de bl.'jde menigte aan
ön doet var. inn'ge vreugd de trouwe harten slaan !
Ct 'vide Her! ! Hoeree I weergalmt alom j. in 't ronde 1
Plechtig feestgetij der Katholieke Bonden.
°Bs dierb're Landsvorstin, 't Oranje Nassau Huis
schonk hunnen generaal het eedle Ridderkruis !
uo werd dc Boeren Bond met 't Vorstlijk Huis vereenigd,
dies Juicht en jubelt luid de vaderlandsche menigt'.
Strooi thans dan bloemen uit voor dezen Veteraan,
dlen men als mentor staag hoog op de bres zag staan!
toekomst van geluk, van voorspoed en van !..  , zegen
onder zulk een hoofd den Landbouwsfand steeds tegen :
Eens schenke God den stocreu held het schoonste loon
en sier' Verhc-ggen's slaap met d'eeuw'ge Hemelkroon '
5 februari 1921 De Limburgsche "Foekespot"
(Oud Vastenavond-instrument.)
Dit instrument, ln Holland rommelpot geheeten, schijnt van Germaanschen oorsprong te
zijn. De Germanen gebruikten 't al, en wel niet. voorliefde, hij hunn Zij spanden
over een aarden Pot met twee ooren een vlies, genomen uit het vleezig net, dat om het
vet der dieren ligt. — Daarover wisten zij behendig met dc- vingers te Wrijven,
zoodat 't vreemdsoortig speeltuig 'n rom ttidenden klank liet hooren. Ook namen zij
hier voor wel kleinere potjes, die zij gedeeltelijk vulden met kleine steentjes of
kralen, en waarmede ZU a| schuddende en zwaaiende een roffelende mn *ick lieten
hooren. In latere lijden werd vooi- bedekking van dien •foekespot" meer algemeen een
stuk der varkensnomeir, w;aaroverheen in 't midden een okje werd gestoken, 't welk
met een nat o vochtig gemaakte hand op en neer bewreven werd en dan een een geluid
maakte 't meest overeenko mend met het woord "foeke" Vandaar voor Lim iipl wcord
..foekespot". Het Hollandsche ..rommelpot" heeft dus cwk rklaarba're afleiding. -,
zijn er in ons gewest plaatsen, waar de .-■snot" met vastenavond bespeeld wordt. Het
arbij gebruikelijk een lied te zingen, dat ifi oals mij een Roermondenaar, de Ant.
Jacobs verhaalde, die herhaaldelijk raf veel belangstelling te toonen in de folklo he
bijdragen in dit blad, in Roermond luid ' volgt: Vaslenaovend schteit allein p!lk hem
mit de boks *-*[ Rchoddel mit de bein; JïfWele wille veer bakke, .''^ift ós neut of
appele, 1^ den houp te groot, lan gaift ós get gebujdd brood! f>r'o^es'al waren in
vroegeren tijd de arme lieden }r,Z "it; !lun kinderen met dezen foekespot" bS do
deuren te sturen, zoodal de bed ».n:mniot het zingen der verschillende verzen een OoV
s*n den vorm van spek, worst, brood, of In H°lrl te ontlokken, den westelijken
achterhoek van Limburg wer °ni. gezongen de volgende coupletten: V'h höb zoo lamg
mètte foekespot geloupe, !rh höb gei geldj óm broad te koupe; Foeke, foeken-fei,
foeke, foeken-ei, Gaifti mieh ein eurtje 11 den gfton ich verbij Foeke, foeke,
rommelspot, Gaiftj mich ei stok van de verkesvot. m» '^ n mijue jonorensiaren te
Neeritter ermalen hooren zingen het volgende rijmpje- Vastdaovend i dai kumt.j aan,
Laot (Ve maifhtjes vreug opstaan, ?.\\ kMken hier. Zij Uiiken daar, kijken rommel om
den toren 2) Moder zètj dot mötske recht, Mie- leef zei t'aóvendj kome, Kumptj hai
dezen aóvendj neet, Den kiimtjer den hielen vastelaovendj n" 't, v.\ bankètte Woa
zólle wai de vrouw op zette? Hie eine stool e.n daö eine stool Op ceder stool ei
kösse, Rn dao eine pannekook tösse. Zèt de lever aanne wantj. Snietj hst spek drie
èlle lank; L&otj 't. metske zinke, Door die vette sjinke. Lftotj 't. metske valle
Door die vette kralle. Vrouw gaiftj, detjder lang laiftj, Detjder riek en zalig
wairtj, , Toen nog waren 't niet alleen de arme-lui'skin A-rr-n, maar ook do meer
gegoodpn, die aan dv 'n^z'eksnel mededf w.z. op het platteland) J<? deelnemers,
kleinere en grootere jongens, wel **ös talrijk, bespeelden allen den foekespot, ter
'il één uit den troep een korf droeg, waarin bij ;\e verschillende deuren werde'
verzameld: v/or- .varkenspooten, varken?" en, balkenbrij Zz', waarna de volle korf de
muzikanten •*rderid werd, en do heerlijke k. tifjes (o zaliger eedaohtenis) naarmoeder wer'-. I'oen ik voor een jaar of tien lacht" •pi.de stad Keulen was, en wij
'sa lieel gejj.l!iK bij de Domkerk in eene Uutergahricbes?.erknei'pf een pot
gerst.enat gebruikt sn-, kwamen Z'x-r een troep gemaskeerden binnen, allen voorin van
een "F.uinmdpott." Daar er en vreese''l« lawaai in die Bierhalle was, konchn we het
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riirnpje (spelers op den rom-2?^Pot) niet verstaan, «*n vroeg ik dawr-m later r*o
eender medespelers den tekst van bun gezang, Jj'aarop de leutige Duitscher becon te
di p*r 't zingen en foeken van: "Faste'ovend kump v.thn .Spide mer op der Bflsse,
Alle Ma.'cher ï Z ' 'ne M.arm. Ich vn och mi sóster" — vV. daarop eénigszlnï tot
bedaren kwam. V i-1 l!»i halen, bracht mij in een hock van het ver had tin v?oeg m!j'
daar' of ik potlood en p rt"lk «am dit gereedschap dus terstond voor den /*> en
lanKzaam dicteerde hij mij het volgende a°or hen eerst samengezongen "Rommelpott-lied
: Jödden ovend, jott, jott, Wie rommelt da pott, Wio kienken de kette, Wie waazen de
blette. Jödden ovend, spellmann! Wo bliefs do su lang Möt dem kleene vijelinche, Mot
dam j rosse bimbam? Ook in ons vaderland, o.m. op de Veluwe, bad vroeger de
Vastenavond den naam van Foekedag. Maar ook in vreemde landen schijnt de pret met
dien foekepot bestaan te hebben. Ik las o.m. in een uit het Spaansch vertaald werk,
dat daar die pot heet Zambomba, een naam, ook vermoedelijk verband houdende met den
eigenaardigen kla/nk van 't instrument. En bij onze naburen, de Duitsdiers vernam ik
dat daar in vroegere tijden die zoogenaamde rommel of foekepotters gewoon waren zich
ee>n mommegezicht voor te doen, een narrekap op te zetten of een bult te maken. Wel
eigenaardig mag het heeten, dat in die foskespot-liedjes altijd van koek, pannekoek
<>i etenswaren wordt gewaagd. Dit is te verklaren, omdat in den ouden tijd overal op
Vastenavond patinekoek werd gegeten voorzien van spek worst of iets anders van dit
menu. In Engeland heet de maand Februari nog steeds "Pancake-Month". Eveneens in
Vlaanderen bestaat er nog een rijmpje: geen wijveke zoo arm, Of 't maakt te
Lichtmesse zija panneke nog [warm." Ten dotte wil ik hierbij nog voegen, dat ik in
een oud Duitsch boek, zonder titelblad of schrijver, vind, dat de Heidensche
volksstammen bij hun feesten (spurcalia) koeken offerden, ook wel sollen genaamd. Zou
het niet mogelijk zijn, hieruit de bemaning Selle-maand te verklaren, die wel eens
gegeven wordt aan de maand Februari? Te meer, omdat die sollen of koeken ook nog
later hier en daar omstreeks Lichtmis werden gebakken? Tot zoover onze mededeeling
over den foekespot. In de laatste jaren vooral bleven allerwege de knapen met hunne
eentonige instrumenten terug tijdens den vastenavond. Maar — het spek hangt ook nog
veel te hoog.' Roermond. GERARD KREKELBERG. 1) Eurtje = een halve cent. 2) bet.
Rommentomme=rond-ende-omme.
26 februari 1921 De Limburgsche "Soekere" of "'t Soekerhert."
Ik bevond mij vóór eenige jaren op een kermis in 't Limburgsche dorpje H., gelegen
tusschen Roermond en Weert. Er stoi«den jfenige kleine snoepwinkels tusschen de
huizen, en toen ik 's avonds per rijwiel huiwaarts wilde keeren, viel miju oog op een
troepje gichelende en druk snappende meisje*, die voor een der kraampjes nogal 'n
slordige duit uitgaven aan allerhande gebak. het viel mij echter op, dat behalve
enkele babbc. laars, ulevellen enz. elk der meiden ook een bijzonder gioot hart vao
gekleurde suiker kochten en eindelijk onder 't uitroepen van "Waat zal dai van mich
blie zeen mèt det soekerhert", wegtrokken in de richting eener bierkroeg. Ik moest
dus tot de veronderstelling komen, dat soekeruerten geschenken waren voor de
minnaars, die vermoedelijk in de herberg op hunne hooggekleurde dulcinea's zaten te
wachten. Ik wilde mijne nieuwsgierigheid bevredigen, en ging de lage, vunzige, met
tabakswalmen gevulde Rerbergkamer binnen. En jawel, geraden had ik 't. Lachend en
schetterend, met gloeihitte op de heilige wangen, stonden de verliefde dochteren
Eva's de "soekerherten" uit te deelen aan hare respectieve "leefstes", en geklonken
en gedronken werd er opnieuw, en de brokken geverfde suiker vonden den weg naar de
diverse grage en. Maar, zoo dacht ik toen, waarom koopen dóe öieiden, en omgekeerd
doen op weer andere plaatsen zulks de jongens, nu juist alle die groote suikerharten,
en waarom niet ook een sinaasappel, een pond vijgen, of iets dergelijke, als 't toch
maar zoet behoeft te zijn. Waarom ziet men vóór meerdere feestdagen in zoovele
banketwinkels hoopen gebakken harten van allerhand vorm en grootte voor de
uitstalkasten liggen? Wederom zocht ik naar den oorsprong van dit overoud gebruik. om
op kermissen, op feestdagen, in de snoepwinkels, zoowel in dorp als stad, zoowel voor
verliefden als voor kinderen, bij de keuze van 't lekkers, toch vooral ook te voegen
een uit suiker, chocolade of marsepein gebakken hart. En ik vond in een Duitsch
tijdschrift, getiteld : Archiv für Anthropologie" van de hand des heeren Dr. Höfler
over dit onderwerp een zeer belangrijke studie, waarvan ik het voornaamste hierover
voor den lezer zal laten volgen : Bij vele volken vooral bij de Duitschers, zoo zegt
hij, komt bii allerlei gelegenheden het hart in gebakvorm voor. De Hernhutters (een
protestantsche sekte in Saksen) geven bij hun gebak de voorkeur aan den hart-vorm.
Zoo hebben zij daar de "broederhartjes", die bestaan uit een baksel van eieren, melk
en suiker Nu speelt het hart ook in de symboliek een grooie rol. Het hart, als
symbool, heeft zim oor- Sprong in Egypte Vandaar verbreidden de Kop tische monniken
het ever Italië. Men treft het aan in verschillende vormen, aa. als vlammend hart",
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dat het zielevuur symboliseert Het wordt wel eens door twee duiven tusschen de
snavels gehouden, alsof zij het moesten opeten. ' ln 't oude Egypte, en ook in andera
landen, werd het hart in klein formaat als reuk-kruik]p, bii wijze van amulet,
gedragen, en als een overblijfsel van dit gebruik wordt ten huidigen dage no? bij ons
een hartje van zilver of van goud als halssieraad of ook aan armbanden (zoogenaamde
bedelarmbanden') gedragen.
In vele onzer katholieke kerkpn bij alle christen-volkeren, worden ook harten 'zoogen
votiefbartpn) als dankoffers gebracht hij de beelden der heiligen, vooral bij de
Maria-beelden in pel- Deze harten-geschenken zijn dan J!e symhnlen van vurige,
oprechte liefde tot God Uol> ziet mpn vaak het Augustinus-beeld met een v'arnmend
hart in de hand.
..pe Egyplenaren offerden hun goden aanvanke ''ik dierenharten. Herodotus zegt ons,
dat de ar?ne menschen later deze offerande vervingen door Afbeeldingen in steen, en
nog later, vooral in wat ook de Romeinen en Grieken deden "*ze offerden aan Bacchus
hartvormige koeken.
"Wij willen hierbij nog terloops aanhalen, dat in de mythen en sagen der
cultuurvolkeren gewag **ordt gemaakt van 't eten van menschenharten. ninners, het
nuttigen van een, uit het levende ttenfichenlichaam gesneden hart, bedoelde niet
anders dan het overnemen van de eigenschappen Van hem. wien het hart behoorde, mensch
of dier. "et hart gold toch als zetel van het leven, en bron van kracht De oude sage
verhaalt b.v., dat Achilles werd gevoed mot het hart van*een leeuw. En °°k bij de
Germanen gold het hart als zetel van het levon.
Op de plaat en in de beschrijving van Mou'•ach's "Zeden pn Gebruiken der Volkeren van
de geheele Waereld" zien wij de op bloed beluste go öen, heroen, demonen, die
bijzondere krachten Verwierven door 't gebiuik dier lekkerni",. Of zij verleenden die
krachten uit dankbaarheid aan "cm, die het hart offerde.
En braadt, volgens Edda, Siegfried dan niet net hart van Tafnir, en erft bij daardoor
niet van Qezen ook het vermogen de vogelspraak te verstaan?
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Dit bloedig menschenoffer werd later vervangen -■oor bet dierolter, als middel om de
godheid te verzoenen. En daarna is gekomeu voor het dier 6en afbeelding of namaaksel
van dat hart. De Wbaai-sche oi kanmibalistische gewoonte, bestaande in het eten van
het hart, kromp eerst in *ot het nuttigen alleen van het bloed, terwijl men n9g weer
later zijn toevlucht nam tot amuletten, **Ue het hart moesten verbeelden.
Bij Kortrijk, in België, ligt een plaatsje, Cachten genaamd, alwaar nog bestaat het
gebruik een ••■levend hert" (hert moet hier hart beduiden) te offeren Waarom'? Om de
vallende ziekte af te we. ren, muest men eigenlijk eene hen ten offer bron. fien aan
Joannes den Dooper, patroon tegen deze 'lekte. Doch men kan dat offer afkoopen en
laat daarvoor eene zoogenaamde "Pilgrimshen" op Jet erf zoolang rondloopen, tot zij
een natuurlijken dr.od sterft.
Ln 't kort dus. verlet nde het gebruik van 't diejenhart, dat in de plaats van het
menschenhart kwam, als zetel van leven en kracht, volgens het volksgeloof
bovennatuurlijke uitwerkingen. Deze vermeende invloed is iater overgegaan op het hart
*n deegvorm of het gebakken hart
Waar dus thans bij de meeste menschen de °°rspronkelijke reden niet. meer bekend is,
waarom het hart is nagemaakt in gebakvorm en zon lfcn geschenke gegeven en gegeten
wordt, en menigeen er een symbool van liefde in ziet ; waar °'- lijd en de beschaving
zelfs de herinnering aan net eten van menschen- en dierenharten als heilaanbrengend
middel hebben weggevaagd, daar is l°t op den huidigen dag, vooral bij gelegenheid Van
kei-missen, feesten. Nieuwjaarsdag enz. ook "Ü ons het hart in gebakvorm nog steeds
een gebild artikel en een algemeen begeerd geschenk Wel is 't aan éen kant maar goed,
dat bij de verbruikers de oorsprong van dat "soekere hert ' n°g altijd niet bekend
is. Het gebruik ervan m°cht hun eens den smaak bederven, te meer, daar de verliefde
meisjes op de landelijke plaats, les haren vrijer tot hieraan nog steeds "miene
bekere" heetea.
12 maart 1921 Vondsten in Limburg en nog wat.
De verschillende mededeelingen, in dit blad gedaan over volkskunde, vondsten etc. in
onze provincie Limburg, schijnen de belangstelling weg te dragen van vele lezers van
ons dagblad. Tot zelfs in onze nabuurschap, de provincie Noord-Brabant, wordt zulks
getoond. Dit pleit niet alleen voor de verspreiding Van de Limburger Koerier, maar
ook van den kunstzin zijner lezers en hunne belangstelling in de folklore.
Zoo vraagt mij iemand uit Helmond, of ik hem kan mededeelen, wie de 'sHertogenbossche leeraar Despauterius is geweest, die in een oud lijstje, dat hij
bezat over 't oude onderwijs in Noord-Brabant, voorkomt.
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Ik zal den vrager hier mededeelen wat ik er van te weten ben gekomen.
Despauterius was van geboorte een Belg, die een Latijnsche spraakkunst heeft
geschreven, welke niet alleen in België en Nederland, maar ook in Frankrijk,
Duitschland en Engeland in gebruik was. Het juiste jaartal zijner geboorte (te
Ninove) kan ik niet vinden, maar hij studeerde ie Leuven in de paedagogie en behaalde
in 1501 den 4der prijs in een wedstrijd voor wijsbegeerte. Daarna werd hij benoemd
als professor te Leuven. Vervolgens is hij wel eenige jaren te 's-Hertogenbosch
leeraar in de opvoedkunde geweest, om eindelijk eene school te stichten in
Vlaanderen, alwaar bij in 1520 is overleden.
Lafontaine noemde hem in zijn vers
Un écolier cui ne s'amusait guère
à feuilleter Clénard et Despautère".
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Deze man was dus geen Bosschenaar maar een Belg van geboorte; de vermelding in het
oude lijstje van den Helmondschen lezer berust op een abuis.
Verder is een landbouwer van HEEL mij komen toonen eenige oude munten, gevonden bij
't rooien van een oude beukenhaag op een stuk grond, waardoorheen vroeger de
Romeinsche heirbaan Maastricht—Nijmegen heeft geloopen, tusschen Horn en Heel.
De munten heb ik zorgvuldig moeten poetser en schoonmaken, en bevond onder de
herkenbare eene Romeinsche zilveren munt (denarius). Aan de eene zijde vertoont zij
twee krijgslieden te paard, in galop, beide gewapend met een sneer (in
gevechtspositie). Waaronder nog duidelijk zichtbaar: L. SEM. en onderaan onduidelijk
O.M.A., waarvan de beginletter R. is weggelaten. Aan de andere zijde is afgebeeld een
vorstenhoofd, voorzien van helmhoed, en daarnaast het opschrift Pitio. Deze munt
stamt dus uit den tijd der Republiek, tijdens de familie Semproniae, een plebejisch
Romeinsch geslacht, aan wie ook de l?eges Semproniae haren naam ontleenden
Op een andere munt is nog te zien een met schild gewapend soldaat, de hand leggende
op een geknield liggende vrouw, waaronder de letters SICIL en op zijde de zichtbare
letters AQVIL. De andere zijde vertoont een gehelmd hoofd, met aan de zijde VIRTVS en
III VIR. Deze is er dus eene uit de familie Aquillia, 101 vóór Christus.
Nog behoort tot de vondst een gouden Romeinsche munt uit den tijd van Keizer Caligula
(40 na Christus).
Ten slotte is nog te herkennen eene gouden munt met opschrift om het omvlochten
keizershoofd GALBA IMPERATOR, zoodat deze dus dateert uit den tijd des Romeinschen
keizers Galba (69 na Chr).
De overige penningen dragen een niet meer te ontcijferen schrift. De munten waren bij
't vinden in een aarden potje geborgen.
Hiermede wenschte ik op te geven, naar aanleiding der diverse mededeelingen door mij
in dit blad gedaan over gebruiken, zeden etc in ons gewest, de volgende bij mij
ingekomen vragen:
A. Wat weet u in 't midden te brengen over t ongeluksgetal 13?
B. Is er iets bekend omtrent den oorsprong van 't getal elf, alom genaamd in Limburg:
"de gekkenömmer"?
C. Hoe komen de menschen eraan in Limburg, om bij een huis, waarin een afgestorvene
rust, een doods- of lijkbord of plank te plaatsen?
D. Mhr. K., kunt u ons iets vertellen over de beteekenis van den haan op zoo vele
kerktorens?
E. Gaarne hadden eenigen uwer vrienden uit Sch. eens wat verteld over den vroeger in
gebruik geweest zijnden "reipenrok".
F. Op een enkel oud huis in Limburg, meestal in een blok steen, staat het
drieletterig schrift I. H. S. Waarom staat dat daar, en wat beteekent het op een
huis?
H. Wat hebben de Limburgers vroeger gezegd tegen den in Holland genaamden
"Kraamklopper"? (Een Hollander, thans woonachtig te Heerlen).
Indien er lezers mochten zijn, die over een of ander onderwerp belangrijke
mededeelingen hebben, houd ik mij daarvoor aanbevolen. Zoo niet, dan zal ik trachten
ze zelf naar beste weten, niet aan de vragers, maar in dit dagblad, te beantwoorden.
9 april 1921 Schutterij-melodieën.
Eenige jaren vóór den laatsten wereldoorlog heb ik steeds met groot genoegen geregeld
bezoek gebracht aan onze oostelijke naburen. Ik kwam er elke week, meer bepaald in
het gebied der Rijnprovincie, en dan voornamelijk het gedeelte, dat vanaf Aken tot
Kaldenkirchen tegen onze grenzen aanligt. De voornaamste attractie was voor mij het
nagaan der gebruiken, gewoonten enz. bij feestelijke gelegenheden, omdat, veel meer
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dan bij ons, daar nog het volksleven in vrij oorspronkelijken toestand bleef
voortbestaan. Bij voorkeur op kermissen kon men er nog van 't zuiver, "altmodische"
volop genieten, en waren o.m. de oude schuttersgilden een der meest bezienswaardige
verschijningen. Ik heb er aangetroffen, die hun 600jarig bestaan vierden, en in Mei
1914 toonde men mij in Aken een lijst, waarop vermeld stonden 767 bestaande
schuttersgilden in het Rijnland. Wat mij dan bij dat "de amten trecken uyt" bijzonder
interesseerde, waren de, aan 't hoofd der door de straten marcheerende schutters,
musiceerende pijpers of fluiters. Bijna elke schutterij had er vroeger een of twee
(soms meer) die den opmarsch openden met een typische marsch-muziek op hunne picolovormige veldfluiten. Over het algemeen kon ik geen oorspronkelijkheid in deze
melodieën vinden en kreeg ik daardoor het vermoeden, dat het toonzetting was van een
of anderen ouden dorpsmuzikant. Maar toch ging 't steeds treffend in de maat. Nu
hebben ook vele onzer Limburgsche schutterijen nog zoo'n fluiters aan de spits voor
den pashoudenden opmarsch, met vaak eigenaardige mooie melodieën, en juist daarom
wenschte ik een beroep te doen op H. H. Onderwijzers, muziekdirecteuren of andere
muziekminnende inwoners en hun te verzoeken bij een eventueel uittrekken der
schutters deze melodie in noten te willen brengen, opdat ook wij nog eenmaal kunnen
beschikken over eene verzameling dier marsch-toonzettingen, ons herinnerend aan een
oud, allen dierbaar verleden, en ter aanvulling onzer folki. verzamelingen, waarmede
wij ons in verschillende vormen reeds vele jaren aangenaam bezig houden, ook in 't
belang der schoone Limburgsche volkskunde.
Elke melodie op dit gebied zal ons welkom zijn waarvoor wij reeds bij voorbaat onzen
hartelijken dank uitspreken. De namen der vriendelijke helpers zullen wij later
gaarne publiceeren.
9 april 1921 De Limburgsche "Koekerel(le).”
Nauwelijks heeft de gure winter in de stad en op 't land den aftocht geblazen, en
daardoor aan 't steeds klimmend lente zonnetje gelegenheid geboden de slijkerige
straten en wegen droog te kussen, of onze jeugd komt voor den dag niet hare spelen,
die dan eerst voor haar de volle waarde hebben.
Het iswel grootendeels eene waarheid, wat de geleerde dr. Schrijnen ons in zijne
Volkskunde vertelt, n.l. dat het maar ten deele juist is, dat de verschillende
spelen, op gezette tijden in de verschillende jaargetijden terugkeeren, maar met het
"koekerel-sjpeel" is zulks toch een uitzondering. Immers de jeugd heeft ook gevoel
voor droge, zuivere en gladde banen, waar 't geldt een spel uit te oefenen, dat op
een modderingen weg volkomen onmogelijk zou zijn.
De "Koekerel" (in N.-Nederl. bekend onder den naam van drijftol) wordt, we zien dat
elk jaar, in 't voorjaar eerst voor den dag gehaald uit de tafellade, uit de
speelkast of ook al van den zolder Is hij verloren geraakt, of draagt hij sporen van
een te hoogen ouderdom, zoodat de gleufjes zichtbaar afgesleten raken, dan zal vader
of moeder naar den speelgoedwinkel of den houtdraaier moeten verwijzen tot aankoop
van een nieuwen, daar heeft men ze in diverse maten en vormen
De ringvormige gleuven om het hout mogen in geen geval ontbreken. De eene tol is soms
puntiger dan de ander, terwijl een derde weer een meer platten kop draagt De meeste
zijn echter pyramide-vormig, terwijl op enkele plaatsen, en dit vond ik vooral in
Frankrijk en België "Koekerel" den vorm heeft van de bekende paddestoelen
De speler draait het dunne koord, dat bevestigd is aan een stokje van 1/2-l M.
lengte, en dat een zweep moet verbeelden, van onderaan naar boven in de gleuven.
Daarna zet hij de opgedraaide tol onder schoen of klomp en trekt het koord met een
behendigen ruk er af, zoodat bet speeltuig van onder den voet uit den weg opdraait.
Thans geeselt hij zijn "Koekerel" onbarmhartig met zijne zweep om hem geen
gelegenheid te geven "oet te loupe" (d. i. op te houden) maar steeds voorwaarts te
drijven, en zoolang mogelijk door onophoudelijke zweepklap ten aan den draai te
houden.
Niet alle jongens verstaan evengoed de kunst om door één forschen knallenden raak
slag met het zweeptouw (op vele plaatsen in Limburg "krakesjoal" genaamd) den tol een
zoodanige mep te geven, dat hij soms meters ver vooruit op de baan steeds draaiend
neerkomt. Het zijn meestal de ouderen onder de schooljongens, die dit meesterschap in
't "Koekerellen" aan den dag leggen
Wat de naamsafleiding betreft in onze provincie voor dit kinderspel, daarover bestaan
verschillende meeningen. Toch schijnt men ook vroeger in Holland niet alleen "spelen
met den drijftol" gezegd te hebben, want in 't Archief van Kerkel. en Wereldl. gesch.
door Dodt van Flensberg staat "Op het jaar 1463 "Noch verbiet die raet, dat niemant
en Kokerellen, hi sy jonck ofte out, bij 't verboeren van een pont, ende die ouders
sellent voer hore Kijnders verantwoerden." — In 1469 "Voert verbiet die raet enne
eygehelicken jonc en de out, dat niemant en cockerelle binnen onser stat (Utrecht".
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Het schijnt dus, dat vroeger in Holland ook de meer bejaarden de "Koekerel" zweep
hanteerden — Maar een Hollander vertelde mij onlangs dat men tegenwoordig daar niet
meer dat woord hoort.
Nu zijn er menschen, die zeggen, dat zij in hun jonge jaren zoo'n drijftol hebben
gezien, waarop een potsierlijke kop stond geschilderd, en boven om den rand het
woord: "Kucker-all", zoodat dezen hiermede verklaren, dat Kucker-all" moet beduiden.
(Gucken is kijken): "Kijken over al rond" onder het draaien. Maar het feit, dat in
Frankrijk en België dit speeltuig meestal den vorm heeft van een paddestoel, en de
Franschman dit gewas behalve champignon ook nog "cocherelle" noemt, laat m. i. den
oorsprong van onzen Limburgschen naam Koekerel(le) en Kokerel(le( toch nog eenigszins
in het duister.
30 april 1921 Het Limburgsche "heelen" of "hieëlen. *)
Er bestaan in Limburg bij gelegenheid van een huwelijk op vele plaatsen nog zéér oude
gebruiken. Daarover hier ten opsomming te maken zou te veel plaats wegnemen. Maar een
der meest eigenaardige, en ook nog op vele plaatsen op het land in zwang, is wel het
"halen" of "haalleiden".
In oude tijden vond men in het woonhuis der gewone boerenwoningen een boom, ter dikte
van een slagboom van een overweg, die van uit een hoek of zijmuur van 't voorhuis
zoodanig gedraaid kon worden, dat de punt of het voorstuk van den boom terecht kwam
boven een vuurhaard of het opzettelijk in 't voorhuis aangelegde tweede vuur. Aan het
voorstuk werd een ketting (haalketting) bevestigd, waaraan de veevoederketek werd
gehangen, die boven het knappend houtvuur tot koken moest gebracht worden Die boom
heette de "haalboom".

Ouden van dagen vertelden mij herhaaldelijk, dat ook hun hun tijd wel de koffieketel
op dat vuur werd gekookt, dus aan dien haal gehangen. De haal was dus voor 't gezin
een onmisbaar keukenstuk.
Was er nu in zoo'n huis eene bruiloft dan was het gewoonte 's avonds van den
huwelijksdag de bruid om dien "haal" of ketelhaak te geleiden dus te "halen",
waardoor zij dan eigenlijk in de gemeenschap van vuur en water werd opgenomen, welke
eigenschap voor de a.s. huisvrouw haar invloed toonde bij het dagelijksch huiswerk.
Op verschillende plaatsen werd aan den "haal" voor dit gebruik ook een ketel
gehangen. Nu zijn er verder nog plaatsen, waarin zich vooromschreven gebruik min of
meer veralgemeend heeft. D. w. z. dit feest — of vreugdebetoon ging hier en daar over
op de in een nieuwen dienst komende meid of een nieuwen knecht of uitgevoerd bij
verhuizingen. Ten huize mijner ouders heb ik als knaap van tien jaar de dienstmeid
zien "hieëlen". En dat gebruik vond toen plaats in tal van dorpen, liggende in den
driehoek Roermond-Maeseyck (België)— Weert.
Naarmate echter de oude haard met zijn haalboom en haardijzer ging verdwijnen en
plaats maken voor kachel of ingemetselden vuurhaard, verloor het gebruik veel van
zijne beteekenis, en raakte het al meer en meer op den achtergrond. In het dorpje
Neeritter heb ik dan ook het "hielen" nog gezien om ten midden in de kamer
geplaatsten waterketel. In Hunsel om eene tafel, in Molenbeersel (Blg. Limb.) om een
boterkarn. In Thorn om een melkstoel. In Weert om een koffiemolen
Er waren plaatsen, waar men bij 't "halen" of "heelen" of "hieëlen" der bruid vrouw,
knecht meid, de volgende spreuk opzeide: terwijl de haalketting boven 't hoofd van
den gehaalde werd gezwaaid:
Voor de bruid.
Ich hieël dich in den naam des Hieëren,
Waas doe neet kins zelle wai dich waal lieëre.
Voor een meid 
Waas doe neet kins,
zal de vrouw dich waal liere.
Voor een knecht.
Waas doe neet kins,
zal de baas dich waal leere.
Refrein voor allen
Des veur dich, des veur os, des veur de kömpenie.
Met eine liter snever bes doe vrie.
Het volgende haal gebruik bestaat volgens dr. Schrijnen in de dorpen Guttecoven,
Obbicht, Papenhoven Grevenbicht, Limbricht en Dieteren.
Daar moet de bruid, of ook bruidegom en bruid, met een versierde bijl in een versierd
blok kappen. Gewoonlijk verbergt zich de bruidegom, maar het baat niet: hij wordt
door de buurvrouwen achtervolgd en moet er aan gelooven.
Dit gebruik doet mij veronderstellen, dat wij het "halen" niet alleen met een
symbool, met een zuivere opname-ritus te doen hebben, zooals dit met het gewone
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rondleiden en omleiden om de huiselijke voorwerpen het geval is. Zeer zeker, de bruid
wordt ingeleid in het huiswezen, en hierop wijst o.m. het Duitsche gebruik, dat de
jonge vrouw in den schoorsteen moet zien, om er mee vertrouwd te geraken. Maar het
kappen in het blok wijst op een oorspronkelijk-religieuze handeling, op een houtoffer
aan de schutsgeesten des huizes
Naar men weet, was de haard de heiligste plaats van het huis, omdat het de oude of
erplaats was. En dat dit offer tevens een reinigings- of afweer-ritus omsluit, blijkt
uit het gebruik, dat de bruid over het blok moet heen springen. Bij dit gebruik werd
dan de volgende voorspelling gedaan: bleef de bijl stevig in het blok zitten dan
beduidde dat "ei
 krolköpke" In 't tegengestelde geval bleef het huwelijk ongezegend
met kinderen. (Schrijnen's Volkskunde.)
Dat er bij al deze gebruiken bij 't "halen"

ook stevig naar binnen "gehaald" werd
d.w.z. ferm getrakteerd en gedronken, behoeft geen nader betoog.
(*) De ieë klank zoodanig uit te spreken, dat de ë ongeveer klinkt als è in (frère).
Er zijn plaatsen waar men ook zegt: haalleiden, hölen, halen.
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30 april 1921 De Limburgsche "Mei-stèke."
Op den 1en Meidag vindt men op vele plaatsen in Limburg des morgens aan of bij de
deur van het jeugdige, schoone geslacht óf een eenvoudigen groenen, óf een versierden
berken of dennentak geplant
Er zijn wel plaatsen waar vroeger, o. m. in BUGGENUM en omliggende dorpen zoo'n tak
("de Mei) op de vorst van het dak werd geplaatst, in welks huis de huwbare schoone
woonde.
Deze diverse uitingen van attentie noemde men en noemt men ook nog "de Mei stèke". En
wel eigenaardig mag het heeten, dat de soorten der takken van die "Mei" soms een
verstaanbare taal spraken. Zoo uitte zich eene vurige gestade liefde gewoonlijk in
het onvergankelijke groen van den dennentak. Goedheid sprak weer uit de berkentak en
uit een fijnen masttwijg
Maar ook blaam kon de niets verbergende "Mei" brengen; o.m. moest een tuiltje of
bosseltje biezen aanduiden, dat het meisje van elken vrijer hield. datzelfde getuigde
ook een kersentak. Een "katje" van n meisje moest het met een stekelig hagedoorntakje voor lief nemen. Dat was voor t meisje (het was gebruikelijk heel vroeg op te
staan, om te zien, wat de een of andere "soekere" gebracht had) eene teleurstelling.
De takken, de "Meien" die van goedheid en liefde spraken, bleven meestal zoo lang
mogelijk bij de deur steken of hangen.
Er waren plaatsen, waar het mooie, het fantasie-volle "Mei-stèke" ontaardde in een
grooten overgang. Er is mij in mijn jonge jaren wel eens verteld, dat in den middeloostelijken achterhoek onzer provincie des morgens aan de deur van een meisje, dat
bekend stomd als flapuit, klapekster of klappe, "ein zaadreub?"hing. Dat was een knol
of raap met het loof en zoo mogelijk de gele bloempjes er aan.
Dat verder het "Mei-stèke" "Meiboom planten", bestèke met een mei bij feesten, ook
voor meer andere gelegenheden gebruik was en nog is zal ieder bekend zijn.
14 mei 1921 Over Limburgsche Volkskunde. I.
Vele gebeurtenissen van de laatste jaren zullen mij en velen met mij, die zich
openlijk durven te scharen onder onze vlag met zijn fieren, trotschen leeuw, die vrij
en franc zich durven noemen Limburger met hart en ziel, onaangenaam getroffen hebben.
Tot deze ontstemmende gebeurtenissen behoort in de eerste plaats, voor hem die een
bewonderaar is onzer heerlijke Limburgsche natuurtafereelen — tengevolge der zich
uitbreidende industriebeweging, het alom aanleggen van verkeerswegen, ontginnen en
ondermijnen van bosschen, velden, moerassen en heide — het verdwijnen van zoo menig
mooi plekje, van zoo talrijke overschoone, landouwen.
Voor hen, die met wijlen Everts zingen willen:
Broeders zijn al uwe zonen
In geloof vereend en deugd,
Zeed'lijkheid kleurt hunne konen,
Met den blos der eeuwige jeugd!

475

480

of die zoo vaak lieten schallen en galmen ons "Trouw aan plicht en trouw aan God",
já, voor hen zullen de tallooze vreemde elementen, die in de laatste jaren onzen
dierbaren grond kwamen bewonen, niet zelden een doorn in het oog zijn *ew'eest,
wanneer men vernam, dat juist velen dezer ongewenschte gasten het erfdeel onzer
vaderen kwamen bedreigen met wanbedrijven en vaak de kiemen legden tot het
verpestend, gore materialisme, alsmede tot het bederven der naiëve, landelijke zeden
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en gewoonten, of tot storing van vrede en eendracht. En voor den Limburger, die zich
voor zijn geboortegrond voelt gloeien, voor dit lieve land zijn boezem voelt slaan,
vreemd roof- en praalzucht verfoeit, "wien Neerlandsch bloed door d'aderen vloeit,"
pal staat voor zijne dierbare landvorstinne en dweept met zijnen vadergrond, waar hij
zijn moeder zag glimlachen, waar hij den raad zijns vaders mocht behartigen, en die
thans misschien de asschen zijner vaderen dekt, ja, in hem zullen de annexatieplannen
van zijn ondankbare buren om hem dat aan zoovele herinneringen rijke Limburgsche land
met zijn schoonen Maasstroom meedoogenloos te ontrooven, buiten allen twijfel kwaad
bloed gezet hebben en de ontstemming in niet geringe mate zelfs hebben verhoogd.
Dit alles en nog meer heeft ons er toe gebracht pogingen in het werk te stellen, om
nog te bewaren wat te redden valt. Wij hechten ons uit rein gevoel van
vaderlandsliefde niet alleen aan den ons dierbaren bodem, die ons draagt en voedt,
maar ook aan zijne overleveringen en verhalen nu meer dan ooit.
Onze Limburgsche taal, volksgeschiedenis, onze volksverhalen schenken leven aan onze
steden dorpen en gehuchten, aan velden, heiden en moerassen en omstralen deze alle
met eene zekere bevalligheid. Evenals de Rijnstroom zijne sprookjes, legenden en
sagen heeft, zoo hebben ook onze dreven, onze stroomen, onze haarden hun moois, en
vertellen ons, en we willen hopen ook nog onzen kinderen en kleinkinderen, van
vroomheid en broederliefde, van stichtende levens en wondervolle daden, van
heidensche oudheden en Romeinsche overblijfselen, van aardmannen en spoken, van
ruinen en burchten, van heuvels, dalen en velden.
Aan de gewestelijke taal, spreuken en gezegden, aan zegswijzen en vertelsels,
gebruiken en zeden, ligt dikwijls, meer dan oppervlakkigen meenen zouden, menige
historische waarheid, menige zedelijke les ten grondslag.
Als paarlen uit den goeden ouden tijd, zou de voormalige Rector van Grubbenvorst, de
Wel. E. H. Welters zeggen, zijn al deze gegevens even zoovele uitingen van het echte
Limburgsche karakter, van de Limburgsche zeden. Daarom blijven het steeds welkome
gasten voor familiekring, leerzaam, stichtend; ze leeren ons Limburg des te meer
kennen en blijven beminnen.
Geen ander doel beoogen wij dan ook mot de verschillende mededeelingen, onder
bovenstaanden titel en wij vertrouwen dat men ons in ons werk zal steunen met
aanvullingen in welken aard dan ook, daar wij bij onze goede bedoeling nog in
volledigheid te kort schieten. Wie natuurlijk het meest zal kunnen helpen en leveren
is de beschaafde dorpsbewoner, de onderwijzer, de dokter, de landbouwer, enz. Moge
onze hoop niet ijdel of eene illusie blijven.
voor elk gewest van historische beteekenis, behoeft inderdaad nu niet meer te worden
betoogd. Reeds veel te lang heeft n.l. de dagbladpers in ons gewest over dit
onderhavig onderwerp gezwegen. Wel hebben we in onze provincie een paar in dit
opzicht vooraanstaande Maandschriften, doch hun folkloristische inhoud, waarover wij
't hier hebben, bereikt het volk niet. — En welke Limburger zal zich niet
aangetrokken gevoelen om kennis te maken met zijne eigen landgenooten, eene studie,
die zooveel te aangenamer zal zijn, wanneer ze nieuwe moeite vereischt, en die
noodzakelijk moet bijdragen om de banden welke ons allen aan onzen geboortegrond
hechten, nu nog vaster aan te snoeren dan zulks ooit het geval moge geweest zijn? —
Wij vonden goed als inleiding voor dit werk te nemen de Volkskunde in Midden Limburg.
Eventuele afwijkingen en aanvullingen voor Zuid- en Noord-Limburg met bij behoorende
voorbeelden, kunnen, in welken vorm dan ook, niet anders dan ons hoogst welkom zijn.
Op die wijze krijgen wij dan een zoo volledig mogelijk overzicht, waaruit kan volgen
een goed aaneengeschakeld en verbandhoudend geheel.
In de te behandelen verschillende punten zullen we volgen den leiddraad, aangegeven
in het uitmuntende, m.i. het beste werk op dit gebied van Dr. Schrijnen. De
bevolking, in Limburg noemt zich "Heikentjers"

voor zoover zij wonen op een paar uren
afstand van de boorden der Maas, dus wonende in streken, waar zand- of heidegrond
sinds vele jaren de bodem voor land- tuin- of boschbouw vormde. In tegenstelling tot
deze groep waren en zijn "Maaskentjers" zij die in dorp of stad in de nabijheid der
hoofdrivier de Maas hunne weilanden en vette akkergronden bewerken. Hunne volkstaal
is het dialect. Volgens Dr. Schrijnen kan het midden-deel van Limburg tot het
zoogenaamde ich en auch kwartier worden gerekend. Om alles te zeggen te zeggen over
de indeelingen van het dialect bij de diverse liniën, zooals voornoemde schrijver dat
uitvoerig behandelt, daartoe zou hier te weinig plaats zijn, terwijl het bovendien
ook geen kost is voor een nieuwsblad.
Voor uitgebreide dialect-studie moet de belanghebbende beslist Dr. Schr. werk
aanschaffen. Wij kunnen hier volstaan met te zeggen, dat de Midden-Limburger voor al
hardnekkig vasthoudt, aan zijn oud taal-eigen, en niet dan in noodzakelijke gevallen
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het Nederlandsch tot spreektaal bezigt. De meer gegoede stand is echter in de laatste
jaren veel overgegaan tot de algemeene Nederl. cultuur-taal.
We willen alleen met een enkel woord nog blijven stilstaan bij den rijken
woordvoorraad van ons Limburgsch, dus ook van het Midden-Limb. dialect, en ons bij
enkele voorbeelden benalen. Evenals de volkstaal soms met een en dezelfde benaming
verschillende soorten, b. v. van planten en dieren, kan aangeven, zoo ook heeft men
soms voor een en 't zelfde product, plant of dier de meest uiteenloopende benamingen.
— B.v. de vogel "musch" meer algemeen in geheel Limburg, zoo genaamd, heet toch in
Helden "hoeskets"; in Maasbree "schroep"; in Beesel "käorerakker"; in Swalmen en ook
in Neer "guut"; In elke benaming ligt weer eene deugd of ondeugd van het beestje
Noord-Limburg heeft nog andere benamingen. Men lette hier ook op de totale afwijking
der benamingen, met het Nederlandsch.
Om verder voort te gaan met enkele andere diernamen die misschien in Noord-Limburg
weer een andere naam dragen b. v. wij hebben ons Nederlandsch woord "Meikever".

Geheel afwijkend van deze benaming, zegt de Roermondenaar: "môldeneer"; en ook in
vele andere plaatsen zal men vaker "mölder" hooren dan "Meikever". Het Nederl.
"vlinder", heet in M. L. op vele plaatsen "Snuffel" en "zomervogel" Het
Glazenmakertje noemt men in Westel. M. L. "eine wientemper". De Nederl. benaming
"grasmusch" heet niet volgens den tongval der West- M. Limburgers "graasmös',' zooals
't naar hun taal eigenlijk moest klinken, maar "sjeuk" (de eu als in fr. beurre). De
benaming "koolmees" kent de M. L. niet, en zegt daarom "biemös" (mös is echter niet
"mees" maar "musch" ) De naam van den vogel "Hanikouw" of ook al "Vlaamsche gaai"
wordt vervormd tot "merkeuf' in M. L. Den naam "kauw' voor den algemeen bekenden
zwarten vogel, hoort men nooit ook niet in een Limb. dialectvorm, maar de M. L. zegt
er "deulke" (eu als in fr. beurre). tegen.
De lezer vergelijke hiermede nog vele andere, zooals: "avel" (kleine visch); "röts"
(groote voren, ook een visch); "berb" (grootere visch); "alskoet" (niet eetbare
visch); "pöl" (jonge kip); "sjroet"; poeppert; wild verke; pairsworm; loew, waarvan
de Nederl. benamingen resp. zijn: riviersprot, groote voren, barbeel, meerkol of
wilde zeelt; jonge hen, kalkoen; hop. pissebed of duizendpoot; mestkever, zeelt.
Voor "kikvorsch" kent de M. Limburger "kwekkert"; kwakvorsch; kwakvoos; in Panningen
zegt men kwak; in Weert 'peddemoäk Ook een voorbeeld uit de planten: het
Nederlandsche Moederkoren, d.i. de zwarte korrels uit de korenaren heet in Weert:
doevekoare; in Beegden "brantj": in Panningen bij Helden mössekoare; bij de NoordBr.-grens wolfskoare
In een volgende bijdrage was 't onze bedoeling van deze enkele voorbeelden van
dialectische woordvorming, woordenvoorraad etc. af te stappen. Men houde vooral goed
in 't oog, dus wij herhalen 't nogmaals voor de goede orde, dat onze enkele, in alle
hoofdstukken aangehaalde punten eigenlijk moeten dienen als aanwijzing, misschien
beter nog als vraagbaak om daarop door anderen, al aanvullend te laten voortbouwen —
en de afdeeling der persoons- en plaatsnamen in te leiden.
21 mei 1921 Over Limburgsche Volkskunde. Persoons- en Plaatsnamen. II.
In de laatste jaren werd de studie over bovenstaand onderwerp met meer genoegen
beoefend. Dit verschijnsel zal wel zijn grond vinden in het feit, dat al die namen
vaak eene menigte bijzonderheden weten te vertellen over dingen en zaken, die
moeilijk op eene andere wijze konden verklaard worden. Het is een bekend feit, dat in
de aloude tijden bij alle volkeren de menschen slechts één enkelen naam droegen. Vele
dier eerste namen waren gebaseerd op een diepen zin ter onderscheiding van anderen.
B.v. Gerhard beteekende: "de
 sterke met de speer". Albert: door edele afkomst
schitterend. - Koen: de koene, stoute, enz. Het was de naam, dien wij nu doopnaam
heeten of ook al voornaam. In de vroegste tijden was die naam voldoende.
Toen van lieverlede echter het menschelijke geslacht in aantal aangroeide, door
onderling verkeer enz., begon men vaak verwarring en onzekerheid te ondervinden. Het
kwam er al gauw toe, dat verschillende personen eenzelfden naam droegen. Er moest dus
naar onderscheid gezocht worden, b.v. een tweeden, meer definitief een persoon
aanwijzenden naam, een bij- of toenaam. En dien tweeden naam vond men aanvankelijk
het gemakkelijkst in de nemen van de vaders dier gelijknamige menschen. Deze
vadersnaam, oorspronkelijk met het woord zoon er achter, in de verschillende talen,
en begrijpelijk in den tweeden naamval geplaatst, zijn hij alle oude Germaansche
volken in gebruik geweest. In Friesland o. a. zijn ze nog in gebruik. En zoo werden
velen dier namen in den loop der eeuwen vaste, onveranderlijke maagschapsnamen.
Ook de naam van de moeder, van den echtgenoot, van beroep of ambacht, woonplaats enz.
diende tot vorming van een tweeden naam of den eigenlijken nieuwen geslachtsnaam.
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Doch eerst met den aanvang van den Burgerlijken Stand werden al die namen
onveranderlijk blijvend. Ten plattelande heeft dat gebruik van den nieuwen vasten
naam echter nog moeite gekost. Daar bleef men nog lang, en ook nòg soms, spreken van
Jan van Piet, Moonese-Nelis, Kobussen-Driek, Baze-Piet (Piet van den baas: den
molenaar.
Door de heijgen van Germaanschen en anderen stam zijn zeer veel oude Germaansche
namen blijven voortleven, a. a. Huibert, Hoebert, Hubert (Ber), Siegfried, Maarten,
Marten (Martèng), Klaas, Teunis, Teun, Nijs van Dionysius (Nies), Tijs (Ties), enz.
De vadersnamen of geslachtsnamen gingen 't eerst alle uit op zoon, sone, soen. son,
sen, se, s; b.v. Hansen, Jansen, Fransen, Tiessen, Tijssen, Thissen, Jansen, Jans,
Bartels, Peters, Peeters, Adams, Adriaans.
Een zeer groot gedeelte der gevormde geslachtsnamen heeft tot voorvoegsel "van". En
dan volgt er gewoonlijk op een of andere plaats- of aardrijkskundige naam: Van den
Berg, Van der Heide (Heyde), Verheijden, Van den Heuvel, Van 't Kruis, van Montfort,
van Beek, Van Stratum, Van Neer, Van Beesel, enz. In plaats van dit "van" vindt men
ook veel "op",

"aan" en "in" waardoor ook vervorming ontstaat: Op 't Veld of Opveld,
Op de Hei, Opheij, Aangenent, Opbroek, Op het Broek, Aangenoort, Ingendael,
Aangevaren, Ingenhoes, Aan de Kerk, In 't Zand, Ingenhut, Imkamp enz.
Nog wijzen vele geslachtsnamen op lichamelijke eigenschappen, b.v. De Bruin, De Jong,
De Lange, Crompvoets, Langoor, Dickhaut, De Swart(e) e. a.
Weer anderen vonden hun oorsprong in 't ambacht, of zelfs in een uithangbord: In de
Swaen (vandaar Swaen, Swaene), Brouwers, Smids, Schmit, Smits, Leijendeckers,
Schreinemakers, Snijders, Wevers, Kuipers, Kuiper, Bekkers, Olieslagers, Mulders,
Schoenmakers enz.
Verder vertoonen in Limburg een groot aantal een Fransche of een Duitsche afkomst,
waarvoor geen verklaring noodig is, hoewel ook deze namen in hun taal weer op
eenzelfden oorsprong wijzen: Schmiets, Müller, Schreinemacher enz.
Een massa namen zijn in den loop der tijden onmiskenbaar en soms ook onherkenbaar
misvormd, terwijl over 't algemeen de namen in Limburg het Frankisch cachet
vertoonen. Wie algemeene studie der namen maken wil, volge de werken van Joh.
Winkler.
Ook bij eene studie van onze plaatsnamen komt de oudste volksaard vaak te voorschijn
De rivier de Maas b.v. draagt een Keltischen naam, en zoo komt het dan, dat vele
plaatsnamen, die met de riviernaam zijn gevormd, van Keltischen oorsprong zijn. Zoo
zou b.v. het stadje Gennep op het Keltisch Apa=water berusten.
Maar ook de Romeinen hebben invloed gehad op den volksaard in elke provincie. B.v.
Sampert=Santpoort=Sancta porta.
De meeste namen zijn echter van Germaanschen oorsprong. Als wij hier het uitmuntende
wer van Dr. Schrijnen volgen, vinden wij heel veel bijzonders over ontstaan van
huisnamen en van landerijen, uit familienamen (Stèveshoes), uit bedrijf of handwerk
(Roodververie), uit boerenhoeven (Reuver), uit uithangteekens (Nachtegaal), uit
ligging (Valkenborg), (Dennendaal), (Muggebroek) enz.; uit bestemming: Koekamp,
Eksterkamp, Musschenkamp; uit de historie: Galgeberg, Schinderskoel, Paaschwei enz.
enz.
Zoo ook met dorpen en steden. Laten we danken aan ligging of doel: Roermond,
Stevensweert, Weert, Venlo, Beesel (Bieseloo), Posterholt (Saksische vorm van hout),
Horst (horst=dicht struikgewas).
Wat de vorming van vele namen betreft, moeten wij er hier ook aan denken, dat loo",

"rade", "rode" of "roy". "drecht", oude vormen zijn voor kreupelhout, eikenhout en
eikenbosch, enz. Dus Venlo=Veenbosch, Asenraai Asenrade, Stramproy,
Tungelroy=Stramprode of rade, Tungelrode of rade enz.
Een eigenaardig, met den opgewekten geest der Zuid-Nederlandsche bewoners strookend
verschijnsel zijn de verschillende spotnamen, die aan vele steden en dorpen werden en
worden gegeven. Dr. Schrijnen teekent bij zijne opgave aan, dat woelzucht en
onbuigzaamheid, zich uitwerkend in twist en tweedracht, in dezen tot een
overeenkomstig particularisme hebben gevoerd. Ter illustratie zullen wij er slechts
enkele uit M. L. opgeven, alphabetisch gerangschikt:
BORN. De Lauvermennekes. De Bessemebeinjers.
BROEKSITTARD. De Hanen. De Hanekremers. (Men zegt dat eertijds het grootste deel der
bevolking handelaren in kippen waren).
BUCHTEN. De Lauvermennekes.
DIETEREN. De Buk. De Kroaten.
ECHT. Zandjluipers. (Het heet, dat bij oneenigheid vroeger de inwoners van Susteren
riepen: "Geldersche". De Echtenaren zouden daarop geantwoord hebben tot de
Susterensche inwoners: "Guliksche".
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EINIGHAUSEN. De Schmautbujele.
GELEEN. De Spaansche Weintjbujele.
GRATHEM. De Windjbujels.
GUTTECOVEN. De Tujerhouter.
HOLTUM. De Katers (Katesch). (Er leeft in die buurt een algemeene uitdrukking: "Geen
kat bleef in Holtum").
MAASBREE. De Stoephappen.
MUNSTERGELEEN. De Havervlaai. (Men moet daar nooit om Havervla vragen).
NEDERWEERT. De Pinmèkers.
NEERITTER. De Heiësse.
NIEUWSTADT. De Foetelaire. Nieuwstadt en Broeksittard vieren beide patroonfeest H.
Brigitta. Nieuwstadt leende voor dit feest het beeld in Broeksittard, maar gaf het
niet meer terug. Het beeld was dus aan Broeksittard "ontfoeteld".
OOLDER (Oler). De Kujeldreiers.
Oler ligt bij Grathem. Het volgende is mij verteld:
Kujel was daar vroeger een verward bol touw. De inwoners van Grathem en Oler waren
eertijds geen beste maatjes. De klos of bok touw werd daar elkander toegeworpen ter
uitdaging op een gevecht. Ik was in mijne jongensjaren in die buurt op eene kermis,
en zag daar op een namiddag een slinger van menschen, bijna het geheele dorp, mannen,
vrouwen, kinderen, allen mekaar bij de handen vasthoudend, door de straten trekken,
huis in, door de kamers om, daarna weer het huis uit, zingende en joelende van de
naïeve pret. Dat noemde men daar "De
 Kujel drejje".
ROERMOND. De Orgeldraaiers. (Het heette dat Roermond vroeger de bakermat was van
harmonicaspelers, orgeldraaiers, carousselhouders enz.).
ROOSTEREN. de cichorei-pensen.
SITTARD. De Lamaikesch. (Lammakers). De Sittardenaar praat over het algemeen vlug, is
kwiek en pienter, en verstaat inderdaad de kunst om zich op gepaste manier vaak ten
koste van anderen te vermaken. Een vreemdeling zou er eens gezegd hebben: "Zie make
mich hei zoo laam es ein schöp).
STEVENSWEERT. De Breurkes.
STRAMPROY. De Rooie Zaôtmale.
SUSTEREN. De Graasboere. De Graasbreur.
THORN. De Bièkvaigers.
VENLO. De Wannervleegers. (Over den oorsprong gaan twee lezingen,.
WEERT. De Rogstekers. (Het verhaal over 't ontstaan dezer benaming kan ons minder
bevredigen. Het is o. i. een grap, die anderen voor waarheid nemen).
Bij deze enkele uit Midden-Limburg laten wij het. Ter navolging en mededeeling voor
meerdere.
Ook Noord- en Zuid-Limburg hebben hunne talrijke spotbenamingen. Zeer enkele kunnen
slechts wijzen op eene alleszins aannemelijke afleiding.
Er kwamen ons wel eens verklaringen binnen, doch veelal zouteloos en niet
geargumenteerd. Waar geen historische of aannemelijke plaatselijke ondergrond
aanwezig is, vinden wij het niet der moeite waard onze lezers er mede bezig te
houden.
28 mei 1921 Swentibold en zijn beteekenis voor Sittard.
Nu Sittard aan den vooravond staat van een groot feestelijk gebeuren, en zijne zoo
wijd bekende en beroemde turnclub, "Swentibold ', waarvan de bekende turner de heer
Moons de voorzitter is in 't begin der volgende maand haar 40-lang bestaan viert, zal
't voorzeker den Sittardenaren niet onaangenaam zijn te vernemen, wat de historie
bewaard heeft over hem, die van M de oprichting zijn naam schonk aan de *ramge club,
over Swentibold, die als hij nog leefde, zich voorzeker niet zou hebben te schamen,
zijn naam te hebben geldend als schutspatroon fa haar vaandel of bar moeten echter
eeuwen om eeuwen terug naar den ongelukkigen tijd der ruwe, roofzuchtige Noormannen,
die in de laatste jaren der se eeuw dood, verderf, brand en diefstal brachten over
ons schoone gewest Limburg, waarvan wefr treroeo en angstgeschrei, armoede en
uitputting 't gevolg waren. Een der hoofd-aanvoerders, even onverschrokken als wreed,
was de Deen Godfried Aan zijne onmenschelijke eischen en daden Werd echter op zekeren
dag een einde gesteld. Toen hij op hooghartige wijze beleedigende uitdrukkingen zich
veroorloofde tegenover Everard, heer van Teisterbant, dien hij ook al van zijn
Graafschap had beroofd, sabelde deze hem met een krachtigen goed getroffen slag ter
neer. Later echter moesten tengevolge dezer daad verschillende streken het weer
ontgelden, en drongen andere horden van Noren onder een nieuwen aanvoerder Siegfried
door tot zelfs voor Parijs In Hez* gevechten sneuvelde o.m. Markgraaf Hendrik. De
toenmaals regeerende Keizer Karel de Dikke voelde zich nu niet meer op zijn gemak,
ging accordeeren met den Noor Siegfried en schonk hem een deel van Neustwë, later
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Normandie geheet en. Over deze daad waren alle voornamen bijzonder verontwaardigd, en
zetten doodeenvoudig Karel den Dikke uit zijn ambt, eerst in Duitschland, later in
Frankrijk. Dat was m BS^. En men koos in zijne plaats nu als keizer Arnulf van
Karinthië, zoon van zijn broeder Karl oman, die later eene volkomen overwinning op de
Noormannen behaalde, hen uit onze gewesten verjoeg en geen hunner, die nog
overbleven, spaarde. Waarna de woeste benden voor goed uit ons land fcijn
weggebleven, en naar het Noorden terugtrokken. Deze Keizer Arnulf had een
natuurlijken zoon, die toen 18 jaren oud was en den naam droeg van zijn doopvader
Swatopluk, bij de Duitschers Zwentibald geheeten, later vervormd tot Swentiböld en
door den volksmond tot Sanderbout. De naam Swentibold schijnt te zijn ontstaan bij
aanpassing uit oud-Germaansche naamstammen Wij vinden erover in Graafs Nederl.
doopnamen: Swanik; Zwanik; Suana, Suano; Suanncho, Suanafcald, verder Swenibold. Op
eene andere plaats: Suintha; Suint; Suidebold; Swidbold, Swindebald; Swentitbold,
Zwentibald. Zoodat naar de oud-Germaansche stammen die in dezen naam nog verscholen
liggen (Suana; Suintha, Bald) de beteekenis moet zijn: krachtig en gezwind. Suana Zwaan, Boud, Bolt, Bold, Balda, Balt = onverfeaaord en sterk. Voorwaar een bijzonder
toepasselijken naam heeft het oude bestuur der turnclub voor hare vereeniging
gekozen. En niet beschaamd heeft de club Swentibold har-m patroonsnaam .getuige de
vele lauweren, die zij tijdens haar bestaan op zoovele wedstrijden heeft (replukt
Laten de thans nog bestaande leden der vereeniging daarom voorzeker eene gepaste
hulde brengen aan de nog overgebleven vier veteranen vanaf de oprichting. Het in te
zetten feest, verschaft hun daartoe eene geschikte gelegenheid. Volge thans eene
uiteenzetting der historische gegevens over den vorstelijken schutspatroon dor
jubileerende turn vereeni ging. # # *' Op eene vergadering van 's Rijks Grooten te
Womrs in 803, werd Swenibold op 25 jarigen leeftijd door zijn vader tot koning van
Lotharingen verheven. Nu moest Swentiböld ook eene vaste woonplaats hebben, of beter
een koningsKeied. Daartoe koos hij de steden Aken en Metz- Maar een plaatsje, waar
hij bijzonder gaarne placht te verblijven, was het dorpje Bom, bij Sittard; alwaar
hij eene burcht of oud kasteeltje bewoonde, volgens oude geschriften Grasbroeck
genaamd. Jammer, dat van deze burcht niets meer te vinden is. Op het kasteel te Bom
bevond zich voor een twaalftal jaren, misschien is hij er nog, een oude z»telstoel,
dien men bestempelde met den naam van "Stoel van Koniyg Sanderbout." Anderen
betwisten, dat deze nog van koning Swentiböld afkomstig zoude zijn. De jonge koning
trad op als onafhankelijke vorst, Jwas nog al wispelturig en veobtzuchtig van aard en
voerde gaarne oorlog, zonder zich om and e* ren te bekreunen. Daarover waren de
graven en hartogen binnen zijn gebied slecht te spreken, en hij zoude daardoor al
spoedig allen steun verloren hebben, ware het niet, dat Renier, Hertog van Hesbanië
en Henegouwen zich erg voor Swentiböld interesseerde, en wist te bewerken, dat hij de
gunst als heerscher behield. Do geschiedenis verhaalt ons, dat hij* daarom de Abdij
van Sint Servaas te Maastricht aan Renier heeft geschonken, hoewel deze Abdij eenige
jaren vroeger, reeds door zijn vader Arnulf aan den aartsbisischop van Triër werd
toegekend, en de bisschop dan ook begrijpelijkerwijze ernstig tegen deze
eigendunkelijke manier van handelen protesteerde. Toch wenschte voornoemde hertog
zich voor goed in 't bezit te stellen der geschonken Abdij. Deze beweging gaf
aanleiding tot eene vergadering te Aken in het jaar 898, waarop de Kerkvoogd Radboud
van Trier de Abdij van den keizer terugeischte. Nu kon koning Swentibold niet meer
aan de billijkheid, bf beter de rechtvaardig' heid ontkomen, en werd de bisschop voor
goed eigenaar der schenking. Door zijn eigenaardig, aanmatigend optreden werden velen
der grooten uit zijn land Lotharingen allengs zeer ontevreden. Zelfs de geestelijken
begonnen tegen hem in opstand te komen. Van lieverlede waren een groot aantal
aanzienlijken tegen Swentiböld gekeerd. Zij wilden van onderdanigheid jegens hem
niets meer weten, en ver echansten zich in burchten en vestingen, welke, doch te
vergeefs, door Swenibold werden belegerd. Hij gaf de belegeringen op, en trok
onverrichter zake vat zijne stellingen terug. In dien tijd regeerde in Frankrijk de
jeugdige Karel de Eenvoudige. De tegen Swentiböld ge kante vorstelijke personen boden
dezen het koningschap over Lotharingen aan, waartoe hij dan ook-* niet ongenegen was.
Terstond vormde Karel zich een legertje, belegerde en nam de steden Aken en Nijmegen,
en maakte daarna aanstalten om op te trekken tegen Swentiböld. Aan verdere
krijgsbedrijven werd echter terstond nu een einde gemaakt door keizer Arnulf, zoodat
de jeugdige Fransche Koning weer naar zijn land terugkeerde. In ieder geval had het
prestige van Swenibold zooveel geleden, dat hij weinig eerbied meer kon afdwingen.
Zelfs kon hij de geestelijken niet meer aan zich verbinden, hoewei hij kon wijzen op
vele door hem gedane giften en schenkingen van allen aard. Verontwaardigd over
zooveel tegenwerking, gaf hij ten slotte alle verweer en vijandige actie op. Wat
betreft zijne giften voegen wij hierbij een gedeelte uit eene oude chroniek van
Sittard, medegedeeld door Wijlen Aug. Dunckel: .►Arnulf wurde unserer landfürst im
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Jahre 887, ■wehrend Seine Regierung gerieth Zuentiboid (Alias Sanderbout) König in
Lbthringen (nach vieler meinungen in MSbren) mit den Deutschen !n Krieg und lockta
die Hunnen aus Ungarn in J. 892 mH grossen schaden nach Deutschland Er kam auch Ober
den Rhein in diese Laender, richtetc grosse Venvüstungen an, und hat zu Bom in der
Königlichen Burg gewohnt allwo er die Privilegiën des Graite buselies für 14
umlieeende Pörffe (worunter auch Sittard) in altfranë^^Eraciie g£sc&rieben-, gegeben
und sec? lehnt hat lm Jahre 900 blieb er in -riner Schlaoht an der Maas todt und
würde zu Sw*eren im Sufte, dessen Einkünfte er wesentlich vermehrt hatte begraben, wo
auch seine beide Töchter Benedicta Amalberga und Cecdlia, «o dasedibsi
Klosterjungfrauen und nach ein ander Abtissinnen gewesen, beerdigt worden sind. Die
Privilegen und Rechten in unserer alte Mutterspraehe geschrieben waren folgenden
inhalts: "Gifte der Geradheyde, gegeven van Conink Sanderbout, aen de arme luyden van
14 Kirspelen, te weeten: Bom, Guttekoven, Liemburg, Sittardt, Stem, Munstergeleen,
Opgeleen, Beek Elsloo, Ormondt, Berg, Bicht, Papenhoven, Buchten."
Tot overmaat van ramp kwam nu nog, dat in het jaar 899 zijn vader, keizer Arnulf,
stierf. Een nieuwe tegenspoed zette daarmede in, en de grooen huldigden* terstond den
jeugdigen (7-iarigen^ Lodewijk, wettige _ zoon van Arnulf, op den kedaerstroon van
Duitschland. Ook de Grcoten van Lotharingen namen daarna den jeugdigen keizer tot hun
koning, en zag Swentiböld nu wel in, da* hij ofschoon naar zijn zin onverdiend, door
alle personen van gezag en aanzien werd verlaten, woelzurhtigen, maar ook
kloekmoedigen aard, zoodat hij thans, als laatste toevluchtmiddel naar het zwaard
greep en een formeelen oorlog verklaarde aan alles en allen die hem in den weg
stonden of hem tegenwerkten. Woedend over zooveel vernedering en machtsberooving trok
hij door de landen met zijn leger, en spaarde in zijne gevechten niets en niemand,
uit wraak over al '1 volgens hem door de medestanders van zijn broer aangedane
onrecht. Ten slotte moest het tot een treffen komen van de heide tegenstanders, ja
tot een verwoed en bloedig treffen. Zulks gebeur de dan ook op 13 Augustus van 't
jaar 900, in d' nabijheid van Susteren. Na een hevigen, moorddadigen strijd moest dc
partij van Swentiböld heopgeven, en werd later van onder de puinhoopen en
gesneuvelden uitgehaald ook de ongelukki
koning Swentiböld. Men nam zijn lijk op, en vervoerde bet naar de Abdijkerk van
Susteren, (men zegt, dat zijne dochters Ceciia en Relindis het lijk hebben gezocht en
gevonden onder de gesneuvelden en het zelf ter kerke hebben gedragen, waar het in de
kerk van den Allerheiligsten Verlosser, waar ook rusten de H. H. Amelberga, Benedicta
en Cecilia, werd. begraven naast zijne brave vrouw Sofia. (Slot volgt.)
4 juni 1921 Swentibold en zijn beteekenis voor Sittard. II(Slot.)
Over het particuliere leven van Swentibold, geheel afgescheiden van zijn kort
koningschap, en over zijne hoedanigheden als mensch worden verschillende Lezingen
gegeven. De Bollandist pater Du Sollier noemde hem naar zijn levensgedrag een
heilige; anderen, zooals Herder in zijn Lexikon en Ernst in zijn Histoire du
limbourg, laten zich minder gunstig over hem uit. Maar dat waren beodrdee-lingen uit
krijgs kundig oogpunt. Een heerschzuchtig, een zich ver onrecht gevoelend, zioh
vernederd en misdeeld achtend vorst, een wispelturig politicus, een onverschrokken
soldaat, zij allen toch kunnen daar om nog een goed, nohal hart dragen. Dat kan
niemand tegenspreken. En zoo zal 't cok geweest zijn met koning Swentibold. Wat heeft
hij, buiten het niets ontziende krijgsmanschap, voor gezin, volk en land gedaan? Dat
is de vraag, die hier rijst.
En de Limburgers, waartusschen hij zoovele jaren heeft doorgebracht, in lief en leed,
zullen 't U vertellen. De landelijke inwoner van het dorpje Born zal U wijzen op
zooveel goeds, door Swentibold verricht, toen hij 'P den ouden burcht Grasbroek bij
echtgenoote en ■Moderen, leefde, als -een krijgsgewoel hem naar 'andere streken riep.
"Het was onze brave, goede ■ koning," zegt daar de landsman tot U, "die hier woond.,
en die zoovele schoone vruchtbare landerijen tusschen Sittard en Beek in zijne
mildheid heeft geschonken aan onze voorvaderen." Ouden van dagen namen in vroegere
jaren nog de pet af bij 't hooren yan zijn naam, en de inwoners 'Van de kleine
dorpjes baden voor de zaligheid zijner ziel. i .... Zeker niet minder fier was de
c_de Sittarde naar, wanneer het gold de waardevolle eigenschappen op te noemen van
den koning, die in het levendige stadje altijd in een gunstig aandenken zal blijven.
De oude toren en muur aan de oostzijde der stad dragen nog den naam van Swentibold of
ook Sandelhout, als een gezegende herinnering aan den weldoener dier spreken. De
koning scheen dus wel .n goed hart te heb ben, en die goede eigenschap is
vermoedelijk in dat hart gebracht door het zachte, edele karakter '«zijner
echtgenoote. Of deze nu Oda heette als koning Otto's dochter, of den naam Sophia
gedragen heeft, het is om 't even; — een feit is het, en de loop der geschiedenis
wijst dat ontegenzeggelijk aan, dat zij als een beschermengel aan zijne zijde was en
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op zijne omgeving een weldadigen invloed moet hebben uitgeoefend. Was zij 't met, die
haren drie dochtertjes eene zoo vrome en godsdienstige opvoeding heeft gegeven, dat
zij alle drie als bruiden van Christus hare dagen van godsvrucht gingen slijten in
het klooster van Susteren? Was zij het niet, de brave vrouw <_*i moe der, die,
alvorens hare geliefde kinders voor goed werden toevertrouwd aar» de zorgen der
abaisse te Susteren, de H. Amalberg_, van haren man wist te verkrijgen, dat het stift
werd vernieuwd e« opgebouwd als een der mooiste uit onze o*!*"1-5" -olijke landouwen?
En werd het vurige gebed dezer godvreezende vrouw ook niet verhoord, zoo-da tde
Almacht-ifre God hare kinder..ii Het opgaan tot haar ..fg'-srneeikt doel, <_. zi; La
den dood der overste Amcllv r*ga elkander onvolgden als abdissen van dit schoone
stift- om eindelijk te sterven als heiligen? (De jongste dochter Relindis is later
naar Flemalic gegaan, bij Luik, en daar ook a_s reliei orven.l En was zij; de nobele
koiiin: sv. r/uwe, het weer niet, die haren Swentibold wl.t te overreden om bij wijze
va_ giften den bewoi:;.rs om _..';.rd vergoeding te sohen ken voor alle schade en
onsei ijk. veroorzaakt door ■ zijne woelige gevechten en kri.igsdaden? ('"Gij 'zult
een schut van gebeden en aflaten d_"_r<Joor op 'U afroepen'," zoo zeide .ii dan tot
hem, "en Uwe ziel zal er zalig om nieten!" En wederom schonk hij weg aan een
veertien-tal dorpen om Sittard •de bekende "Graethcsde," landerijen en bosschen,
-kreupelhout en heidegrond, samen, ter,oppervlak te van pl.m. 700 Hectaren. Slechts
éJne voorwaarde bedong de milde koning daarbij, n.l. dat in die begun.-'.igde dorpen
's Zondags in de kerk zoude worden gebeden voor de rust zijner ziel en die Van zijne
tesrgeliefde vrouw Sophia Dit gebed ■verd nog eeuwen na beider dood door de
geestelijken dier 14 dorpen des Zondag» van af den kansel samen met de parochianen
uitgesproken. Althans wij vinden in een oud manuscript -an Pastoor Claassen, dat de
parochie Beek nog m -6h6 hieraan voldeed. Trouwens, het volk zou ook niet anders
gewenscht hebben en bij nalating ontevreden zijn geweest. De schrijver Ernst zegt,
dat elke pastoor .daarvoor jaarlijks vier karren hout uit de bedoelde bosschen kreeg.
** * _,  Er bestaat een oud handvest, dat over Swentibold's gezin, omgeving en leven
ons o.m. het volgende in de oude landstaal mededeelt: (Zie ook Publications d. L. en
Maasgouw" 19e janrg.) "Het wa-es ene Her te Bom, der waes gebohren uyt Overlaat, uyt
Lotharingen, honuick Sanderbout was he genae-mt ende Got sant hem in sijnen sm dat
hij woude geven den arme luyden eene -gave om Got: want he hatse dickwijk* georacht
in groten noot, ende sijne huysfrau beleyfde dai, hij hun gaf den bosch geheytten den
Gradt, mitter heyden ende weyden omdat n*j hun in voortijden had deck gebracht m
groit Lydeii mit krijgen, rouwen ende bran-ijn Soo dat hij aan hun sijne siele woude
guiten Ende 's morgens doen hij op was, braj-.t nij sijne Heren, dio bij hem waeren,
voor, wat. Got hem in sijn sinn gesant nat. He gmcK dan, doen die Mess uyt waes, ende
deoei eynen man op sien peerd sitten ; geley. da. die Heren water genomen hatten voir
dat etc», reidt hij van der bruggen, ende de konmek bad de hem ge-seyt; soo wie viel
kirsp-! •_, oerren, dat he omrijden konde binnen die maeiUl'-, die souden op ten
Bosch, Heyden ende Weyden hooren. Soo reydt hij eerst tot aen Bom, van dar tot Guttekoven, van dar tot Lcymborg, van dar tot Sittard, van dar op Munstergeleyn, van
dar nar Opgeleen, van darnar Beek, van dar tot Elsloe van dar nar Steyn. Van Steyn
quam he aen die Hauserlinden, eiwre daer stont evn wit ross gesadelt, sijn peert was
moede, ende hij stont van zijn peert ende klom op dat wit ross, ende Bet zijn peerd
op te straft staen ende riet van daer voirt nar Urmond, van dar nar Berg, van dar nar
Bicht, van dar op Pap-f-nhoven, ende va i ! 'a"'" ho* r. tot Buchten ende reydt soo
tot Hol tumb; ende he vont dar eyn alt wijff bü dat valderen staen, ende he baedt
haer, dat si.i hem dat open dede, des sij niet doen en woude; ende doen waes hem eyn
teyeken gegeven, dat .lic Heren geeeten hadden. Soo reedt.hl] om Holtumb, ende waes
nor-h ten t,osde tijde tot Bom als den Koninck milten Heren noe die maeltiit water
namen en doen vertoeg hij den Heren wo he _] geweyst waes, ende .hoe bet hop-m
gegangen waes. Doe ngm_ Koninck Sanderboul en ord'meeren <-ie rechten en breuken, die
voertaen hij, en alle toekomende Heeren van Bom Souden hebben, en dat .ij Overheerèn
souden blijven der voo-rschrevene gemeenten., en. om dor Gemeynde gebruyk will, opdat
den Bosch niet verganckelyk worde. Daarna volgden de rechten.
soo die vrouw van Houltumb U niet door laeten woude, so is Houltumb tot ewige dagen
guyt de Heyde. Enz.; en dan volgen de artikelen van II tot en met XXI. *^. ** -4** In
de kerk van SUSTEREN bestaan de volgende herinneringen aan koning Swentibold. a. Een
prachtig Ev. ...gelieboek uit de 9e eeuw, goudschrift op perkamentpapier, dat aan de
dochters van Swentibold, die daar abdissen waren, heeft toebehoord. Daarin staat een
afbeelding van Christus aan het kruis uit den Bom. ijjd. b. Een relikwie_schrijn van
de H. Amelberga, met zilveren platen. r. Een stuk van het jaohtkleed van den H. Swén
tibold, van rood geweven stof. d. Wapens en inschriften van de abdissen, ingemetseld
in de muren der aloude Abdijkerk. BORN. — Er' heeft vroeger jaren in de schuur van
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het uit de 17de eeuw dateerend kasteel, een lieoili oude, mooi uitgebeitelde zetel
stoel gestaan. Vorst von Salm gaf er zijn aalmoezenier Kallen uit Sittard kennis van
en deze bracht ze in teekening. Daar de oude stoel van zeer primitieven vor r, was,
die nog wel eens op zegels voortkomt, veronderstelt men, dat het de stoel was van
Koning Swentibold. Waar is die zetel gebleven? De Z.Ew. heer J. Vrancken dichtte
onder den titel : "De dochters van Zwentibold" eene ballade ovci. het wedervinden van
het lijk van den gesneuvelden koning door zijne kinderen. Men kan ze'vinden in
Welte>rs' "Sa"-^ en Legenden." GER. KREKELBERG. *) Zie de hiervo-ren aangegeven
schenkingen.
4 juni 1921 Over Limburgsche Volkskunde. DE VOLKSKUNST. III.
We zijn thans gekomen tot de bouwstoffen, die we moeten zoeken tot het optrekken van
een der hoofd- of een der nevendoelen van het geheel, n.l. het materiaal voor de
volkskunst.
De volkskunst is de zelfopenbaring der volksziel en om Dr. Schrijnen te volgen in
zijn prachtigwerk, waar hij het zoo mooi zegt: "Volkskunst is ook een worstelstrijd
om levenslicht en levenslucht, om niet onder te gaan in het individuëele en banale.
Waar het volk zijn eigenwaarde nog beseft, daar kan het op den duur geen weerstand
bieden aan die drift, dien scheppingslust van eigen beeld en gelijkenis, die wortelt
in zijn verstandelijk kenvermogen en het koningszegel drukt op zijn pogen en
wrochten; ja, die een trek is zijner Godsverwantschap."
Als een uitvloeisel ook dier volkskunst, die Dr Schr. de momentane noemt, wier
scheppingen strikt genomen verdwijnen met de spanne tijds, waarin zij voltooid
worden, behooren ook de raadsels, de spreekwoorden en de zegswijzen.
Raadsels zijn eigenlijk lagere trappen van kunstuitingen.
Maar wat is de waarde van raadsels onder het volk,zal men vragen? Het is de
eigenaardige karakteristiek der dingen. Het wezen van het raadsel is het
onpersoonlijke te vergeestelijken. Zoo is het volksraadsel zeer oud, en overal
verspreid, men kan zeggen, bijna over de geheele wereld En overal zijn het
klanknabootsende begrips- en gevoelverklankende benamingen, zooals ook het kind die
zoo gaarne aan levende en levenlooze zaken hecht.
Al zijn er nu ook nog zoo merkwaardige raadsels te noemen in de verre Oostelijke
landen, ja zelfs bij Germanen, Grieken en Romeinen. Wij dienen voor 't bekorten en
beknopt verklaren van ons zoo vaak vermeld doel te blijven op Limburgsche bodem.
Van de raadsels is de beschrijvende soort zeker de schoonste om hunne beeldspraak in
gelijkenis Ik hoorde o.m. in Midden-L. ergens spreken van "ei staöle pairdje, mit ei
vlasse stertje (=de naald); veer witte heere, die zich nâoloupe, mer zich nooit
kriege" (=de vier wieken van den molen).
Ook in rijm kent men hier raadsels:
Eerst groen als gras,
Dan geel als was,
Dan rood als bloed,
Dan zwart als roet. (De kers)

990

Holderderbolder
Liep over den zolder;
En vele mansheeren
Konden Holderdebolder niet keeren (De Donder.

995

Toen ik nog jong was en schoon
Droeg ik een blauwe kroon;
Later werd ik geslagen
En door koningen en prinsen gedragen (Het Vlas.)

1000

Van deze soort zijn er natuurlijk nog veel meer.
Nu komen aan de beurt de verhalende raadsels, en zij zijn ook vele.
Als voorbeeld een paar:
1005

Tweebeen zat op driebeen,
Toen kwam vierbeen, en wou driebeen bijten.
Toen nam tweebeen driebeen
Om er vierbeen mee te smijten.
(Een man op een driepootig stoeltje werpt er mede naar den boozen hond.)

1010

Twee-been zit op driebeen
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Ook zijn er vragende raadsels, zooals:
Amsterdam, die groote stad
Met hoeveel letters spelt men dat. (Met drie, n.l. d. a. t.)
Keizer Karel had een hond.
Hoet heet Keizer Karels hond. (Hij heet: hoe)

1020

1025

1030

1035

1040

Of eene gewoone vraag:
Wat is zwaarder, een pond veeren op een pond lood? (Even zwaar.)
Over welken weg gaat men niet? (Over den Melkweg.)
Wie gaat op zijn kop naar de kerk? (Spijkers onder den schoen.)
Of als spotvraag:
Wie steekt 's morgens het eerst zijn neus in de kerk? (De sleutel.)
Eindelijk het letter-raadsel:
Wat slaat midden in den hemel? (De letter m)
Al deze raadsels kunnen met veel andere van hun soort vermeerderd worden.
Ten slotte hebben wij nog de raadselsprookjes, ook in onze provincie bekend, zooals
de beantwoording o.m. om de volgende vragen, aan een schaapherder gedaan: Hoeveel
water is er in de zee. Hoeveel sterren staan aan het firmament.
We willen hier als voorbeeld geven een geheel raadselsprookje, medegedeeld in het
werk van Dr. Schr., en van welk soort wij er hier nog geen hoorden. Misschien geeft
het liefhebbers aanleiding er ons toe te zenden:
"Er was eens een meisje, dat vrijde met een ruiter. Zij wist niet, hoe de ruiter
heette, en evenmin wie hij was. Op zekeren avond kwam hij bij haar te paard en
vertelde haar, dat hij een mooi groot slot had; daar wilde hij haar heen brengen;
maar het was heel ver weg. En toen nam hij haar bij zich op het paard en reed met
haar weg, ver, zeer ver, door den duisteren nacht, snel, zoo snel, dat geen vogel zoo
snel vliegen kon. En de ruiter zong:
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Het maantje, dat schijnt er zoo helder,
Het paardje, dat loopt er zoo snelder,
Zoetliefje, zoetliefje, berouwt het je niet.
Eindelijk kwamen zij aan het slot, en toen trouwden ze, en hebben bruiloft gehouden.
En het meisje is nooit weer bij haar vader en moeder teruggekomen.
Ra, Ra, wat is dat.
Antw. Dat meisje, had de tering en de ruiter was de dood.
Voor wij dit eerste deel van het nieuwe hoofdstuk sluiten, moeten wij nog even wijzen
op het eigenaardige slot van vele raadsels.
"Doe reuts 't neet, al reutste ein oer. (Ookal: zeve jaor) (Of: tot morge middaag) of
tot (S Marte.) —
Ook wordt wel tot den radende gezegd: "doe bös knap, es te 't reuts!" — Es te 't
reuts, kriegs te eine cent!" — Tot kinderen ook al "ei keukske" enz.
Ik vertrouw, dat de enkele voorbeelden voldoende mogen zijn om, er mee gelijk staande
exemplaren uit de geheele provincie, naar ons doen toekomen. Van enkele
belanghebbenden uit ons gewest ontvangen wij al prijzenswaardige mededeelingen.
De volgende maal beginnen we aan de spreekwoorden.
11 juni 1921 Over Limburgsche Volkskunde. SPREEKWIJZEN EN SPREEKWOORDEN. IV.
Wat schuilt er over 't algemeen in de volksspreekwoorden?
Op deze vraag past het antwoord, het spreekwoord onder 't volk geeft blijk van zijne
wijsheid, van practisch levensgebeuren in weinig woorden. Uit de spreekwoorden
vertoont zich de vorm, waarin een volk zijn waarnemingen inkleedt. Daarom is het
spreekwoord algemeen, d.w.z. voor het grootste gedeelte gemeengoed voor iedereen.
In het spreekwoord blijft ook bestaan opgewektheid en frissche levenskracht, en
vertoont een kleed al naar den aard en het karakter der gemeenschap: hier druk en
woelig, daar stemmig en kalm.
Deze inleiding geven wij maar om te doen begrijpen, dat van dit, ons bekend onderwerp
niet meer kan gezegd worden, dan dat het spreekwoord dus ook eene locale tint kan
hebben, dat het de taal moet blijven van den gewonen man. Als zoodanig schenken wij
ook maar alleen de aandacht aan ons onderdeel der volkskunst.
En dan kunnen wij de volgende verdeeling maken: Er zijn korte, bondige gezegden,
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zoogenaamde stafrijmen, eindrijmen; halve rijmen en rijmlooze gezegden in deze
afdeeling. Welke daarvan in onze M.L. streken voorkomen, en met Z. en N. L. kunnen
vermeerderd worden, moet hieronder blijken, in de enkele voorbeelden in de
ongekunstelde kunstvormen en volksuitdrukkingen. Daar 't ons meestal te doen is om
eene vergelijken de studie te maken, vinden wij beter voor elke uitdrukking de
Nederl. taal te gebruiken. Wij hooren dan later wel, hoe het taaleigen der
verschillende oorden deze weergeeft.
Boe noch ba zeggen; Ditjes en datjes; Groen en geel; Buigen of bersten: Lui en
lekker; Kris en kras. Kant en klaar; Voor dag en dauw; Lief en leed; Door dik en dun;
Van Pontius naar Pilatus; in rep en roer; Met bed en bult Vertrekken; Taal noch
teeken geven; 't Dubbel en dik hebben; Kort en klein slaan, Kind noch kraai hebben;
Naar kerk noch kluis gaan; Met man en muis vergaan; tusschen vel en vleesch knijpen;
Met huid en haar opeten; Met kop en kogel; Door weêr en wind gaan; Van toeten of
blazen weten; (Dit zijn alle stafrijmen.) Thans volgen de rijmende gezegen; Steen en
been klagen Stank voor dank; Met zak en pak vertrekken; Jan en alleman; Klinken en
drinken; Goei en bloed ervoor over hebben; Huis noch kluis hebben; Krikken en mikken;
Aan God noch gebod denken; of gelooven) Met hand en tand zich verdedigen. In zijn
handel en wandel; en ook een echt Limburgsch; Hej weo nej (Dit alle zijn Eindrijmen.)
Maar er bestaan ook nog vele zoogenaamde Halve rijmen onder 't volk in zijn
dagelijksche gesprekken. Denkt maar eens aan; Met stukken en brokken; Dag en nacht
waken; Bij hoog en laag volhouden; Geboren on getogen zijn ergens;
Eindelijk hebben wij nog te vermelden de gewone rijmlooze maar vaak in den volksmond
voorkomende kort gezegden. Met handen en voeten; Heer en meester zijn; 't Is zonde en
jammer; 't Geld komt binnen door deur en venster; Oud en wijs genoeg; Lang dood en
begraven zijn; Moord en brand ook Hulp en moord roepen; Voor gaanden en komenden; Man
en paard_ noemen; Bij leven of sterven Van kop tot leen; Mager en gezond zijn; 't Is
alles haat en nijd; Met kousen en schoenen den hemel in gaan; Met kar en paard; Haken
en oogen (ergens aan zijn); Mekaar verstaan als kat en hond; Hals over kop enz.
Thans komen wij tot de geijkte zegswijzen en spreekwoorden waarin zich in ons gewest
zijn levendig druk gedoe, zijn feestelijk en ook zijn gewoon landelijk leven
afspiegelen. Immers, bij de Zuidelijke Franken, ook in Limburg, zoo zegt dr.
Schrijnen, wordt de spreekwijze losser en levendiger, vertoont zij meer sprankelend
vernuft en humor, meer kleur en poëzie. Wij volgen hem nu ook door het wuivende graan
en de geurende boekweitvelden, langs de blonde oevers van onze Maas en Roer.
Wellicht ontmoetten wij op onze wandelng een vroolijke verhuispartij, een
bruiloftsfeest met vedel en fluit, of maken den uittocht mee van een schuttersgilde,
of zetten ons bij een landelijken vriend aan zijn wel voorzienen kermisdisch. E daar
zullen we mogelijk nog weer eens meêkeuvelen over lang vervlogen tijden, over
huiselijke tooneelen bij buurman of dorpskennis, en toepasselijke spreekwoorden uit
de oude doos zijn er nog wel te vinden over de gerechten en de "paôrsies" smakelijk
te kruiden.
Dm het typische zullen we deze spreekwoorden zooveel mogelijk localiseeren in dien
geest, dat wij het taaleigen aangeven, en de plaats of streek waar gebruikelijk:
Lache wie 'ne kèrmishondj. (M.L.)
Eine mòndj of ein moei, al naar gelang het intellect) wie 'n sjöp. (M.L.)
Hai is eine giftsjieter. (M.L.)
Det is mich ei mâonkâof. (M.L. westzijde.)
De baissem (bessen) oetsjtèke (M.L.)
Hai is ein sajelböks. (M.L. westzijde)
Det is beer van 't Patersvaitje. (M.L.)
Doe bös eine gelökkige hariâon. (Omstreken v. Neeritter.)
Geine gek van St. Merte make (M.E.)
Eine get neeste. (M.L.)
Bie hum hingtj 't spek heeïg. (M.L.)
Urges de erte oet höbbe. (M.L.)
Zie is eine gekken del. (M.L. westzijde)
Hai is van de nate gemeindje.
Alles op zienen tied wie kookeskook mèt St. Merte (M.L.)
Van ein kaal kermis tieskomme. (M.L)
Hai is einen tulme. (M.L. Westzijde.)
Det Is kaaie kook. (Omstreken Roermond.)
Zich de kóntj aafloupe (M.L.)
Dit is ouch 'ne kuusklöppel. (M.L.)
Zoo drök höbbe es de pan mit Vasteláovendj.)
(Ai en è als in het Fransch paire en père.)
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Hierbij sluiten zich verder aan de spreekwoorden, die van algemeen, religieuzen aard
zijn of betrekking hebben op 't katholiek godsdienstig leven:
Pestoor fluit gein twie mèsse veur ei geldj. (M.L)
De kirk in 't midde lâote (M.L.)
Zich eine stool in den heemel verdeene. (M.L.)
Oos leeven Heer hait van alderlei zek, woo der zie broad in stiktj. (M.L. Westzijde.)
Eeder huuske hait zie kruutske. (M.L.)
Eine zien acht zalighede veurlèze. (M.L.)
Wie korter bie Rome, wie slechter Christ. (M.L.)
Ons lieven Heer (of hieër) neet nâo d'ouge sjtaike (M.L.)
Eine kirkepilair zeen. (M.T.)
Den offerstok vaige (M.L.)
Den offerstok vaige (M.L.)
Enkele gezegden dragen een beslist Christelijk volkskarakter. B.v.:
Es God bleef (bleeftj) M.L. vermoedelijk in gehee] Limburg.)
In Gods naam. (M.L vermoedelijk in geheel Limburg.)
In Gods naam met soms 't aanhangsel: "des neet gevlooktj." (id.)
Hai duit dit ter eere Gaôds. Ook al 0m Gaôds wil" (id.)
Goddank! en ook: God zij dank! (id.)
Hai verdientj dâomet eine Gaodsloan. (id.)
God zal 't dich loone of 1 ane. (id.)
God gaif hum den hemel. (id.)
God beware mieh dâoveur. (id.)
God zaingeltj dich — God loontj dich (bij niezen) (id.)
18 juni 1921 SLOT DER SPREEKWOORDEN EN SPREUKEN. V.
De mensch kan gedurende zijn leven wel eens in een onaangenaam geval of hachelijken
toestand geraken. En dan uit zich die situatie door zijne taal. De volksmond laat
deze uitingen zelfs door dieren aangeven, wat het komische van het geval soms niet
weinig verhoogt. Wat hij dan of wat het dier zegt, wordt vastgesteld tot eene
zoogenaamde voorbeeld- of exempel-spreuk. De taalgeleerde noemt ze eene apologische
spreuk. Het leerzame of beter de waarde van die spreuken zit in de getuigenis der
wijze, hoe sommige menschen en standen denken en spreken.
Wij zullen die standen telkens zooveel mogelijk vermelden. B. v. zoo hoort men in
Midden-Limburg: 
"Des ein, zach (=zeide) Ulesjpeegel, en toen sjtook dur zien vrouw ein oug
oet". (Bij kaartspelen gehoord.)
"Ich kan der (of dur) licht bie ligke (=liggen) zach Driek, en hai oot (=at)
zich de pens vol bôttermelk". (M. L. (Van een boer.)
"Alles mer geweunte zach de bekker, en hai vaigde mit de kat den âoven oet."
(M. L.) (Hier spreekt de Ambachtsman.)
"Het oug wiltj ouch get höbbe, zach de man, en toen sjloog dur zien vrouw ei
blauw oug. (M. L.) (Schertsenden-wijze onder mannen.)
"Alle

beginsele zeen sjwâor, zach den deef, en hai sjtool veur den eerste keer
ein aanbeeldj. (M. L. (Door een dief gezegd.)
Er zullen er natuurlijk een massa meer zijn.
Door wie tijd en moeite er voor over heeft, kan wel een groote lijst worden
samengesteld.
Wie kan b.v. zeggen, wat nog moet staan achter de afgekorte gezegden: 
"A vous" zach Vlekke,
"Bòng" zach Böltj. (Beide gehoord West M. L.)
Wij kunnen dit gedeelte onzer studie niet verlaten, vooraleer wij hieromtrent een
paar typische gezegden hebben aangegeven, zelf uit den mond van het volk opgevangen:
Ondergeteekende was eens — het is jaren geleden — op eene boerenkennis. Daar zetelde
op de Marktplaats van het dorpje achter zijn wit katoenen tentje met vier latten,
waartusschen eenige planken vastgespijkerd, de destijds alom bekende Zwarte
Ullevelle-Jan. Hij geraakte op eens in een hevig krakeel met zijne aanminnige
wederhelft Bet, en de twist liep weldra zóó hoog, dat het op eene kloppartij dreigde
uit te loopen. Op datzelfde oogenblik passeerde M. het kraampje met een eenvoudig
boertje, een kermisgast van plus minus acht kruisjes, komende uit eene buurt van
ongeveer drie uur afstand. Het manneke, die eveneens dat vreemdsoortig debatteeren
tusschen Ulevelle-Jan en Dikke Bet aanhoorde, voegde mij daarop leukachtig toe: "Jè
Sjièra, zoo geit 't jong. Blood tréktj (= trekt) zach te boor (= zei de boer) en hai
pukdje (=kuste) zie wief." —
Een ander: Op eene andere plaats hoorde ik eens de spreuk: "het gemaak geit veur de
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iër" (= het gemak gaat voor de eer) bij gelegenheid, dat iemand die op een middagmaal
was genoodigd zich echter moest absenteeren. Naderhand kwam ik op dit gezegde terug,
en vroeg er de juiste beteekenis van. En een der dorps-intellecueelen deed mij het
volgende verhaal. Deze zegswijze moest eigenlijk luiden: "Het gemaak geit veur de
iër, zach te boer, en hai ging nâ a 't huuske." Ze is afkomstig uit de plaats N. in
M.L., waar een zekere boer lid van den gemeenteraad was geworden. Toen bij zijne
eerste komst ter vergadering op het raadhuis de burgemeester hem met eene
toepasselijke rede wilde ontvangen, en hem in die speech de eer van deze benoeming
aan 't verstand wilde brengen, voelde het nieuwe raadslid plotseling een hevigen
aandrang om zich te verwijderen. Er waren toen kwade tongen, die gezegd hadden, dat
het uit angst was. Maar kort, hoe 't ook zij, Holland was hier in last. En om 't nu
met het in Limburg zoo vaak in een bekend blijspelletje besproken "Latien" niet aan
den stok te krijgen, vond 't edel achtbare heerschap dat 't zich verwijderen nog
moest gaan vóór de eer, die hem daar te wachten stond. Vandaar, dat die bedrukte man
eerst naaar 't "gemaak" ging. Dit is een benaming in de streek, zoowel als ook
"huuske" voor de W. C. Volgens mijn zegsman had men echter in den loop der tijden
deze uitdrukking nog gelukkig gemoderniseerd. Hij althans wist zich nog heel goed te
herinneren, dat in zijne jeugd, naar aanleiding van bovengenoemd geval, werd gehoord
het minder poëtisch klinkende: "'t gemaak geit veur de iër, zach te boer, en hai ging
sj...
Maar wij zouden vergeten het exempel-spreekwoord bij de dieren ook even te noemen,
daarvan dan een paar ter nazoeking.
"Gooien daag same, rag te vos, en toen kwaam der in de hoonders-koaj." (M. L.)
"Die droeve zeen mich te zoer, zag te vos, mer hai kos ter neet bie". (M. L.)
Wij gaan vervolgens de studie over oorsprong, ontwikkeling, vervormingg der
spreekwoorden in 't algemeen voorbij, d.w.z. wat men noemt de psychologische waarde.
Dat is iets als alle materiaal zooveel mogelijk bij elkaar is. Na deze behandeling
der spreekwoorden komen wij feitelijk tot de volksluim, ook een der kunstvormen uit
de volkstaal. Deze vertoont zich echter in velerlei vormen. Vooreerst in
woordspelingen op plaatsnamen, b.v.: .
"Hal kumptj oct Reur de mondj." (Hij komt uit Roermond.)
Ook met plaatsnamen zonder woordspeling: b.v.
"Die sop kumptj van Heitésse (= die soep komt uit Heythuizen.
"Ei gezicht zètte zoolangk es Postert (= Posterholt.)
"Zoo lagk es Elmtj (= Elmt.)
"In Bögkeme (= Buggenum) bakke ze de kook aan eine kantj."
"Hai is nog neet in Ool euver."
Zoo bestaan er ook spotrijmpjes op plaatsen, als:
Kaissinger (= Kessenicher) Rabbedabbe.
Die hange aanne knabbe,
Die hange aanne Wolke,
Ter duvel heet heur gemolke. (In t West L, dorp N. vroeger gehoord).
In omstreken van Roermond hoort men wel eens:
Herten, Mèrum en Ool
Drie dörpe en eine pestoor.
Ook vindt men spotverzen op namen on voornamen. Een enkel voorbeeld ter navolging:
Jan, miene man is altied krank,
Alle daag en alle wéke,
Jan, miene man, is altied krank,
Alle daag mer 's Zondags neet.
Eveneens op ambachten: (koster.,
Bimbambeiere!
De koster löst gein eier,
Waat löster dan?
Sjpek in de pan
Met ein migke bótterham.
Of op lichaamsgebreken:
't Is de böltj
Zien eige schöldj,
Det hai ziene last mót draget
Uitdrukkingen met vergelijkende beteekenis zijn er ook vele:
Det staaltj wie ein tang op ei verke.
Det liektj trop wie mien kôntj op péperkook.
Wie weet er meer ?,
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Tot de afdeeling der hier boven omschreven uitingen van volksluim of volkshumor
behooren ook nog de talrijke moppen, uien, leuke vertelsels en boertige verhalen, die
overal bij het volk in omloop zijn over kerkelijke aangelegenheden: preeken,
biechten, christelijke leering enz.
Men wachte zich vele dezer verkeerd op te vatten. De meeste kunnen, gelijk ook Dr.
Schrijnen getuigt, niet voor spot worden opgenomen, ze zijn vrij onschuldig, en
veronderstellen vaak een zekere gemeenzaamheid en ook vertrouwelijkheid met het
geestelijke.
Wij zullen in eene volgende bijdrage nu van de rubrieken der spreekwoorden afstappen,
om over te gaan tot het behandelen van Sprookjes, Sagen en Legenden. Maar alvorens te
eindigen wilde ik hier een woord van dank en waardeering brengen aan de volgende
heeren. die tot hieraan blijk gaven van belangstelling in onzen arbeid door
toezending van materiaal op verschillend gebied of andere mededeelingen. Moge het
aantal nog steeds aangroeien.
Twee Eerw. H.H. Geestelijken en een medisch dokter, die mij echter verzochten hun
naam niet te vermelden Dr. Schrijnen, Dr. van Gils; de redactie van de Limburger
Koerier; de architect H. Bertrams, Roermond; L. Boers, Sittard; J. C. Geene, hoofd
der school, Haelen; ?. M. te Vaals; A. Versondert, Leeraar, Roermond; Dr. W.
Goossens, Gem. Archivaris, Maastricht; Pater O. de Groot. C. S. S. R., Roermond;
WelEerw. H. Pastoor te Roggel; Jhr. Graafland, Maastricht; Jos Frijdal, Maastricht;
Redactie De Nieuwe Eeuw; H D. v. d. Ven, Oosterbeek; Bern. Claessens, Sittard: Jacq.
Cuypers, Veldhoven; J. Heijnen, Maastricht.
25 juni 1921 Over Limburgsche Volkskunde. VI.
Er zijn nog altijd menschen, dat leert ons de ondervinding die niet het juiste
onderscheid kennen tusschen een Sprookje, eene Sage en eene Legende. Hoewel deze alle
dichterlijke volksverhalen zijn, uit het volk opgegroeid en van geslacht op geslacht
overgegaan door mondelinge overlevering, meenen wij toch goed te doen, de onderlinge
beteekenis even toe te lichten.
Een Sprookje, door de Duitschers "Marchen"

genoemd, is een verhaal of een lotgeval,
voortgesproten uit de fantasie van het volk De inhoud ervan wijkt doorgaans af van
den gewonen loop des levens. Het sprookje is aan geen plaats gebonden, evenmin aan
persoon of tijd of toestand. Het kan in den volksmond ontstaan zonder eene bepaalde
aanleiding. Er werken in het sprookje nu eens feeën of heksen, dan eens aardmannetjes
of vuurmannen en andere elementarische geesten, die zelfs wel eens van gedaante
kunnen verwisselen. Het volk voelt om zoo te zeggen, bij 't openbaren van een
sprookje, zich geneigd mee te doen aan het spel der verbeelding. Als zoodanig is het
sprookje geen onbekende bij vele volkeren der aarde. Zelfs schilders en beeldhouwers
legden het sprookje vast op doek of in steen. En zijn onze sprookjes van Klein
Duimpje, Moeder de Gans, van Tijl Uilenspiegel, van Reintje de Vos e.m.a. zelfs niet
bekend tot onder de Zoeloekaffers?
Men wil hebben, dat de Sprookjes hun ontstaan hebben te danken aan de mythologie. Ter
illustratie zullen wij ook hier mededeelen hoe in onze Limb. streken hier en daar
Sprookjes zijn ontstaan meestal uit de geestenwereld. Allerhande Sprookjes gaan er
over de aardmannetjes van ROGGEL, HAELEN en NUNHEM, over het vurig ros van Goor te
BUGGENUM, over den vuurman van Contebno, de oude vervallen schans tusschen ROOSTEREN,
ECHT en STEVENSWEERT, over den jager en den weerwolf in het fazantenbosch bij OHE EN
LAAK, over den verloren schat in het Vijverbroek bij ITTERVOORT-NEERITTER Zoo had
eens een boerenknecht in deze stroken rijstepap klaar gemaakt voor de aardmannetjes
of kabouters. Hij wilde hen foppen en deed in plaats van brakken koek, oude stukken
leer en schoenlappen in de melk. De pot pap werd klaar gezet, en de knecht ging naar
bed. Maar hij bleef door een reet van den vloer loeren, hoe de aardmannetjes daarmee
te werk gingen. Een der mannetjes hoorde hij zeggen. "Wat zijn dat harde stukken en
brokken in die melk! - "Oh" zei een tweede toen, "dat zal een lolletje zijn van den
paardenknecht". En een derde, die gezien had, dat ze bespied werden, zeide: "Kom, men
bespiedt ons, En we zullen dien baas het licht uitblazen." 's Anderendaags zou de
boerenknecht een oog kwijt zijn geweest.
We zouden meer dezer sprookjes kunnen aanhalen. Wie zou er ons andere weet te
vertellen, deele ze ons mede.
Over Sprookjes bestaat eene zeer uitgebreide literatuur van schrijvers als: De Cock;
Gebrs. Grimm; Claerbout; Coeckelberghs, Schrijnen e. m. a.
Wat betreft de Sage, deze verschilt veel van het Sprookje. De Sage is meer gebonden
aan tijd. Daarbij is zij van meer nationaal karakter, speelt b.v. op een berg, in een
stroom, in een watervlakte, op eene hei-vlakte enz. Zij kan 't ook hebben over een
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bestaan en oorsprong eener familie, van een persoon enz. En zij eischt min of meer
geloof aan de waarachtigheid van het verhaalde, wat een sprookje niet zoo zeer heeft,
daar dit slechts vertrouwen vraagt. Daarbij is dus de Sage ook meer eentonig, dor en
arm, terwijl het Sprookje dichterlijk en geestig kan zijn.
Men heeft mythische, christelijke en historische Sagen; de eerste zijn verdeeld in
spook-, toover-, mare- en heksensagen.
Tot de christelijke sagen behooren ook de zoogenaamde duivelssagen. Van deze vinden
wij er ook in ons gewest. Wie kent b. v. niet de Sage over het Maas-spook in het land
van KESSEL? Over den Molenaar van Maasniel? Over den Vloeker te HAELEN? Over den
betrapten visscher op Zondag?
De historische Sage heeft eigenlijk een geschiedkundigen ondergrond. Deze kan wel
door de volksfantasie nog verder worden uitgebreid of ook een gewijzigden vorm
aannemen. In deze soort van Sage kan liggen een historisch persoon, woord, teekening
of voorstelling. Wij vinden deze verschillende gedachten o.m. opgelost in het
roemrijk verleden van een Valuas te VENLO; in Weert's Jan van WEERT; in de Sage der
Bokkenrijders; in de Sage van SCHELKENSBEEK, waar overheen de beruchte Schinderhannes
eene koord had gespannen, waaraan eene bel hing, ter waarschuwing als iemand voorbij
kwam.
Veel wetenswaardigs over Sagen vindt men vooral in de Duitsche desbetreffende
boekwerken van Wolff, Blöte, Wehrmann c.a.
Thans komen wij tot de 1egenden.
Wat is het doel der legende?
Het antwoord luidt: hoofddoel is stichting. De legenden bestaan hoofdzakelijk uit
historische bestanddeelen, wel somtijds met velerlei fantastische verhalen verbonden.
Schriftelijke overlevering is doorgaans de ondergrond. En dit moet duidelijk zijn uit
het feit, dat in den allereersten tijd de legende was een stuk lectuur over de levens
der verschillende heiligen.
Op de wereld der Middeleeuwen hebben zij een weldadigen invloed gehad; toen kende de
legende ook haar bloei tijdperk.
Laten de Midden-Limburgers maar eens denken aan het sprekende Christusbeeld te
ROERMOND, aan Agnes van HEILSBACH of de geheimzinnige Monstrans en de roos tusschen
de doornen te Roermond; aan O. L. V. v. d. Linden te THORN, aan O. L. V. van
SCHILBERG, ECHT, NUNHEM, WESSEM, SITTARD, de St. Servatius-kapel te NUNHEM; aan den
H. Willebrordus te SUSTEREN; de H. Oda te BOSHOVEN (Weert): den H. Hieronymus en den
H. Antonius van WEERT enz. enz.
Besluiten wij deze verhandeling — de lezer leze zelf bovenstaande legenden, of deele
ons andere ons nog niet bekende mede — met de waarde die de geleerde pater Kronenburg
hecht aan de legenden: "voor wie de legende in haar diepste wezen aanschouwt en in
het ware licht weet te plaatsen, is zij eene veilige getuige der oude tijden, een
trouwe bode van een reeds eeuwen verdwenen geslacht die uit haren hoorn van overvloed
voor ons uitschudt, wat onze vaderen met beminnelijke naïveteit dachten, met
argeloozen eenvoud geloofden, met onwrikbare standvastigheid verhoopten". De
waarheid, zoo zegt hij, die in de legenden troont, moet niet louter voor de rede,
maar ook voor het gevoel aantrekkelijk zijn.
2 juli 1921 Over Limburgsche Volkskunde. VII.
Wij zijn gekomen tot "Het Volkslied."
Het volkslied is een schepping, die ontstaat en opbloeit uit den volksgeest. Het
dient het volksleven mede te leven. Uit zijn verschillende gebruiken spruit voort een
schat van poëzie. Wij kunnen dat alles samenvatten in de uitdrukking het volkslied is
eene uiting der volksziel. Immers alles wat de mensch aan lief en leed ondervindt,
wat hem schokt en schrijnt, hem verheugt, prikkelt of afschrikt, ontlokt uit zijn
binnenste klanken, die gezangen gelijken. Zoo zegt ons dit ook de geleerde folklorist
Dr. Schrijnen.
En aldus voortredeneerende, komen wij er toe de geboorte van het volkslied te zoeken
in het arbeidslied, omdat ook de melodie van het lied het nauwst verbonden is met den
inhoud ervan.
Zoo verdeelen de sociale groepeeringen van het volk het arbeidslied in liederen, bij
de werkzaamheid ontstaan. Dan krijgen wij de landbouwersliederen, zooals het
dorschlied; bij de ambachten het smidslied, het voermanslied; het schoenmakerslied;
het visscherslied; het zeemanslied, het wevers-lied, e.m.a.
Wij zullen als voorbeeld een Vlaamsch Spinnerslied vermelden. Uit Midden Limburg zijn
ons te weinig geschikte voorbeelden van oude ambachtsliederen bekend. Mogelijk
ontvangen wij van belangstellenden wel weer enkele ter bewaking en ter aanvulling.
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Al onder den weg van Maldegem
Malie-Malle-Malle-Malle-Maldegem,
Al onder den weg van Maldegem,
Daar zat een wijf dat spon.
Dat wijf dat zat en spon,
Gielegon,
Al op een houten wieleken
Wiele-Wiele-Wielei-Wiele-Wieleken
Al op een houten wieleken,
Daar zat geen draaiing aan.
Als variant op dit rijm, hebben wij in onze jeugd wel eens meer gehoord in M. L.:
Dâo zaat einen uul en spón, spón, sp0n, (bis)
Dâo zaat einen uul en spôn. (bis)
Al op ein zilveren wieletje
Hiele-wiele-wiele-wieletje
Al op ei zilveren wieletje
Dao zaat einen uul en sp0n.
Een door het volk veel besproken gebeuren is ook het huwelijk. Daaruit kwamen
eveneens vele liederen te voorschijn, en het in alle volkskringen voorkomend
poëtische liefdeleven spreekt daaruit al bijzonder duidelijk. Die poëzie wordt dan
het zoog. bruiloftslied, ofschoon wij in onze gewesten het algemeen gebruik dezer
liederen nergens vinden, en wij dus kunnen zeggen, áls ze eenmaal mochten hebben
bestaan, dat ze hier zijn uitgestorven. Zijn er nog oordgenooten, die er een kennen,
uit hunne streken — iel te verstaan geen bruilofts- of huwelijksgedichten, maar
eenvoudige algemeene volkslied. — wij houden ons bijzonder aanbevolen.
Zoo ook met het daaraan zich vastknoopende danslied onder den rijperen leeftijd, als
voorloopers van de daarna in zwang gekomen scottish, polka, wals, mazurka, enz. Want
dit is zeker, dat ook onze voorvaderen hebben gekend en uitgevoerd hunne reidansen.
Als overblijfselen daarvan wordt nog wel eens op kermissen, feestavonden,
bruiloftspartijen, enz. in kringen hand aan hand rondgesprongen en gezongen 1)
(Vergel. M L,'s "Kujel-drejje.)
En na dien tijd hebben onze kinderen die reidansen overgenomen; ze zijn nog overal
bijna in volle gebruik. Denkt maar eens aan touwtje springen, aan het feesten van St.
Maartens-vuur, Pinksterbloem, pandverbeuren, rommelpot, enz.. wanneer zij hand aan
hand op de maat van een liedje voortstappen, nu eens in een kring, ketting of onder
de armen gevormde poorten, die alle nog overblijfselen kunnen genoemd worden van de
voor eeuwen uitgevoerde Germaansche dansen. Van deze soort zijn er nog een belangrijk
aantal onder de kinderen dagelijks in zwang.
Wij hebben er meermalen in "De Maasgouw" "De Nieuwe Eeuw" enz tientallen opgeteekend,
maar meestal alle uit Midden-Limburg, b.v. "In Holland staat een huis" enz. "Hake,
bake, notekrake", enz.; "Slâop, kindeke slâop, dâo boete löpt en sjâop, enz" — "Van
waar komt gij gegange, Masjoeffelke", enz.; "Wie zit er in den hoogen toren?" enz.
Wij zouden hieraan nog kunnen vastknoopen de: schommelliedjes — wiegeliedjes —
afscheidsliedjes — gezelschapsliedjes. — (Denk maar eens aan het typische van
"Pastoor en zijn koe." —
Daarop volgt het verhalende lied. Een der oudste hiervan is het Halewijnlied, en er
wordt mij verteld, dat eene variante hierop nog werd gezongen in WEERT. Ook het
bekende lied van "Het Weesmeisje": "Aan den oever van een snelle vliet" is een
variante op de verhalende liederen.
Nog hebben wij de historische liederen, uit den aard der zaak dor en duister, al naar
gelang het geschiedkundig feit. Waaruit o.m. nog is voortgesproten het onder de
kinderen nog bekende:
Rataplan, Rataplan!
Daar komen de Franschen an;
Zij hebben geen kousen en schoenen meer an.
Ofschoon het op den keper beschouwd, toch feestliederen zijn, komen we nu tot de
geestelijke liederen, zooals de Nieuwsjaarsliedjes, Driekoningen-, Passie-, Paasch-,
Pinkster-, Kerstliederen, enz., waarbij zich aansluiten de Kerkelijke liederen alle
imposante creaties, die steunen op den volksgeest, en kunnen vermeld warden als
heerlijke spruiten der Middeleeuwsche volkspoëzie. Een der oudste Passieliederen in
Limburg gezongen, zal nog wel bij dezen en gene bekend zijn:
Hier is 't begin van 't bitter lijden
Van onzen Heer Gebenedijd,
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Die ons van zonden heeft verlost,
Dat heeft Zijn dierbaar bloed gekost.
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Wie zendt ons nu van al de aangegeven voorbeelden eens één exemplaar!
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Aan het slot van deze bijdrage over "Het Volkslied" kunnen wij niet nalaten mede te
deelen, de meening van onze bekende en bekwame volkskundigen, n.l. dat ons volk
helaas veel te weinig voelt voor den echten, bezielenden volkszang. De poëzie uit het
volkslied wordt, jammer genoeg, verdrongen door de ziellooze instrumenten, die nu het
bezielde werk van vroeger vervaardigen en overnemen.
Het volk, zegt Dr. Schrijnen, zingt niet meer het veelzeggende volkslied, maar bauwt
in drenzige deunen de aan flarden gescheurde operamelodieën na met schunnige
variaties van eigen gemaakte gore teksten, en daarna gaat hij verder met te zeggen:
Dankbaar zijn wij zeer zeker den hedendaagschen dichters in den volkstoon, die
werkten tot herleving van het lied. Dankbaar aan zoovele wakkere voormannen, die door
woord en actie — ik denk aan het volksorgel van de Dioc. Ver. t. verbetering van den
Volkszang — den gezonden volkszang trachten te bevorderen. Dankbaarder dan de heer v.
d. Ven is Dr. Schrijnen, toen de eerste in zijn werkje over ons Limb. gewest het alom
nog gezongen lied "Limburg mijn Vaderland" noemde een ?tloos lied, en dus is zijn
zoutelooze beoordeeling vergat dat het bij een volkslied niet gaat om uit te blinken
in literaire waarde of te streven naar rangschikking onder de keur van gedichten. Al
moge er onbewust een zweem van provincialisme in dat volkslied zijn gelegd, het
streven met dat lied is alleen en uitsluitend geweest, in de tijden der moeilijke
actie en langjarige verwaarloozing en niet minder der ontzettend vele vieze, ja
onzedige straatdeunen, een lied te vinden, dat als eerste baanbreker, als voorman,
als pionier moest inslaan, ten einde daarop voort te gaan met meerdere andere
liederen, waarin van lieverlede door een stijgend aantal het karakter van het geheele
volk zich moest weerspiegelen. En men heeft gemeend, toen, dat dit succes het best en
spoedigst te bereiken was, — want van Limburg moest toen de victorie uitgaan, en is
zij dan ook uitgegaan — door het Limburgsche volk een sprekend lied te schenken, dat
zijn gemeen goed moest worden, vooral in de middelklasse, die toch al zoo droevig
uitgeschakeld werd, een lied, dat uiting gaf aan woon, zeden, gewoonten, taal en
godsdienst, kortom aan de heele gevoels-wereld van den Limburger. En gelukkig is
destijds daarin de Diocesane Vereeniging tot Verbetering van den volkszang geslaagd,
en op dat fundament hebben vele wakkere bouwmeesters aan dat schoon doel meegewerkt,
en veel zeer veel goeds tot stand gebracht, moge het zijn ten zegen van het moreel in
ons dierbaar Vaderland.
En al mogen er denkers zijn, die vreezen, dat alle pogingen op den duur toch niet den
ondergang van het volkslied kunnen tegenhouden, omdat ook de menschen te ver van de
natuur leven, en de wereld en zij geheel anders zijn geworden dan vroeger, dan
eindigen wij toch met de voldoening in 't harte, dat wij destijds, al was de actie en
propaganda voor ons nog zoo zwaar, gedaan hebben, wat wij vermochten en 't aanzijn
hebben gegeven aan de eerste noodzakelijke levenskiemen.
1) In Maastricht het "Rij al oet, waagel, waagel!" Red. L. K.
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9 juli 1921 Over Limburgsche Volkskunde. VIII.
Vele menschen zullen waarschijnlijk nog niet weten, dat ook de bouwkunst behoort tot
de onderdeelen, die de volkskunst kenmerken. Wij zoeken deze bouwstoffen in woon- en
bedrijfshuizen. En dan komen wij tot de volksbouwkunst die immers een eigen cachet
geeft aan stad, land en volk. Ook daarin vinden wij terug oude geschiedenis, oude
gebruiken, en dito zeden en gewoonten. Wij constateeren er al mede in opbloei, zoowel
als welvaart en geloof.
In oude tijden toch had ook de kleinere man, hetzij boer, handwerksman of burger,
zijn huis, dat hij naar beste vermogen opsierde en gezellig maakte. Doch waar vindt
men nog een uit- en inwendig bewaard gebleven oud woonhuis? Maar dat is ook niet te
verwonderen. Allerhande redenen zoo van industrieëlen of verkeers-aard, van
economischen aard hebben daarin wijziging gebracht, en zoo leven die oude huizen en
gebouwen niet hunne prachtlijnen nog alleen voort in de herinnering op oude
teekeningen uit de middel-eeuwen
Het oude typische landelijke huis met zijn strooien dak, 't eigenaardige, niet
ongezellige huis, zij allen werden allengs opgevolgd door steenen huizingen, en het
eenige zeer oude middeleeuwsche steenen huis moest plaats maken voor kostbaren en
rijken constructie-bouw. In 't kort eenvoud en soberheid verdwenen. En 't ging worden
meer geprononceerd woning-vertoon als de exposities in afwisselende, moderne stijlen
en lijnen.
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Hoe ontstond zoo'n woon-complex? De bewoners der steden bepaalden niet den vorm van
hun straten-aanleg, de aparte ligging van huizen al naar gelang van bedrijf, beroep
enz.
De eerste bewoners van een landstreek legden woningen op hoogten of terpen, die later
onze dorpen werden.
Bij 't volkrijker worden hunner buurten, bij 't opkomende gevaar onverwachts door
ongunstige elementen te worden overrompeld, gingen zij daarom heen leggen, wallen
grachten en brachten poorten aan bij den ingang. En het werden allengs steden.
Ook vormde zich spoedig eene stad, waar eene rivier ophield bevaarbaar te zijn, of
waar twee rivieren samenvloeiden. Eveneens, waar zich eene talrijke of sterke
kloosterorde vestigde, die uit alle streken hare relaties betrok.
Zoo was ROERMOND tot in de jaren 1200 slechts een buurt of dorp, bestaande uit eenige
verspreid liggende woningen en een kasteel of jachthuis, genaamd de Pot. In den loop
der 13e eeuw stichtte men aldaar het Munsterklooster, en deze gebeurtenis met de
ligging aan de twee rivieren geven aanleiding, dat het dorp Roermond zich uitbreidde,
en zoo spoedig zelfs, dat de Graaf met den paardenvoet in 1231 Roermond met muren
omringde.
Ook VENLO was in 1170 nog slechts een dorp.
En in de historie van MAASTRICHT in 1139 vindt men nog gewag gemaakt van het dorp
Maastricht. Op 20 November 1204 schonk de Duitsche keizer het geheele graafschap
Maastricht, zijn deel van het dorp, alsmede het graafschap VROENHOVEN in volle
souvereiniteit aan den hertog van Brabant. Deze liet Maastricht met wallen en
grachten omleggen.
Dit om te bewijzen, hoe dorpen met omheiningen werden voorzien en tot steden
aangroeiden.
Nog was het centrum van een dorp dikwijls een kasteel , buiten welks omwalling of
omgrachting lijfeigenen, landbouwers, ambachtslieden enz. hun bescherming zochten,
aldus in aantal aangroeiden en een bevolkte buurt, een dorp formeerden. (Vergel.
KESSEL, GREVENBICHT, 's HERTOGENRADE.)
Bij of aan de oevers eener rivier bleven doortrekkende gezinnen vertoeven, en gingen
vaak niet verder meer, maar vormden buurten. (Verg. BEEK, NEERITTER, ITTERVOORT).
Waar een ouden volksstam ook maar gedeeltelijk voor goed zijn tenten had opgeslagen,
en door allerhande omstandigheden niet meer vandaar vertrok ontstonden naar hen
genoemden wijken en buurten. (Verg. SUNICI; SCHINNEN.)
Bij een groot heilig woud in den Germaanschen tijd bleven volksstammen nog lang
achter, en vormden woon-oorden. (Verg. Haler van Haar=heilig=HAERLOO Germaansch.)
We komen daardoor allengs tot de gedachte hoe de ontwikkeling der afzonderlijke
woningen ontstond.
De eerste bewoners vonden meestal in hunne omgeving, veelal rijk aan bosschen, soms
met uitgestrekte wouden, vooral hout, takken en twijgen. En aan elkaar gehouden met
leem en stroo werd aller eerst eene hut gebouwd. In de streken, uitsluitend rijk aan
heide, deden daartoe dienst dennestammen met dak van heide-plaggen. Aan waterachtige
oevers of in vochtige streken werden uit het overvloedige hout palen gehakt en gekapt
en in den klei of natten grond geheid, en daarop de hut geconstrueerd.
Deze drie soorten hutten bestaan er inderdaad nog op enkele plaatsen: 't zijn dus
leemen, plaggen- en paalhutten; de laatste komen echter alleen in de visschersdorpen
van het Noorden van ons Nederland voor. Maar in onze prov. ken ik nog de leemen hut,
die dienst doet als bergplaats soms ook als vlucht- of noodhuis. In de heidestreken
in Limburg ken ik nog plaggen-hutten als arbeiderswoning.
Welnu uit deze hutten zijn na verbetering verfraaiing, vergrooting ontstaan de
boerenhofstede en ook al de arbeiderswoningen op het platteland.
De houtbouw heeft voor woningen echter afgedaan. Hij is nog alleen overgebleven in
onze oude windmolens hier en daar.
Zoowat in de jaren elfhonderd construeerde men allengs in de steden ook het steenen
huis, d.w.z. geheel uit steen, en deze bouwtrant heeft zich nadien belangrijk
uitgebreid.
Monumenten van zeer ouden steenbouw zijn er nog wel te vinden in ons land, Wat ons M.
L. betreft, kennen wij een zeer aardig type in het huis Schreurs te VENLO.
En min of meer merkwaardige, oude gevels zal men nog aantreffen in ROERMOND, WEERT,
THORN, SUSTEREN.
We komen er aldus toe te constateeren, dat thans de dorps- en stadsbeelden eene bonte
mengeling van bouw- of constructie-vormen vertoonen. Wel wordt nog door vele
bouwmeesters de hand gehouden, bijzonder in de laatste jaren, aan het oude en
doelmatige der Middeleeuwen en trachten zij aan de steden het oude artistiek karakter
terug te geven. En dat streven is voor de kunst een verblijdend teeken te noemen.
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Maar in ieder geval komt onze veel besproken en alhier bedoelde volkskunst toch het
meest tot haar recht in de eenvoudige woning van den landman, of beter gezegd de
landelijke, dorps-woning. Immers daar in dat eenvoudige dorpke leeft men zijn eigen
leven, en de dorpstoren vertelt en steekt boven alles uit. Er zijn tal van paadjes,
steegjes, wegjes, binnenwegen daaromheen en alle loopen ten slotte toch uit naar één
druk verkeerspunt, naar de dorpskerk, naar den meelmolen, naar de groote boerenhofstede; naar den "Steenweg" (=grintweg.)
Allerhande groene heggen doorkruisen de omliggende tuinen en beekjes of plasjes en
plassens soms verscholen tusschen hooge populieren boomen of elzen-arbuust, voorzien
den inwoner van water voor de wasch en de besproeiing. En alle te zamen getuigen zij
van eenvoud, klaarheid in vormen, van soberheid en eerlijkheid. Geen schrielheid in
lijnen, maar kalm en rustig voor het oog, vreedzaam voor het landelijk harte, lokkend
en wenschend de goede, oude traditioneele gabruiken van den goedigen dorpeling.
Er ligt bij al dat naiëve nog gezelligheid in dien bouwtrant, en zoo ook heeft de
Limburgsche hoeve, alhoewel uitwendig iets zwaars en sombers, toch iets behagelijks
in hare binnenplaats iets gezelligs, wat vertellen doet in die rijke afwisseling van
diverse aanbouwen met hun talrijke deurtjes en venstertjes.
Niet mogen wij vergeten bij die hoeve te vermelden haren ouderwetschen steenen
waterput, waarbij de houten wip met blikken emmer naar beneden gelaten wordt aan een
rinkelende ketting om dan op te halen; gevuld met het frissche bronwater. Het geeft
iets schilderachtigs aan de frontzijde der hofstede.
Ook de bekende schrijver Stijn Streuvels kon zoo dwepen met onze gezellige,
landelijke woning van weleer, in zijn werk "Landsche Woning, waar hij zegt: "'t is,
alsof ze te dansen staan tegen de zon, en 't geflits dat straalt uit de kleine
ruitjes, is als een lach, die schatert over het landschap. Ze staan er zoo welgedaan,
zoo rustig, eigen en vast, zoomêegegroeid uit den grond met al de omgevende dingen."
En deze woninkjes bewaren nog de schatten van onze Volkskunde.
16 juli 1921 Over Limburgsche Volkskunde. IX.
Wij hebben in een onzer vorige bijdragen gezegd, dat tot de volksbouwkunst, als een
onderdeel van de Volkskunde, ook behoort de decoratieve kunst. Deze toch kenmerkt
zich voornamelijk in het aanbrengen van gevel- en dakversieringen, van meer andere
uitwendige eigenaardige of typische verfraaiingen, alsmede van de decoratieve
bijzonderheden binnenshuis.
In verschillende andere provinciën van ons Vaderland zijn deze soms zeer merkwaardig.
Denken we o.m. maar eens aan de zwanen-motieven, aan figuren van paardekoppen, hanen
enz.
In onze provincie vinden wij ook vaak een kruis op den gevel van het huis; en ook zag
ik wel eens een I.H.S., wat feitelijk eene verkorting van oen naam Jezus, in
Grieksche letters verbeeldt, maar door ons volk verklaard als "Jezus Heilige
Sacramenten," of "Jezus, Heere Saligmaker.
Het interieur onzer gewone, eenvoudige MiddenL. woningen is zeer interessant om zijne
veeltallige typische inrichtingen, en verzamelingen, om zijn vloeren van plavuissteen
met daaroverheen gestrooid wit zand, zijnen haard, den ketelhaak, schoorsteenmantel
met potjes en heiligen beeldjes, met kleedje van katoen, tin- en aardewerk,
familieborden, pronkappel, tabakspot, koperen kannen en vaten, kruisbeeld met palmen,
spinnewiel en bedstede, glazen kast, en eikenhouten kist voor bergig van linnengoed,
klokken en kasten enz.
Om van hun gebruik, beteekenis, afkomst en plaatsing te gewagen zou men vele
bladzijden noodig hebben. Mocht een belangstellend lezer dat alles liever aanschouwen
in werkelijkheid, aan 't te lezen in werken van Volkskunde, hij bezoeke bij
gelegenheid te Antwerpen het Museum van Folklore, alwaar hij zijn hart kan ophalen
aan de meest uitgebreide tentoonstelling der landelijke typen, waartoe ook ons gebied
M.-L. behoort.
Terloops mogen wij hier ook niet vergeten de zoogenaamde kapelletjes, die onze M.L.,
als trouwe Katholiek, bijna algemeen in zijn huis aanbrengt, en die getuigen van
aandoenlijken eenvoud en gemeende teederheid. Het Kerstmiskapelletje en de Mariaversiering in Mei zijn hier van twee hoofdmotieven. Dat alles nog een waardig
toonbeeld der huiselijke godsdienst onzer eenvoudige, brave voorvaderen, toen het
modernisme nog niet zijn vaak zoo veel bedervenden invloed in dezen kon laten gelden.
Tot zoover de Volkswoning. We komen nu als vanzelf tot behandeling van het
volksdecoraties in spreuken en rijmjes op uithangborden en vensterbordjes, plaat- en
beeldwerk. Merken we in een volkswoning in het Noorden meer op huisspreuken als "Aan
Gods zegen is alles gelegen" enz., in ons M.L. zien we veel in die woningen aan wand,
tegen schorsteenmantel enz. hangen achter glas een geschilderd of geteekend groot
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oog, met: "God ziet U," "hier vloekt men niet" Vooral in koffiehuizen waar 't op
feest- en kermisdagen nog al eens ruw kan toegaan. Ook zag ik er veel: "Gedenk te
sterven," e.m.a.
Het inderdaad veel zeggende rijm, dat de folklorist Dr. Schijnen in eene plaats bij
Amsterdam heeft opgetekend, en waarin de huisbewoner te velde trekt tegen lasteraars
en kwaadsprekers schijnt bij vele menschen in den smaak te zijn gevallen, daar ik 't
reeds in eene woning in ons Midden L. heb opgemerkt. Het luidt:
Het ware te wenschen
Dat alle menschen
Die kwaad van anderen spreken
Zich zelven eerst bekeken.
Dan zouden zij het praten
Van anderen wel laten.
Hetzelfde rijmpje dat Schr. uit Hemelum aanhaalt, nin gbegin dezes jaars nog in een
koffiehuis in Noord L., n.l.
Wat wordt er menig mensch belasterd en belogen
Van meenigen zwetsersmond, die zelven nog niet doogen.
Na de huisspreuken volgen de uithangborden. Deze zijn zeer veelvuldig in aantal, ook
nog in M.L. Zij hebben hun oorsprong te danken aan heraldiek; aan historie
(kerkelijke of wereldlijke); aan mythologie of een volksverhaal; aan personen van
beteekenis; aan beroepen en ambachten. Wie hierover zeer interessante bijzonderheden
wil lezen, schaffe zich aan de uitgebreide deelen van v. Lennep en Ter Gouw's boeken
over uithangborden en opschriften. Dan zal hij daarin o.m. vinden ook de
uithangborden, die met hunne heraldische figuren nog in M.-L. dienst doen, als: "In
de Kroon"; "In de Keizerskroon"; "In het Gouden Kruis" enz.
Nog vinden wij: "In St. Hubertus"; "Sint Andries" e.m.a.
Eveneens de ambachten en bedrijven in onze gewesten hebben ze nog algemeen: "In den
Gaper"; (apothekers en drogisten;) waarmede immers wordt beduid, dat een zieke moet
gapen, om de tong te laten zien, of de geneesmiddelen in te nemen.
Zoo ook vindt men algemeen nog bij barbiers het bengelende scheerbakje; bij slagers
een varkentje aan 't raam; bij stalhouders nog twee tegen elkaar opspringende
paarden. In een herberg wel eens een drinkenden bok bij een biervat op een hotel- of
koffiehuis, d.w.z. op een bengelende plaat "Het Wit paard," een Zwaan; een Reizende
Man; enz.
Bordjes met "water en vuur" een heel enkel, evenals het veelzeggende; "hier wordt
gemangelt"
Brouwerijen voeren nog wel de zinnebeeldige teekeningen als: De Lelie, De Lindeboom,
De Oranjeboom enz.
In versjes verkondigen verder ook nog vele huizen hun beroep, hoewel de meeste
allengs beginnen te verdwijnen. Vóór eenige jaren teekende ik in 't dorp HORN nog het
onderstande op:

1715

1720

Ik woon hier aan den weg
Wat kan men beter wenschen
Dan de zegen van den Heer,
En de gunst van alle menschen.
En in LINNE was vóór vele jaren op een uithangbord te lezen:
Drinkebroers, wilt ge niet van dorst vergaan,
Komt dan hier bij Hendrik Peeters aan,

1725

In WEERT dichtte vroeger een "schairbaas" het volgende aan zijn huis:
Komt binnen, weest niet bang
Hier scheert men kin en wang.
Ook snijdt men hoofdhaar hier
En men schenkt jenever en bier
Maar wat ik verzoek aan alle heeren:
Geld bij drank en bij het scheeren."

1730

1735

Wat men ook nog in M.L. vindt, als deel uitmakende van de decoratieve volkskunst, dat
zijn de bidprentjes, die herinneren moeten aan een religieuze gebeurtenis, zooals de
eerste H. Communie, het H. Vormsel, dus niet de zoogenaamde "doodsbeeldjes". De door
ons bedoelde bidprentjes, of bidplaatjes of beeldjes zijn dan meestal in een lijstje
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gevat, met een gebedje onderaan, in de slaapkamer der kinderen bij het bed gehangen
aan den wand.
En zoo wordt ook de nog al veel gebruikte Huiszegen in een lijstje gezet, maar deze
bij voorkeur in de hulskamer opgehangen, hier afzonderlijk aan den muur, daar
tusschen familiefoto's prijkend. Deze huiszegen moet beteekenen Gods zegen, die wordt
afgesmeekt over alles binnen en buiten het erf, dus menschen en vee, spijs en drank,
have en goed. Soms bevat hij, behalve de toepasselijke gebedjes of rijmgebeden ook de
afbeeldingen van beschermende heiligen of patronessen.
Eveneens vindt men in woningen in M.L. nog wel eens een geheel versiering gemaakt met
van bedevaarten of processiën medegenomen, d. w z. bij de kraampjes in pelgrimsoorden aangekochte processie- of kapel-vaantjes. Nog ziet men ze als vrome trofeeën
dan bij 't huiswaarts keeren steken op den hoed, aan de fiets, op de koppen der
paarden, aan rijtuigen en huifkar, waarna ze dan, bij thuiskomst worden geplaatst of
gestoken langs spiegel, bijschoorsteenmantel, aan crucifix enz. Meestal zijn ze
gemaakt van papier in driekantigen vorm, bont gekleurd of voorzien van 't vereerde
beeld of de pelgrims-kerk of kapel.
Wat M.L. betreft komen de meeste dier vaantjes van Kapel in 't Zand te ROERMOND; van
SITTARD; en uit Kevelaar (Duitsche bedevaartplaats.) In het Museum van Antwerpen,
voornoemd, telden wij er eens meer dan honderd van verschillende afkomst.
De hiermede gelijken tred houdende zoogenaamde volksplaten of volksprenten hebben wij
voordien wel eens in M.L. opgemerkt, doch naderhand niet meer, zoodat deze
voorstellingen blijkbaar voor 't volk niet aantrekkelijk genoeg zijn geweest.
Ik wilde hiermede niet eindigen, zonder gewag te maken van een eigenaardig boek met
volksprenten bij onze oostelijke naburen in Pruisen nog zeer in zwang. Dat is het
boek genaamd "Struwel Peter" met allerhande platen, die in carricatuur en geschikte
verzen den kinderen allerhande slechte gewoonten moeten afleeren.
Op deze voorstellingen volgen nu de sprookjesprenten, die ook in ons omschreven
gewest nog al onder 't volk gebruikt worden. We kunnen volstaan met te wijzen op de
prenten van Robinson Crusoë; Tijl Uilenspiegel, Klein Duimpje; De gelaarsde kat; enz.
enz. inhoudende tafereelen en vertellingen, die wij als kinderen in koorsachtige
spanning zagen en hoorden.
En wie weet niet meer te vertellen over den heerlijken Sinterklaas? Wie zou kunnen
vergeten het goddelijk schoone in het Stalletje van Betlehem? We kunnen verder
hieraan nog geleidelijk vastknoopen de kinderspelen, die hier nog overal in zwang
zijn, als: spel op 't Ganzenbord, Kienspel e.m.a., om ten slotte niet te vergeten een
blijk van volkstooneel, dat verscholen ligt in den nog steeds circuleerenden of
reizenden Jan Klaassen als held van 't Nederlandsche poppenspel, den guitigen snaak,
die met klomp en stok den strijd aangaat tusschen vrouw, en buurvrouw; e.m.a.
marionetten-voorstellingen, die eigenlijk alleen maar waarde hebben, omdat zij voor
een groot gedeelte de beginselen zijn geweest van het cultuur-tooneel van latere
eeuwen. En hiermede nemen wij afscheid van de volks-bouwkunst om een volgende maal
aan te vangen met de Volkswetenschap.
23 juli 1921 Over Limburgsche Volkskunde. X.
De verschillende geleerden op folkloristisch gebied deelen hunne bouwstoffen tot
opbouwen van het monument der volkskunde op verschillende wijzen in.
Zoo zegt Dr. Schrijnen b.v. dat de Volkswetenschap, waaruit meer het gevoels- dan het
geestesleven spreekt, wordt gekarakteriseerd voor b.v. de volksetymologie of dat deel
der vergelijkende en historische spraakkunst, hetwelk de woorden eener zelfde taal
volgens hunnen samenhang onder zich en met de woorden der verwante talen onderzoekt,
vergelijkt met de wortel-elementen, enz. Verder door te behandelen de studie der
volksgeneeskunde, die der natuurverklaring en weerkunde om te besluiten met de
plantlore in het volksleven.
Wijlen prof. Aug. Gittée heeft aldeze bouwstoffen voor die wetenschap saamgebracht en
?e betiteld met den naam "Natuurgeloof", terwijl de bekende geleerde Is. Teirlinck
deze studie doopt onder ééne groep, die hij noemt: "Documents se rapportant à la
science et à l'art populaires."
De eerste verdeeling en daarvoor noodige studie, dus die van Dr. Schrijnen, komt mij
verreweg de beste voor in dit genre, zoodat wij ook in deze alweer zijn leergang tot
basis zullen nemen, en hem volgen, teneinde voor onze M.-L'ers den gang zoo
begrijpelijk mogelijk te maken, ook met het oog op medezoeken door onze lezers, die
ons hunne gewestelijke steentjes zullen willen bijdragen.
Het gaat hier daarom allereerst over de woordverklaring, over woordvervormingen, over
woordaanpassing en woordspelingen, alsmede over klankovereenkomst of klankverbinding;
en van al deze creaties vinden wij er in ons Limburg ook nog terug, hier onbewust
door het volk gevormd, daar dienst doende bij wijze van humor of volksluim; hier
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voorkomende in woorden en zegswijzen, elders weer verscholen in eigennamen en
familienamen. Enkele voorbeelden mogen een en ander aanwijzen
Er zijn menschen, die naar de expeditie (moest zijn expositie) – gingen. Men hoort
zemelachtig voor zenuwechtig. Hai leust de krant (voor courant). Senesblajer voor
Sennabladeren. Rozienen âolie voor Ricinus-olie. Den drieangel slâon voor het
triangel slaan. Haassenoot voor hazelnoot. Een in Limburg gebruikelijk raadsel
"Scurilis dacapis armenistis" - schuur iel (ijl of leeg) is, dak af is, arme nest is.
En wat te zeggen van den naam: Jentrop, waar men den geslachtsnaam Jeukendrup moet
bezigen, of Keldeneers voor iemand, die Körner heet?
Als volksluim kan in dezen zin ook genoemd worden het bekende: "Sint Maties brikt 't
iee" Vergelijk verder nog: Sint Valentijn wordt aangeroepen tegen de vallende ziekte;
Sint Rosa tegen de roos, enz. Ook de samenvoeging van klanken tot raadselachtige
woorden, als: Lama tooi ensi catme=lam at(h)ooi, en sik at moe – (sik=in M. L. geit.
We komen tot de zoogenaamde volksgeneeskunst, die begrijpelijkerwijze nauw verband
houdt met den volksgodsdienst. Ofschoon deze volksgeneeskunde hare recepten bij
duizenden telt, mag zij toch niet over een kam geschoren worden met de kwakzalverij,
daar de eerste handelt uit eenvoud, goede trouw en zonder eigen belang is. Wij laten
hij deze beschouwing geheel onaangeroerd heit feit, in hoeverre de volksgeneeskunde
'n gezonde kern kan hebben. Op dat terrein wenschen wij ons voor onze studie niet te
bewegen. We hebben 't alleen over 't typische, het eigenaardige, dat betrekkelijk
deze wetenschap voortvloeit uit de oorspronkelijke volks, voorstellingen, want wij
zijn een vijand van bijgeloof.
Uit den mond van het volk teekent men op, dat het ziekte-wezen kan verdreven worden
door bezwering, verbanning en overdragen of overbrengen. Ik was eens tegenwoordig in
M. L. waar iemand bij een zoogen. alle-kwaden-genezende was met een ontwrichten
enkel. De man hield den lijdende een hand boven 't hoofd en sprak!.;
Deze poät
is verstoät(e)
Hai zal neet verzwère
In den heiligen naam des Heere.
Dit geval is er een, waarin het ziekte-element wordt verdreven. Maar ook wordt dit
gebannen of op een ander overgedragen; en niet altijd werden daarbij rijmpjes
uitgesproken. Men vergelijke het koorts-bannen door afbinden, en ze desnoods op een
ander overdragen, wat indertijd ook in Limburg zeer veel werd aangewend. En dit
geschiedde in M.-L. ook nog met den hik onder 't uitspreken van 't volgende rijmpje:
Ik heb den hik,
Ik heb de pik.
Ik geef hem Jan.
en alleman.
Om nu verder het groote aantal volksmiddeltjes aan te halen tegen b.v. wratten, koude
koorts, neusbloeden tandpijn, roos, jicht, zweren, nachtmerrie enz. het zou te veel
ruimte in beslag nemen, want wij zouden er heusch een boek mee kunnen vullen. Enkele
typische, in M.-L. lang in gebruik geweest, en misschien nog, mogen tot voorbeeld
strekken:
1. Wratten. Men gelooft, dat de wratten weggaan, als in een eindje touw zooveel
knoopen worden gelegd, als de lijder wratten telt. Dat touw moet daarna in de W. C.
geworpen worden, en de wratten zullen tegelijk met het touw verrotten, dus verdwenen
zijn.
1. Neus bloeden. Als men bloedt door 't rechter neusgat, moet men eenen draad stevig
om de rechter pink binden. Om de linker pink ingeval van bloeding uit 't linker
neusgat.
3. Draag in uw broekzak een wilde kastanje, en gij zult geen aambeien krijgen.
4. Tanden krijgen. De kinderen in M.-L. werpen een uitgevallen tand over 't hoofd, en
zeggen daarbij:
Leeven (H)eerke, gaif mijch einem noewe,
Ich gaif dich einen aôja.
Bijzonder vele kruiden stonden en staan in de faam van krachtig geneesmiddel. Spelen
ook vele dezer niet een voorname rol in de tooverwereld? En waren ze bij onze
voorvaderen niet geheiligd aan de Germaansche godheden? Zij staan ook veelal zoo
geheimzinnig, niet waar, op verborgen, afgelegen plekken, door niemand opgemerkt in
stille, gewijde eenzaamheid. Denken we hierbij maar eens aan de stinkende gouwe
(Chelidonium Majes) tegen wratten; aan den verborgen paddestoel, die, droog geworden
ca onder den neus uitpoffend, het neusbloeden tegen houdt; aan den smeerwortel
(symphytum officinale), waarvan het zwarte omkleedsel wordt geschild.; Een klein
stukje hiervan met een paar droppels olie 'n een watje, in 't oor gedaan, geneest de
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tandpijn. Het Duizendblad of Achillea Millifolium is een goed kruid voor het heelen
van wonden, enz. enz.
Als van zelf doen zich na deze behandeling de verklaring der natuur aan ons oog voor,
en de weerkunde onder 't volk. Zij zijn beide nog al gebrekkig, zoodat daardoor
allerhande onzinnige explicaties zich laten hooren, of even onmogelijke vragen soms
de rondte doen, niet zelden ontaardende in dwaze volksverhalen. Ook wel weer eens als
volksluim. b.v.
Wat is d donder? — Antw.: De H. Petrus is bezig met kegelen.
Hoe ontstonden de heuvelen in Z.-L.? Voormalige reuzen hebben, oproerig of boos
gezind, het zand zoo hoog doen opstuiven.
Er wordt wel eens gevraagd: Waarom staat er een mannetje in de maan? Waarom vliegt de
uil alleen 's nachts? Waarom heeft de Mariadistel witgevlekte bladeren?
Denk hier ook om de vele stof, die ons 's Heeren Passie schenkt, en welke door mij al
eens uitvoerig in dit nieuwsblad beschreven is.
Zoo voortgaande komen we tot een schat van volkssprookjes en verhalen over allerhande
verschijnselen in de natuur. Alleen voor den vlijtigen beoefenaar der folklore zouden
ze hier waarde hebben. Ze zijn echter te talrijk. Belangstellenden onder 't lezend
publiek doen ons echter veel genoegen, met één enkel nieuw of nog onbekend verhaal op
te disschen.
Wat volksweerkunde betreft, zoo heeft deze steeds vruchtbare belangstelling
ondervonden bij den herder, schipper, visscher, landbouwer, wandelaar. En veelal laat
men hier de heiligen aan 't woord. Denkt maal eens aan St. Mathijs met het ijs, St.
Margriet en den regen, St. Bernardus en de vliegen enz.
Maar ook eigenaardig is 't hier na te gaan, hoe er een sympathetische weerkunde onder
't volk kan bestaan. Hiervan gewaagt ook Dr. Schrijnen met de volgende woorden: "Het
volk ziet soms symbolisch verband tusschen bepaalde verschijnselen om zich heen en de
komende weersgesteldheid, alsof deze op magische wijze door bedoelde verschijnselen
verwekt werd. B. v. als in een huis eene zwaluw komt wonen, zal daar niet de bliksem
inslaan. Als de ganzen vliegen in den vorm eener V komt er Vorst. Als de kat zich
wascht, komt er droog weer. Als padden over den weg kruipen, komt er regen Als de
kikvorschen 's avonds luid kwaken, is t 's anderendaags mooi weer. Eveneens als de
muggen 's avonds in groote drommen in de lucht dansen.
Weer- en landbouwkalenders hebben in deze ook stemmen. O.m. Groene Kerstmis, witte
Paschen.
Verder geven wij voor elke maand een M.
Is Januari naat, laig blief 't vaat.
St. Mathies brikt 't ies.
Maartsche règen, bringt geine zègen.
April möt aan Mei de aôre levere.
Mei neet te kâot en neet te naat, völt de schuur en ouch t vaat.
Nâordewindj in Juni wejt 't kaore in 't landj.
Met St. Kiliaan in Juli möt men wikke en reube zejje.
Maria-Hemelvaarts zonnesjien bringt gooie wien.
Is 't ièste September klaôr en rein, blieft 't den heele maôndj good.
Wermen October, kaje Februari.
Eine donkere St. Merte, eine leeche Kerstmis.
Dreuge December, dreug veurjaôr, dreuge zomer.
Ten slotte nog iets over de plantlore onder 't volk, omdat men zoo vaak de bloem
gebruikt als zinnebeeld van talrijke volksbegrippen. Is de zonnebloem het zinnebeeld
van vruchtbaarheid, de Maagdepalm is bij 't volk het symbool der onsterfelijkheid,
evenals de Taxis den rouwboom moet verbeelden.
In hoeveel bloemen wordt door ons volk niet liefde, trouw, hoop, vriendschap gezien?
En wat treffende volksnamen heeft het volk al niet gegeven aan zoovele planten om hun
eigenaardigen uitwendigen vorm en deze vergeleken bij verschillende gebruiken en
opvattingen. Denken we maar eens aan: toortsplant; gouden regen; monnikskap;
Judaspenning; drakenbloed, sneeuwbal, pantaffeltje; waterpotje, meiklokje,
vrouwenhartje e.a.
Om niet te vergeten de zoo menige specifiek — christelijke legende, die er in de
planten verborgen ligt. B.v. de talrijke O. L. Vrouwe en Maria-benamingen: O. L. Vr.
bedstroo, Mariakaars Onze Vrouwe melkkruid, St. Janskruid, St Pietensbloem, St.
Luciakers.
We mogen dus ook in onze veld- en tuin flora zien de weerspiegeling van zoovele
kostbare producten uit onzen Nederlandschen volksaard.
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30 juli 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XI.
We ontvingen in den laatsten tijd meer dan een brief, en wat ons genoegen deed uit
het belangstellend gedeelte der lagere volksklasse, waarin men ons vroeg, wat het zoo
vaak gebruikte woord "folklore" eigenlijk te beteekenen heeft, en wat het uitstaande
heeft met het begrip der volkskunde. Is dit weer een bewijs te meer, 't het
volkskarakter veel meer tot uitdrukking vormt in de lagere dan in de hoogere standen,
zoo t voor ons ook een aansporing om den vragers hierin ter wille te zijn, en willen
wij tot een ?aar begrip der dingen, gaarne trachten in alles duidelijk te zijn Niets
toch zou ons meer verheven, dan dat wij het daarheen konden sturen met onze
bijdragen, dat er een algemeene beoefening der volkskunde werd geboren, opdat het
besef ook in de lagers maatschappij doordringe, dat volkskunde niets anders beoogt
dan de op zedelijke gronden overtuigde navorsching van den ondergrond der kultuur.
Zoo worde zij dan ook een onderdeel der algemeene kultuurgeschiedenis.
De term Folklore dan bestaat nog zóó lang niet. Het is een Engelsch woord dat 't
eerst gebruikt werd door den geleerde William J. Thoms in een artikel van de
weekschriften The Athenaeum, van 22 Aug. 1846.
Het woord "folklore" is samengesteld uit twee andere, n.l. "folk", wat hier moet
beteekenen de lagere, populaire volksklasse (niet te verwarren natuurlijk met de
onderste laag of de heffe des volks, het "vulgus in populo") En in "lore" zal
iedereen terstond herkennen ons "leer" van leeren, weten, wetenschap. We krijgen dus
voor eene volledige verklaring de volgende uitlegging: folklore moet leeren kennen
alle uitingen van den door alle eeuwen heen werkzamen menschengeest, maar vooral de
uitingen van den geest des volks d. i. der groote menigte, die niet tot hooger
ontwikkeling kwam.
Na deze uitleging zal elke lezer 't met ons eens zijn, dat er geene wetenschap is,
die op zoo uitgegroeide wijze vergunning geeft tot 't werpen van een blik in de
geschiedenis van de ontwikkeling der menschheid. Zij, de folklore, is 't, die tracht
uit te vorschen, welke in de verschillende tijden de resultaten zijn geweest van het
menschelijk denken en de uitingen van 't menschelijk gevoelen.
Welnu, belangstellende lezer, vindt gij deze Wetenschap dan niet eene zéér aangename,
eene aanlokkelijke? En ook is zij de jongste der wetenschappen. Immers, zij dateert
eerst uit de laatste helft der vorige eeuw.
Er zijn wel eens vóór dien tijd, d.w.z. vóór de opkomst dezer wetenschap,
verzamelingen gemaakt van sprookjes, volksverhalen, en iets van hen aard, maar zoo'n
enkel groepje vertelsels vormt slechts een enkel hoofdstuk in het groote boek der
onderhavige wetenschap, het boek, dat eigenlijk behelst alle voortlevende
overblijfselen van wat eens de geest des menschen schiep, 't zij neergelegd in
boeken, 't zij zich openbarende in zede of gebruik, 't zij voortlevende nog in de
mondelinge letterkunde, d. i. in den volksmond. Het is dus begrijpelijk, dat de
folklore, nog meer dan de taalwetenschap, ons een getrouw beeld ontwerpt van 't
denken en gemoedsleven, in 't kort, van alle eigenaardigheden, zoowel van een volk in
't bijzonder als van de volken in 't algemeen.
Het moet daarom niet verwonderen, wat eens een der voornaamste geleerden op dit
gebied, n.l. Aug. Gittée in het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag schreef (3 Mei
1903): "de vlijtige folkloristen hebben ware schatten van poëzie bekend gemaakt,
waarvan vóór hen het bestaan niet eens werd vermoed."
Zoo heeft men dan wel eens de Folklore hooren kernen een mer-à boire, dus eigenlijk
eene wetenschap waarvan het eind weg is. En waar 't immers bij deze studie geldt het
onderzoek naar alles, wat tot het leven en de beschaving der niet of half ontwikkelde
standen behoort, daar is voor een nauwgezet en volledig onderzoek of een dergelijke
navorsching noodzakelijk eene indeeling in rubrieken, opdat wij den draad in handen
houden, die ons leidt door de duizenden gangen van uit labyrinth van oudheden. Zonder
dat zouden wij in den blinde arbeiden, zou er een choas ontstaan en zou ten slotte al
dat gezoek, al dat gedetermineer, al dat archeologisch getob zonder eenige vrucht
zijn.
Afgaande dus op het meermalen gebleken verschijnsel, dat velen uit de bovengenoemde
klassen onzen arbeid nog niet ten volle begrepen wil 't ons verstandig voorkomen,
voor dezulken nog eens aan te vangen met de algemeene beginselen en maatschappelijke
instellingen waardoor wij komen tot de lagen en het gebied onzer volkskultuur, die
zich beide tengevolge der stroomingen van volkeren en rassen en ideeën hebben afgezet
en waarneembaar zijn ook in den ondergrond der nog hedendaagsche kultuur. Wij moeten
dus terug naar de eerste bewoners onzer streken.
Wie waren zij? Hieromtrent bestaan zéér vele gissingen. Volgen wij uit de vele een
paar enkele, voor onze gewesten, meer geprononceerde: Nederland's vroegste beschaving
door Dr. Holwerda. Deze zegt daarin op bladz. 49: Indien de verschijnselen in ZuidLimburg niet bedriegelijk blijken, moet daar al zeer vroeg, mogelijk reeds 3000 voor
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Chr. een onbeschaafde stam hebben gewoond, maar zeker zien wij in den maker van het
hunnebedvaatwerk, den bouwer der diverse grafmonumenten, een verwante van dien
voorhistorischen stam, die eenmaal een groot deel van Europa bewoonde."
Ernst zegt in zijn Histoire du Limbourg 1e deel fol. 147: "On ignore absolument
l'époque à la quelle la province de Limbourg a commencé à être peuplée; on ne sait
pas plus quels en furent les premiers habitants. Quelques noms celtiques que
paraissent conserver certains endroits, laissent croire, qu'elle fut primordialement
habitée par des Celtes, peuple sorti, comme tous les autres, des plaines de Sennaar,
qui arriva à la fin, on ne sait ni quand ni comment, dans les Gaules."
In het boek van Halma vinden wij ons gewest kaart no 2 om 't eerste deel als volgt
aangeduid, wat zijne latere bewoners betreft:
Maar verder terug gaat Halma niet, want hij laat deze volkeren, ofschoon gehuld nog
in dieren huiden met stieren-horens op het hoofd, toch al metalen wapens gebruikten
in de gevechten op de bijgevoegde afbeeldingen.
Wanneer wij weten, dat op tal van punten steenen voorwerpen zijn gevonden in onze
gewesten, o.m. wiggen en beitels van steen in onze gewesten, om. te Baarlo, Echt,
Herkenbosch, Horst, Hunsel, Maasniel, Melick; Heythuizen, en steenenringen en
speerpunten te Weert en Boshoven, alsmede bijlen, hamers, zagen in de omstreken
Roermond — Weert — Helden, en dat de steenperiode dateert van meer dan 2000 jaar vóór
Christus, dan zal 't voor den lezer niet lastig zijn te begrijpen, dat in onze
gewesten reeds plm. 3000 j. vóór Christus menschen aanwezig waren.
Laten wij ten slotte over de volkeren, die na dezen eersten tijd ons gewest bewoonden
nog prof. Schrijnen aan 't woord, waar hij zegt: "Over begrip en omvang van den term
"Kelten" verkeert men in het onzekere. Of wil met name den volksstam die kort na 1000
v. Chr. van uit het Zuiden ons land binnendrong, tot de Kelten kunnen rekenen, is
hoogst onzeker. Deze volksstam vertegenwoordigt de zoogen. "Klokkebekerkultuur", die
over een groot deel van Europa is verspreid geweest. Den naam ontleent deze kultuur
aan een eigenaardig vaatwerk, geelbruin van tint en uit de hand gevormd, terwijl het
vaasprofiel klokkevormig gebogen en eigenaardig versierd is.
Een ander volk, ook behoorende tot het rondhoofdige ras waren de Galliërs, die
omstreeks 300 j. v. Chr. in onze Zuidelijke provinciën de zoogen Hallstatt-kultuur
brachten. De eigenaardige urn dezer beschavingsperiode vertoont een min of meer
bollen buik, terwijl de rand daarin zeer geleidelijk overgaat óf er scherp op staat
en naaf buiten buigt. De ornamentlijnen zijn meestal zigzagvormig. Zulke urnen vond
men o.m. in Noord België in het Zuiden van Brabant en in ons Noord-Limburg. o.a, in
Wellerlooi, Afferden en omgeving.
Ook zijn vele plaatsnamen in ons gewest van Keltische herkomst, waarover wij later
zullen spreken. Alsmede over de volksstammen, die na de Kelten onze gewesten
binnendrongen.
6 augustus 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XII.
Na de volkeren, die wij als eerste bewoners onzer Limburgsche gewesten in bijdrage XI
hebben vermeld, volgden allengs, zoowel van uit het Noorden als het Oosten, groote
scharen van stamgenooten elkander op. Zij bevolkten hoe langer hoe meer de in ons
Nederland nog woest liggende streken. Het waren de Germanen, waarvan de sporen nog
hier en daar aanwezig zijn. Men onderscheid in den regel drie stammen: Friezen,
Saksers en Franken. Wij moeten dus thans gaan afscheid nemen van onze allereerste
voorvaderen, die eeuwen en eeuwen vóór Christus geboorte in ons land niets anders
deden dan jagen, visschen en vee telen, gekleed als zij waren in de huiden der
gedoode en geslachte dieren, met op hunne hoofden dragende ten teeken van fierheid en
kracht, het kopstuk der huid van boe of stier met de horens —; de beenen omwikkeld
met reepen van huiden, steeds meedragende op hunne roof- en zwerftochten of
optrekkende tegen lastige buren, hunne met steen aangespitste speren, aan den sterk
gespierden arm gebonden het uit hout vervaardigde schutsschild, of zwaaiende in de
knokige vuist de zware knots.
Wij laten eindelijk de Saksers ons land binnenvallen. Dat moet, naar de gegevens,
zoowat zijn voorgevallen kort na het begin onzer jaartelling. Zij waren blond en kort
van schedel. Onze Saksers hebben zich vermoedelijk in grooten getale over ons land,
van uit het Oosten, verspreid. Men ziet het aan 't Saksische vaatwerk, nog in onze
musea aanwezig, en waarvan er ook in onze Limb. gewesten zijn gevonden.
Overblijfselen van hunne taal vindt men nog het meest en het zuiverst bewaard in de
Graafschap (omstr. van Zutfen) en in Twente, alwaar ook nog het karakter-type te
ontwaren is. Vergeten wij niet te noemen hier de weefkunst, die daar in vollen arbeid
is, en eene echt Saksische huis-industrie was. In onze provincie Limburg zijn ook nog
Saksische mengbevolking en mengdialecten overgebleven, waarover later.
Na de Saksers vinden we restanten ook van het Frankische ras, dat omstreeks 300 na
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Chr. tusschen Maas en Rijn deze gewesten binnendrong. En nakomelingen van dezen stam
vindt men nog heden ten dag o.m. ook in ons Limburg. En in Zuid( en Midden-Limburg
wonen de afstammelingen van de in ons kaartje (zie XI) aangegeven volkeren. De
huisvesting dezer diverse stammen voor de andere prov. van ons Vaderland blijven
buiten ons Limb. bestek.
Gaven dus voornoemde volksstammen met hunne zeden, gebruiken of levenswijze den
eersten stoot aan ons te verzamelen materiaal voor de studie van 't volkswezen, een
machtiger invloed op de geheele volkskultuur is echter uitgeoefend door de thans voor
ons voetlicht tredende Romeinen. Volgens wij bij het veroverend binnenrukken van
dezen volksstam in ons land onze Nederl. Geschiedschrijvers, prof Blok, den
historicus Halma, onze Limb. geleerde prof. Schrijnen, den navorscher Ort, e.m.a. dan
vonden de Romeinen, toen zij hier de heerschappij gingen uitoefenen, reeds de
Germaansche en Keltische volksgroepen. Er waren reeds de Bataven en Kanninefaten,
Friezen; de groote stam der Menapiërs was in N. Br. en een gedeelte van ons tegenw.
Limburg. Dat waren gekruiste Kelten en Germanen. DeToxandriërs waren in N. Br., de
Aduatikers in Luik en omgeving (Belg. Limburg3. De Eburonen om Maastricht en Tongeren
waren van vrij zuiver Germaansche afkomst
Door den inval der Romeinen en hunne onmiddellijke overheersching werd om te beginnen
het nationale gevoel meer opgewekt. Dat was een groote stap naar de volkscultuur.
Immers in de 2e en 3e eeuw na Chr. vnden wij die kleinere volks-stammen al tot groote
volksgroepen aaneengesloten.
Het kostte wel veel moeite, langen strijd en tallooze offers, om al die rassen en
stammen onder één scepter te krijgen. Ja totaal onwillige en koppige stammen werden
tot dat doel eenvoudig uitgemoord. Want geduld kenden deze oermenschen niet. Het
moest in die opzichten barsten of buigen. Wie niet hooren wilde, moest voelen. En
toch moet worden erkend, dat Rome s heerschappij al deze landen ten zegen is geweest.
Tot voor hunne komst waren onze dierbare voorvaderen niets meer dan natuurvolken, als
meer door ons omschreven. En dit werd al geheel anders. Dat bewijzen ons immers de
opgravingen uit de Romeinsche beschavingsperiode. Gaat naar de musea en ziet daar de
interessante verzamelingen van: urnen, potjes, schaaltjes, lampjes, bordjes en
borden, flesschen, kommen, munten, wapens enz. wat alles vóór hunne verschijning in
beschaafde vormen onbekend was.
Denken we verder aan de grachten en kanaaltjes, die in korten tijd overal gegraven
waren, aan de beschermende dijken, die werden opgeworpen, aan de bruggetjes on
bruggen, die over watertjes on rivieren werden gelegd, aan de Romeinsche heirbanen,
die wij nog thans weten aan te wijzen, aan de burchten, kasteelen en andere
versterkingen, die alom verrezen.
Het is een uitgemaakte waarheid, dat zich uit de bestendige kasteelen, die aan de
heirbanen werden gebouwd, een gestadige passage,, een belangrijk handelsverkeer
ontwikkelde, en als gevolg daarvan druk bezochte kleinere en grootere plaatsen.
Is 't dan nog aan eenigen twijfel onderhevig, hoe zich allengs meer veeteelt, meer
landbouw, meer nijverheid on handel moesten ontwikkelen, met den aankleve van zucht
en liefhebberij naar productie. Als een natuurlijk gevolg hiervan kwam de thans nog
in onze prov. zoo bloeiende potten- pannen- en tegelbakkerij. En als merkwaardige
herinneringen aan die vaste kasteelen der Romeinen werden nog vaak hier en daar
overblijfselen dezer voor de kultuur sprekende monumenten opgedolven. En getuigen van
den invloed der Romeinsche kultuur vinden wij ook nog in onze reeds gedeeltelijke
besproken oude boerenwoningen. In 't voorbijgaan willen we ook nog noemen eenige
overgebleven van 't latijn geleerde woorden, daar ook zij nog ervan spreken, hoe
Rome's invloed op onze taal heeft ingewerkt tegel, zegel, wijn, triomf, kolonie,
keizer, kelk, poort, borg, paleis, kerker, enz.
Toch heeft de Romeinsche beschaving hier ook haar einde genomen, na enkele eeuwen.
Maar als een der schoonste en voornaamste overblijfselen moeten wij ten slotte toch
noemen het door haar her verspreide, beter gezegd, gevestigde Christendom.
Dat toch is niet meer kunnen verdrongen of vernietigd worden. Dat christendom moeten
wij dus beschouwen als 't uitgangspunt van inwendige beschaving des menschen, van
opheldering en vernieuwing, zoomede voortzetting van 't eenmaal door de Gods-idée
geïnspireerde besef der waarheid. Hoe ook aangevallen, bedreigd, zelfs verminkt, het
Christendom heeft den drang der tijden weten te doorstaan. (Lees hiervoor ook mijne
opstellen In het tijdschrift "Opgang"). Als wij de gevonden oudheden in vele streken
van ons land mogen gelooven, dan dagteekent het Christendom hier reeds van voor het
jaar 400. Kort daarna echter (zie de diverse Lexicons alsmede Halma) heeft 't voor
goed lijn intrede in onze gewesten gedaan, vanaf 't Zuiden breidde 't zien uit naar
't noorden. Wij weten immers hoe de H. Servatius in Tongeren's omstreken het woord
Gods begon te verkondigen, en wiens zetel toen naar Maastricht werd overgeplaatst;
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hoe meer andere geloofs-predikers, als de H. Lambertus, de H. Landoaldus, de H.
Willibrordus, de H. Wiro, Plechelmus en Otgers, de H. Christoffel, e.m.a. Heiligen
later in deze gewesten te volle actie zijn geweest. — En daarna heeft zich te deze
gewesten blijvend en voor goed het Christendom onder de Karolingers gevestigd.
20 augustus 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XIII.
Wij vermeenen thans over de praehistorie onzer M. Limburgsche streek in de vorige
bijdragen genoeg te hebben gezegd, zoodat wij komen tot de beschrijving van het
dorpsgebied. Hoe moeten wij de nederzetting der bevolking van een land of van een
bepaald gebied in dorpen en steden verklaren? Al ras komen wij hier tot de
wetenschap, dat men verband te houden heeft en het de natuurlijke gesteldheid van den
bodem, alsmede met het karakter en de eigenschappen den eersten stam eener
nederzetting of huisvesting. Daaruit verklaren zich naderhand ook vele volkslevens en
folkloristische begrippen. Wij weten nu eenmaal, dat de stam der Germanen meestal
leefde van visschen, jagen en vee telen. Deze wijze van leven bracht met zich mede
een zwervend rondtrekken of nomadiseeren van de eene plaats naar de andere, zoodat
dit aanleiding gaf tot het vormen van familie- of geslachten-groepen. Want eigen
bezit, beter gezegd, privaat eigendom bestond toen nog niet. De wereld voor hen
behoorde zoowat aan iedereen, die er gebruik van wilde maken. Men nam gezamenlijk een
groote, onverdeelde plak grond, wat naderhand genoemd werd een "marke", wat grensland
of een gebied voor bepaalde afgrenzing omsloten, beteekent. (Vergelijk de oudSaksische en oudhoogduitsche Marka en marcho). Ook wij vinden dit oude Nederlandsche
marke nog terug in "markgraaf", "markeboek", "markgenoot", "markies". Wanneer zoo'n
stuk grond dan ten slotte na gemeenschappelijk gebruik niets meer opleverde, nam men
zich daarvoor een ander in de plaats en trok heen. Als echter eindelijk een ander
familiehoofd een zekere oppervlakte gronds tot bewerking of bebouwing kreeg, ontstond
daaruit het begrip van privaat-bezit. Dat bepaalde zich echter in hoofdzaak tot den
bouwbond of beter, het akkerland. Alle andere oppervlakten gronds zooals hei, veenof moerasgrond, bosch en weiland werden blijvend gemeenschappelijk in gebruik
gehouden. Het recht hierop ging later over op de nakomelingen der eerste bewoners.
Dat het zoogenaamd gemeenschappelijk grondbezit nog eeuwen daarna is blijven bestaan,
bewijst in eenige streken de overgebleven "stoppelgang". Deze bestond hierin, dat na
inhalen van den oogst iedereen het recht kreeg zijn vee over den akker te laten
loopen. Welke rechten ook nog in Roermond voorkwamen onder den naam landrechten, die
aldus luidden: "Alle erfschap van akkerand, dat onbezaaid ligt, is den kerspelluiden
met schapen en varkens te bedrijven gemeen, tenzij dat het ware besloten, wat geenen
scheper of zwijn geoorloofd is, besloten kamp te openen en te bedrijven, enz." — De
loop der eeuwen heeft dit alles echter gewijzigd.
Als wij nu eindelijk de nederzettingen in dorpen toet verstand nagaan, heerscht
daarin een groote verscheidenheid. We komen dan tot "komdorpen" of nederzettingen,
geformeerd zonder eenig plan, d. i. door elkander liggende huizen. Verder
"eschdorpen", dat zijn huizen op droge hoogten geplaatst, of aan den rand van een
bosch of groot woud, of bij een vischrijk veen of moeras, waaraan nog herinneren
zoovele dorpsnamen, uitgaande op: hout, holt, horst, loo, rode, roij, rade, raij,
enz. — Oorspronkelijk maakten de Saksers en de Franken zich een woning op een open
plek in een bosch, en ten slotte lagen er talrijke dier primitieve woningen in het
woud, waarna de boomen eindelijk werden uitgeroeid, en de overgebleven huizingen toch
een aaneengesloten geheel vormden. Nog waren er zoogen. "terpdorpen", hoofdzakelijk
in Friesland en Groningen en Drente, oorspronkelijk gebouwd op hoogten; alsmede
"rijdorpen" langs wegen en kanalen of ook de daarmede overeenkomende dijkdorpen. —
Maar onze Limburgsche gewesten kwamen meestal voor deze verzamel- of bouworde niet in
aanmerking. Wij, of beter, onze streken, gaven meer het aanzijn aan de zoogenaamde
"groepdorpen". Deze ontstonden in hoofdzaak door den drang der bewoners om in
grootere of kleinere groepen bij elkander te wonen, zonder daarom aan elkander
verwant te zijn. Dat is het zuiver Frankische type. Het zat in den levendigen,
socialen aard der voorvaderen. Men vereenigde zich gaarne tot gehuchtjes, tot
dorpjes, tot dorpen en vlekken. Zoodoende had ook het in bezit nemen van den bodem op
kleine schaal plaats, en de nederzettingen vormden zich op strooken langs bosch en
beek, langs water en wei. En behoeft het dus niemand te verwonderen, dat er een
groote versnippering van grond plaats had in akkertjes, in kampjes (vergel. op 't
Kamp, de Kemp; Mössekamp; enz.), in hoekjes, in strookjes enz., liggende soms
verstrooid of verspreid door elkaar. Ieder breidde op zijn manier zijn plekje en
lapje gronds uit, of trachtte zich een brok te ontginnen. Vandaar dat de bezitters of
bewoners in hooge mate gehecht werden aan die eigen plek hunner inwoning.
Ten slotte houden wij nog over te bespreken de eigenaardige nederzetting, meer bekend
onder den naam van "afzonderlijke hoeven", die met hun bijbehoorende landerijen, wat
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ons Limburg betreft, een Saksisch of Frankisch karakter dragen, zij liggen
geïsoleerd, en als 't ware hier in daar neergeplant. Zij, d. i. deze streek der
afzonderlijke hoeven begint hier ten noord in van Roermond en volgt eene lijn steeds
noordwaarts, hoewel wij ze ook vinden hier en daar in de zuidelijke dalen der Geleen,
Geul, en Worm. Het eigenaardige dezer oude nederzettingen is niet geweest het model
of de bouwtrant der huizing, maar wel het erf om de woning. Gewoonlijk liggen
daaromheen de bijbehoorende landerijen en kampen alsmede weilanden en boomgaarden,
afzonderlijk omgeven door heggen of greppels, ook wel eens door lange hagen of
kringen van hak- of kreupelhout. Langs zijpaden of binnenwegen moet men die hoeven
bereiken, en langs allerhande zijwegjes en dwarspaadjes, soms kruiselings over elkaar
getrokken, gaat ook de bewoner naar kerk of dorp of stad. Zelden ligt er een hoeve
langs den hoofdweg. Gewoonlijk droeg en draagt nog zoo'n hoeve haar eigen naam,
afkomstig meestal van den eersten bewoner of herinnerende aan de wijze van ligging
der huizen. In weerwil van elke wisseling van bezitters blijft de oude naam aan het
gebouw gehecht.
Terugkomend op de vele dorps-nederzettingen in de een of andere streek, vormden
meerdere van deze dorpen ook wel eens een stad, en enkele onder hen bewaarden den
echten, ouden, Germaansche stempel.
Wij zouden ten slotte nog een heel uitgebreid opstel kunnen schrijven over de thans
aan de beurt zijnde afdeeling van 't gebied onzer volks-cultuur, nl. de
boerenwoningen of de eenvoudige volkswoning, omdat wij tot hieraan bij de
verhandeling over dorp en dorpsgebied niet verder kwamen dan tot de oppervlakte van
ons volksbestaan. Wij kregen immers met onze studie over de diverse nederzettingen
geen inzicht in het leven des volks. En het hart van dat leven, de intieme haard van
dat bestaan, is toch het huis, zoo leert ons Dr. Schrijnen. En wij volgen hem daarin
nog een oogenblik met deze woorden: "hoe heeft ons volk op Nederlandschen bodem zich
zijne heemstede gebouwd, ter berging en ter schutse van zich en zijn gezin, ter
berging van veestapel en moeizaam verworven hooi- en vruchtenoogst? Hoe hebben onze
voorvaderen dit heem geformeerd, ten einde er hun welbehagen te vinden?"
Ja, het is een waarheid, en dit zal ieder lezer met mij eens zijn, dat in de
boerenwoning, d. i. het eenvoudige landelijke huis, het volkskarakter zich het
allerduidelijkst uitspreekt. En dat in zulke woningen het karakteristieke, het
eigenaardige van het volk het meest tot zijn recht komt. De volkskunde put daarom ook
steeds de meeste wetenschap uit de oude, echte, eenvoudige landsche woning.
Om echter een geheel ontwikkeld beeld te hebben ook onzer Limburgsche boerenwoningen,
het historisch ontstaan enz., daarvoor zouden te veel kolommen noodig zijn. In ons
Limb. Jaarboek gaf indertijd de heer C. L. van Balen interessante bijdragen. Om uit
te zoeken, welke huizen behooren tot het Saksische type, die ook nog in onze
provincie aanwezig zijn, of het Frankisch-Keltische, ook wel lang gevel-type genoemd,
bijna door geheel Limburg verspreid, of het Frankisch-Romeinsche type, d. i. de
zoogenaamde Zuid-Limburgsche hoeve, beginnende ten Zuiden van Venlo, o, wij zouden
voor de goede orde, van alle eene teekening moeten geven.
Wie van deze oud-Romeinsche typen meer wil weten, of daarin uit 'n oudheidkundig
oogpunt veel belang stelt, verwijs ik naar de mededeelingen der zoogen. Romeinsche
villa's, bij vondsten herhaaldelijk gedaan door de geleerden Dr. Goossens en Dr.
Holwerda.
Wat echter betreft de inrichting dier huizen (d.w.z. onze boerenwoningen) in verband
met onze bijdragen over volkskunde, daarop komen wij later terug. Wij laten thans
volgen de typen van ons volk en zijne kleederdrachten.
27 augustus 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XIV.
Het is ons een groot genoegen hier te kunnen mededeelen, dat de belangstelling onder
't lezend publiek in onze rubriek nog steeds stijgende is. Zoo ontvingen wij
andermaal interessante bijdragen van de H. H. Georges Mertens te VAALS; P. Stappers
te NUTH; W.K. te Helmond; Albert V. te Nijmegen; H. Sm. te V., en een bezoek van den
WelEerw. Heer Wijnen, Pastoor te Holback in Denemarken, die uitermate beangstellend
als hij schijnt te zijn voor ons werk, alsmede blijk gevende van uitgebreide kennis
op 't gebied der folklore, ons toonde, hoe de Limburgsche volksverhalen, legenden,
etc. werden overgenomen in de Deensche bladen door een Deensch schrijver Carl
Kjersmeier die dus blijkbaar de Nederl. taal machtig is. Nog ontvingen wij een ter
zake dienende mededeeling van den heer H. Hacking te VAALS, over de oude schutterij,
terwijl de Heer Jos. Sijstermans uit Lanaeken, uit waardeering voor onzen arbeid ons
twee humoristische liederen in Maastrichtsch dialect, van zijne hand, toezond. Aan
allen onzen vriendelijken dank.
Thans zetten wij onzen arbeid voort met te keuvelen over de diverse volkstypen en
hunne kleederdrachten. Deze all vinden wij natuurlijk het meest oorspronkelijk
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bewaard bij de bewoners van het platte land, daar kruising door vreemd bloed vooral
voorkomt in de steden.
Omdat wij hier dus te maken hebben met Somatologie of de leer van het menschelijk
lichaam, zullen wij onze eerste beschouwing erover betitelen met:
SOMATISCH VOLKSTYPE.
Wij weten dienaangaande reeds, dat de bevolking van Nederland, dus ook de Limburgsche
voor 't meerendeel behoort tot het Germaansche en ook tot het Keltische ras.
De Teutonen of Germanen waren lang van hoofd, blond van haren, grijs-blauw van oog en
van flink opgeschoten gestalte.
De Kelten (ook wel Alpinen) waren kort van hoofd, rond van schedel, hadden donkere
haren en bruine oogen en waren iets minder forsch van lichaamsbouw.
Uitvoerige verzamelingen over deze eigenschappen heeft prof. Bolk indertijd gemaakt,
ook in de verschillende provincies van ons land. Eveneens prof. Gallée, meer door ons
genoemd, hield er zich lang mede bezig, en zoo zullen wij aan hunne navorschingen een
en ander ontleenen.
Hoe meer men naar de Zuidel. gewesten komt, hoe minder talrijk bemerkt men het lichte
oog, en in de provincie Limburg ziet men dat het allerminste. Daar komt het
bruinoogige type meer voor.
Maar de ontstane wijzigingen en veranderingen in verband met de primitieve typen zijn
het gevolg geweest van de vermenging van het alpine type met het Teutonische,
noordelijke en Friesche type. En deze ras-vermenging is in hoofdzaak in de 16e eeuw
op min of meer groote schaal aangevangen.
Op grond van deze kruising wordt beweerd, dat de Zeeuwsche bevolking eene der
schoonste van Europa is geworden.
Het Alpine-type zou het zuiverst bewaard zijn gebleven in de omstreken van Venlo.
Verder beweert Dr. Schrijnen, dat het oorspronkelijke brunette-type het best bewaard
bleef in Zuid-Limburg, wat voornoemde geleerde in verband meent te moeten brengen met
den invloed der Romaniseering.
Denzelfden overgang van typen in kleur en gestalten meenen de Belgische geleerden ook
te kunnen waarnemen, gaande van het Noorden naar het Zuiden.
Na het Somatische in een volkstype volgt het psychische, of duidelijke gezegd het
volk, het type, waarin de ziels-eigenschappen aan het woord zijn. Wij willen niet te
lang blijven stilstaan bij het bedaarde, stroeve, stijve of flegmatische in den
Noord-Nederlander, maar ons bepalen bij wat men den zuidelijken bewoner nageeft in
dezen. Dit mag men wel zeggen van den Nederlander in 't algemeen: dat onze natie zich
kenmerkt door eenvoud godsdienstzin en huiselijkheid.
Tusschen Noord- en Zuid-Nederland is echter groot onderscheid te ontwaren, wat
betreft volksaard en karakter. Wel draagt het Noorden meer den stempel van
bedachtzaamheid en bezadigheid, terwijl het Zuidelijk deel zich meer kenmerkt door
luchthartigheid en zorgeloosheid, veelal bronnen van lichtzinnigheid. Maar ook
bezieling, durf, onderneming, zijn den Zuidelijken bewoner niet vreemd. Daarbij is
hij bijzonder gastvrij, gemoedelijk, soms luidruchtig in vreugde.
We mogen hierbij niet vergeten te vermelden, dat de inwerking van den godsdienst veel
invloed kan hebben op den levens- of volksaard. Vergelijk als zoodanig eens den
somberen, zwaarmoedigen levenszin van den streng Calvinistischen Noordelijken bewoner
en den stuggen N.-Holl. protestant, met het opgewekte, het levenslustige van den
Roomsch Katholieken Zuidelijken bewoner, d.d. van den Limburger of den NoordBrabander. Laten wij hier even inlasschen, wat de geleerde Dr. van Ginniken in zijn
"Handboek der Nederlandsche taal" over onze Limburgers zegt:
"De Limburgers, zoowel Zuid als Noord West als Oost, zijn de Italianen in ons land. Juist als
hunne oude stamgenooten bij Keulen, zijn zij lichthartiger en vroolijker, veel beweeglijker
veel veranderlijker, maar ook veel rijker van geest dan de Hollanders niet alleen maar dan de
Noord Brabanders, Vlamingen en Antwerpenaars bovendien. Daarbij hoort en komt een levendige,
dolle verbeelding, zich uitsprekend in allerlei vertellingen en sagen, en soms ook wel eens in
tamelijk avontuurlijke daden. Veel aanleg voor zang en muziek. Ze zijn verre, van oppervlakkig
en gewoonlijk veel scherpzinniger en geestiger dan hun Noordelijke taalbroeders, die ze, fijne
menschenkenners als ze zijn, o zoo graag beetnemen; enz. Veel geleerden van grooten naam zijn
in Limburg geboren en getogen. In Limburgsche kloosters bloeien mystieke ? ietwat neiging tot
chauvinisme en opvliegende woede ontsieren dezen schoonen aanleg".

Wat de kleederdracht van den Limburger betreft, dat wil zeggen in de beteekenis van
nationale kleederdracht, heeft deze door de geheele provincie niets specifiek
eigenaardigs. Alleen het noordelijk gedeelte draagt den stempel van 't KeltischFrankisch gebied. In het zuidelijk deel is men overal tot de moderne kleeding, tot de
mode der groote magazijnen overgegaan. Den blauwen kiel ziet men niet meer, of
althans geheel sporadisch. Een enkel "pläkske" nog om het hoofd van een besje.
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Doorgaans dragen de mannen knevel of baard terwijl meer in 't Noorden de mannen nog
al veel gladgeschoren gaan.
Verder bestaat in Noord-Limburg nog wel in vele dorpen de zoogenaamde Brabantsche
groote witte muts, met afhangende, gekleurde of versierde linten, eigenlijk
"huifmuts" geheeten. De manier van aankleeden met deze muts is wel zeer eigenaardig.
De vrouw strijkt allereerst de haren goed glad met water of haarolie, en trekt
daaroverheen eene zwarte ondermuts. Daarover gaat de huifmuts, die van "tuul" is
gemaakt, en hierop wordt weer de "poffer" gelegd, d.i. een groote tuil linten en
bloemen. Deze dracht is even mooi als kostbaar, en 't staat een mooi vrouwengezicht
inderdaad knap.
De tijd van de "falie," ook in M.-Limburg is voorbij. De eerste falie uit onze
kinderjaren was een stuk zwarte zijde waaraan een rand van franje, die om het hoofd
werd geslagen, terwijl over de borst twee slippen elkaar kruisten, in den vorm van
een boezelaar. Ik zag er onlangs nog een in een aangrenzend Belgisch dorp. Later
werden de falies ook gedragen, 't meest bij de begrafenissen in M.-Limburg, maar zij
waren niet meer van zijde. Zwart flanel kon evengoed dienst doen, ook zonder franjes.
Ook bij den kerkgang zag ik ze nog wel eens in een M.-Limburgsch dorp.
De echte Limburger kent het gebruik van kerkgang wel, d.i. volgens oud-katholiek
gebruik de gang eener kraamvrouw met haar kind naar de kerk, veertien dagen a drie
weken na de bevalling, al naar gelang de moeder zich sterk gevoelt. Later geschiedde
die kerkgang zonder het kind. In de kerk wordt dan de zegening voor moeder en spruit
afgebeden.
Er zijn historici, die deze falie van Spaansche afkomst noemen, daar ze wel iets weg
heeft van de bekende "Mantilla", die bij de Spanjaarden soms zoo kunstig gedrapeerd
kan zijn.
Wel wordt nog vrij algemeen door geheel Limburg door de vrouwen de zoogenaamde hanger
gedragen (in hoofdzaak door de Katholieken) waaraan het kruis wordt bevestigd.
Meerdere typische eigenaardigheden, als nationale kleederdracht, bij den M.Limburger, kennen wij niet. Immers de korte broek met gesp en zijden kousen het
zijden gilet, en de blauw lakensche jas zijn reeds voor lang van het tooneel, en de
daarop volgende nationale drachten verdwijnen eveneens hoelanger hoe meer.
Thans komen volksgodsdienst, geesten, spoken enz. aan de beurt.
3 september 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XV.
Het onderdeel der folklore, waartoe wij eindelijk zijn genaderd in onze bijdragen,
wordt door wijlen prof. Aug. Gittée genoemd de volksmythologie en hij verdeelde die
in 1 Godsdienst; 2 Duivel; 3 Kruis; 4 Vrijmetselaars; 5 Ingebeelde wezens (Reuzen,
Dwergen, Weerwolf, Alven enz.) terwijl Is. Teulinck dit voorname hoofdstuk betitelt
met: "Folklore mythologique" — dit verdeelt in 1 Culte et Folklore; 2 Folklore et
Demonologie; 3. Le monde des Sorciers et des esprits. De indeeling hieraan door onzen
Limburgschen geleerde Dr. Schrijnen gegeven, (het Hoofdstuk noemt hij De
Volksreligie) d.w.z. I. Volksreligie en geestenwereld; II De Volksfeesten, kan mij
beter bevallen, omdat in de beschrijving en daaruit volgende behandelingen meer
uitkomt, hoe het een een uit vloeisel was en is van het andere. Hij begint met te
zeggen, dat de Volksreligie uit het volk opgroeide onder den invloed van
Christelijke, maar ook van heidensche voorstellingen en begrippen. En het gevolg
werd, dat attributen van heidensche goden door het volle op Christenheiligen werden
overgebracht, dat heidensche legenden vaak met christelijke persoonlijkheden werden
verbonden. En ook dat het kerkelijk geloof putte uit het volks geloof of erop
steunde, als het de heidensche gebruiken kerstende, en somwijlen feestkring en
liturgie verrijkte met volksgebruiken. Zoodra echter het volksgeloof met het
kerkelijk geloof in botsing komt, ontaardt het in bijgeloof. Doch het is verkeerd,
zooals vele strikt neutrale of realistische schrijvers doen, om alle bestaande
volksgebruiken direct af te leiden uit het heidendom want ook ons kerkgeloof of onze
kerkreligie heeft hare naïeve en dichterlijke opvattingen die veelal eene innige
vroomheid en intensen godsdienstzin ademen.
Het spreekt als vanzelf dat voor ons te beschrijven gebied het animisme of het
toekennen van eene ziel aan alle dingen dus het zlelengeloof en zielenvereering eene
groote rol gaan spelen. 't Werd bij de oude Germanen veroorzaakt voor een groot
gedeelte door het geloof, dat een levensbeginsel, door den dood geweken, wederom zich
terugvond in alle dingen der omringende natuur. En zoo werden, om maar eens een
voorbeeld te nemen, berg- en windgeesten, water- en woudgodheden geboren. Zoo kwam
men er toe koningen en meer andere populaire verschijningen onder het volk in
spelonken berggaten, rotsen en kasteelen te laten wonen. Aldus werden de elfen
verklaard te zijn zielen van afgestorvenen, huizend in poelen, vennen, rivieren,
bosschen en bergen. Almede ontstonden de Witte Vrouwen, verblijvende in heuvelen en
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rookende hare eigenaardige pijpjes. Immers ook onze Limb. gewesten hadden eenmaal
hunne Witte Juffers, waarover zoovele volksverhalen.
En zij verschenen immers plotseling voor eenzaam dolende schaapherders en
"koejongens" (=koewachters) bij hunne kudden, liefst bij warmen zonneschijn of helder
maanlicht. Daar klopten zij dan het uitgetrokken vlas, en hielden zich daarna bezig
met hekelen en spinnen, of wezen menigeen eene plaats aan, waar een geldkist of
andere kostbare schat verborgen lag.
En wat waren zij in den volksmond maar schoone verschijningen in hare sneeuwwitte
kleeren of wit en zwart gestreepten rok, met lieve gele, groene of paarse schoentjes,
dragende aan een sierlijk koord op zij een bos sleutels, of een mandje met heerlijk
fruit, terwijl trots al die sierlijkheden de landman danig zich kon verschrikken voor
haar. En dansten zij niet in schoone lijnen en vormen te midden van Kerstnacht op
grafheuvels en terpen? Zoo zouden wij een mooi verhaal kunnen opdisschen van de Witte
Juffer van het "Gebroken Slot" bij GRUBBENVORST, uit de 17 eeuw, ons medegedeeld door
de inwoners van voornoemd plaatsje. Maar het verhaal zou te veel ruimte innemen.
Behalve de voren genoemde elfen, maakten van dit volkje nog deel uit de dwergen en
aardmannetjes, de kleine gebaarde, in 't grijs gekleede kereltjes, eveneens huizende
in heuvelen en bergen, overdag musiceerende of spelende in hunne onder aardsche holen
en gangen, 's nachts buiten uitvoerende hunne trippeldansen. Zij waren snaaksch maar
listig en sluw.
Heel dikwijls lazen wij immers, dat dit dwergenvolkje zich o.m. ophield in ECHT,
REUVER, GELEEN STEIN HOENSBROEK enz. Vandaar nog in deze laatste plaats de
"Auverberg". Nog vinden wij hen terug te ROGGEL op den top van den Krekelberg, te
HAELEN op den Pijpenberg, te NEERITTER op de Mössekamp, te HUNSEL aan de Mijsberg, te
STEIJL op den Spekberg, te VENLOO op het fort Beerendonk enz.
Het bewuste volkje was zoo verhaalde men ons vroeger, hulpvaardig en gedienstig,
bijzonder dankbaar voor verkregen gunsten. Zij schuurden soms op één nacht dan het
koper blank van een heele gemeente. Ik herinner mij nog uit mijn kinderjaren dat in
mijn geboortedorpje een besje 's avonds pannen en ketels buiten zette, die 's morgens
glimmend blonken. Het eenvoudige, goede oudje heeft echter nooit gezien, dat de
aardmannetjes daarbij den poetslap hanteerden, en dacht niet aan eene liefhebberij
van eenige snaaksche jongelui.
Dit volkje droeg echter meerdere namen, 0.a. auvermennekes alvermannekes,
bergmannetjes, heuvelmannetjes enz. — Nog vertoefde in deze streken een volkje dat
den naam droeg van Kabouters, die eigenlijk aan één en dezelfde woning gebonden
waren. Zij hielpen den landman bij 't akkerwerk, den molenaar bij 't scherpen of
bikken der molensteenen, den schoenmaker bij 't lappen enz.
Zij zijn echter voor goed uit deze streken verdwenen, omdat.... (zegt het volk) zij
het luiden der kerkklokken niet konden verdragen.
Het volk heeft ook druk zich bezig gehouden over de zoogenaamde meerminnen, ook al
nixen genaamd, of watergeesten. Onze oude Limburgsche vaderen noemden hen "waterman"
of ook al "man met den haak". Als kinderen vertelde vader ons dat de waterman een
groenen hoed ophad; dat hij ons, als wij te dicht bij 't water aan den oever kwamen,
met den haak naar beneden haalde, dat hij het bloed opzoog der verdronken menschen of
kinderen, en dan hunne zielen bewaarde in eene omgekeerde kruik — Tot zoover de
meerminnen.
Boschnimfen waren meer in België bekend, en in Duitschland "Moosfräulein" genaamd.
Hier hoorden wij daarvan nooit. Wel spraken onze voorvaderen van een door de lucht
stormend geestenleger, wat feitelijk de Wilde Jacht moet verbeelden, hoofdzakelijk in
winternachten als stormwind door de boomen huilt. Men vertelde ons dat dit
geestenheir bestond uit de zielen van ongedoopte kinderen.
Nog mogen wij niet vergeten te noemen den "Weerwolf" (Verevulf) of mensch- of
manwolf. (Afl. wolf en wêr=vir=man.) In het volksgeloof was het een toovenaar-mensch,
die zich door middel van een zoogenaamd wolfshemd (zwart buis of haren riem) hem door
den duivel verstrekt, in een wolf kon veranderen, vooral met St. Jan of om Kerstmis.
Hij sprong den argeloozen wandelaar of reiziger bij duisteren avond plotseling op den
rug, en liet zich een heel eind ver door zijn slachtoffer dragen.
Wie echter de gelegenheid had blank staal op hem te werpen, deed hem terstond weer in
een menschengedaante veranderen. Ook in ons Midden-Limburg heeft hij zijn streken
uitgehaald. Welters vertelt ons, dat eens een jager in het Fazantenbosch bij Ohé en
Laak op jacht was. Op eens zag hij voor zich een reuzen-wolf, die hem wilde
verscheuren.
De jager weerde zich echter bijzonder moedig, en bracht den wolf een diepe wonde in
de zijde toe. Daarop vluchtte het verschrikkelijke beest. De jager volgde echter de
bloedige sporen van den vluchteling, die hem brachten tot bij een kleine hut, waar
hij, binnen tredende, zag, hoe eene vrouw haren in de zijde gewonden man verbond.
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Daardoor kwam de jager aanstonds op de gedachte, dat hij was aangevallen door een
weerwolf. Hij gaf 't geval bij de politie aan, en de schuldige bekende volmondig.
Daarop werd de "weerwolf" levend verbrand.
Aan deze verschijning nauw verwant is de "mare" of de nachtmerrie, wat beteekent
nachtspook. "Het volk schreef deze nachtelijke kwelling dikwijls toe aan heksen of
aan den duivel. Maar zij plaagden ook wel het vee op stal. Men meende vroeger zoo'n
"maar" wel eens op heeter daad betrapt te hebben, ook hier in Limburg.
In Heerlen vond men ze dan onder het paard in de gedaante van een oud wijf, bezig
zijnde, het haar uit te kammen. Van deze ziekelijke verbeelding heeft ook de
Limburger nog overgehouden de zegwijze: Ich wol, det dich de "maar" reej". De
uitdrukking moet eene verwensching beteekenen. Het volk kende ook afweermiddelen voor
de "mare." B.v. een kaars laten branden of de schoenen omgekeerd voor het bed
plaatsen. En de marentak (viscum album) houdt de nachtmerrie uit de stallen.
Tot de Germaansche mythologie behooren verder nog de werkzaamheden der heksen,
dwaallichten, vuurmannen, spoken en spookdieren en de reuzen, waaraan wij eene
volgende verhandeling willen wijden. De lezer zal 't ongetwijfeld met ons eens zijn,
wanneer wij beweren, dat deze mythologie in een zeer nauwe betrekking staat tot onze
hedendaagsche folklore.
Gaarne zouden wij voortaan zien, dat met ons briefwisselende belangstellenden hun
naam voluit onder hunne brieven zetten. Er moet allicht eens een particulier antwoord
of opheldering gegeven worden, en dat kunnen wij niet altijd in dit blad of onder
onze opstellen plaatsen.
10 september 1921 Over Limburgsche Volkskunde. DE HEKS. XVI.
De heks behoorde tot de spookachtige wezens, en zij is dat, helaas, voor velen op
enkele plaatsen nog.
De oude volkeren hadden hunne waarzegsters, deze hadden een zekere autoriteit, en dit
gezag had zijn godsdienstigen ondergrond, daar zij werden geacht den wil der goden te
verklaren en te kunnen bepalen, welke dagen geluks- en welke ongeluksdagen waren.
Het heksengeloof was alzoo met christelijke bestanddeelen vermengd, alhoewel het zijn
oorsprong moest vinden in het heidendom, vooral voor de allianties, die de heksen
hadden met den duivel. Er zijn nog volkeren, die gelooven, dat in elke heks een
helsche of booze geest schuilt, die de macht heeft het lichaam bij nacht te verlaten,
en zich dan te veranderen in een kat, een pad, een kraai, een vlinder, enz. Zij, die
meer geloovig ?ch noemden, dachten daarbij aan kwaadgezinde zielen van afgestorvenen.
Het is verder bekend, dat de oude Germanen (dus ook de oudste bewoners onzer
gewesten) het toveren beschouwden als eene bijzondere gave der vrouwen, die ook na
haar dood hare macht behielden en die ook tot uiting brachten. Zoo ontstond ook het
volksgeloof aan de samenkomst in aardsche vrouwen met de geesten. Waarom anders
hadden die aardsche heksen de macht om op een bezemsteel, op een bok of spinnewiel
door de lucht te rijden, om daarna hier of daar aan en algemeene vergadering mee te
doen?
De voornoemde oude waarzegsters werden later ook al genoemd haghe- of hagedissen;
(immers de heks kon deze gedaante aannemen), heggemoeders; (in een oud boek zag ik
staan: heg?che moeders, zoodat dit woord dus wel wortelverwant kan zijn met "heks");
tooverkollen; konkelwijven; konkelaarsters; konkels; varende wijven of vrouwen;
helleveeg; feeks; weermaaksters en "zwarte prieë".
De hieruit dus gedistilleerde "heksen" konden (volgens 't volksbijgeloof) wind en
storm maken; de vruchten bederven; onzen vijand laten verdrogen of verdorren. Hiertoe
werd de graszode, waarop de vijand had getreden, uitgestoken om ze dan in den
schoorsteen te hangen. Zij konden het vee doen droog worden; de kwade hand op den
mensch (zie mijn verhaal, vroeger in dit blad over "Kobus en de kwade hand") leggen;
zij konden iemand vol ongedierte brengen, kinderen ziekelijk maken (wat ontdekt moest
worden in de kransen of figuren der veeren in het hoofdkussen). Zij gebruikten eene
soort niet na te maken zalf, waarmede zij zich aanstreken en dan aanstonds
veranderden in een kat, een muis, een bonte kraai, een vleermuis, een vlooi, eene
vlieg, enz. Kreeg de boerin na het karnen geen boter, de heks was de schuld.
Daartegen werd dan een ploegijzer gloeiend gemaakt en de naam eener verdachte heks
uitgesproken. Deze heks zou dan onuitstaanbare pijnen lijden.
De oude volken meenden de zoogenaamde heksen-vrouwen te moeten kennen aan hare
platvoeten, druipende oogen en neuzen en vergroeide wenkbrauwen. Een echte heks kon
ook niet over een bezemsteel heenstappen; evenmin over een kruis, al was dit ook
gemaakt van twee over elkander liggende voorwerpen.
Men kende middelen tegen heksen-machten, en de boer hing wel eens en hoefijzer boven
zijn veestal. Dat was in den ouden tijd, en enkelen doen het nog. Maar hoe denkt de
lezer dan over het hoefijzer en het poppetje of het aapje, dat automobilisten en
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De heksen hadden ook hare verzamelplaatsen. Dat waren meestal, na middernacht altijd,
toppen van heuvelen, weiden, oude galgenheuvels of galgenbergen, onder breedkruinige
lindeboomen en eiken. Immers de Hommelheide bij SUSTEREN, waar men ook
"heksenkringen" vindt, was een verzamelplaats en een bekende dansplaats, maar de
MOOKERHEIDE was wel de plaats der hoofd-conferenties.
Er zijn historici, die beweren willen, dat deze voornaamste plaats van bijeenkomst
der heksen voor een ballingsoord is gehouden, omdat vooreerst Lodewijk van Nassau
aldaar in 1574 een zoo groote nederlaag moest ondervinden en tegelijk zijn dood vond.
De plek werd daardoor de beruchte Mookerheide, ook wegens den aldaar gevierden
"heksendans". Vandaar, dat nog de Limburger zegt tot iemand, dien hij liever met de
hakken ziet dan met de teenen: "ich wol, des te op de Mookerhei zoots".
De dagen der bijeenkomst waren veelal St. Jans- en ook St. Bartelsdag. Dat waren bij
onze voorvaderen gewoonlijk ook de gerechtsdagen.
Maar de heksen konden, volgens onze opsporingen uit oude tijden, soms aardig huis
houden. Laten wij maar eens noemen "Heldewé's Wagen" te SITTARD, waar een voornaam
man, Heldewé geheeten, bij zijn terugkeer van de reis alle kostbaar huisraad door
elkaar geworpen vond. Aan de munters in den Pannen-oven bij ECHT, waar de zwarte
kater met gloeiende oogen plotseling tusschen de spelers verscheen. Aan de
geschiedenis der Heks te WELL. Aan den klokkenkuil te SWOLGEN, enz.
De bovengenoemde dagen van bijeenkomst der heksen heet de heksensabbath (30 April,
Walpurgisnacht). Op dien dag mag de naam Gods niet uitgesproken worden. De
volksverhalen, waarin katten, kraaien e. m. a. dieren werden gewond, waarvan later
bleek dat het heksen waren, zijn buitengewoon groot. Er zou een boekdeel mede te
vullen zijn, en ook onze Limb. gewesten hebben daaraan meegedaan. Als men dan na
zoo'n verwonding 's anderdaags het slachtoffer ging zien, was dat meestal een of
andere vrouw.
Gebeurde het (en zulks komt nog ten huldigen verlichten dage voor) dat een kind. of
wel een of ander waardevol dier door den invloed eener heks was "behekst", dan werd
met den patiënt consult aangevraagd bij den een of anderen bekenden heksenmeester of
heksenbanner, en werd het slachtoffer "belezen" of op sommige plaatsen "overlezen".
Eigenaardig is het te weten, dat de heksen geene macht hadden over het varken, het
lam en de duif.
Het spreekt van zelf, dat alle deze ongelukken, ziekten, verschrikkingen, tegenspoed
enz. van lieverlede onder 't volk een grooten afschuw en haat deden ontstaan tegen de
wezens, die als de onmiddellijke oorzaak daarvan werden beschouwd. Voegen wij daarbij
de godsdienstgeschillen, de algemeene ellende, de door berooving en stelen
voortdurende onzekerheid van personen en eigendommen, de verwildering der zeden in
die tijden, dan kan men volmondig aannemen, dat deze haat zich van lieverlede
ontpopte tot geschillen en tot de zoo beruchte heksenprocessen, waarvan vooral de 17e
eeuw ons een zoo gruwelijk boek ontsluit.
De bekende historicus Habets zegt ons, dat men in onze oudste wetten tevergeefs zoekt
naar eene strafbepaling tegen tooverij en hekserij. Het is bekend dat echter later
(16e eeuw) de misdaad van hekserij als eene hoogst crimineele zaak werd beschouwd,
zoodat de zwaarste straf, die des vuurs, op de heksen werd toegepast.
We hebben hier de plaatsruimte niet, om over deze schepengerechten en over de
halsgerechtorde lang uit te weiden, maar volgens Fr. Nettesheim (Kronijk der stad
Roermond) werd op
 24 Sept. 1613 Trijntje van SITTARD, moeder van een twaalfjarig
meisje uit ROERMOND, op het zeggen dezer laatste van tooverij beschuldigd en gevangen
genomen. Zij maakte op de pijnbank in haren angst eenen zekeren "meester Jan" uit het
naburige Ool bij Roermond, bekend als aanvoerder der toovenaars en toovenaressen, en
behalve hem nog een menigte andere personen, welke men aanstonds gevangen nam.
Meester Jan klaagde nog 41 vrouwen uit ROERMOND, SWALMEN, Wassenberg en Stralen als
tooverkollen aan, welke ook in zijn ongelukkig lot deelden; 64 personen werden tot
den brandstapel verwezen!! Het getal der te Roermond gerechten bedroeg volgens de
verklaring van den schout Christoffel Brantz ongeveer 40. Op bevel van den magistraat
werden dagelijks twee hunner "tot pulver verbrand".
Ten slotte willen we nog aanhalen, dat gelukkigerwijze de naam "heks" in onze
gewesten hoogst zelden meer gehoord wordt. Slechts nog eens als spot tegenover 't een
of ander besje (of als aanduiding van een vinnig meisje of vrouw. Red.) en als
hoofdrol in de te Roermond zoo populair geworden Opéra Bouffe van Emile Seipgens,
"Schinderhannes" genoemd. Wel heeft, om met Jos. Habets te spreken, ongeloof en
vrijgeesterij in de laatste jaren bij velen de plaats ingenomen van 't bijgeloof, en
zoo wordt de eene kwaal door een andere nog ergere vervangen.
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Een enkel spreekwoord is ook nog van de heksengeschiedenis in onze gewesten blijven
hangen: Als 't regent en de zon schijnt, slaat de duivel zijn wijf, of is 't kermis
in de hel. "Dai

man kan hekse" voor: hij voert een werk spoedig uit, en ook: "Det is
heksewerk"=moeilijk te verrichten.
17 september 1921 HET DWAALLICHT, DE VUURMAN EN HET SPOOK. XVII.
Tot het, zooals onze oostelijke naburen dat noemen "dämonische Reich" of de door onze
folkloristen genoemde animistische groepen behooren nog de dwaallichten, de vuurman
en het spook.
Wie onzer in zijne jongelingsjaren hoorde daar niet eens van spreken? Men vertelde
ons toen, dat die geheimzinnige, ronddolende lichtjes bij donkeren avond en nacht
over de graven van afgestorvenen, of althans geheel in de nabijheid van kerkhoven,
moeten zijn de zielen der dooden, die zich als vlammetjes boven de aarde vertoonden.
Meestal moesten dat verbeelden de zieltjes van kinderen.
Er zijn streken, b.v. in 't Noorden van ons land, en bij onze Duitsche Rijnburen, dat
het heetten te zijn de zielen van hen, die in hun graf geen rust hadden wegens een of
ander misdrijf, zooals het verzetten 's nachts van de grenspalen der landerijen,
zoodat deze dan voor dien misdadiger grooter oppervlakte hadden gekregen, of wegens
't 's nachts bijploegen van bouwgrond, ook ter vergrooting van eigendom.
Nog waren er menschen, die geloofden, dat daar, waar een dwaallichtje het vaakst zich
ophield een schat moet verborgen zitten. Dat was dan meer "het blauwe vuurtje."
En ook wilde men beweren, dat het dwaallicht trachtte den wandelaar te misleiden en
van den weg af te brengen naar een waterpoel of moerassig ven.
Dan weer was het de ziel van een ongedoopt kind, die met te huppelen in de richting
ven een waterpoel den reiziger of wandelaar smeekte om in dat water gedoopt te
worden.
Hoe vaak hebben wij ons, en mogelijk meerderen met ons, in onze kinderjaren laten
wijsmaken, dat het 's avonds in den nazomer ronddansende gloeiwormpje of glimwormpje
(uit de orde der kevers) een dwaallichtje was? Als het onschuldige wijfjes-kevertje
's nachts als een tintelend vonkje in het gras lag, en het schitterende mannetje
rond-vonkte en zweefde om het wijfje te zoeken.
Dat er 's nachts inderdaad wel eens blauwe vlammetjes hier of daar boven de aarde
verschijnen, is als een geheel natuurlijke zaak reeds aangetoond door den
natuuronderzoeker Bessel, die in December 1807 gedurende een donkeren nacht in eene
veenstreek kort bij Bremen 'n aantal blauwachtige vlammetjes ontwaarde, die zich
plotseling boven den grond vertoonden en heel spoedig weer verdwenen. En op zeer veel
andere plaatsen is dit verschijnsel ontwaard. Na onderzoek bleek het te zijn de
vettige uitwaseming van de moerassen, die door afkoeling verdicht werd, en vervolgens
ontvlamde.
Men mag het ervoor houden, dat ook vaak vermolmd hout en allerhande lichtgevende
insecten de oorzaken der door 't volk geziene dwaallichten zijn geweest.
De eenige uitdrukking, die ik in ons gewest heb gehoord, en die met dit verschijnsel
uit bijgeloof in verband staat is het gezegde: "hai is toch een echt dwaalleecht."
waarmede een zeer wispelturig en veranderlijk mensch wordt aangeduid.
Met het dwaallicht nauw verwant is de "vuurman", waarvan wij allen uit onze
jongelingsjaren op het land weten meê te vertellen. Met angstigen blik durfden wij
als kind slechts op te kijken naar de W.C.-deur op de binnenplaats bij "Halves
Jeang". Op die deur was voor kort nog zichtbaar geweest de zwarte ingebrande hand,
die de vuurman daarop geslagen had, toen de vluchteling voor hem zich verborg en de
deur nog tijdig genoeg wist dicht te slaan. Booze tongen vertelden altijd, dat de
vuurman hem om hals had gebracht, tengevolge waarvan de oude bewoners van dat huis op
de binnenplaats hoog in den gevel eene kleine nis hadden laten kappen, waarin van af
dien tijd tot den huidigen dag nog een O.L.V. beeldje staat ter bewaking, in tot
verdrijving van de booze geesten.
Heel gewichtig vertelde men ons toen, dat men nooit met den vinger naar den vuurman
mocht wijzen, evenmin op hem fluiten, of hem uitschelden of bespotten. Dan werd hij
woedend, liep in stormpas op u af, en als ge niet tijdig uit de voeten wist te komen,
waart ga reddeloos verloren.
In onze provincie was hij nogal zeer druk vertegenwoordigd. Het volk vertelde, dat er
een geregeld 's avonds wandelde tusschen THORN en NEERITTER; KESSENICH en NEERITTER;
VELDEN en ARCEN; TEGELEN en VENLO; te BLITTERSWIJK (vurige wagen). Het vurige Ros van
Goor te BUGGENUM; enz.
Een zekere heer J. Michels deelt ons o.m. de volgend sage mede:
In vroegere tijden wandelde in de omstreken nabij den ondersten Houtmolen, aan de
waterkom van Venlo's fontein, alle nachten een vuurman. De bewoners van den omtrek
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moesten hem alle jaren een kar zand, een paar blikken schoenen en zeven-en-een-halven
stuiver geven. Eens kwam een knecht van den bovensten Houtmolen 's avonds laat uit de
stad; aan de waterkom gekomen, zag hij boven op den berg een man staan; meenende dat
het een kameraad was, bijgenaamd "De Dikke", riep hij: "Dikke, geef mij eens wat
vuur!" Nu kwam hem de vuurman na, maar de knecht dreef zijn paard in galop en was
juist de schuur binnen van zijn molen, toen hem de vuurman inhaalde; des morgens
echter vond men een koolzwarte hand op de schuurdeur afgeteekend.
De oude volksmeening, dat de vuurmannen in hoofdzaak waren onrechtvaardige
landmeters, diefachtige schaap- en koeherders, uitzuigers van de arbeidende klasse,
overdreven-hardvochtige deurwaarders, grensverleggers enz., vindt men terug in het
verhaal van Gallot, waar hij zegt: "Naar het gevoelen van het lichtgeloovig volk
hoort men door de oeverbewoners van het Eugenia-kanaal, in den bantuin van Venlo,
verhalen, dat zekere Hazenpoth, aannemer of opzichter der werken van dat kanaal, na
allerhande daden van bedrog te hebben gepleegd, zijn verdiend loon in de andere
wereld zoude bekomen hebben, en gedoemd was, om van tijd tot tijd met een gloeienden
wagen, bespannen met vier vurige paarden, door de lucht te rijden over de geheele
lengte der voornoemde vaart. Verscheidene boeren uit 't "Veen" te Venlo beweren zulks
te hebben gezien."
Maar ook spookte het in den ouden tijd daar, waar de geestenwereld haar personeel er
op uitzond. Een spook was een geest, die gebonden was aan bepaalde plaatsen en ook
aan vaste, terugkomende tijden of uren.
Zoo was b.v een kruisweg eens bijzonder geliefde plek voor spoken, want allicht kon
daar een samentreffen geschieden. Maar vooral was in vroegere jaren onder de
bijgeloovige menschen de meening doorgedrongen, dat een doode, een afgestorvene nog
weer eens kon terugkeeren hier op aarde en dan kwam spoken". Zoodat dit kwade
volksgeloof aanleiding heeft gegeven tot allerhande spooksagen.
Zij, die misdaden in hun leven hadden bedreven, en deze nooit met een of ander
liefdadig werk of gebed of geleden straf weer hadden goedgemaakt kwamen na hun dood
nog eens spoken, omdat zij toch in hun graf geen rust konden vinden. In mijn
geboortedorpje N. had b.v eene vrouw beloofd negen dagen achter elkander naar de
kapel Onder de Linden van O L Vr te THORN te gaan, en ook eens de gelofte gedaan een
geregelden bidweg naar het plaatsje HUNSEL te maken, waar de H Marcoen vereerd werd.
Zij had altijd over hare bidwegen en bedevaarten den mond vol, maar zij volbracht ze
nooit. Na haar dood waren menschen, die vrouw Haniâon als spook hadden herkend,
terwijl zij op de bidwegen ronddoolde. Door aparte gebeden konden deze ronddwalende
spoken verlost of verzoend worden.
Ook geloofden voorheen nog menschen aan zoogenaamde "spookbeesten". Immers volgens
die bijgeloovigen kon de ziel in diervorm het lichaam verlaten, of ook terugkomen en
zelfs blijven voortleven. Die zielen bleven dan rondspoken in de gedaante van een
kat, van een hond, van een wolf, een haas, enz. Dat bijgeloof had zulken omvang
aangenomen, dat die soort van menschen aan een ongeluk gingen denken, als zij een
haas of een kat over den wee zagen loopen bij avond.
Ook waren er ongeluksvogels. Vooral waren dat de raaf of de kraai. Waarom zong de
jeugd anders vroeger (misschien nog wel) te Canne bij Maastricht:
De eksters en de kraaien,
Die zwaaien al over mijn hoofd.
En snakken al naar mijn dood!
Die dood begint te naken,
Ik zal 't niet lang meer maken.
Vergeten wij in dit verband niet te noemen de spreekwijze: "Loop naar den Koekoek".
"De koekoek zal je halen." Hij is een koekoekskind" (=een duivelskind).
24 september 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XVIII.
Wij kunnen van het chapiter Volksreligie en Geestenwereld niet geheel afstappen
zonder nog iets te zeggen over den reus. Ook ons volksgeloof heeft immers zijn reuzen
gekend. Niet zoozeer exempelen zijn het geweest, zooals de oerreus Ymir uit de
Noorsche mythologie, uit wiens in- en exterieur de geheele wereld zoude zijn in
elkaar getimmerd, maar meer heeft ons oude voorgeslacht geloofd aan buitengewoon
groote en sterke menschen. Volgens den Limb. schrijver Em. Seipgens is echter het
reuzengeslacht in Limburg geheel en al uitgestorven, maar wordt wel door wijle
Welters gevraagd, waarom er in het dorp MEL voor nog niet langen tijd zoo'n groote
soort menschen werden gevonden. En hij voegt erbij dat er nog altijd afstammelingen
van "groote reis" woonden, die door den vader van den oude Frits zoo bij voorkeur
werden genomen voor zijne lijfwacht. Zij zouden later naar Meiel, waar geen
Pruisische wervers mochten komen, gebracht zijn.
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't wil ons niet ongeschikt voorkomen, hier een verhaaltje te geven van Seipgens over
het ?eengat te ECHT, beter gezegd te Echterbosch, tusschen Echt, MONTFORT en
POSTERHOLT. Het is een buitengewoon groote diepte, een reuzekuil, door menschenhanden
gemaakt. Toen het land daar door reuzen werd bewoond, zou de koning der reuzen gaan
trouwen en moest hij naar 's lands gebruik, met de aanstaande koningin zijn eigen
woning in den grond maken. Immers de reuzen woonden evenals de aardmannetjes in den
grond. Zij begonnen daarom te graven van den morgen tot den avond, en zoo groeven ze
tien jaren lang zonder één woord te spreken. Toen de tien jaren gravens om waren,
vloog er een vogel voorbij.
- Zie eens, zeide de toekomstige koningin daarop voor het eerst, daar vliegt een
kraai voorbij.
"Dat is geen kraai, 't is een spreeuw", antwoordde de koning, "werk maar verder."
En zij groeven steeds verder door.
Na weer tien jaren gegraven te hebben, zeide de koningin: "ik geloof toch nog, dat
het een kraai was."
— "Kom, kom! sprak de koning, Je bent een echte babbelaarster; zoo'n vrouw kan ik
niet trouwen."
Daarom is de koning der reuzen nooit getrouwd, en de woning onafgewerkt gebleven. De
reuzen volgden allen het voorbeeld van hun koning, omdat zij alle vrouwen snapsters
vonden en dientengevolge is het reuzengeslacht in Limburg uitgestorven.
Tot zoover het verhaal van Seipgens.
Laten wij nu even de oude reuzen van VENLO aan de lezers voorstellen. Het zijn echter
twee reuzen-poppen, die op Maandag vóór de zomer kermis door het gilde der tuiniers
aanvankelijk in elken feestelijken optocht werden rondgedragen. Zij moesten den Heer
en Mevrouw Valuas, als de stichters der stad Venlo voorstellen. In Venlo zegt men,
dat zij ook vroeger in de groote processie werden rondgedragen, wat ook historisch
is, daar deze feestelijkheid nog wordt aangehaald in een Venlosch archiefstuk der 18e
eeuw.
Onze voorvaderen schreven aan de reuzen buitengewone eigenschappen toe. Zij lieten
hen b.v. rivieren graven, groote en hooge bergen opwerpen. Ook zouden zij naar het
volksgeloof terpen en hunnebedden hebben opgebouwd. Of nu dit woord "hunnen" of
"hunen" iets uitstaande heeft met het begrip reuzen, zullen wij buiten beschouwing
laten in een nieuwsblad.
Zeker is 't echter, dat ook de hunen of hunnen in ons volksgeloof eene historische
groep vormden, nauw verwant met de reuzen.
Nog vele namen getuigen ervan. B.v. hunnebedden zien erop terug "Hunskerk", een bosch
bij MUNSTERGELEEN; Hunnekom bij NUTH; Hunsel bij WEERT. Zelfs wil men, dat de sporen
van 't woord Hun, (waarmede een groote man werd bedoeld) nog voortleven in den ouden
familienaam Huynen en Huyn van Amstenrade, over wien eene sage uit het jaar 796 ons
eene lezenswaardige bijdrage heeft nagelaten, te lang om hier te verhalen.
Maar ook in meer noordelijke streken leven nog voort namen van plaatsen, die er aan
doen gedenken. In Overijsel heeft men nog den Hunerborg. In Nijmegen de Hunerpoort.
Het reuzengeloof, zoo zegt ons dit Schrijnen, wortelt in de omringende natuur, in de
elementen, maar vertoont geen spoor van zielengeloof. De reuzen vormen als het ware
den middelterm tusschen de lagere en de hoogere mythologie. En van deze hoogere
mythologie is allerlei bezinksel in ons folklore achtergebleven.
Na deze Germaansche mythologie met hare overblijfselen in namen van dagen, planten
enz. (vergel. Wodansdag=Woensdag; Woensel; Donderkruid; enz.) komen wij tot de
Romeinsche met hare aan de zon, aan de maan gewijde dagen, met hare gods-benamingen,
nog voortbestaande in den geloftesteen aan Mars in den muur der oude Romaansche kerk
te HORN bij Roermond, en komen wij ten slotte als vanzelf naar het christendom, dat
een bijzonderen invloed heeft uitgeoefend op de volksreligie. Het werd een invloed,
dien we het best kunnen betitelen met de eigenschap van nieuw-scheppend. Immers, waar
oude ideeën, oude opvattingen en gebruiken volstrekt niet strookten met het begrip
der nieuwe leer van geluk en wijsheid, uit 't christendom gesproten, daar ontbrandde
op heftige wijze de strijd en werd de oude volksreligie met alle mogelijke geweld en
kracht op zij gedrukt, hoewel nog altijd overblijfselen bleven voortleven en toen ook
den strijd aanbonden met de zuiver christelijke ideeën en voorstellingen.
Er ontstond een bijgeloof; er kwam hier en daar valsche ongemotiveerde vereering van
heiligen en geloof aan wonderenden mirakelen, niet zelden hersenproducten van
vijanden der christenlijke Kerk.
Gelukkig wist de Kerk verschil te maken tusschen vorm en stof en werd veel gelouterd
of gezuiverd of, om in onzen stijl te blijven, "gekerstend." En de Kerk deed dat
omzichtig. Niet verwierp of verachtte zij alle vormen, die tot aan deze tijdsperiode
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gediend hadden om uiting te geven aan de gevoelens van godsvereering. Dr. Brom drukt
deze overgangen als volgt uit: De Kerk gebruikte niet een en denzelfden stijven vorm
om dien met despotisch gezag aan al hare bekeerlingen van welke natie ook, op te
dringen. Zij voegde zich naar de natuurlijke geaardheid van ieder volk, zoowel als
van elk individu enz.
En zoo komen wij dan ook tot de wijding, tot de veredeling van verschillende oorden;
van gebruiken, feesten en feestdagen. Wij zullen den overgang, waar dit noodig en
noodzakelijk of tastbaar is, van uit het heidendom naar het christendom aangeven.
Maar verkeerd hebben wij 't altijd gevonden, zoo maar klakkeloos te beweren, met
verschillende anti-godsdienstige schrijvers, dat alle onze oude, kerkelijke feesten
en gebruiken hun primitieven ondergrond vonden in het heidendom. Want alles, wat de
Kerk rein natuurlijks aantreft in de samenleving of in den individueelen mensch, zoo
zegt Dr. Brom, tracht zij nooit te vernietigen; maar zij laat het voortbestaan onder
den louterenden, veredelenden, verheffenden invloed der genade.
Wij zullen eens tot voorbeeld nemen de zoogenaamde Nederlandsche "Kerstputten of
Kerstpoelen". Die putten op zich zelf waren meerendeels van heidenschen oorsprong, of
beter gezegd, zij stonden bij graving in verband met een heidensche cultuur. In die
putten, in die bronnen werd in den aanvang gedoopt op de manier zooals de ouden zich
daarvan de kracht voorstelden. Dat zoogenaamde doopen, 't welk daarin geschiedde, gaf
aanleiding deze bronnen bij de invoering van het Christendom te kerstenen. Zij werden
dus feitelijk daardoor in dienst van Christus gesteld. Maar daarom gaat het nu niet
aan, om, zooals een atheïstisch schrijver hieruit meende te moeten distilleeren te
zeggen dat het "Doopsel" van heidensche afkomst was.
In den loop der komende beschrijvingen van gebruiken zullen wij er meer aantreffen
van dit soort en ze telkens belichten. Om bovenvermelde redenen vinden wij dan ook in
ons land een zoo groot aantal putten, die den naam dragen der heilige
geloofsverkondigers Bonifacius, Servatius en Willibrordus. Putten of bronnen dezer
heiligen vinden wij nog te Deurne, HAELEN, NUMHEM, Maashees, STRAMPROIJ, VENRAIJ.
En al werd nu ook van lieverlede alom het christendom ingevoerd, toch bleef ook nog
de fantasie des volks voortbestaan. En vaak werden wegens toevallige overeenkomst van
hoedanigheid of het samenvallen van de, tijden der feest vieringen de heidensche
mythen op menigen heilige overgebracht, of oude trekken der godenleer in hun historie
en legende gelascht. Zoo moest o.m. Sinterklaas de figuur van Wodan voorstellen.
Zelfs werden goden als duivels voorgesteld en werd soms menige heidensche
overlevering op den satan overgedragen.
1 oktober 1921 Over Limburgsche Volkskunde. DE DUIVEL. XIX.
Wij bepalen ons in deze bijdragen bij de beteekenis van den duivel in het
volksgeloof.
Onze heidensche voorouders wisten van het begrip "duivel" niets at. Toen het
christendom in onze gewesten zijn heilzame intree deed, kwam er in de Germaansche
wereld een voorstelling allengs opdagen van een soort kwaadaardig wezen, dat op
allerhande manieren de menschen kwelde en vervolgde, en de braven aanzette of
aanspoorde allerhande kwaad te bedrijven. Dat waren dus Germaansche duivels. Zij
speelden den baas onder 't nog zwakgeloovige volk.
De lezer zal echter begrijpen, dat eene zinnelijke voorstelling van het rijk der
duivels niets anders was dan een fantasie. Men ga maar eens na, dat er menschen
waren, die geloofden, dat de duivel, evenals aardmannetjes en kabouters, voor een of
ander zwaar werk zich moest inspannen, zich aftobben om 't te voltooien. Dat hij
somwijlen een heelen windmolen moest opbouwen, of eene rivierbedding graven, en
daarna zijn loon kwam halen, en dat bij zulke gelegenheden of gevallen het publiek
wel eens "den duivel te slim af" was. (Vergelijk hiermede de sage van den bouw van de
domkerk te Aken). In de Limb. Kempen had men op zekere plaats den duivel een groote
schuur laten metselen en opbouwen, en toen zij klaar was, en Satan om zijn geld kwam,
bootste een uit de massa het gekraai van een haan na, en sinjeur bokspoot zette het
terstond op een loopen.
En weten wij dan ook niet uit de geschiedenis van ROLDUC, dat de duivel vaak misleid
werd in zijn booze plannen? Toen aldaar de duivel het heerlijke stichtingswerk van
priester Aelbrecht trachtte te verdelgen en te bedekken met een enorme massa zand,
door hem uit de zee gewroet, en op zijn rug naar Rolduc gedragen. Doch toen een daar
wandelende broeder Thymo op des duivels vraag, waar de eerste stichting (de klozette)
lag, antwoordde: "hier deze sandalen heb ik versleten met gedurig heen en weer te
gaan naar onze hemelsche jonkvrouwe", plofte op dat zelfde oogenblik de duivel ter
neer met zijn last en vormde daar, in plaats van met de massa zand het kapelletje te
bedekken, den zoogenaamden "duivelsberg". Die legende staat van 1106 geboekt. •)
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Ook bedroog de duivel wel eens zich zelf, als hij de menschen wilde foppen. Tusschen
VENLO en VENRAY rustten eens een paar houtzagers van hun werk uit. Toen gebruikten de
menschen om 't hout in stukken te krijgen, een zoogenaamde stalen zaagblad of
zaagplaat, maar ongetand. De duivel klom onzichtbaar op de schragen en maakte over
het heele zaagblad inkervingen, denkende, dat daarna de zagers zich bijzonder met hun
arbeid zouden vermoeien. Hij had echter groot abuis. De niets kwaads vermoedende
zagers zetten hun arbeid voort en merkten dra, dat het veel beter en lichter ging.
Zij onderzochten daarna hun werktuig, ontwaarden de onverklaarbare tanden daarin, en
maakten deze toen nog puntiger. De duivel had de argelooze zagers dus een dienst
bewezen in plaats van een teleurstelling te bezorgen.
In het volksgeloof was de duivel altijd pikzwart. Hij droeg horens, d.w.z. korte
bokshoorntjes, bokspooten en ook al paardehoeven. Ook ziet men hem wel eens met een
staart afgebeeld. Soms ook als een fijn heer in 't zwart gekleed, dragen, de een
zwart punt baardje. 2) Volgens de bijgeloovige menschen kon hij in alle mogelijke
dierengedaanten verschijnen, en plaatste zich wel eens ongemerkt tusschen
kaartspelers, daar hij een voortreffelijk speler was. Ook is hij musicus en zelfs een
uitstekend danser, maar drinkt ook veel.
Vroeger kon de duivel zielen van de menschen koopen, kon hij iemand plotseling rijk
of jong maken, en haalde allerhande dusdanige krachttoeren uit. Meestal echter was de
gelukkige later toch de dupe, daar hij hem òf kwam halen, òf volgens het volk den nek
omdraaide.
In Limburg heet hij op vele plaatsen nog "Zwart Hänneske", zooals ook vroeger in
NEDERWEERT dit Hänneske het leger der luchtgeesten heeft aangevoerd. Zoo stonden
immers vroeger ook de "Bokkenrijders" uit het Zuiden Van Limburg volgens het volk in
betrekking tot den duivel. In de allereerste tijden zouden zij door de lucht gereden
hebben op een bok.
Het volk meende den duivel bijzonder bang te maken door de torenklokken te luiden.
Alleen ongewijde klokken schrikten hem niet af. Daarmede kon hij gewoonlijk naar
goedvinden handelen. Want daarom plofte hij immers ook een klok van HORST in een
stormachtigen winternacht in het drassige Peelwater, en heeft hij, volgens oude
menschen, bij HOENSBROEK een ongedoopte klok in een groot ven of waterplas begraven.
Eveneens nam hij op zekeren nacht in het plaatsje SWOLGEN klok en klepel uit den
toren mee; ratelde er mee door de lucht, maar vond den last ten slotte toch wat
zwaar. Hij wierp ze daarom al gauw in eene zich daar bevindenden poel die nog ten
huidigen dage "De Klokkenkuil" wordt geheeten. Dergelijke legendarische verhalen
zouden wij er meer kunnen aanhalen. Het eigenaardige dezer klokken is, dat zij, naar
de volksmeening, alle te midden van Kerstnacht vanzelf beginnen te luiden.
Wij willen ons artikel over den duivel besluiten met de aanhaling van eenige termen
en spreekwijzen, ontstaan in den volksmond tengevolge der vermeende duivelshoedanigheden. Vooreerst noemt het volk den duivel ook wel den kwade, de booze, de
droes, de bokkepoot, Hänneske, hinkepoot, ?st, Zwarte Piet, enz.
Uitdrukkingen en spreekwoorden zijn de volgende: "dat dank je den duivel!" "Hij is
een duivelskind". "Hij heeft den duivel in". "Bij den duivel een kaarsje aansteken"
"Hij vloekt als duivelen uit de hel" "Hij is een duivelsbanner" "Daar is de duivel
los" "De duivel speelt hier in" "Hij laat geen duivel op zijn hart barsten" "Hij is
te gek om met den duivel te dansen" (De Limburger zegt: hai is te gek om ter duvel
(en ook al) om veur ter duvel te dansen"). "Daar kan geen duivel uit wijs worden".
"Hij is er op uit als een duivel op een ziel". "Hij is uit de helgekropen, toen de
duvel sliep". "Als men van den duivel spreekt, trapt men op zijn staart". "De duivel
mag mij halen". "Bij den duivel te biechten gaan" enz.
Niet vergeten mag nog worden hierbij aan te sluiten de vele scheldwoorden in Limburg
in gebruik onder 't volk, als: "dae gekken duvel; "bangen duvel", "lompen duvel",
stommen duvel", "zwarten duvel", "leelijken duvel", enz.
Wat het bovengenoemde vluchten van den duivel betreft willen wij als slot aanhalen,
wat dr. Schrijnen ons hierover vertelt: Wanneer het volk dus heden ten dage zegt dat
de duivel vlucht bij het hooren van hetklokkengelui, en dat de alvermannekes
verdwenen zijn, omdat zij het klokkengelui niet konden verdragen, dan hecht het
hieraan zonder den minsten twijfel een christelijke beteekenis. Toch ligt hieraan ten
deele een heidensch begrip ten grondslag nl. de geestenwerende en geestenbannende
kracht van het klokkengelui. Vandaar dan ook is het klokkenluiden bij onweer en
sterfgeval, — niets dan eene gekerstende volksopvatting.
*) Een zelfde sage bestaat in Aken ten aanzien van het ontstaan van den Lousberg. — Red. L.
K.).
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8 oktober 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XX.
Het tweede deel van het merkwaardige tooM stuk "volksreligie" wenschen wij aan te
vangen met de feesten en feestelijke gebeurtenissen on der ons volk. Als van zelf
spruit deze verhande ling voort uit de in de voorgaande bijdragen aan gehaalde
Romeinsche en Keltische nr/thrtogie, en dit onderwerp der volksfeesten zal inderdaad
voor den lezer een der meest interessante worden. Wat zijn volksfeesten? Voor de
folkore betedanen de volksfeesten geen kermissen of dfaimede in onmiddellijk verband
staande vermakelijkheden zooals: mastklimmen, kikvorschkruien, zakloopen "Set ziju
meer de feestgebruiken, die nog zijn overgebleven bij ons volk van de viering der
feestgetijden bij de oude Germaansche volkeien o ook bij het christendom. De vreugde,
de blijd schap werd bij de volkeren meesUlweer^ gegeven in allerhande uitingen. En
deze bic ven vSve£ ja sloegen zelfs vaak over te .wilde en woeste uitspattingen,
zoodat ze zich feitelijk van het oude primitieve motief hadden lo* gemaakt. En dat
oorspronkelijke in de volksfees ten droeg meestal een christelijk, een religieus
karakter Maar het was ook wel eens van internen, huiselijken aard. Immers van uit het
huisgezin baanden zich meestal vreugde en blijdschap een weg naar wijder kringen, en
in de opvolgende gezinnen werden de feestvieringen overgeleverd van geslacht tot
geslacht. Feestdagen kenden eigenlijk onze oudste voorvaderen met. /.e hadden wei
hunne f eestgetij den, bij ons nog voortlevende in het woord hoogtijden: Vandaar dat
ook hier de menschen op de voornaamste vier christelijke feestdagen elkander gaan
"een zalig hoogtij-i" toewenschen. Onze geleerde folkloristen beweren, dat naar alle
waarschijnlijkheid de oude volkeren aanvankelijk vier offertijden vierden, zoodat bij
en om die offers de daar mede verband houdende festiviteiten werden ge houden of
gegroepeerd. De bedoelde vier feestgetijden speelden zich af in twee winterfeesten en
in 't lente- en zomerfeest Het eerste winterfeest (eigenlijk een herfstfeest) moest
feitelijk inzetten met de nachtevening van September. De Juliaansche kalender,
waarvan wij vaak in onze maand-beschrijving gewag maakten, deed echter het begin van
den winter op 1« November vallen, tengevolge waarvan de M-artinida" is ontstaan. En
hierop voortgaande, hebben wir meer dan eens verklaard, hoe het eerste feest getij
zich met het tweede vereenigde, en daardoor het groote winterfeest werd het
Midwinterfeest, ook al het Joelfeest, waarvan de gebruiken (niet de beteekeniƒ" zich
nog in het Kerstfeest terugvinden. Zoo was dat Joelfeest, dat in de 2e helft van
December en de le helft van Jan. viel, ook het feest dar "Twaalf Nachten" genoemd,
het voornaamste feest der oude Germajcen. Dezen gaven zich daarbij over aan
uitbundige vroolijkheid.  En deze buitengewone blijdschap vond haren grond, hare
voornaamste oorzaak in het gemeten der offergaven die gedurende dat tijdperk aan
afgestorven zielen en diverse godheden werden geschonken. Immers dan was het een
heilige ijjd; dan raasden, gierden en joelden heele scharen van geesten door de
luchtestolp met hun aanvoer der. Daa liet men zich door het lot allerhand evenementen
voorspellen. Dan was alles, wat maar geest h-ette, heksen, elfen, weerwolven, vuurman
nen, dwergen, alven, ja alle geesten als 't ware losgebroken, en dronken daarbij de
oude volke ren hun "minne" als de herinnering aan de afgestorvenen. Uit de
verschillenüe volksgebruiken, die wij nu in de volgende bedragen zullen behandelen,
zal duidelijk blijken, hoe in de vorenstaande perioden cf tijdperken geofferd werd
aan geesten en aan den god der vruchtbaarheid en hoe in den Joeltijd, vol van kille
wintertemperatuur, moeder aarde, slapend onder een deken van zachte sneeuw, versche
en nieuwe sappen vergaarde, om in de daarna komende lente, de geheele natuur te
verheerlijken met een bloemendos en gfroei en kracht te schenken aan de gezaaide
wintergranen. Dat b .. ust winterfeest dus duurde vele dagen, zoodat het omschreven
Joelfeest niet anders kon zijn dan eene lange reeks van feestgetijden, aanvangende
met begin November, en eindigende half Januari. En dan krijgen wij St. Martinus (11
November); St. Clemens (23 November); St. Catharina (25 Nov.); St. Andreas (30 Nov.);
Sint Barbara (4 December); St. Nicolaas (6 Dcc); St. Antonius (7 December); St. Lucia
(13 Dec.) Gulden Mis (14 December); St. Thomas (21 December); Kerstmis (25 December);
St. Stephanus (26 pecember); Onnoozele Kinderen (28 Dcc); Sylvester (31 Dcc))
Besnijdenis (1 Jan.); Driekoningen (6 Jan.) als zijnde de voornaamste. w,* * * •vij
kunnen dus ook hier alweer constateeren, «at wil zegen, uit deze talrijke
volksfeecsten, dat dn godsdienst er in tot grondslag ligt. Er zetelden vs godsidee en
godsvereeripg in de oude Gerker "" Hard wei-kten -zij op land, weide of akdeei Cn
rU,st en vei'Poozing moesten dus ook hun feest Z?V- eine wyie worden. Er werd daarbij
karakSVl6^ * veen feestviering van godsdienslig Öat leven m?t >J6t voorzichtige
christendom heeft Pvereensw,™^6 natuur, dat werken en rusten in ereenstemmmg met de
natuur, piet afgekeurd niet uitgeroeid, niet achter de bank geworpen, maar heeft het
wel veredeld en terecht is beschaafde vormen gegoten. Want waaraan zou n volk al meer
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gehecht blijven, dan aan. zijne oude tradities.. Een volk blijft trotsch op zijn
overleveringen; zij verheffen hun land, brengen idealen in hun geboortegrond, doordat
zij (d.i. de daaruit voortspruitende feesten en hoogtijden) ben, om met den bekenden
Franschen schrij/er Ozanani te spreken, "eene wijle onttrekken aan de harde zorgen
des levens" Niet oude overleveringen of sagen en mythen van fabelachtigen inhoud zijn
't die zooveel waarde voor alle geslachten hadden, maar de intieme verhalen van onze
vaderen, die eeuwen lang- zijn bewaard gebleven, naiëf en verheffend tegelijk, almede
zijnde de stof der eerste geschiedschrijvers, die een relaas wilden opmaken van 't
geen vóór hun tijd was gebeurd. Niet, dat wij 't tegenspreken dat mondelinge
overlevering door eene gebrekkige mededeeling en verkeerde opvatting, alsmede door de
fantasie des mededeelers wel eens misvormd of opgesierd werd, maar de zuivere
traditie, in verband ook met zoo menig eigenaardig volksgebruik, en. welke onze
Katholieke volkeren zoo vaak betwist wordt door materialisten en neutrale schrijvers,
alleen die traditie moet de onze blijven en tk wil als bewijsmateriaal hiervoor nog
aanvoeren, wat Wetzer ons daaromtrent zegt in zijne Encyclopedie der Katholieke
Theologie blft-ïa 117 (deel 11.) Het begrip der traditie is tweeledig: het drukt
eensdeels uit, dat het Christendom iets historisch-vaststaands is, anderzijds dat het
in zijn feitelijke waarheid en werkelijkheid uit het verleden in het heden als 't
ware van hand tot hand is overgedragen en met het heden verbonden. Van den aanvang
der wereld af door God voorbereid, werd het door Christus, den mensch geworden Zoon
Gods in zijn volle waarheid en feitelijke werkelijkheid in de wereld gebracht. Het
was en is eene daad Gods, waaraan de menschen niets mogen veranderen, afnemen of
toevoegen." En wanneer er dan andersdenkende schrijvers opstaan, die onze opvattingen
in dezen naar de ca tegorie der dwaalleer verwijzen, dan hebben wij hiervoor slechts
één antwoord of beter gezegd, één betoog, uitgedrukt in 't bovenvermeld werk pag..
125: "Gegen den klaren Sinn der Hl. Schrift feiern die Protestanten nicht den
Sabbath, sondern den Sonntag, haben mit den Katholiken die im alten Bunde genau
vorgeschriebene Osterfeier verandert, taufen selbst unmündïge Kinder, obwohl die Hl.
Schrift nur die Glaubenden zu taufen befehlt. Dagegen sind die von ihnen
aufgestelllen Irrlehren nur als Gegensatz zaïr Tradition zu begreifen. wahrend die
Hl. Schrift gerade das Gegentheil dieser Irrlehren, vieïleicht klarer und bestimmter
als irgend welche andere Lehren aussprieht": Wij luiden ons onderwerp "Volksfeesten"
'de volgende maal in met de feestgebruiken van St. Martinus.
15 oktober 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XXI.
De St. Maarten, Sint Martinus, Sint Marten of Sinte Mertendag, op 11 November, is
door alle eeuwen heen tijdens het christendom een der meest geliefde feestdagen
geweest. Met hem sloot het oude feestelijk jaar en begon het nieuwe.
Wij hebben dit tijdperk in vorige bijdragen den lezer duidelijk gemaakt. Doch waarom
op dezen dag de merkwaardige vereering van dezen heilige? Het antwoord op deze vraag
laten wij hier eens een neutraal geschiedkundige geven, als hij zegt: "De heilige
Martinus werd omstreeks 3l6 na Chr te Saburia uit Heidensche ouders geboren. Op 10jarigen leeftijd verliet hij zijn ouders en zei den heidenschen godsdienst vaarwel.
Hij werd nu catechumeen en liet zich op 18-jarigen leeftijd doopen. Later stichtte
hij 'n klooster, niet ver van Poitiers, voerde hiermee 't geregeld kloosterleven in
Noord-Gallië in en werd na eenige jaren benoemd tot bisschop van Tours. Hij stierf
pl.m. 400 jaar na Chr. Hij is een der eersten geweest, aan wie de Roomsche Kerk
openlijke vereering toekende, de heilige, die zich door zijn ijver voor de
uitbreiding van het Christendom in Frankrijk even verdienstelijk heeft gemaakt als
hij algemeen geeëerd is om zijn nederigheid en deugd."
Ook in ons land is hem, evenals in zoovele streken van den aardbol eene buitengewone
vereering ten deel gevallen, vooral in 't zuiden van ons land is St. Maarten ongemeen
populair.
Op vele plaatsen in Limburg, o.m. te WEERT, WIJK-MAASTRICHT, VENLO, BEEGDEN, HORN
LINNE, NEER, vereert men hem als patroon der parochie.
Een groot aantal feestgebruiken heeft zich in den loop der eeuwen om dezen Heilige
geweven; het eene nog al eigenaardiger dan het andere.
Waar nu zijn 't de geleerden niet eens, in hoe verre de groote populaire vereering
van voornoemden heilige al die feestgebruiken verklaart. Laten wij ze eens even
zooveel mogelijk opsommen om ze daarna, 't een na 't ander, Cd revue te laten
passeeren.
Wij kennen: Het St. Maartensvuur; St. Martinusavond; St. Maartensdronk; St. Maartensvogel; St. Maartensgans; St. Maartenswijn; St. Maartensgaard; St. Maartens-ijedjes.
Wat weten wij nu van een en ander, d.w.z. gebruikelijk in onze Limburgsche gewesten?
Het St. Maartensvuur heeft zich in onze provincie tot heden nog staande gehouden. Wij
kunnen hier niet lang stilstaan bij de vraag: Is het St. Maartensvuur van
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Christelijken of van heidenschen oorsprong? Of dateert het nog uit heel oude tijden,
waarin zij zouden ontstoken zijn uit feestvreugde over den val van het heidendom hier
te lande? Voor een en ander is veel te zeggen, doch de h? behandeling zou vele
kolommen eischen. Wij willen daarom slechts aanhalen het oordeel des Heeren
Schrijnen, als zouden de diverse feestvuren oorspronkelijk met geen bepaalden tijd
van het jaar in verband staan, en ontstoken zijn, telkens als men de godheid iets te
vragen had of haar dank wilde brengen. Maar mettertijd hebben zij zich bij de
hoofdofferfeesten gevoegd, en zoo krijgen wij dan onze St. Maartensvuren, Kerstvuren,
enz., die vrijwel alle met de bekende groote offertijden der Germanen samenvallen.
In Limburg worden de St. Maartensvuren op St. M. avond nog algemeen ontstoken, vooral
van Midden-Limburg tot Zuid-Limburg. En er wordt ook nog druk gefakkeld door de om
het knappende vuur ronddansende knapen. Ja, soms heele afstanden ver door 't veld
wordt de brandende fakkel of toorts gedragen en gezwaaid. Zoo'n wandeling met die
lichtpunten door de zwarte duisternis vertoont in de verte soms een fantastisch
aanzien. In de omgeving van GREVENBICHT noemt men dat jongens-vermaak "flakkeren". In
de laatste jaren echter gebruiken de knapen ook uitvindingen, om licht te
verspreiden. Men maakt lichtballen van uitgeholde pompoenen rapen, knollen en plaatst
daarin kaarsjes. Ook lampions worden erbij gebruikt.
In VENLO worden de vuren vervangen door brandende kaarsen. Op dien avond maken daar
de feestvierenden (en wel oud en jong) een grooten kring en springen en dansen in de
rondte er lustig op los. In 't midden van den ring staat een brandend kaarsje,
waarover de kinderen beurt om beurt trachten heen te springen. Al rond dansende zingt
men daar:
Sintermerter vogelke
Hêt ei road kögelke
En ein blauw staätje.
Hoepsa, Sintermärte!
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Niet minder eigenaardig is het te vernemen, hoe in vele plaatsen in M.L. o.a. te
NEERITTER, HUNSEL enz. de voorraad voor den brandstapel (=Sint Martesveur) werd
verkregen.
De schooljongens trekken daar eenige dagen vóór 11 November met een kruiwagen de
huizen langs om brandstof. Daarbij wordt gezongen 't zonderlinge rijm, (een eentonige
terts-melodie):
Sint Merte is einen arme man,
Dai steultj al waat 'r kriege kan,
Gaiftj mich estebleef get veur
't. Marte met ein aor!
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Na dat zingen komt een der huisgenooten òf met een takkebos (daar "krik" genaamd) òf
met turf, òf met allerhand stroo aangedragen, wat op den kruiwagen geladen wordt.
Alle brandbare zaken zijn welkom, desnoods oude stoelen, versleten deuren, etc. Nu
komen de knapen ook wel eens voor 'n deur, waarvan de eigenaar, niet mee?de met die
pret en dien zang, ze eenvoudig gesloten houdt. Zoo'n geere" (= gierigaard) wordt dan
terstond begroet met de klinkende serenade:
Girregirregits geuftj neemes niks,
Girregirregits geuftj neemes niks!"
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Al deze verzamelde brandstoffen worden ergens achter heg of oud huis of in een schuur
bewaard, totdat 11 November of St. Maarten-avond aanbreekt. Dien avond wordt alles te
hoop gebracht op eenigen afstand van 't dorp in 't veld, alwaar dan 's avonds bij 't
ontsteken vaders, zoons, broeders, kinderen en zusjes tegenwoordig zijn.
Moeder de vrouw blijft thuis en bereidt de melkpap waarin volop "bookeskook"
(=boekweitkoek} wordt gebrokt, welk zeer gewild avondmaal gezamenlijk wordt gebruikt,
zoodra het oude en jonge volkje van 't "Sinter Martesveur" terug zijn. En druk wordt
daarbij verhaald van de verschillnede krachttoeren die deze of gene met zijn fakkel
"met veul bänj" (=veel banden) op het veld heeft uitgehaald.
In omstreken van WEERT hoorde ik vroeger op 't ophalen der brandstof zingen:
Sint Merten is eine brave man,
Dè numptj waat hè kriege kan,
Struë, hout, terf,
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Mèt ein dikke koregerf,
En ein krik van rummelsdik.
As 't gekrik hètj;
Weit ich, det ich ein fakkel höb,
't Veurke motj gaón branje.
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Er zijn dorpen, waar de jongens den allerhoogsten top in de omgeving opzoeken, om
daar den brandstapel te ontsteken, zooals in OIRSBEEK, AMSTENRADE e.m.a. Ook waren er
voorheen plaatsen, waar de knapen op de vier hoeken een hoop brandstof lieten
vlammen, zooals te TEGELEN. En ook op eene uitgezochte hoogte. Het is dan
indrukwekkend bij donkeren avond van zoo'n hoogte uren ver de flakkerende St.
Maartensvuren te zien gloeien. We hebben er wel eens meer dan twintig geteld.
Wat betreft het trakteeren dien avond op boekweitekoek, melkpap en een gebraden gans,
daarover gaan verschillende legenden. Er zijn er, die weten willen, dat de heilige
het boekweitzaad hier heeft gebracht. Anderen beweren, dat de ganzen St. Marten door
hun gesnater hebben bekend gemaakt, dat hij benoemd was tot bisschop en dat hij zich
toen in een ganzenstal zoude verscholen hebben. Als de gans wordt geslacht, wordt
vooral op de kleur van het borstbeen gelet. Is dat bijzonder of buitengewoon wit, dan
vermeldt of beter voorspelt zulks een strengen winter.
Van de overige gebruiken als de St. Maartensdronk, St. Maartensgaard, St.
Maartenswijndrinkern en speciale St. Maartensliedjes hebben wij hier in onze gewesten
nooit veel gewag hooren maken.
We zouden wel nog een aantal kolommen kunnen vullen met allerhande feestelijkheden op
dien dag en dien avond in de overige provinciën van ons vaderland, alsmede in
Duitschland, België en Frankrijk. Dat ligt echter niet in onze bedoeling. Weten onze
Limburgsche belangstellenden in hunne woonplaatsen nog oude of bestaande gebruiken te
vermelden, zoo houden wij ons steeds beleefd aanbevolen.
Hun zij medegedeeld, dat vanaf dit onderwerp wij nu den bekenden volkskalender in het
opsommen der gebruiken en feesten zullen volgen.
22 oktober 1921 NOG EENS: ST. MARTINUS FEESTGEBRUIKEN. XXII.
De slotzin in mijn bijdrage van 8 Oct. j.l. in dit blad heeft een der belangstellende
lezers van dit blad op den inval gebracht, mij daarover een brief met een verzoek te
schrijven, d.w.z. een brief over 't aangekondigde St. Martinusfeest. Aan het slot van
zijne correspondentie zegt ?: "Een getrouw lezer uwer folkl. bijdragen" het volgende:
Ik hoop niet, dat U vooral van dit mooie en gezellige feestgebruik (St. Maarten) te
vlug afstapt. Daarvoor is 't toch veel te interessant. Wil dus meer dan één artikel
over dezen merkwaardigen Heilige met zijn karakteristieke, nagelaten volksfeesten
geven. En vooral zou ik u willen aanraden, eens ter verkenning uit te gaan bij onze
naburen langs de Pruisische grenzen. Daar verhalen U de menschen zooveel aardigs over
hunnen ouden geliefden Sanct Merten en ook al St. Mertin, dat eene vergelijking en
mededeeling der verwantschap hunner gebruiken op dien dag en avond met de onze
inderdaad lezenswaardig zal blijken. Voor een "paar gulden kunt u er rustig enkele
dagen verblijven", enz. enz. —
Nu, wat deze belangstellende mij schrijft, was mij al lang bekend, hoewel ik hem
gaarne dank zeg voor zijne aardige attentie. Verleden jaar heb ik daaromtrent al een
onderzoek ingesteld, en bevond ik, dat mijn geachte correspondent gelijk heeft. Van
Aken tot Gladbach passen de gebruiken zich vrijwel bij de onze aan. Wat ik in de
streek Gladbach-Dusseldorf vergaard heb, wil ik, ook in vergelijking met onze
Limburgsche feestgebruiken gaarne den lezers van dit blad meedeelen.
Het is niet onmogelijk, dat wij met onze Oostel. buren in vroegere jaren contact
hebben betrekkelijk de St. Martinus-feestelijkheden, en de een iets van den ander
heeft overkomen, of beter nog, dat een van beiden, als afstammelingen van de
Germanen, de gebruiken en de tradities meer getrouw heeft bewaard en gevolgd. Bij
onze grensburen dan heet het dat na de Allerheiligen-mis ook het jaar der
huishoudelijke bezigheden en gebeurtenissen ten einde is.
Als sluiting van het oude en begin van het nieuwe in de huishouding geldt de St.
Martinusdag op 11 Nov. Hij is altijd daar een der meest gebruikelijke betaal- en
belastingdagen geweest, doch ook de meest gezochte en geliefde feestdag, alsmede de
dag der smulpartijen. (Zij noemen dat "Schmaustag") Reeds den avond te voren kwam men
te samen bij vroolijk drinkgelag of als familiefeestelijkheid. Zij noemden dezen
avond kortweg "Merten halten," Ook in het bekende boek van Weinsberg staat te lezen
II 225: "Anno 1571 den 10 Nov. uff. S. Mertins abent, wie jars gewontlich uff neu
jars abent, der h. dri konink abent, lest fastabent und dissen abent, uns kinder bei
uns zu gast und frolich gewest und gesongen die halb nacht zu."
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Ook de schoolkinderen hadden een bijzonder feest op dezen dag. 's Avonds te voren 8
uur, wanneer de schotels (borden gebruikte men toen nog niet) van tafel werden
gedragen, gingen zij zingend van huis tot huis en kregen overal alles wat nog van 't
avondeten was overgebleven. Gewoonlijk werd ook dien avond de nieuwe wijn beproefd,
alsmede aan familieleden en vrienden allerhande aardige voorwerpen en eetbare zaken
gestuurd.
Een oud perkamenten handschrift toonde mij een goede kennis uit Wassenberg. Daarop
staat het volgende te lezen: "Den Mertin zu Mechtern. Anno 1554 den 10 Nov. uff. S.
Mertinsabent. hab ich za Mechtern minem Swager und nichten den Mertin geschickt,
fruntschaft und kuntschaft zu erhalten, wie gewontlich ware, neuwen win, carve und
casteien, und Seischikten uns keis und milch widder."
Eveneens werd dien dag de nieuwe wijn ter veiling gebracht. Kransen van wijngaardloof sierden die wijnopschriften of wijn-namen, op schilden geschreven, en noodigden
in de daartoe aangebrachte wijn priëeltjes tot een frisschen dronk uit.
Als feestgebraad werd er sinds eeuwen in Rijnland eene gevulde gans op tafel
gebracht. Zelfs vermeldt een acte uit Keulen reeds in 1500 de Martinusgans. De
bewoners van deze stad verhalen, dat in 1900 nog op geen enkele tafel de gans, gevuld
met appels, rozijnen en kastanjes, mocht ontbreken.
Er zijn nu, zooals men mij daar vertelde, vele streken, waar de St. M-gans voor goed
heeft afgedaan, en in plaats daarvoor een soort potkoek wordt gebakken, dien zij
noemen "deppe-kooch", of ook al "St Märtesbrood". Hij is hoofdzakelijk samengesteld
uit geschrapte aardappels met enkele meelsoorten.
Het Martinusfeest met zijn gezellig bekeren en smullen verbreidde zich, zooals de
geheele Martinusviering in 't algemeen, van Noord Frankrijk uit door de Vlaanderens,
twee prov. Brabant, en verder over deze gewesten naar Oost-Duitschland. De oudste
geschriften, die wij daarover in handen kregen, vermelden ons zulks. En vooral bij
onze Oostelijke naburen, het land van den Neder-Rijn, kwam dit feest tot de mooiste
en gezelligste beteekenis en heeft zich daar ook het langst staande gehouden.
Gebruiken, betrekkelijk dezen heilige, die hier reeds hing voorgoed zijn afgeschaft,
zijn daar op vele plaatsen nog in vollen zwang. O. m. den rondgang der kinderen in
Düsseldorf, allen voorzien van een of ander eigenaardig uitgedacht lichtje heeft men
er mij op nog niet zóó oude foto's getoond. Het volk liep al bijzonder met dien
kinderoptocht weg en deed er druk aan mee. En om de herinnering daaraan niet te
vergeten heeft men dien ommegang met de diverse lichtjes veranderd in een
fakkeloptocht.
Bij den ouden rondgang der kinderen, zong met het volgende rijm, waarvan ik zelfs een
oude exemplaren ten geschenke kreeg:
"Zing Määte, zing Määte (spreek Zing uit als "tsing")
Die kälwer hant lang stääte,
Die jonges sind rabaue,
Die weiter (meisjes) wolle mer haue!
De jonges esse jebackene fesch,
Die weiter schmiesse mer onger der desch.
Die jonges esse die taate,
Die weiter lecke die plaate."
Dhr. Hacke, leeraar te Aken, en Geboortig uit Koblenz, vertelde mij op een avond, dat
in Koblenz de "heilige Sankt Meertes" sinds 1908 wordt geëerd met een grooten, goed
georganiseerden fakkeloptocht, waarin pijpers en trommelslagers meeloopen. St.
Martinus rijdt daarbij in riddergewaad en mantel op een schimmel vooraan. In dien
optocht kan men nog altijd zien papieren lantaarntjes van allerhande kleuren, alsmede
uitgeholde rapen, bieten en pompoenen pronkappel), soms voorzien van kunstig
snijwerk, geplaatst op houten stelen. De bewoners van Koblenz noemen ze (volgens dhr.
Hacke) "Meertësköppe" — En het mooiste is soms te hooren, met welke begeestering de
pleinen en grootten, den heilige ter eere, nog altijd luidkeels zingen:
Heiliger Sankt Meerte,
Mit dene s_ebe kerze (= geerte)
Mit dene siebe rute,
Die nas dite soll blute.
Mijn zegsman vertelde mij o.m. nog de volgende aardigheid.
Men heeft er eene nauwe straat, die Katorgass en een tegenoverliggend straatje dat
Weisergasse heet. Langen tijd leefden de bewoners deer (ook in Limburg genaamd)
"gatse" in gespannen verhouding. Zulks uitte zich dan op den avond van "Sankt
Meertes."
De knapen uit de Kastorgasse zongen dien avond in den fakkeloptocht:
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Stiwele, stiwele stang,
Vor die Weiserschgasser hamer=(haben wir kei bang.
Die locke mer in e gässche
Un haue ihne dat schössche."
Als antwoord hierop zongen de jongens uit de Weisergasse:
Stiwele, stiwele stang,
Vor die Kasterschgässer hamer kei bang."
Voornoemde fakkeloptocht en waarin alle meetrekkenden netjes in den pas en ordelijk
marcheeren hebben ten slotte het ouderwetsche, gezellige, landelijke St.
Maartensvuurtje kort bij de stad verdrongen, hoewel daar op zeer vele dorpen ook nog
het primitieve vuren en vlammen bestaat. De kinderen halen ook dáár nog den
stapelvoorraad bij elkander, bestaande alsmede uit rijshout, schansen, boonen en
boekweitstroo, oude manden en korven, bussels roggestroo heggeveegsel, aardappelloof
enz. Ook daar zijn nog plaatsen, waar een vuurtje ontstoken wordt op de vier hoeken
van 't dorp, loopen de kinderen zingend en tierend met brandende stroofakkels over 't
veld, en eten de kinderen ook nog bij 't thuiskomen de heerlijke pannenkoeken,
gebakken uit boekweitmeel.
We kunnen dus zeggen, dat onze St. Maartens gebruiken vrij wel met die onzer
grensbewoners overeenkomen.
Een oud liedje, mij uit deze buurten verschaft deelt ons ten slotte nog het bewijs,
dat ook aldaar wel eens burgers niet bijzonder ingenomen waren met het St. Maartensgebedel om brandstoffen. Maar ook deze gierigaards moesten 't dan met een scheldrijmpje voor lief nemen. Het knapengezang klonk er (bij 't ophalen):
Jet us jet ze steuere (1e jet=geeft) 2e jet=wat)
für os Meetesfeure (Meetes=St. Maartens)
jet us en aalo Meeteskörf (aale=oude)
jèt vs en schans udder en bousch strüü! (beusch=bos)
Verbrenne mer äch de läus udder de fliù (=vlooien.)
Voor den gierigaard gold:
Dat oss en aal knottebüx
Di jet us all jaor nix.
(Oss is hetzelfde als 't Limburgsche scheldwoord âos=schinâos.
(Aal=oud; knottebux=knotenbus. knoten=knoopen)
(jet=geeft.)
29 oktober 1921 ALLERHEILIGEN — ALLERZIELEN — ST. HUBERTUS. XXIII.
ijj een onser vorige hijdre^en kondigden wij de beschrijvingen aan achtereenvolgeijs
van de verschillende feestgobruiken, die gedurende bat Mid-winterfeest plaats hebhen
onder het volk. te beginnen mert. 11 Nov^ We zulten hieraan o«k gevolg blijven geven,
doch wiUen met dit artikel even afwijken van cmze belofte, daar wij niet willen
overslaan of vergeten een feest, dat alhoewel het niet behoort tet de door ons
opgesomde ult het tijdperk van 't nieuw aScPSebroken jaar — ons toch bijzonder aan 't
harte gaat. Wij zouden anders uit hst kader vaWan, o aar volgens Moll _\s zorg der
levenden voor huw; e dierbare ontslapenen zoo oud is als de menschheid zelf. En
daarvan vinden we ook bij aüe volkeren in alle tijden de bewijzen.
Door alle eeuwen heen hebben de menschen hunne afgestorvenen herdacht, ja met hen.
eüs 't ware, blijven voortleven. Dat deden toch ook de Grieken en Rooieinen, als zij'
in grooten getale optrokken naar de graftomben hunne-r dierbaren, en die op alle
mogelijke wijz^i sierd:n. Bij ons doet men dat tegenwoordig zelfs al in den namiddag
van Allerheiligen fl Nov.) Dere dag brengt naai* oude voiksmeaning nog eens een nazomer, ook al Allerheiligen-zomer of "oudewijven-zomer" in het land. Maar, zoo zegt
een oud spreekwoord is het erg mistig of reg<?n-weeir in de eerste week van Nov.. dan
zitten we met Kerstmis volop in de winterkoude.
En boertje uit de omstreken van WEERT vertelde mij eens. en hij had 't zelf
ondervonden, dat. als men 03 1 Nov. een spaander uit een beukeboora slaat, en die
spaander droog is. dan wordt hot een felle winter. Is die spaander vochtig dan
krijgen wij een natten wiL-ier. Niot moeilijk om eens een proef te nemen! Toch gaat
over 't algemeen de natuur uians haren winterslaap beginnen. Dorrend gebladerte
tirvelt en dwarrelt voor onzen voet als t>ve>nzooveol herinnerende doodprentjes. Ach
ja. het is herlfet, de tijd. in welken alles van vergankelijklieid spreekt. En eMt
rechtgeaard Christen »aat ocp Allierzielendag {2 Nov.) naar de laatste rustplaats
vian een dierbare afgestorvene, een vader, eene moeder, een broeder, eene zuster, een
zoon, eene dachten-, een vriend of een kennis. Men noemt bloemen mee, en versiert hat
kille doodsbed, of men laat de rustplaats weer eens opsmukken, schilderen, opharken
en reinigen. Men brandt kaarsjes om de veelzeggende graf torn be, en bidt een intens
gebed voor de ziel*erust van haren bewoner. En wien zou zuUks niet tot stichting en
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tevredenheid stemmen? 3> 'T*- Ook het volksgeloof heeft zijn deel aan de sxv bruiken
van Allerheiligen en Allerzieiond*ag.. In ons gewest b.v. zijn er nog menschem die
gelooven, dat de zieltjes gedurende de twoe eerste .Novemberdagen het vagevuur mogen
verlaten én haar vroegere woonplaatsen bezoeken. Ook zouden er dan vele over het
kerkhof rondwaren. en over velden en wegen zich verspreiden, zoodat men op dien dag
geen linnen of waschgoed te bleeken mag leggen. Nog heeft mij eens een oude Limburger
verteld, dat er in zijn jonge jaren dorpen waren, waar men op Allerzielen dag de
kerkklok luidde ter verdrijving van de booze geesten die in den nacht van 2 Nov. om
de kerkhoven zouden ronddwalen Tenslotte ken ik te ROERMOND een oud vrouwtje
afkomstig uit Duitschland, die op Allerheiligen-avond een klein lampje ontsteekt voor
de arme zieltjes in 't vagevuur, welk lampje den heelen nacht door moet blijven
branden In de omstreken van deze stad heb ik menschen gekend, die op Allerheiligen
avond eene plaat met wit zand belegden. Daarin stak de huisvrouw twintig kleine
kaarsjes, die werden ontstoken, en waarna dan een gebed werd uitgesproken tot lafenis
van de geloovige zieltjes in het vagevuur. Ik was eens in onze buurtschap der
Belgische Kempen. Daar vertelde mij een eenvoudig landbouwer, dat hij zeker wist, dat
er eens in een huis uit zijn dorp on AU acht zwarte li anen op 't dak zaten te
kraaien, en wel driemaal penter elkander. Eén jaar en éen dag later was de eigenaar
van dat huis dood. Of 't waarheid is, weet ik niet, maar vóór vele jaren zouden ook
in ons Limburg nóg op eenige plaatsen zielebroodies of koekjes zijn gebakken Niet om
ze te eten, maar om ze des nachts te laten staan op schotel of bord voor de arme
zieltjes in het vagevuur. Vroeger werden op 3 Nov., di. St. Hubertusdag, op vele
plaatsen zoogenaamde Hubertusbroodjes gebakken en gewijd. Zou dat gebruik niet
samenhangen met de bovengenoemde zielebroodjes? De ouden geloofden, dat hij, die
nuchter eene bete broods van dit gebak at en daarbij een Onze Vaders en een Wees
Gegroetje bad, gedurende het geheele komende jaar niet behoef de te vreezen voor den
beet van razende honden.
Nu moge menige onderstelling aan bijgeloof raken, of een of ander gebruik wortelen in
de manier van eerbewijzen, bij onze Heidensche voorvaderen in zwang, dit is zeker,
dat er bekoring kan uitgaan van wat ons de Aüeraietendag te aanschouwen geeft
Schoone, va heerlijke poëzie ffigt in leder geval ui de doodenvereering. Op dien dag
slaat weer voor menigeen het uur, het «ewijde uur waarin herinnering gaat tot het
levende hart Ziet, hoe de massa alom optrekt naar de doodenakkers, over lange wegen,
soms door lans* poorüge lanen. Immortellen tot krans of vlocht of kroon mengen zich
bi] zoovele voorbije geschiedenissen, als naieve uiting van leed en liefde. Ziet ze,
de weduwnaars, de weduwvrouwen, de weezen, de kinderen, de grijsaards, de verknochte
vrienden, die allen getroffen werden die veelal eene ledige ruimte betreuren en
beweener in hart of aan haard. Ziet ze daar voor bijtrekken, gesluierd in zwart van
le.mfer. Ziet den langen stoet van gezinnen en familien, uitgeduwd door de stormen
des doods... Het oprechte christenhart vergeet eten doode niet!
12 november 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XXIV.
XXIV. der oudo Limh. kermis. We wilden het schoone feest van Allerheiligen en
Allerzielen onbesproken voorbijgaan, alvorens .;rinnen aan de opeenvolgende
feestdagen tusn November en April. Evenfeens moeien wij een in dezo ma;.ad
ontstabeurtenis voor dr rde nog even aani, ihi. hebben wij wel eens meer over de be
der kennis een enkel woordje geschreve t- Er is nog zooveel mede te deelen, dat wij
jn een opstel over een of ander gebruik niet alom titrr ruimte wille, alles kunnen
putdiceeren. . 'Je eigenlijke oude kennis in stad en op land haren oorsprong te
danken aan de tempel*'iding der Israëlieten. Deze plechtigheid is ook wei genoomd
geworden hot feest der lichten. "et duurt acht dagen en valt cok in deze herfstmaand
November. Vandaar, dat zij (do kermis- Mechtigheid) wel ter dege de vo. melding waard
18 onder onze November feestelijkheden. roo aid fest der licht... kwam t'idens
Constantijn Jen G.oote in gebruik. Toen was t echter al bijzonder eenvoudig en naïef,
wat be |*6ft inrichting, verloop en beweging. De gedenkvg dea" voornoemde kerkwijding
werd in onze 'anden sedert de 9o eeuw al gevierd door 't ge- :L'n van een jaarlijks
terugkomend feest Dit Kest hceit aanvankelijk de plechtigheid der '«Ork-mis" gheeten, omdat 't, vooral in de kerloor eene cer&moniëele H. Mis weird opge'l, tot
aandenken óf aan de stichting der kei-k óf ter herdenking van het pali'oonsfeest
ervan. Tot meerdere bijizetting van luchtigheid of ceremonie ai-Uen di geloovigen "P
vele plaatsen daarom dien i'.ag een grootsene,
egang door ke.k cf door de straten.
Deze d hestte "processie" en in zu. •i:ko Dietsche streken "bronk". Dj daarbij aan
ste vrool'.'lilicdïn en vermakelijkheden door 'Ofgestroo; '.e vreemden en pelgrims
vormtlei. otte eene "ker(k)mls." [ "- van ileverlede bijgekomen parochien met . "'e
patroons (velden natuurlijk huune "ker(k)-op de naamdagen in de verschillende maan "'
zoo Jat als van zelf spreekt, dat de ontsta "6 ker(lv)mis aan geen bestemden tijd in
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't jaar B,e£o-den v.u" 'Jat zij echter eene overal zeer goliefde tt /' Jkheid is e
-orden, bl kt nog uit het spontan 1' otni, vrienden schaa.'t U bij malkaar;; Je
kerl,'s komt maar ééns in 't jaar." En wel opval<md mag het heeten, dat zelfs onze
oostelijke inboren hetzelfde zingen: "Kermes ès mer ent n t joar." d k 1 geeu
JaarSetijden gebonden, heeft men crhalve _|roegkermisscn" en "nakermissen";
"zom6rkermissen" en "najaarkennissen" of /stkermissen"; "kleine- en groote kermi>.r_. ei * algemeen heeft vóór kennistijd de erortte poels P'aats, en wordt er ijverig
geveegd , ' de stafjager gehanteerd. Het huis wordt opr£ 5 , derdi Beteerd of gewit
en let geheele lm s p.ad gereinigd geborsteld en rlle koper blinken». SchuurcL Nieuwe
m-nnen- en vrouwenoostude 't gevcn den modezaken handen vol werk. Bij bei ers is *
daBen te voren eene drukte van jj aijg; komen en gaan is er schering en inslag,
zeir"' r^ok vc'e gezinnen hakken voor die dagen ïieei •.mik." of "wèk" moet uit het
fijnst .... oi zoogenaamde "bloom" zijn samengesteld, oimflo kren ' "' "'
hien^eijen" Een echte; goede "krintenmik" smaakt fü_™JS vreemden kermisgast
heerlijker dan 't ',Jg e gebakje. zóó Krentengebak was voorheen in de dorpen zijn mo?
bvrgerd, dat een dorpsonderwijzer er Her r aandacht aan schonk en eens een zij- wUs
berhngen vroeg, weike het Fransche woord votid \*or "!irintenmik". de snuggere jongen
>.Krb t Iliet in ziJn dictionnaire, maar vertaalde: te-mA nijk" dat * »du Pain blanc<
avec de Bij -f 8? temPs vn corinte." don v ermisgel>ak mag echter vooral niet wor
niet af_rg£ten het overgroote aantal "vlaaien" (v"orden lde "spies" er overheen.
Daarnaar ooft ( Ze gei;:ait!'h pruimen- kersen-, appelen-, kr'ijsLP=T-?fren'"'
rijato-> rabarber-, griesmeel-, Kvennf611' abr>kozen-, boschbessenvla. ;,Uik.i. l'Ü
de ronde gesuikerde koeken, geheeteil de Hi«SÜ en -.knapkoek" en op vele plaatsen
Ma£tepa£ met kaneel, kermisrin vraaKt moeder de vrouw voor de en d'en+ n een 80ed
stuk vdeesch in den pot, o"t gezorgd voor vet "soepvleeioh". voor kalfsbout", voor
opgevulde kalfsborst" en ham". Deze alle mogen op geen enkele kermis..afel ontbreken.
Meestal duurt een landelijke kermis in Limburg drie d"3«n, zelden ilanger. Nouwe
verwanten ol familieleden, tot zelfs in den verren vreemde, worden óf persoonlijk öf
per brief uitgenoodigd. Maar ook vrienden en kennissen verlaten Uet ijuis niet zonder
even te hebben aangezeten bij een fermen boterham met kermisvleesch. De eenvoudige
landman laat zelis -ijne dochter, die in de stad in Lstrekking is, met de kermis naar
huis komen. In vroegere jaren werd het begin der kennis daags te voren door het
luiden der kQokken aan gekondigd. Zelfs nu nog bij onze oostei. naburen wordt zulks
gedaan 't slaan op eene in rust hangende klok. Zoo wordt er in Zuid-Limburg nog op
enkele plaatsen, o.a. te VAALS, ' avonds vóór kenais«iondag door het dorp een optocht
genouden on der ge&lets met zweepen, waarna de medewerkende jongelui de daarmede
opgehaalde koeken, vfla, enz. in de herbergen verorberen. Vele plaatsen hebben hare
bijzondere ketrmisfeesten. B.v. te HEEL en BEESEL wordt dan de draak gestoken (bij
iederen Limburger bekend). Nog had voorheen hier en daar plaats het ring steken op
levende of houten caroussel-paarden, ot' ook (gelukkig in de laatste jaren óf
afgeschait, óf verboden) 't ganstrekken en dassen bijten, dit laatste door
gedresseerde honden. De eigenlijke kerimspret voor de jeugd van het dorp begint
namiddags na het Lof. Uan openen de diverse kramen en tenten en de houten paardjescaroussel draait, dat het een lust is voor de van pret kraaiende kleinen. De
eenvoudige, brave landsmans-zoon gaat almede zijne aangebeuji.e in 't ouderhuis vragn ten dans in de daarvoor opgeslagen tenten, of in de koffiehuizen, waar draaiorgel,
maar 't meest primitie; nog de harmonica ais maataangevend instru ment den boventoon
voert. Dat duurt dan een of twee uurtjes later dan het gewone sluitingsuur op Zondag,
daar de burgemeester ter plaatse graag mag zien, dat de vreedzame burgaij alsdan de
beentjes van den vUer iliclit. Scoctisch, Polka, Wals en Mazurka zijn op de
landelijke dorpen nog steeds de onder de jongelui gewilde dansen mat kermis. In de
steden echter verdween dat landelijke naiëve reer's voor lang. Daar waren zij eens de
gevierde dansen, doch later hebben deze plaats moeten maken voor enkele mooie en meer
beschaafde dansfiguren, en voor enkele dwaze, idiote bewegingen, waaronder er ten
overvloede ook nog zijn, die moeder zedigheid in 't aangezicht spuw en. Niet mogen
wij vergeten als voormalige, en hier en daar nog bestaande kermispret te noemen: het
draaibord of rad van avontuur, waarmede wij in onze jeugd vaak zoo'n heerlijk
soeüerhert," een sigarenpijpje, geldbeursje of Bosschen peperkoek konden winnen.
Verder 't hoofd van Jutte beslaan; het schieten op een walmend olielampje, geplaatst
onder een vermicelli-kistje; het aandacht-vol bekijken van 't spel van Jan Kfaasen,
of van den moord van Raamsdonk «>p doek geschilderd, en door den man ene; 't boute.,
been don volke door aanwijzingen verki utrd; het schreeuwen van den tandentrekker,
ti'i eet'rt op trompet of hoorn de lijdende menschhe'd te hoop wist te hazuinen, voor
zijn zaQven en pleisto.s voor alle kwalen. Iv de meeste dorpen trekt met de keraisdag
-.n (d.L Maandag èn Dinsdagj Ue schutterij door di gemeente. Voorop de tamboer-majoor
met tromaietslager, gevolgd door bijlmannen en verdere autoriteiten met hunne
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manschappen. Daar tusschen in de koning of schutter-keizer, zwaar omhangen met
zilveren platen en vogel, alsmede de vaandeldrager, wei een der meest interessante
figuren in den stoet. De schutterij stelt zich dan op vóór 't huis van den pastoor of
van den burgemeester, als de twee autoriteiten ter plaatse. Men vormt een «grooten
kring, en de vaandeldrager treedt in het midden. Thans wordt het vaande gedraaid en
gezwaaid. Dat draaien moet men niet zoo gering achten. Het vergt bijzondere oefening.
De vaandeldraaier neemt de vaan in de rechterhand en zwaait haar onder 't geroffel
der trom driemaal rond over 't hoofd; dezelfde vertooning geschiedt daarna met het
vaandel in de linkerhand. Vervolgens zet hij met gestrekten arm *t vaandel in de
rechter- en dan in de linkerzijde. Nu volgt driemaal eene draaijng om het middenlijf
en achter den rug, waarna de man zich voorover buigt om het vaandel rondom om de
knieën en ook nog iets lager rond te zwaaien, waarbij jchter niet de grond mag worden
aangeraak'. 'len slotte draait hij 't vaandel eerst aileen om 't rechter, dan om 't
linkerbeen, telkens den voet oprichtend, als 't vaandel daaronder door moet. Na
eiken, aparten, ommedraai dient het vaandel eenmaal over 't hoofd gezwaaid. Deze
Aunst duurt gewoonlijk een kwart uur, en vordert ontegenzeggelijk veel kracht en
gezwindheid. Ka afloop dezer uitvoering, die als eerbewijs geldt, wordt de geheele
schutterschare getrakteerd op bier, waarna het corps huiswaarts, d.i. naar de
schutterskamer trekt, onder trommelslag en hanteoren of exerceeren met de wapenen.
Vroeger waren er in onze provincie nog plaatsen waar den laatsten dag "de kermis
begraven werd." Dat gebeurde meestal door een stroopop te dragen door de gemente
onder gezang en gejoel, welke aangekleede pop lr.:er óf werd verij rand, óf in een
nabij liggende rivier in 't water geworpen. Naast de kermis bestaan ook nog de
jaarmarkten op sommige plaatsen en hebbon een bijzon dere attractie. Men brengt er
aUe soort artikelen alsmede vee ten verkoop, en de dag eindigt 'n drinkgelag en dans.
De markten dragen meestal den naam van den kerkpatroon der parochie. Wij willen ni«t
tegenspreken, dat vaak ep ruwe in minder beschaatde wijze deze f eestelij klieden
gen, maar over 't algemeen zijn toch vele iezer gebruiken het voortdurtn wed waaird.
& g.vep nog een terugblik op het naiëve onzer voor v .derlijkè tijden, en de aardige
gebruiken onder e avouüige dorps vroolijkheid, och, ze mogen tr
gerust zijn en blijven, in hun bloeitijüperken was dat toch maar een recht gezellige
samenleving, waa^-.an het modernisme der daatste eeuwen niet kan tippen. En >.ie al
dei.3 landsgebruiken en oude, een v dige, argelooze tradities nog weet te bevorm ien
en in stand te houden, bewijst den huiseflijken haard, zouwei als 't volkswezen een
dienst.
19 november 1921 Eene November-Legende uit de ?? eeuw. XXV.
ijerfstmorgep van 20 Nov. 882 was wondera. Gouden schijn ging over de akkers, en de
-iacht, iv heerlijk legende-rood. Nog door-J-den herfstbloemen de velden in teere
pracht **• ' bonie kleuren. En wijd-rondüinme was er Le schitter en ziji-doorgeurde
herfstlucht... i- Erbert van h e 1 f e 1 d maakte zich gevoor de jacht. In de giangen
en op dé pieilan het oude slot, gelegen aan den réchterder Maas, tusschen Keuver en
Venwas er druk beweeg van jagers, .briesen- W& de vlugge rossen, basten de talrijke
jachlhon. BfO, zoodat de landlieden een nieuwsgierigen -loegen van af hunne akkers
'over de ver- I! hagen. "Allen wachtten met ongeduld op de komst van •en slotheer.
Eindelijk verscheen hij op het hooge tordes het voorplein, en wilde juist af-scheid
uevan zijne jeugdige, schoone vrouw,- Ida van nel, toen schuchter een man naderde,
ge(in pelgrimsgewaad, isdanige bezoekers waren in die tijden in 't! niet vreemd, of
beter gezegd, waren geen ap.mhe.den. Dat waren meestal vrome christeilen, die in hun
boetekleed Voorbedreven zon•-•i of misdaden, den pelgrimsstif tfrr hand na ,l»eri, en
lange voetreizen aflïgien over haast on tanbaie wegen door moerassen of heidevel- Hun
doel was dan de heilige plaatsen te ken, waar Christus geleefd, geleden had, en rvc-n
was. Zulke moeizaam voortreizende rims werden dan op kasteelen, of in kloosg'.-etj
onthaald, gastvrij ontvangen en een bed'aangeboden. schoon ook voornoemden pelgrim,
die op het te Cel feld sfich als gast aanbood, bepelijkerwijze hetzelfde onthaal
zoude ten deel n, trok het toch de aandacht der op dat mo. aanwezigen, dat hij zijn
aangezicht verborhield achter een dikke, zwarte sluier. Slechts f o-H sombere vuur
zijner twee donkere oogen was 'rdoor zichtbaar. Met een diepe buiging ver 1 "scheen
bij voor den slolheer Er-bert en vroeg met vroenid accent in zijne spraak, om opname
en -men in het kasteel, waarop d 8 eigenaar 4 woord gaf, dat aan zijn weikomen haard
nooit een vermoeide reiziger was teruggezon• echter op de onveiligheid in die olijke
tijden van roof- en moordzucht der de, doortrekkende Noormannen, meende hij re^lit te
mogen hebben te vragen, welk aaniht arhter deze bedekking was verhoï-gen, Il;er»p
sprak de reiziger: ..Kdele Heer, ik heb de plechtige belofte uitgesproken, mijn
aange••icht •bedekt te houden, totdat ik aan het einde fijner groote ïeize ben. Op
dezen t-ocht zal Slechts é6n schepsel mijn aangezicht te zien krij•?en. Wanneer ik D
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dus beleefd en dringend verdek onbekend te blijven, zal zulks U zeker geens 2;" s
verwonderen." Hierdoor week Erbert's wantrouwen geheel en *'• ""ooijat lüj zijnen
dienstboden het verzoeken «en vreemden gast te onthalen, zooals dit op zijn fi-ot
voor pelgrims gebruikelijk was. Nadat hij nu van zijne dierbare echtgenoote op
liefderijke wij. *e had nfscheid genomen, trok hij met zijn gevolg £* jacht. lang
blikte de schoone Ida haren gemaal «oor het kasteelvenster na, het hare oogen vol
«ederheid gaan over de schoone velden, die [jaar lagen in paarsig brons van glansuitspin£end herfstlicht en begaf zich toen naar hare •"•taer om God te bidden voor
een gelukkig wederzien. Niettegenstaande alle hoop op gelukkige, Romende dagen, kon
zij een gevoel van angst' .*ls een voorgevoel van onheil niet uit hare ge<|&chten
verbannen. Zij was thans, als nog nooit, 01 kwellende onrust. Zij kon zich zelf niet
vergaren, wat er aan de hand was, wat haar scheel**<"
Eigenlijk gezegd, had zij er
innig leed vau Ui, ciat zij ha-eu gemaal had laten vertrekken, "fschoon toch alles
rondom haar rust en kalmte *-*e*nde. En of zij ook ai luisterde, niets, hoegeaama
niets kvrnm tot haai® oor dan het zachte ««klots der kleine watergolfjes, die tegen
de hoo«e muren der veste in haast regelmatigen sla&r oPkwakten. Vo tlaar vernam zij
plotseling een naderende oe stap. Zij schrok ervan, sprong op. en... zag t haar
groote ontsteltenis den man met de uier als een onverwachte spookverschijning oor
haar (taan. Dat was nu de oplossing van haat- bange voor ïi(0oel* lers:,ond rieP oP
dat gezicht om hulp. ha-3 was 'iare kamer te ver verwijderd van die
rer
onderhooWgen, zoodat van de weinige, bij hm 0J) tle" sioi achtergeblevenen, niemand
haar ulPgeroep kon hooren. Wat te doen? 'i ij e slem was die eens roePenden in de
woesen hare angstkreten verloren zich door de , smalle kasteelgangen. Zij nop
aanhoudend, -uoch haar geroep bleef zonder antwoord. oen cle vreenide gesluierde tot
de overtuiging v •«* gekomen, dat n.emaud haar hulpgeschrei had rnomen> zeide hij:
"het is maar goed, dat niehc-o Uwer üedienden uwe roepstem heeft ge v.ord. Ware
iemand op dat geroep verschenen, 1 ïou onder mijnen aanval bezweken zijn", doij?
tegeliJk haalde de onbekende een scherpen •k van uit zijnen mantel. Id*»o*"'0*"' ik
had dit gevaar wel gevoeld", bracht v* i koel en kalm' uit. "Maal- spreek, wat is Uw
«Üangen!" bei 6Ze vraao werd echter niet door den gesluierde antwoord. Wel ving hij
op steeds heftiger toon Öe i # zo5-? en: » u hoorde, dat uw heel- van as-vj *.e l d
mij heden ochted vroeg om mijn danr Zlcf't te ont-Jlooten. Ik antwoordde hem niet hIJ
dat ik eene belofte had afgelegd, zulks zijt an VOOr één Pers<>on te doen, en die
ééne bri*t^IJ' scnoone> edele echtgenoote van heer Erbij M f6Ze Woorden te hebben
gesproken, rukte Ki-U lg den s,uier van zijn aangezicht weg. 'Oor Woest' verwilderd
gelaat verttoonde zieb -jfjjl de ontstelde blikken der edele vrouw ter ,er|e nog
ongenezen. etterende, wonde, die 'ö slapen tot aan de kin doorliep, zijn aannog
afschuwelijker en afzichtelijker maak" " n-* .lierkende Tda den vreemden invaller, en
jij "cm bevende toe: "Ha, nu zie ik wjo gij J • Hermolcj de Noorman!" een ," hernam
deze, ik ben Hermold, ioon van het ruwe Noorden. De oorlog wierp m <ie,:e |,ftndf,ni
welijcht om sier een zaczachtehier u Bi^rven. Ja. Hermold ben ik die naar -de rijV
geK"lTlen om mijn gouddorst te laven aan 'Jac 6chatten dezer gewesten. Nog eens. ik'
ben Hermold, die de kerken der brave Stad Aken veranderen deed in paardestallen; die
alom dood' verderf en brand uitzaait; wiens moed en fierheid dool- de barden der
Scandinavische valleien en vlakten wordt bezongen; nog eens, Hermold staat hier thans
vóór U, de dappere, onversaagde, die eenmaal door den mond van uwen man voor lafaard
werd gescholden, voor. een ellendigen lafaard werd uitgekrnten!" "Dat is de waarheid,
als een ellendige lafaard" herhaalde Ida, Erbert's jonge vrouw. Immers toen heer
Erbert u verwondde".... "O ja, op dat oogenbijk lag ik daar ter reder, en was niet in
staat mij te verdedigen", stiet de ruwe Noorman van woede nit. En ofschoon hij
telkens de kloeke Ida onderbrak, liet deze met na. door hare onverschrokken taal en
blikken den lafaard te toonen, dat zij niets dan de waarheid wilde bekennen. Hierdoor
ontstak Hermold nog in grooter gramschap, terwijl zij voortging te roepen: "ja
lafaard, gij liegt, want nog nimmer trof het staal van mijn echtgenoot een vijand,
die verslagen of hulpeloos voor den grond lag. Doch gij werd verwonnen door den
sterken arm van Erbert, en uit angst en vertwijfeling smeektet gij zelf om
lijfsbehoud. En wat deed de edele Erbert? Het wapen, dat U anders uw hoofd in tweeën
had t hij in de schede gestoken, en u het leven gelaten. , En wat hebt gij, verrader,
toen uit dankbaarheid gedaan? Gij zijt opgestaan en hebt getracht met uwen hijl hem
ie dooden, die u genade en het leven schools. Edoch de omzichuge Eruert doorzag uw
verraderlijk hart, en vóór dat gij er aan dacht, greep hij uw toeslaanden arnj en 't
zich daarin ueviu-je wapen, waarmede ni* u toen het -.eeken grino, uai uw aangezicht
nu nog ver loont, neu iccücn \an een verrader, vaij een laiaardl" De i\ooiuian, niet
bedacht op -fioovirfl kloekheid in taal en houding, stond ais ve^-almt met de uijnen
over elkander gekruist vóór uo tlappt-ra vrouw, en amwoorude daarop coet
ssjpottttwlcn blik: "ïioudt op luij ie tfo.seer.jn, immers Ik nob u in mvue macht!
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Het zij u gezegd dat ik toen gezworen heb mij op mijn vijand te wreken, en een
.Noorman laat een eed nooit 'onuitgevoerd. 'Koen ik u echter heden morgen zag als
eene der schoonste jonge vrouwen, vervuld vau zooveel liefde en toewijding voor uwen
gemaal, bedroop mij een oogeimlik een gevoel van medelijden. Uwe erj-ei'ijjüe
bemoedigingen van zooeven tegenover m.j tic aen mijn ijaut echter wederom wak" ker
worden. En weet ook, dnz aan Erbert eene val is gespannen, en hij op dit'oogenbijk in
handen is mijner strijdgenooten, die zich overal in de bosschen van W a 1 d n i e 1
sUiuil houdeu waarheen uw man ter jacht trok. Thans reeds is hij dus mijn slaaf. En
hij zal U, zijne getrouwe gade, in mijne armen mc-ivaji aanschouwen. En gij zult dan
op mijne bevelen mede met onze lustige vrouwen onze drinkbekers mogen vullen, die wij
tot hem, den dapperen ktij ger zullen opheffen. Zoo weten wij de ziel onzer vijanden
te kwellen!" Overmand door angst viel daarop de schoone Ida voor den valschen
wreedaard op de knieën, en riep met opgeheven handen: "Ach groote God, hcJp mij!
Liever den dood dan deze K-handel" "O, gij dwaze vrouw", riep de ellendeling uit. Ik
weet wel; dat gij den dood niet vreest. Maar de Noormannen bezorgen U dien niet.
Alleen de eindelooze schande, die zult gij te verduren hebben. Met maakte hij zich
gereed, de arme, hulpeloo se vrouw aan te grijpen Doch deze vloog van hare plaats op,
wierp zfch in hare bidbank, klemde hare armen in wanhoop daaromheen, en smeekte en
bad met een intens f-revoel van-,Gods bijstand: "Van de woede en schande lier
Noormannen, verlos mij; O, God"! Toch gaf de Noorman den moed niet ep, -m trachtte
zich andermaal van zfjn weerloos slacht offer meester te maken. Doch wat hoort hij
daar plotseling? Haastige, klinkende voetstappen doen hem achter zich om zien; met
één slag vliegt de deur van de bidkamer open, en Erbert van B e l f e 1 d treedt
binnen, op den voet gevolgd door soldaten en dienstbaren. Gelukkig was hij ontkomen
aan de strikken,
hem door den vijand gelegd, en een , voorgevoel hebbende, dat ook zijne arme eegade
eenig gevaar dreVrde, was hij in a'leijl naar zijn slot teruggesneld. En... hier
herkende hij terstond den verraderlijken Hermold. Zijn forsche arm maakte aanstonds
aanstalten om den zedeloozen indringer als met één slag neer te vellen. Doch deze met
één oogopslag bemerkende, da' thans geen verweer of redding meer mogelijk was, vloog
pijlsnel naar 't geopende raam, ep stortte zich van boven uit het venster in den bre
i den diepen Maasstroom, waarin hij voor eeuwi, weo-zenk. Bedoeld slotkasteel van B e
1 f e 1 d is reeds sedert vele jaren verdwenen, zonder een enkele ruine achter te
laten. De hoogte echter, waarop het slot, waarin deze legende zich afspeelde, vroeger
stond, noemt men nog steeds ,D e Snelle Sp r o n g".
P.S. We zullen van tijd tot tijd eene sage en eene legende inlasschen, daar wij uit aan ons
gerichte brieven over onze bijdragen opmaken, dat er nog altijd lezers zijn, die het
onderscheid niet goed kennen tusschen sage, legende en historie.

26 november 1921 HET VERZONKEN BURCHTLOT TE HEIJTHUIZEN. XXVI.
(O ud e Sage.) (Naar I. Vrancken.); * dien geheimnisvollen nacht pVaariji de star des
HeÜands vonkelt* zijn geboorte wordt herdacht, I 'fleemt de dorper, kerkwaarts
spoedend, i*0 uit den waterplas der peel l Ij6* dof gelul, als van een kerkklok "aar
lag (dus denkt hij) eens 't kasteel! J* wreeden ridders: daar verhief het | jfln
slanke torens uit het riet; I if^&r wiel, dpar zonk het in de diepte tT neer:
"Versmaad den arme niet 1" j/c' heiHigdom was volgestroomd Ie vrome schaar lag neer
*> stin_? aanbidding en srebed ocp 't onffr van clpt. Hnpr. 6 straatweg gansch
ontvolkt, '** 't dorp was alles plechtig stil, o straatweg gansch ontvolkt, j* maan
in vollen luister, en We hemel onbewolkt. j&ar wie gaat.daar den straatweg op *n
straatweg naar de poort van 't burchtslot; moeizaam sleept hij zijn •^"kleumde leden
voort, Q sneeuw der jaren dekt zijn kruin, « zilvren, baard, zijn borst; £ang heeft
hij (schijnt het) 'a levens last 60 's lijens kruis getorst. £?.n grijsaard fs 't,
een bedelaar, ?'] zoekt een nachtverblijf' ";en bete broods, een sprankje vuur !?or
't schier verkleumde lij' Jpaak open, christen edelman I t Hdder vroom van bloed I
S^i grijsaard klopt hier aan nw poort n s tijdens kruis getorst 'i^ie zijt gij,
zwerver _n den nacht, i:at gij mijn nachtrust stoort, le zijt gij, dat gij 't wagen
durft * kli.ppen aan m>in poort?" — gE*n havelooze grijsaard, heer, ?jBt zilvren haar
en baard; w' schenk mijn moffresloofde leen *eo rustplaats aan den haard!* f» ga
heen, verwaten bedelaar! S* Bpoedig van mijn poort! j neem geen «wervers onder dak."
—• ,"'iebt gij dan niet gehoord J'Gelui der kerstklok door het land?** JJ dezen
heiligen nncht, w erd ons een God geboren, arm 11 schamel en veracht. 2 ridder! "k
bid in Christus' naaß_, smeek om Christus' min: g 1 kwam ter wereld ook voor nJ w
rtdder, laat mij ml" — '£**> gij'jze, gai ui ik hang uw lijk e bengien aan de
poortl ,7 ken uw Christus met, en heb * kerstklok niet gehoord!" — feü hoede God voor
alle kwaad j* reken u mijn dood jj**t aau in de eeuw_gheidl ik rust ».ra uit in
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Abrams «schoot: {W gij. .'..... •j *_• ,____ard legt zijn hoofd G®.r ruste: "o
Heiland teer 1 »J hadt niet eens een kouden steen 51 op te rusten, Heer 1" — £**
heiligdom as leeggestroomd, j, schare heengegaan, j, eds blauwt de dagkim in 't
verschiet jjn taant de zilvren maan, jjj vrome schare spoedde weer b*1" haard en
kerstmaal heen; En .grlJsaard vond men koud en stijf zielloos op den steen. <5H* 'd
vond men den grijsaard weor^ Maa-21ele was bil (Jodl Gge r Van den burcht vond men
geen steen, gn n spoor meer van het slot. B 6 oVer 's grijsaards lijkwê. bad
vaijPnes,er Van den Heer: Geo«ridder' knaaP of knecht, vond men eo overblijfsel meer.
r»es. den arme wreed verjaagd: %r\ * werd h,'i door Godf 8 Wrake trof (d"s wil de
saag) gn' "dder en zijn slot. frj ,j ot èn ridder zonken weg lsn J water van de peel,
Van lrpmer vond men eenig spoor ridder, noch kasteel. lü. 4. wa»^11geheimnisvollen
nacht Uu *Vn de star des Heilands flikkert \'etn &Bboorte wordt herdacht, Von ee<Qlt
de dorper, kerkwaarts spoedeaid Het rt' ' r'f>ri wa*«*nJ'aB der peel, h»..,' edul als
van een kerkklok, r.Ps J** (dns denkt hij dan) t kaste»! *tj__ ridders; daar verhief
het anke torens uit het riet, Tep <,»".r zonk bPt in de diepte H er: "Versmaad den
arme niet".
3 december 1921 Limburgsche Volkskunde. SINT NICOLAAS — 6 DEC. XXVII.
wei niet noodig zijn voor de meeste bier mede te deelen, dat Sint Nicolaas_ bisschop
van Myra ijn Ktein-Azië (Ui siw 'aar er zullen dingen over dezen Sint te \ jpo zijn.
die wellicht niet iedereen weet gtjflP* geboren uit Christen-ouders maar verjylden oo
nog jeugdigen 1 et-ft ij d. zoodat hij IHI een aanzienlijfc vermetgen van zijn vader
Bpit vermotren besteedde hij in hoofdzaak i^^Htdadige doeleinden Allerhande veiliakn
*&3 (tnden over zijne milddadigheid bevat de Öaï Hij wierp field door de open rameti
jöl_nien en van huwbare dochters. die te be||gM <* waren om huisraad en uitzet te knopen. kinderen, die zich te ver in ze»? hadoBgeven om vcor hun honger mosselen te
(Hij wekte kinderen tot het leven, die i wreeden slager gedood «n in potten werden.
Hij deed den storm bedaren rs tal van arme zeelieden naar den af u gesleept hebbeu
üit alles zullen slechts siten uit zijn schoon lc'en beduiden en i zal zonder twijfel
een aaneeitscnakewefldaden zijn geweest. Is 't d.tarcni dat deze heilige man. wiens
geschiede anders dan deugden en menschanlit-fde de vriend is geworden van ktein en Tn
en rijlc oud en ic-rwt. Kan t anders, merkwaard!» man krsey een groote eo'hb een
krachtige figuur in de harten geheele menschdom 'l ne verheven waardigheid, om ijjn
aanrol in kerkelijke en staatkundige ge—ïs feuat men hem te paard rijden, hetjOor
Sinterklaas' dienst ten onmisbaar is Immers onze kleinen laten heiu _|t het verre
Spanje temen, beladen met kastaniee en alles wat het Land van 'Schijn maar treeft,
trouw gevolgd en bijet W door zijn knecht, den zwarten Pieter. et *t men hem in
VENLO, als hij weer t_iufi<U PicanLë. nazimgt: J. fl Gank oet rieje " Nao t lendje
van Picardië. <* i zijn schimmel door de eeuwige lijnse rei " W door 't springen van
het eene dak op het 0 J* voeteeer eekregen, dan zinden de kin( *in Limburg!: '
Sinterklóas zie painlje Det h&il eine Kwaoje voot, JLtVote veer daóver haije. Dan
weurd der oucto weer good. I provuncia i_ Sinterklaas het schei» J*eat bij
uitnemendheid. Da_en vóó? 6 Doe. l_'j-t de Sint ai! des avonds, en werpt noUr. J*n.
peren. pepiMkot- door deur ».} raam tinnen, of Iromt ook al persoonlijk in langen l
gehuld vernemen naar de deugden cf S^den der kleinen. Dan wordt er gezongen <<e maan
schijnt door de boomen" ent. of Sinterklaas, goedheilig man, Doe uw besten tabberd
aan. Rijd er mee naar Spanje, Breng appeltes van oranje, G«ef den kleinen kindren
wat. En iaat de urooten ioopen. Dat ze kousen en schoenen verkoopen. J^staan echter
vele variaties in deze njmn SV^etsl om oo te noemen. In de laatste laren J|<J Roede
Sint de grooten echter niet loopen poenen te ver koepen, doch brengt voor hen e>7*'
mee. wat al zoo aangenaam is. , e'e dorpen om ROERMOND klinken de regtüa van
vorengenoemd versje; Neutjes van besjaote Riet.j hai mèt In de straote- Gaiftj de
klein kinjerkes wat, Èn de groate eine sjóp onger 't gat. iy£ 't sHapen eraan wordt
bij den schoorsteen %*«lal beschilderd wordt met ladders van wit Jfejwaarlangs de
Sint kan afdalen). Je klomp Vr*en of de "teljer" (eetbord) neergezet, «'^J'Jet hooi.
brood, wortelen, haver enz. voor V^mmeL t,' brave kinderen zijn al die fusten 's
mor\^oor de hand van den heiligen man met Klis 6 lekkers en speelgoed srevuld.
:erwijl » h e> die 't on school of in de catechismus wat «een it gemaakt, eene roede
(op veel piaat vu'0 wits" genaamd) vindt, die door dei. li, n Pieterman is
bijgevoegd. Jl^'.ne kinderliefde en zijne staven heeft Sm _%>? overaiL een Krooten,
populairen naam. J^» ' n ,eestci*K een daK van u'*e \\ v«"eugae en blijdschap voor de
jeugd, en beteeken-s aM heiji«e de^l a.»cra. \. 'aij_e "erken en kapellen naar zijn
naan JjdifJ'ioe populariteit deed het oatroousjhap ij? W Voor vertienigingen. voor
straten, /.eiji %?«iehu.zen en logementen (in ROERMOND  noR het koffiehuis "in
Sinterküeu_ke';. 'fi Ol A * _? v» geschieden is verhaalt over St. Nico- V wondersjn
en mirakelen, en ten tijde ±\ bad zijn roem zicb zoodaiüg ver- de deze keizer hem in
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Constant .nopel %? «e» Pracht:ijste kerken liet toewijden. Hü >S j, man van moed en
durf en no.ft m V^ en UrscnaP ovt^-al de afKoderij uitße- C 3e d,s öe«d«ns_he tempels
verwo.e«t. Lici- K keM,<*i'riBtenvervolS6T ij6t hem aa*-rom >n V* "Jt-i werDen. doch
Constantijn verloste h',k«h',it sd herstelde hem op zij_ bisschop 'k^*vi geschiedenis
verhaalt am., dat 'V* av Btantwn >n deD- drEoom verscheen en v/%i L onachuld van drie
srevangen soldaten V'l w^B**6- die daarom 's anJerendaagts t Si^'igelaten. mits zij
zioh aan den dienst H^^ 'fticoüaas wijdden. V *i« vals h" zijn vrienden beloonde.
eve:i ILj' hi' ook zijne vü_nden t^. straffen. In %_* k "1* negende eeuw r.oogde een
ver ;Oi»t« , bier de heijige bewaarpüaats van zün \ <>enSc^eDen <xp zee en moest op
zekeren dav V >en,,<"reeselijken storm al zijn vaartui-en \'t »J len< soodat h'i zelf
ter nauwernood Sh aar om *« -'"ken ontkwam. v-ïhJo«n !n * -!«e">een gerust de
waarheid »*w ltoriVan ï,me verschillende groote daden VJa^fe a^n vereerde en veireert
men hom nog w_,v?>ra(l aaJa de zeekusten: zoo in Ve- en <_ ona land» Vsm Aea
vroegsten tijd af had men zelfs hier geheele buurten en dorpen, die zijnen naam
droppen. De srrootste der Amsterdamsche kerken was ian hen. gewijd. Geen mindere huMe
heeft men hem fcoegzwaaid in Utrecht, Middelburg, Kampen, Groningen enz. Ook Frisland
achtte zich door zijne beacherminsf geüukkig. Een he:ijlge. die met een zoo «root
verleden tt beek staat, en die bovendien twee dagen van 't iaar kleine en "roote
kinderen '•elu&ki;? en vroo fUifc ma-kt, verdient toch zeker wel, dal wij ons een!«e
moeite slaven om van zijn leven. 7ijne geschiedenis en aüne nagedachtenis even 'ets
te memoriseeren. hij wijze van inlasch tusschen onze ge_one folkl. bijdragen.
10 december 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XXVIII.
XZVIIIa Vau een onderwijzer uit Zuid—Limburg ontving fk een schrijven met eenige
interessante folkl. mededeelingen ter aanvulling onzer bijdragen te Keschikter tijd.
Aan het slot van zijn brief verkocht hij mij zoo mogelijk eenige verklaring der toe
letters I. H. B. die men door de provincie Limburg nog vaak ziet staan, hier op een
huis, daar op eene hofstede, weer elders tegen een 'choorsteenmantel, en ook al op
een tuinhek, boven kerkdeuren, op preekstoelen, zelfs op oude *leerenkisten, en
somwijlen op biscuit-(gebak) en 32S botervorm of versiering. Ik denk, dat genoemde
heer niet de eenige is, . Mens opmerkzaamheid hier en daar dat teeken beeft
getrokken. Laten wij hierover tot het goed Verstaan der zaak een en ander materiaal
bij *lkander zoeken. Er zijn menschen, die deze letters eenvoudig verklaren als eene
verkorting van Jezus Heilige Sakramenten, of Jezus Heere Saligmaker. Doch als
opschrift boven eene boeren hofstede of op een huis of gevel komt deze verklaring mij
voor te zijn zonder veel zin. Komen wij er niet een weinig verder mee, wanneer wij
weten, dat bovenstaande letters het disdinctief zijn van de orde der Jezuiten, zoodat
het teeken begrijpelijkerwijze werd geplaatst boven kerken en in de gevels van
kloosters, zoodat hetzelve zekere heilige waarde kreeg in het volksgeloof? En
dientengevolge het geen verwondering behoeft te baren, dat een trouw geloovige een
dusdanig teeken wenschte te hebben boven zijn deurpost of op een ingang-hek. En toch
wist me higeen, die het plaatste, wellicht nog niet eens, wat hij daarneer schreef.
Zoodat daarom eenvoudig de vorengenoemde verklaring aan de letters werd gegeven van
Jezus Heilige Sakramenten, enz. En zoo kreeg het teeken een tint van
geheimzinnigheid. Te meer nog, als ook oude geleerden als een Goodwijn er naast
sloegen met hunne uitlegging. Deze toch meende, dat wat nu J. H. S. is, vroeger
geschreven werd I X S., 't Welk dan eene verkorting moest zijn van 't Grieksche woord
"ichthus", dat visch beteekent.
En hij bracht daarbij in verband een oud symbool der christenen, dat in heel oude
kloosters, bij abdij-kapellen enz. in 't schilder- en beeldbouwwerk werd gevonden.
Dat was de visch (bijna halvemaan-vormig), die moest doen denken aan 't verhaal der
wonderbare vischvangst. Maar ook aan de wetenschap, dat de letters van 't Woord
"ichthus" de beginletters zijn van de Grieksche woorden: Jèsous Christos. Theon Uios
Sootèr. (Jezus, Christus, Gods Zoon en Zaligmaker). Maar ook deze explicatie deugt
niet. Er kan toch geen reden bestaan om X in H. te veranderen. Het wil mij voorkomen
te moeten verklaren, dat de letters of moeten beteekenen de beginletters van de
Latijnsche woorden Jesus ftominum Salvator, d.i. Jesus, de Redder der Menschen, of
wel van In Hoc Salus, d.i. In Hem *s heil. Te meer komen .wij tot de overtuiging de2er verklaring, omdat ook dikwijls bedoeld teeken voorkomt met een kruis boven in de
H. geteekend en de letter V. onder de H t>eze vier letters hebben dan te beteekenen
"in boe signo vinces" of: "in dit teeken zult gij over binnen"; en dat bedeelde
teeken is dan natuurlik het in de H. geplaatste +.. Het gieheel is dus Samengevat in
den zin: "In dit (kruis) zult gij En laten wij nu even de geschiedenis aan het woord.
De oude historicus Euse bius verhaalt ons, dat Constantijn de Groote vóór den grooten
veldslag, die hem de overwinning schonk op Maxentius, een intensief gebed zond tot
God, opdat Hij zich aan hem zou oPenbaren, waarin hij dan eene geruststelling toocht
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zien in den loop der komende gebeurtenis daarop d.w.z. des namiddags ontwaarde hij
met 2iJne manschappen een groot kruis aan den he•XnelL, waarin het opschrift te lezen
stond: "Toutoo d.i. "hierin zult gij overwinnen". En eene legende verhaalt ons verder
nog, dat *a den daaropvolgende nacht Christus aan den keizer zou zijn verschenen en
hem zou hebben bevolen van 't geziene teeken eene afbeelding of een vorm te laten
maken, ten einde deze voortaan voor de legers uit te dragen. Tengevolge daarin moet
ontstaan zijn het beroemde "Labarum" of de Standaard, die nog tot na den tijd van
vóór alle keizers uit is gedragen geworden. Aldus de levensbeschrijving van
Constantijn door Eusebius, en deze laatste beweert het verhaal uit den mond des
keizers zelf te hebben vernomen.
&e bekende dichter Guido Gezelle geeft echter eene andere verklaring, en meent dat
vroeger algemeen werd geschreven Jh voor Jezus, zoodat 111 moet zijn Jhesus. Later is
men Jhs in hoofdletters J. H. S. gaan schrijven en is het kruis Walüg boven de H.
komen te staan. Ik kon niet meegaan met deze explicatie. Het toeval van *'6tl kruisverschijning boven eene letter komt mij onwaarschijnlijk voor. In de Noord-Nede.
provinciën ziet men bovenvermeld teeken nog veel meer dan in Limburg. Ook in de
zoogenaamde Gevangen Poon te 's Gravenhage hek ik 't staan. (d.i. de drie letters).
De man, die de r^ekers door 't gebouw leidt, zegt dat Cornelis de Wit ze daar met
zijn pennemes in het hout van de gijzelkamer heeft gesneden. Ik heb hier ter wille
van den briefschrijver gele^-' Wat ik er van wist- Maar ik geef mi^lle uit £ging
gaarne voor eene betere, en niets zal mij zijn dan van belangstellenden een aijcter
meer wetenswaardigs over vermeld let- te ontvangen.
17 december 1921 St. Thomas (21 Dec.) in het Volksgeloof. XXIX.
Op dezen dag heeft de zon haren diepsten bereikt. Hij is de inleiding tot het
tijdperk der "Twaalf nachten", als wanneer naar de oude volksmeening alle geesten
vrij uit zijn en hun ge spel drijven. Daarvandaan, dat in het volksgeloof deze dag
nog op vele plaatsen bijgeef en tooverij doet geboren worden. Laten wij ons gewest
tot voorbeeld nemen.
Doordat St. Thomasdag de kortste is van het jaar, kwam het herhaaldelijk voor dat
deze of j>etle zich dien morgen versliep en daardoor te laat op zijne bestemming
aankwam. Dit begrip 's morgens te laat komen" is sterk naar den getreden en heeft er
aanleiding toe gegeven, dat b.v. in WEERT op dezen dag de ouders door hunne kinderen
op een gegeven oogenblik buiten de deur werden gesloten. Zoodra dan vader of moeder
volop lekkernijen of r*Wer snuistergoed beloofde te geven, werden ze weer
binnengelaten.
Ook zijn er nog plaatsen waar de onderwijl ei*s als zoodanig het slachtoffer zijn.
Bij onze buren in België bestaat dit gebruik nog op zeer vele plaatsen. Enkele
voorbeelden mogen dit illustreeren:  In Vlaanderen waren vroeger op 21 Dec. de
kinderen reeds 's morgens vroeg ter been, om 'ao.gs slinkschen weg in de school te
komen.
's Daags te voren had men dan één der ramen f'on los of open gelaten, zoodat binnen
klauteren kleinigheid was. Hoewel de onderwijzer op de hoogte was van deze
aardigheid, liet hij 't oogluikend toe. Op 't gewone uur verscheen hij dan 's morgens
maar kon niet binnen. Eerst dan, wanneer hij een zeker bier, of anderen drank had
toegezegd werd de deur ontsloten. Daarna gingen eenige kinderen voor bijeengehaald
geld een haan of hen koopen, die zij des namiddags over het schoolplein of de
speelplaats lieten rondloopen. Wia "* grejien, waren de eigenaars. De haan moest oor
eea jongen, de hen door een meisje gegre j^n of gevangen worden. Dat was regel. De
eigenaars heetten dan koning of koningin. Gewoon Jk werd dat opvangen dier vogels
zoodanig "«werkt, dat de meest gegoede kinderen of ook 'J, die voor royaal bekend
stonden, de eigenaars berden. Deze moesten dan den suiker voor 's drankoffer koopen.
Een gezellig onder tusschen onderwijzers en kinderen was het natuurlijke gevolg dezer
pret.
In een andere plaats uit die streken (St. An *oö-iusj sCötea de kinderen ook zelfs
den pastoor buiten de deur daar hier gewoonlijk op dien r*orsen beiden ter school
kwamen. Ook aio* *aoebt als drank gesuikerd bier worden beloofd •e bekostigen door
mijnheer Pastoor. Daar t j£e&rroaJen echte-r voorkwam, dat enkele groonre re snuiters
zich onwel dronken, werd de Kift j . volgende jaren veranderd in een koek voor
.aor
kind, terwijl in weer andere dorpen de anderen op zoogenaamde "moppen" (ronde
koekjes) met 'n zacht drankje werden onthaald "De koningin" deelde o.m. ook al
fooitjes (ia 561 d) aan de meisjes uit. Lr werd mij door JJelgea verzekerd, dat het
ge. roiü 0p vele plaatsen nog bestaat. Zoo verhaalde oif'1 Ua*' üai; nog vour wemi£
jaren in Aalst en nisirsikea (waar onder de scholieren groote jon-Btto S van ± 20
jaar waren), de meester op zijn ". 7' werd vastgebonden, ca zoo naar een herberg
««dragen. Wilde hij loskomen, dan moest hij V cea ton bier schenken met koeken (die
#244

65

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

3855

3860

3865

3870

3875

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

daar genoemd worden). Daar de eisch ater nog al zwaar was. heten vele onderwijzers c"
op dien dag liever aiet ziea. v,liv- gebruik heerschte echter niet alleen in
aaaderen, maar ook is de provincie Luik, aleer ' de onderwijzers verplicht warea 'a
avonds " n leest voor de kinderen te geven * ken ieZer zal wel DeS«iPen, dat al deze
gebruivaf v,eri,aud houden met het Evangelie-verhaal toe, n H' Thomas, "die ter
vergader mg kwam, a alle andere reeds te zamen waren, ca dus ••" e iaat kwam".
• ipm.^il' wordt boven vermeld gebruik genoemd w*uuond loraassea",, Hf£ vKIN'Lu zoud
men OP dien dag de goedgeloo-Mta^ 'eu vaar den hoek vau het Hei- in
stonijCijJn:iSt'i' waar destijds de St. Jacobskerk foehT"i in den muur dier kerk was
een O. L. Vrou(ioo je aangebracht, en juist onder dat beeldje «ac 10 men den kinderen
wijs) zat op dien Kpuin l een heel oud vrouwtje peperkoeken te Jtwi < lieel oudü
inwoners herinneren zich neg \x" ' dat menig hunner als argeloos &md de dupe
toe,,.van deze soort April-grap, en bij 't terugko. •«en daillg Wfitd uitgelacheilê
(den'ï Seidt *iet ais eene scnaade, op dezen dag, sen *ortrten) lang te slapea,
zoodat is vele plaau >.Th Van L*mtur* oeri langslaper nu nog een die 0mf&" wo*dt
genoemd, terwijl iernaad, tot Ult pessumstiseüe stemming zeer moeuijk turr,eerie
overtuiging te brengen is, in Limburg wordt gescholden voor "einen ongeluivigen ren '
welke vergelijking bij v&lea weer ha- Ttio* ud vindt in de veronderstelling, dat de
H. Waa^as zoo Jastl8 tot het geloof was overgegaan, k>ovp0p het woord des Heeren:
"Zalig zij. die ge. en ca niet zien" door hen wordt toegepast. op ?tze, oostelijke
naburen haastten zich vroeger lijk ..'.«^oniasdag, des morgens zoo vroeg moge- Uats}I
de veeren te komen. Immers wie daar het tra(l e opstond en de woonkamer dan binnender
WWerd begroet met een luffl: "Dao kump Ook mas' der verschlofe Thomes ï" heen (le ?
cll0olJongens aldaar begroetten voorrnera-» P dlen morSen den te laat komenden
ka(ltav? ™et een: hoonderkak. hoonderkak" -ar>" i a ' (Vergelijk 't Limburgsche kakjongk o Kaal jong vogeltje). Wwe^S"iesel" of ..Thomas-ezel" noemt men ook t» laaf en
bezn, die op dezen dag 's morgens tiet bi '? school kwam, en in Bohemen. waar *e mo«
i?of I,og al vaak hoogtij viert, meenen Bias n ' dat op den bewusten dag Sint Tho'•
'ucht een PI,braiKlenden of vurigen wagen door *enri)tnaard]g is '* nog te vernemen,
dat in Oos. •ehoê«"0p n avond van St. Thomas-dag het. ."enwerpen nog drukker wordt
uitgeoefend op Sinterklaas-avond. boermand.
24 december 1921 KERSTMIS IN HET VOLKSGELOOF. XXX.

Ecce, nova l&cio omnia"1: Zie. Ik maak alles nieuw! Evenals het overheerlijke
Kerstfeest is oade ruig viert der tijdelijke lente in Gods 6chooua natuur, zoo jubeJH
dat feest in de Kerk het komen eener geestelijke lente. Nog slaapt moeder aarde om
weracha aappen te vergaren, die zij straks wederom schenkt aan jeugdige frissche
kruiden en boomen. En dan wordt hat eene innige vreugde, eene nieuwe plechtige hoop
na dagen van stilstand in donkeren nacht; en dra toont de Schepping, dat er iets
nieuws is voorgevallen, een grootsch gebeuren od til staat op te klinken, rijzend in
macht en schoonheid. Eene nieuwe .andere macht stond op, er ving aan een strijd van
wondere uitwerking, en de nieuwe geboorte ging in al bare weidschheid in hevige
werking Het Ucht is wederom geboren, een nieuw jaar ontplooit zich door de frissche
krach ten der grootsche zon en zij zal bij dit gebeuren de overwinning behalen.
Was 't dus wonder, dat onze Germaansche voorvaderen uit een zoo heerlijk ontwaken
meenden te moeten afleiden, dat Wodan met de godin der aarde en der huishouding
Holda. volop bruiloftsfeest vierden? Hun altaar was de vuurhaard, en op dat altaar,
moest boog opvlammen een Jachtend vuur ter eere van alle rondtrekkende, jubelende
goden. En uit deze voorstelling is don ook ontstaan het Kerstvuur waarvan onze ouden
van dagen nog gewagen. Er was immers bruiloft, dus er mocht ook geen enkele booze of
kwade geest meer in de nabijheid zijn. Er werd derhalve geschoten in de lucht en in
de boomen, en klok of bel moesten krachtig geluid worden. — Voor de brave en
bruikrftvierende goden werd veevoeder buiten aan de deur gezet in den Kerstnacht.
Daarmede kon het rijdend gespan gevoederd worden, en het huisvee zou daardoor bewaard
blijven van ziekten en ongelukken. (Nog gebruikelijk in HEEL, BEEK "s.m.a. plaatsen
in Limburg.) Zoo bracht het Kerstfeest — voor den Kerstnacht — verschillende
volksmeeningen te weeg. Nog immer zijn er in onze provincie plaatsen, waar men in
dien nacht het twijgje van een vruchtboom in water zet. Men gelooft daardoor een goed
fruitjaar te krijgen. Ook nog zet men hier en daar op Kerstavond een plant in 't
water. Deze wordt genaamd "De Roos van Jericho." Omstreeks middernacht heeten de
takjes zich te zullen uitspreiden en een bloemvorm vertoonen, als die van eene roos.
Zij is voor het volk geworden eene plant der legende, waaromheen zich wonderbare
verschijnselen vertoonden. Zij werd het zinnebeeld der opstanding. (Anastaüca).
Immers ontlook niet, volgens de sage, de eerste bloem bij de geboorte van Christus?
En ontsproot zij ook niet bij Maria's vim&t naar Egypte in de woestijn, waar Maria's
voeten den grond hadden geraakt?. O ja, vooral de Kerstnacht is ta het volksgeloof
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vermaard in de tooverwereld. Eir zijn menschen in Limburg (zoowel ais in andere
streken) die beweren, dat in dien nacht de koeien met elkander op' stal staan te
spreken, in Noord- West Limburg vertelde mij de landelijke bevolking, daï or
gewestgenooten waren, die meenden, dat in Kerstnacht de schapen hunne oogen richtten
naar de Ster uit het Oosten. Maar ook verschillende gebruiken weefden tioh voorheen
nos om dit groote feest. Zoo o.m te Gennep waren er muzikanten, die, vóór de Kerstmis
begon, des nachts hunne instrumenten wisselden (d-w.z.) de een 't zü-ne aan den
andere gaf). Daarmede werd dan al spelende *ene wanklinkende muziek gemaakt. Dat
moest dan beteekenen de verwarde toestand in de maatschappij, vóór de komst van
Christus. Waartük treffende gelijkenis. Een oogenblik daarna kreeg «der zijn
instrument dan weer terug, en weTd *«n« flefklinkeude melodie geblazen. De
nieuwgeboren Verlosser en Heiland wetrd mat die] ASS&'jka ixnxEtefc MEweifaaadL
Vaarawu; toon tweede zinrijke gebeurtenis. 'Ook bestaat er in de plaats ECHT nog een
eigenaardig gebruik. Daar worden de torenklokken geluid van middernacht tot een uur
ongeveer. Dat noemt men daar de groote Pooze — Welters vertelt ons over dit gebruik
het volsendei. de deur der kerk moetst er vroeger zoolang gesloten Mijven, tot er
lemand van de pachthoeve "De Diergaarde", het verst afgelegen huis der parochie was
verschenen. Dez> perscon bracht alsdan eenen langen dennenstaak mede om gedurende het
jaar, aan een borstel gestoken zijnde, de kerk van stof en spinneweb te reinigen of
te kuischen" Gemelde stok werd de Kuisch" genoemd en als nu de drager van dien stok
aan de kerkdeur van ECHT was verschenen, klopt hij driemaal met den gtoi op de deur
en riep:
"Doontj aópe de deur, De knes vari den Deelgaard stuitj tervêur" Nu hield de "groote
Pocze" op met luiden. De deur werd van binnen geopend, en de "knes" trad het eerst
binnen, gevolgd door de overige geloovigen. Daarna begon de Kerstmis (Vergli.
hiermede de Limb. woorden "Kuus" en "Kuus— klöppeü".) Nog een ander Limb.
Kerstmissrebruik, dat meer kan dienen als een vruchtbaarheidsbe_crrip bij de intrede
van het nieuwe jrfeljaar. Dat uitto zirh in een gebaksvorm, zooals er rok nog gewaagd
wordt van Keistboomen, Kerstkoeken, Kerstkransen, Kerst-stoeten, Kerstwikken, enz. We
bedoelen dan het Kerstbroodje van GELEEN dat vermoedelijk zijn oorsprong vindt in de
groote Joeilhoeken, die onze heidensche voorvaderen ter eere van hun zonnegod bakten.
Dit broodje werd in GELEEN op Kerstdag, na het lot door den koster der kerk van uit
de galiugaten in den toren naar beneden geworpen, waar dan de geheele spes patriao
van GELEEN, LUTTERADE, KRAWINKEL te zamen stond. Bet bewuste broodje was zoo bard als
een steen want de koster moest het zes weken in den bakoven laten langen. Om nu
bezitter van het toefleworpen broodje te worden, ontspon zich beneden or» den grond
een levendige strijd. De gelukkige bezitter eindelijk stak het hoog boven zijl: hoofd
uit, onder den uitroep: ..Kerstbrood, mijn brood!" Deze kreeg dan den tltei van brood
je&koninj:" terwijl de koster voor dsze aardigheid en zijne moeite ieder jaar in
eCfls, huis d?r parochie een brood kun gaan halen. Het typische KOoruAü is eeattr in
lötó aigescüait. in het dorp NEERITTER kresen de kindeien van de klanten des
molenaars een dikken koek. In STRAMPRO'* werden voorheen op Kerstdag in de kerk
broodjes tus-chen de kinderen geworpen. In OIRüBEEK, AMSTENRADE. BRUNSSUM MERKELBEEK
gingen de kindeken op don tweeden das van het Korstmisteest in optocüt door het dorp,
roepende "heio!". waarop hun diverse vruchten tds nolei^ kastanjes, peren en appeleu
werden toegeworpen. Öok over den Kerstboom en zijn hout zooals het Kerstbtok, valt
nog een en ander ie verhalten. Bij hunne gebruiken ligt hier ook alweer de jeugdig*
kracht der natuur ten grondslag. .In Duitschland heet hij daarom nog op vela plaatsen
"JulJblock". Dat het blok (kerst) ook in Limburg eene volksbeteekenis heeft gehad,
lez>ij wij in gen charter van SUSTEREN uit het iaar I2(ij. Daarin zesgen de schepenen
van Sustoreu: dat elk der ingezeten een dooden boom uit hei bosch mocht, halen, om
tegen Kerstmis in zijn huis te verbranden." En er zijn nog dorpen in Limburg, waar de
beste blokjes hout voor Kerst mis worüen teruggelegd. O.a. iv WEERT. HEYI HUVZEN,
ECHT, BELFELD, BEESEL, enz AÜhoawol misschien vellen niet meer weten, waarom hunne
voorouders zulks deden. Dezen meenden, dat verkoolde restanten van het Kersthlok
onheil-afwerende kracht hadden, en ze strooiden ze daarom over den akker. "
De oude, heiligs boom. de Germaansche boom des levens," de schoone Kerstboom is uit
Duitschland naar ons gekomen. Hij wordt ook in on&a provincie reeds zeer algemeen
heerlijk opgetooid met versierselen en geschenken, tot groote vreugde en blijdschap
van jong en oud. En om hem heengeschaard des avonds in gezetligen kring worden haast
overal de aardigste liedjes gezongen. De eeuwig groene spar staat dan ook reeds alLom
in don meest populairen en gunsügen reuk Maar was 't dan ook niet aan zijn voet, dat
de heilige bronnen ontsprongen? En droppelde van zijne heerlijke groene takken ook
niet de honig-zoöte, de hemeldauw? 'O zeker, en zoo hebben onze bravo, vrome voor
vaderen on*v hunne kinderen, reeds aangetoond. de naïeve, maar grootsche beteekenis
van h«t Kerstboompje, dat den ZaEgniakar moest voorstellen, die was de ware boom des
#244

67

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

3985

3990

3995

4000

4005

4010

4015

4020

4025

4030

4035

4040

4045

levens. En met de geschenken, die zij ons aan de takken bevestigden, moesten wij
Hjaeren, alles met Christus te hebben ontvangen, terwijl het schitterende goud, dat
bij alle volfceren was het zinnebeeld der zon met hare gouden stralen, als mede don
Heiland moet verzinnebeettden, den Zaligmaker, die eiken mensch, die ter wereld komt,
verlicht- Maar ook het flikkerende waskaarsja, oo de groene takken van den kerstboom
teert ons, dat Christus is het lÜclit, dat in de duisternis schijnt... O, heeiflüjka
kerstdagen met uwe zinrijke g» beurteniesen j ,JEs lat «to Ros' entsprungen. Aus
einer Wurzel zarf
31 december 1921 Over Limburgsche Volkskunde. XXXI.
Eï kernen na het Kerstraisfeest in de maand December nog vier dagen, waarop wij, even
de aandacht wenschen te vestigen, omdat die claetn ook v&n beteekenis zijn in het
volksgeloof onzer I B_t-westen. Daar is b.v. de ST. STEFANUSDAG op ti 6 Dec. die in
eenige plaatsen onzer provincie niet onopgemerkt voorbijgaat. Wat we ervan weten,
_t_at ook alweer in nauw verband met de idee der vruchtbaarheid, n.l. dat op dien dag
in Zuid-Limburg op eenige dorpen de kinderen door de straten rondtrekken tot het in
ontvangst nemen van vruchten, o.a. noten, appelen, peren, na de uitroepen hei-o!" of
"he.jo!" voor de huisdeuren te hebben laten hooren. Ook zijn er nog plaatsen, waar op
dezen dai.r met de trekpaarden, die lang op stal gestaan hebben (vooral als de winter
om dezen tijd streng, is) rondritten worden gemaakt, om het huis, oir. de weiden of
landerijen, of ook al naar naburige dorpen. De meening heerschte eertijds onder den
landbouwstand, dat daardoor de landerijen tegen schadelijke invloeden werden bewaard,
en hare vruchtbaarheid en goede opbrengst verzekerd. Er zijn ook plaatsen, waar op
dien dag het -oogen, "voejas-en" begint, vroeger in dit blad uitvoerig omschreven.
Den naam St. Steffen-jagen, waarvan onze Oostelijke Noord-Nederlanders zich bedienen.
kent men in Limburg niet. Velen willen hebben dat de H. Stefanus als beschermheilige
der paarden wordt genoemd. jjc af, * Op voornoemden dag volgt ST. JAN, meer bekend
als Sint Jan Evangelist (27 Dec.). Men verhaalde mij wel eens in Zuid-Limburg (o.m.
te Simpelveld, Vijlen, Mechelen), dat daar op dien dag vroeger een eigenaardig
gebruik bestond, en dat er nog menschen daar zijn, die het gebruik aangehouden
hebben. Eenige inwoners dan dronken in de kerk op dien dag uit een beker met gewijden
wijn gevuld, onder 't uitspreken der woorden: "drinkt St. Jans-nrnne in den naam des
Vaders enz." Men verwarre hier dit minne" niet met lief- Ie wat velen nog doen. Dit
"Minne" komt of van den oud Germaanschen stam of wortel "men", dat "denken aan", of
"zich herinneren" beteekent. Nu zal het drinken van St. Jensminne uit dien beker
velen wel duidelijker wor den. Toen n.l. de Germanen tot het Christen dom waren ovsr?
c7f!an.. wijdden /.'< voornoemden drank aan Christus en Zijne Heiligen Hewas dus
geen offerdrank meer, maar een herinnerinsrsdrank. Er bestaat ook een liegende over
dezen beker. St. Jan was de begunstigde door Jezus. Een vijand bood hem op zekeren
dag een .iden beker den, drank. Jezus zfßende den beker, en het %if spatte er uit in
de gedaante van eene slang, vandaar de afbeelding van St. Jan met een beker en een
sl.ons'. * J(C sf- We komen nu tot den ALLERKINDEREN-DAG op 28 Dec. . Bij nalezing
der gewijde geschiedenissen, er' der werken over Kerkelijke historie zal 't iedereen
duidelijk zijn geworden, dat in dezen naam Allerkinderen een zuiver godsdienstig oi'
beter christelijk beginsel ligt opgesloten. Immers, wij hebben hier te doen met den
dag van. de vermoording der Onncozele Kinderen in Bethlehem. Zeer aardig en hartelijk
worden die onnoozele, onschuldige Bethlehern's schaao.jes treurige gedachtenis, nog
op dezen dag herdacht hl vele kloosters en weeshuizen. Er wordt daar ter eere hunner
nagedachtenis, feest gevierd met Uitdeeftng van versnaperingen. Er zijn ook nog
plaatsen in Limburg, waar óp dien dag de kinderen zich kleeden in 't costuum van
vader of moeder, en dan als de ouders zich gaan vertoonen bij de familieleden. Maar
dat gebruik ontaardt wel eens in eene bedoi- Partij. -* - O - O,* ,-.-. .; > -f*
Thans komen wij tot OUDEJAARS- EN NIEUW JAARSDAG (31 Dec. — 1 Jan.) Wat een
verscheidenheid van eig^naardig. 'gebruiken op die, dager door onze geheele provin
cic! Denken we maar eens aan het hanteeren van allerhande schietwapens op die
dagen, !n 'den 'nacht van 31 Dec. op 1 Jan (om 12 uur), Inde meeste plaatsen
"N.euwjaar.sch'elen" geheet en. Daar vele dier wapenen in onhandige vingers terecht
kwamen, daardoor meermalen ongelukken voorvielen, heeft de overheid wijse b'jk die
oude gewoonten ve.boden. Een mooi en gezellig gebruik was eertijds in Limburg het
kloppen met de houten klip-klap. waarmede men op klokslag twaalf uur in den
Nieuwjaars-nacht vroeger door de stille, donkere straten trok, onder 't opdreunen
van: lk wenslli TI al te gaar Een Zalig nieuwejaar". In voorspoed en verdriet Vergeet
den Schepper niét!" Eveneens weten ouden van dagen .io_t vertellen van de
aJlereigenaaxdiaste Nieuwja-ts- Uedjes, die op dien dag werden gezongen. Hier veelal
verboden gaat dit gebruik bij onze Belgische naburen nog steeds zijn sang. Dat zin_-H
geschiedde om aJllerhande eetbare artikelen *>li elkaar te halen. Ook moesten (en
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moeten nog) in plaatsen als Maastricht, Thorn, Neerittcr, H u n s ei, en elders op
die dagen eigen gebakken wafelen gereed zijn, waarvoor aparte Wafel-pannen of wafelijzers dienst doen. Zoo-i `Waofel-pan" bestaat uil twee lange ijzeren band vatten,
waarmede men de pan, die door öiïddel van een scharnier kan dichtgeslagen v.or {Jen,
open en dicht kan doen Die pan is óf .vierkant óf rond of (in Maastricht veelal)
hartvormig. Maar de traditioneels vierkante vakjes (kuiltjes) mogen daarin niet
ontbreken, waar*a 't weeke deeg wordt gebracht niet 'n houten lepel. Na gevuld te
zijn, wordt de pan dan dicht geslagen en boven het baard-vuur gehouden en Kedraald.
zoolang tot de wafels goed bruin eekakken zijn, "die dan reeds gedeeltelijk 's avonds
fijet suiker bestrooid, onder lach en scherf bij .koff'e of chocolade worden
verorberd. Ket is een aeertijk gebak, daav de bestanddeelen in hoofdtak 'zijn prima
meelbloean met melk en eieren Bernengd. ' . .Moeder de vrouw bakte, omringd door het
geheele gezin, gewoonlijk een groote partij, die daa zoowel op Sint Sylvesteravond
als op Nieuw Jaarsdag aan familieleden of bekenden werden vaak gekruid met _s__
ij_i__-« .u. keurtje, of waar dit niet voorradig was, met een glaasje brandewijn.
In dit verband mogen wij niet vergeten te vernie-den, dat o.m. ook in Roos teren de
k-nderen op Nieuwjaarsavond rondgaan om koeken enz. En op Oudejaarsavond dito de
schooljeugd in de plaatsen,-; Beegden, Buggenu m, Echt. Einigh a u s e n, Nu n. h o m
enz. z
ln het dorp Buggenum heet dat rondgaan "ringzingen', wellicht, omdat, ruig hier zal
verbeelden een ringvormig koekje, dus een krakeling.
In de plaats Nearitter trekken jongens en meisjes (meestal schoolkinderen, ook nog
van di hoogste klasse) op oudejaarsdag 's morgens' al vroeg (na de eerste H. Mis) er
op uit, langs, dn deuren zingende; Ich kwaam al aangeloupe, Ich zaagtj zier rouke.
Ich zaag al aan den oven dis Detter waal gebakken is. Isser waal gebakke l->en gaiftj
eins sjoat vol appele, Vrouw gaiftj detdjer lang laiïtj. Detdjer riek en zalig
wairdj. In de laatste jaren vernam ik echter, dat het gezang van dat rijmpje er van
lieverlede bij ingeschoten is, en thans nog maar een ruw geschreeuw op eentonige
wijze wordt gehoord. Op die ovatie worden dan door deuren of vensters naar buiten
geworpen kastanjes, noten, appelen, peren, koekjes, (wel eens door een grappenmaker
heet gemaakte- halve centstukjee), welke ver snaperingen om 't vlugst door de
toeschietende kinderenschare worden gegrepen en in een zak gestopt of in den jas of
bloes, die met een touw of riem ombonden i,s, weggestopt. Deze pret noemt men er
"grabbelen", in Middén-LimhurK o.m. cok te Maasbree "griebelen" ;?eheeten.
Het spreekt van zelf, dat bij die ruwe errab belpartij meinig klein kind (want die
doen ook al mee) soms onbarmhartig op de handjes wordt getrapt, en met ontvelde
vingertjes schreiend naar hui* keert. Daar ter plaatse heet het "Nieuwjaarswenschen"
of .>.'ieuwjaarsa.wmnen" bij 't opstaan op 1 Jan.. verraden" .
at al dit. vreemdsoortig spel tot doel heeft gebak, drank, vruchten of geld te
verzamelen, zullen wij niet behoeven te betoojren, <n dat <->r tf allen tijde en bij
elk gebruik, evenals ook bij zingen en schieten, blijdschap, vreugde on scherts,
schering en Ï73slag weet cok iedereen, zcedat 't daarmede duidelijk wordt. dat bier
het oude vruchthaarheidsbegrip in de vruchtbaa.rheids-periode zich uit in allerhande
vormen.
7 januari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XXXII.
Het roerend mooie lied, dat In meerdere varianten nog overal door christelijk
Nederland, ook in Limburg, spontaan wordt gezongen on 0 Januari »f Driekoningendag,
dankt zijn ontstaan aan de voorstelling der Aanbidding van de Drie Koningen uit het
Oosten. Het lied ging uit van de kerk daarna vormde zich ook buiten de kerk een koor
van knapen en echolieren, en eene géhe<jle kinder schaar trok eens zingende op met
nare sterdragers (dragende aan lange staken eene uit goudof zilverpapier gesneden
ster) aan het hoofd. De ster dus, die den drie Koningen Casnar, Mekhior en Balthasar
eenmaal den weg beeft gewezen naar het stalletje van Bethlehem. Uit dit, in nog
enkele plaatsen van ons gewest gebruikelijke `Sterzingen" ontstond een gebruik, dat
om. ook nog in 1840 te WEERT werd gevolgd Daar trokken te dien tijde drie koorjongens
!« misdienaars) op den avond van Driekoningeu. in hun keorkle.ïderen met eene ster
voorop, en ieder drangende een lantaarn en een korf, van huis tel buis door de'
straten rond. De bedoeling was het •'erzemelea van allerhande proviand. Alle
goedeeetbare waren werden voor lief genomen. Zij zon- Ken daarbij het völgendo,
vrijwel onduidelijk rijmpja: Op eenen Driekoningen-avond, Or> eenen Driekoningendag
Zat Maria Magdalena Op Onzen Lieven Heertjes graf. Een duidelijker en geschikter
versje was het tweede gedeelten Sterre, sten-e, blijf stille staan, Laat ons mêe naar
Bethlehem gaan; Naar Oethlehem, die tchoone stad. Daar Maria met Haar Kindje zat Men
vertelde mfj, dat ditzelfde gebruik met de «elfde rijmen ook te P.EEOÜEN heeft
bestaan. Nok zijn 'er Limburgsche dorpen, waar op dezen dag de famiTe elkaar bezoeken
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hrengt en er te dier gelegenheid een familiefeestmaail plaats vindt. Ik vermoed, dat
zoo'n gastmaal ons moet herinneren aan de bnijOoft van Kanaa, wijl ock dn
srtdachtenis di.jr bruiloft op dezen da« wordt gevierd. % * * Laten wij ook iets
zeggen over 't "koning kiezen" op Driekomngenda,g, een gebruik dat door middel van
een natuurlijke boon wordt uitgevoerd. Hoewel iedereen zoo opnervlakkij? zoude
mennen, dat deze waardigheids-keuze zeer goed Past hü den naam van dezen feestdag,
bestaat er een werkje `Ke.rstklokje" genaamd, van den schrijver Hungari, waarin wij
lesen, dat hij den oorsprong van deze koningskeuze niet zoekt in het ChrMeTviom, maar
in de Heidensche Saturnalién. Tijdens, deze feesten koos men in Rome een fecslkoning
door het int aan te wijzen. Dat lot was eene boon in eene wm («*,fcevlochte kort In
deu vorm eener Schelp) waarin, all schudden de. het graan wordt gemuiverd. Was hij,
die de boon trok, toevallig een slaaf, don waa zijn be Zitter of heer verplicht dezen
"boon-koiüijg" gedurende een da_ te dieueu. Die boon dient thans nog op vele plaatsen
als aanduiding vau den feestlield der huisgenooten en ktmutssen. Zij wordt op een
onbekende piaats in den "Koningskoek" gebakken. Bij 't aanzitten om de koffietal'eij
wordt de koek geleidelijk verdeeld, en lüj, die de boon in zijn stuk vindt, is dien
avond koning en moet de anderen on een of andere traktatie onthalen. In Limburg zijn
er plaatsen, waar die koning zich een koningin kiest, en beiden schrijven dan de
anibjten van hun hofhouding op briefjes, die, in een hoed geworpen, door de mede
feestvierenden worden getrokken. De schrijver EcreVisse gewaagt in zijn
`Bokkenrijders" van het boon-koning-kiezen te OOL. terwijl in de omstreken van HaELEN
en NUNHEM deze pret wordt uitgevoerd met speelkaarten. Hartenheer waa daarbij honing,
hartenvrouw de koningin. Er zijn ook huisvrouwen, die bij 't verdeden van den
Driekoningenkoek een stuk terugleggen voor deu arme. l>af stuk noemen zij de "GodjPortie". En de beschreven briefjes, die bij dit ftebnijk getrokken worden, en
waardoor om. ook voor dien feestavond de rollen van koning, konin Kin. hofnar,
Asschepoester, Zwarte Piet verdeeld werden en noe worden, heetten in Limburg (ook in
Noord-Brabant) "Koningsbrieven". Ik was hij die genegenheid een* op eene plaats, waar
op deza briefjes afbeeifcdingen van een koning stonden. Deze aardigheid zal wel op
meerdere plaatsen, ook in Hoüand, gekend zijn. Hoe wil anders Bredero erop zinspelen
in zijn): Speulje Keunikje, mijn Lief? Treek veur mijn dan ook een lotje! Is Kreijs
keuning in den brief, Wat senaat het, dat men lacht om 't [Sotje?" Ik wil hieraan nog
dat ook onze OcsteL naburen hun Bohnenkönig herdenken, en « vroeger in Brussel bij
die KeleKeaheid hoorde »d reken van den Roi de la Fève. «> *P Welters deelt mede, ter
verklaring van den oorsprong en de beteekenis dezer boon, dat oudtijds bij loten en
stemmen gebruik werd gemaakt Van boonen, reden waarom soms het kiezen van
overheidspersonen `te boone# gaan"1 werd ge. jïoemd, teTWijl ook in oude tijden de
stemgerechtigden "boontaiden" werden geheeten. Na dien «Jd vervlug men die boonen
door balletjes. (Moeten wij hiermede niet vergelijken ons woord• bol">ta.o;e'o Een
Noord-Limburger verhaalt mij, dat zijn KTüotvader hem verzekerde, dat daar eens het
gen,»i\\ ionf Pra de namen der "• Driekoningen 'ne o> afbeeldingen en ook telkens het
jaartal op «oeuren te schrijven met gewijde krijt VanoridVr. «T Io0'n eebruik *"n
afgestamd? Ik verdnt l l het moe{ zijn ingevoerd in den tijd «Ito £?* scen5cen
kalenders bestonden, en de Paus kek*n7» ?ren oD den d**.vaJl het Paasebfefst datten
rna,'?k,e- D« menschen zullen toen de fe.vt od d* in Zlch re«e'en naar het
Paascr.feest, ben r" S" n"nner woningen geschreven tu-h- vtodt men nog- wel eens in
iaarto nJeeJtlvoud »P somnüge plaatsen het Bilal op de deur staan. !»«' orntijnh«™n
de KemPen bestond voor **n konüij-neï g hïl «ebraik '* avonds vóór ürieorie
kaT-,»nVtn d 9. deur of voor '* huisvenster «odvrmS? <>n<«»<eken. ter eere van de
drie vruobtige en .voorname reizlgera. Die hrandende kaarsen moesten de booze geesten
van 't buis verwijderd houden, en 't onder de bescherming der 11. Driekoningen
stellen. (Dezen hadden n.l. volgens de landlieden eene onbegrensde macht over duivel
en heksen.) In NederL en ook in Belg. Limburg heet het nog-, dat op Driekoningendag
de dagen "einen naneschreej zeen gelingdj" — Al hooren wij deze uitspraak nu ook zóó
dikwijl niet meer in onza omgeving, en al sterven ook verschillende gebruiken, op
dezen da," In zwang, uit. toch schuilt in al deze bijzonderbeden nog veel poëzie.
14 januari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XXXIII.
In de week van 15 tot 22 Jan. treffen wij in de kalender ouzer heiligen een paar
namen aan, die ous terstond doen denken aan het groote aantal schutterijen
(schuttersgijden) in onze provincie Limburg. Deze namen zijn Antonius-abt en St.
Smbastiauus. De schutterijen waarvan tv de schutfcpalroons zi\ i bloeien in Limburg
op zeer vele plaatsen no« steeds voort Wij zouden tal van dorpen. kunnen noemen, waar
op de naamda«eu dezer patroons het gilde volop feast viert Eveneens waar zij (de
gilden) de processies opluisteren met vaandel en trom of fluit, en ook waai- zij op
kermisdagen en andere feestelijkheden getrouw zich in volle uniform door de straten
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in kflinkenden opmarsch veitoonon. In één woord de oude Limb. schutterijen oijn
overal uok zeer populair op de dorpen. Wij zullen trachten daarom deze bijdrage
uitsluitend te laten bestaan uit een verhaalL hoe 't op die dorpen het de schutterij
nog gesteld is. Het officiëele gebeuren in die gezelschappen, is bijna overal hetzeifde Wat wm médedeelen werd herhaaldelijk door ons zelf gezien, of >ijt Intieme
kennis met de autoriteiten oogeteekend. het was in 't dewp N. De commissie bestaat
meestal uit e.on commandant, een kapitein, een tamboer-majoor. Op enkele pLaatsen
hoort er ook de Koning" der schutterij bij. Het lakhaft, waar de bestuursverfraderingen van tijd tot ti;d worden gehouden heet de "schuttekamer" "üit
lokaalheeft voor de leden eene bijzondere aantrekkelijkheid, omdat er nu en dan eene
ton bier te verteren is, van welk rendez-vous gewoonfli'k Dooit iemand thuis blijft,
tenzij zijn maag dien avond onsezond is. Met de kermis heeft dan mees tel de
merkwaardigste uittocht plaats, 's Zondags rust het illustre gezellßOhap echter nog.
b Maandags namiddags komt de geheele schutten] dan aangekleed voor 't voetlicht leder
schut ter vürtaat na het koffiedrinken het huis, en men vergadert bij de school, de
kerk, voor de ."schut tekamer", on een pleintje, enz. Inderdaad komisch steken ze
soms in hun schutters of soklaten nak. Het zijn alle gewoonlijk verschillende,
wi.iduiteenloopende uniformen. Een ruiter-vest past ooi aft op eene ilnfanteriebroek
(piottenbroek;; een mouw vest van den voetganger op de lederen broek van den
kanonnier of cavalerist Een oranej-sjerp om het middeL of over den schouder van een
jacquet- cf ander mannaicostuum; een helmhoed op een paar waterlaarzen met kappen;
een berenmuts op een broek met zouaven-camaches. enz enz. Het moet natuurlijk
eenigszins bont isteken bij 't gewone civiele- of burgercosfkium. De hoofdtooisels
zijn anders nog al vrij Wel uniform, wanneer bei heet de gewone kepi's 4er
burgerwa.cht Alleen de oversten mogen mouwstrepen dragen • Ti graad aan te duiden,
terwijl de tamboer-majoor, afe 't kan een groote kerel, met een nionamentalo
berenmuts onder 't roffelen of slaan der trom den traditioneelien staf met den
koperen bol onderaan gewichtijs: en gracieuseijjik awaait of op en neer beweegt. De
schuttorskoning midden tusschen een of meer piekeniers of hellebardiers in, zwaar
behangen met zilveren platen op rug en borst waaraan op de hoogte van de maagstreek
de zilveren vogel bengelt stapt gewichtig of waardig op de maat van de trom. Sjrns
wordt hij óf voorafgegaan, óf geëscorteerd door een viertal bijfiman. nen, die onder
den neus naar achteren in d«n halfc vastgeknoopt een veelal eigen reconstrueerde lang
afhangende baard van geltenhaar dragen. Aldus uitgedosdht marcheert de gewapende
troep door de voornaamste straten des dorps tot vóór het huis van den Eerw. Heer
pastoor, of van den Heer Burgemeester, ook ai voor de wonmg Van den schutter-koning,
airwaar de vaandeldrager het doek zwaait op de wijze vroeger in dit blad door ons
omschreven. De voornoemde heeren voelen zich voor dit eeresaJfcrat gedrongen, alle
'schutters op bier of sigaren te trakteeren, welke ttraktatie meestal door de geachte
echtgenoote van den vereerde, of door., diens dochter of dienst meid op schotels me*
gevulde potten, of uit een froote kan met één glas wordt toegediend. Na deze
traktaties gaat 't dan weer door de dorpstraten met zwierend en zwaaiend vaandel,
onder geroffel der eene of meerdere trommen • >pchutte-kamer"-waarts, alwaar nog eene
volite to" eerstenat op het legertje ligt te wachten. Deze Pret wordt Dinsdag en soms
nog een derden dag (!f-r kermis voortgezet, al naar geHang vriend Bac- chus nog een
kleiner of grooter kwanium gerstevocht heeft beschikbaar gehouden. , Ter plaatse,
waar ik deze plechtigheden opteer?"de, heeft het eigenlijke vogelschièten op 2en *
m.csterdag plaats, van welke feesteSdjkheld ik " dit blad ook vroeger eene
beschrijving Kaf. ij "'ke schutterijen hebben vaak interessante benali., jPU in kunne
reglementen of staiuten vastge- St oAnt o*- een lid ** *torv6n. hier bedoeld een
hM,Antonius-lid te N., dan wordt hij door de ge-vej/e achutterU beßraven, «a wordt
reeds de onvolgende week uit de "schuttekas" voor hem een requiem-rui» gezongen.
Allte gildebroedors trekken daarheen, het vaandel in rouwkrip gehuld, dfi trommels
met rouwi'loers overtrokken, ten einde den slag dof te doen kfcnken. De autoriteiten
hebben dan eenen zwarten sluier om de lendenen terwijl de gewone "schutters" eene
rouwstijk om den arm dragen. In zooverre was 't gesteld met hot» schutterisgiMe St.
Antonius te N. Te K. nam Ik op. de dracht der Si SebasUanus-Schutteri'.. Daar had men
een generaalt aan het hoofd, en wel te paard, geieid door eenige officieren. De man
droeg op zijn bcfijd een oud-modische "chapeau-claque", rijkelijk voorzien van
afhangende franjew, kwasten, koorden, galons en omhocgstaande bouguetten, met eene
bonte pluim boven op den top. Onder den troep marcheerden aaar teden met langs en
vxitte broeken, opgehouden door soue-pieds, zwarte en ook vuurroode broaken. en
petten met bloemen eromheen. Aldaar hield de schutterij jaarlijks een
schietwedstrijd, waarbij 't gebruikelijk is, dat een keizerschuttcr eene zilveren
püaat schenkt aan 't gilde, voorzien van eene inscriptie, welke plaat later aan 't
geheele stel konings- of keizerspölatgn wordt toegevoegd. De beide gezelschappen, St.
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Antonius en St. Sebastianus,, kenmerkten zich vooral door eene groo te vaardigheid in
de behandeling der vuurwapenen. Ze hadden bekende, knappe schutters met vasite hand
en zeker oog, en ze hadden ieeds menig prijsje of medaiJCie bij hunne collegiale
korpsen met de buks. Al is nu over het algemeen op deze korpsen, v»nt orde,
exercitie, enz. ook al een en ander af te keuren, toch vind ik beide kranige troepen,
rij hunne populariteit is inderdaad groot. Hunne diensten "en opluisteringen in beide
gemeenten zijn Ho f waardig, en hun optreden op de feestdagen blijft netjes, in
gepaste vroolijkheid en scherts., en de waarde die ze gevoelen voor hunne
vereeniging, spreekt uit hunne oogen vol belangstelling en kameraadschap, en vooral
doen zij ons herinneren aan de eenvoudige, vervlogen tijden die in vela opzichten
daar ter plaatse, om ook in hun dialect te blijven, nog getogen van "dai gooien aaien
tied.
21 januari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XXXIV.
, te een onzer vorige bijdragen hebben wij, voor } Koed verstaan der zaken onderling,
eene Lim"MrgscliQ Sa g e en ook eene dito Legende ««degedeeld. De komende week
schijnt ons van boteekenis, om thans ook van een Lijn- Ul'Ksch Sprookje gewag te
makken. «et schijnt, dat de twee heiligen Aijtoniua en aitijd goede vrienden zijn
geweest Alr "lans ook ui den kalender der Sinten wensen ten 'I niet verder dan eene
octaaf van eikander vcrvjJderd te zijn IPaulus'-Bekeering valt op 25 Jan) ais
getrouwe geloofsgenooten vroegen zij "V zekeien dag aan Onzen Lieven Heer de
toesterüuaing om den hemel te verlaten, eene rondga te maken over de aaide en daar
een dorp of ™*A te kiezen, alwaar zij, in vroomheid en sjods bestendig konden blijven
rusten tot aan **** einde der eeuwen. De gevraagde taesteai""«g werd hun verleend ..
keuze der plaats, waar zij de vereering des rjjts zouden ontvangen., en zij deze
vereering "p zouden beioonen, was voor hen van het groot r 9 belang. Zoo daalden zij
dan neder in Jerusa- om van daar uit, gesteund op een zwaren ?***. de reis te
aanvaarden. En zij doorkruisten r?' geheele H. Land, dorp voor dorp; de vloek, 'ö oP
de Joden nog altijd rustte had huns inziens "P dat land een trieste inwerking gehad,
zoodat "y er zich niet konden gewennen. Al spoedig hun reis daarom verder, zij kwamen
door g5l; gedeelte van Azië en Landden ten slotte in "riekenland. Doch ook hier
vonden zij niet fcun * vermeende rust en tevredenheid, in de eene «feek was 't hun
te warm, in een andere te koud "»er vonden zij den bodem te nat, daar was bij &vn te
droog. In weer andere gewesten schenen pn de menschen, of te valsch en te boosaardig,
« frrof, te onbeschaamd, te vuij of te lui. OveraJ %nd hun toch iete tegen. van
Griekenland veirhuisden zij naar Italië van daar naar Duitschland en Frankrijk, maai
Na nUS Vcmden zij het land naar hunne gading. u"0Rn heen en weer gekuierd te hebben
XZTr Zli tü« slotte in ons landjo terecht, en «»«eg.-n op zehej-gn woensdag hunne
tenten ep is onze provincie,, in het plaatsje AL. dat toen ter nog geen stad was. Het
was daar juist druk, rar De menschen krioelden er als mieren door elkander. Honderden
hanen en kuikens eenden en varkens, kraaiden, kakelden, kwaakten en knorden er
hartelust ot. Antonius had blijkbaar veel vermaak in al die woelige drukte, en hij
vernam daar met 'Oldoening, dat de voorouders der M.'tenaars, door hun voortreffelijk
meten en wegen van den lendsheer voor eeuwen de gunst hadden verkre gen, iederen
Woensdag vrije markt te houden, ""«dat daar, in dien tijd tenminste, niemand Btaa,nof weeggeld behoefde te betaten.
In volgende tijden Is eahter de marktweek-dag k> Vrijdag veranderd. Beide vrienden nu
wandeJdesa door de straten jan M. op en af en keerden ock weer naar de ***rk terug,
van waar zij waren uitgegaan. Ze •tonden hier een vurig srebed ten hemel, dorh
Antonius bleef in aUe diepzlnnUre godsvrucht «óAlang doorbidden. dat Pauius hem ten
slotte fc&n de pij moest trekken, ten einde op te staan oOi de reis voort te zetten
Antonius was nu echkr bijzonder traag in 't verltaten der kerk, en Pauius moest
gedurig naar hem omkijk
len echter van de plaats, waar z« ij.ch boeiden, durfde
Pauius hem hierover niet ïnon<fejjing veimanen. Deae gin« dan eiudei'ijk de k«rk uit,
en bleef buiten staan wachten tot Ante- in het portaal verecheen. Cxich wat mangelde
eraan? Plotseling maakte Antonius de dubbele kedkdeuren dicht üet se Jtag met een
kiertje open., stak daardoor zijn kaal hoofd met langen baard, en riep zijn vriend
toe): »Hoor een, boste Pauius, ik heb het gevonden, Sfat ik zoolang zorht ik ben err,
en ik blijf ei!" r"Uillus hierover niet tevreden, bekeek hem van ot»der tot boven.
Maar Antonius sloeg opeens de deur heelemaai Jfceht, en klauterde in het zijaltaar
van de kerk, tot groet genoegen der M.'tenaars, die hem sedert dien tijd als een
hunner beste vrienden en een hunner oudste burgers eeren En hij. zal daar tlijven
staan, zoolang M. bestaat Pauius verliet thans teleurgesteld en morppelend het
plaatsje langs den Westkant, vaak nog omziende naar den kerktoren. Zoo traag en
lusteloos zijnen zweg vervolgende, kwam hij eindelijk te O. aan. Het was daar een
zeer schoone na'"'rrsireefc. Bergen en daten wisselden elkander af, en een rijke
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plantendcs omgroeide het vreedzame, stiM,e "dorpskerkje. Deze deze bc«edende gouwen
wenschte hij nu ook niet meer te verlaten. Hij noemde dit dan zijn gatóefdkoosd
veirhlijf. en klom eveneens, na eene. bidstonde alleen zijnde, op het zijaltaar in de
kerk, waar hij thans nog staat dragende in de rechterhand het evangelce-boek, en de
linkerhand rustende op zijn zwaard, de goedige, vroone oogen rrerich »P de
eendrachtige O'naars. :»: * # Tot zoover het sprookje van Antonius en Paukis. Men
vertelde mij, dat het bedoelde sprookje over het binnensluipen dei H. H. in de kerken
ook in andere gewesten den grond heeft gelegd voov ten eigenaardig gebruik, o.m. in
Utrecht in 't plaatsje Jutfaas, onder den boerenstand. Daar zou men op 25 Jan
(Paulus'-Bekeeringsdag) tij familieleden, vrienden en kennissen een Pau- W of
Paulusie trachten naar binnen te loodsen. Natuurlijk is 't weer een pop of
aangeklteede öten,, die dan in een hoek van het woonvertrek wordt geplaatst. Ken de
binnenbrenger zulks on Bemerkt, d.w.z. zonder nat te warden gemaakt klaar spelen, dan
was de vrouw des huizes verpacht 's avonds wafelen of koeken te bakken, chocolade te
zetten of op een en andere wijze te onthalen.
Ook onze begaafde foMorist Dr. Schrijnen healt dit gebruik aan in zijne Volkskunde,
en fcindijri f"et te zeggen, dat het koekbakiken, het teet water gooien
oorspronkelijk den heilige gegolden, of liever de pop, die den heilige Voorstelde.
Het schijnt overigens, dat de rais-aard van • St Pauius' Bekeering" aanleiding heeft
gegeven t»t weervoorspelWng. In Luxemburg b. v. teveren op dien. das de vier winden
die zijn uit Betrokken, te middernacht een hevigen strijd op een kruispunt van vier
Wegen, waar zij dan sa*en belanden. De wind, die op klokslag 12 de heeft behouden,
zal daar, volgens 't vo'k. hot geheele jaar door, in hoofdzaak waaien.

4340

In 't volgende opstel horpen wij 't te heboen over Licjitmis in ons volksgeloof. Mochten r
gewestgenc-otein zijn, <Ü3 terstond na lezing mededeeling. tnü de vermeUitn.B .van een of
ander minder bekend gebruik bij dit feest willen toezenden, dan houd ik mij beleefd aanbevolen
en kan een en ander mogelijk nog aan de bijdrago worden toegevoegd.
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28 januari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. MARIA-LICHTMIS. XXXV.
Wanneer wij de diverse schrijvers raadplegen ov*t den oorsprong van voornoemden
feestdag, d&n laat de eenheid over dit ontstaan nog al eens te wenschau over. De oude
historicus Abra. **Am Maubach zet den dag in met te verhalen, oat men op dezen dag de
Pauselijke Kapel in 't Apostolisch Paleis bedient, en dat de H. Mis wordt gezongen
door een Kardinaal-Priester, ter. *$ de Paus den zegen geeft en waschkaarsen
uitdeelt, nadat een ommegang door de koninklijke zaal is gemaakt. Daarna is 't den
geheelen «ag feestdag in de kerken der H. Maagd en van ** Simeon. Maar de
aanleiding tot die plechtigheden is, volgens Drijver, de instelling van het Joogenaamdp door Paus Ge. •asius in de 6e eeuw. ter herdenking van Maria's
jfmpe'lwzoek, naar het voorschrift der wet, op "en Men levensdag van Jezus, zijnde 2
Febr. Ook «anhach haalt voornoemden Paus aan els de stichter en zegt. dat hij leefde
omtrent 492. Ande. {"en hewere-n. dat Paus Viligius deze eer te beurt £o")t, en dat
Paus Sergius I, die den H. Stoel oeKieedde ongeveer de helft der zevende eeuw, de
insteller is der processie met de waschkaarsen. e"ers zesrt ons dat het feest in 5-44
voor het *" * > te Konstantlnopel onder keizer Justitlanus werd gevierd, tot afwering
der pestziekte. Het &>t>m\\ der kaarslichten, die in de mis en in *ene processie, ter
eere van den Zaligmaker, wor. oen ontstoken, e-eeft aan do_en feestdag: den naam J?n
i.'-chtmls. L'rhtdag, Vrouwendag en ook al P»fnrtr'eur fcandelaria). Een predicatie
van f""> 'nnocentins 111 leert ons. dat het Lichtm;s. don. w *• Plaats is srekomen
van een ond beine-nX» fftest- wanf h'i ze& daarln- dat de helde* w-»r_?I Fehrnari aan
de-goden der onderbrt-B • to*"arewijd. Immers, in Fe- Pin» *rm d* dochter van Ceres
ProsernnX B*naam<l8*naam<l geroofd hebben, en moeder Cere? tnrL mn» den fw-heelen
nacht nvH brandende -TV8"n »n «ijcniP naar hare dochter hebben een de T,!r
herinnering aan deze pebeur+eTij* hiel,' n dn hoidpnen toen (elke maand Fehr.l een
"nneaT,? Aofr sjfid met vtnrnmen(**e fakkels at feest Wer(j Amhurbale genoemd. Onze
vooronders konden deze gewoonte niet zoo gauw aflegden en hebben later daarom deze
plechtigheid, ""gevoerd door brandende waskaarsen ter eere *ei" H. Moedermaagd in
processie rond te dragen het Mjgeloovig gebruik der heidenen werd dos 'n een beter,
in een roei christe'ijke beteekenis veranderd, en voor den christen werd door deze
ceremonie herinnerd aan den Verlosser, aan het Licht der Volkeren, en de geloovige
werd daardoor vooral ook teruggehouden van de schandelijke optor-hten. die in den
heidenseben fijd ter eere van Pluto. onder fakkellicht en ergerlijke uitspattingen
werden gehouden.
Daarom zijn er nog historici, die beweren, dat sinds onheugelijke tijden de 2e
Februari de dag is dat vooral op het land de dienstboden hunnen dienst verinten. en
vnn deze gelegenheid veelal Jehrm'k maken om zich over te geven aan de meest
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luidruchtige en losbandige- vermaken, die niet zelden in ergerlijke brasparfijen
ontaardden- Vandnar de beteekenis van losbol, lichtzinnige, enz. voor 't woord
lichtmis. De Vlamingen noemen den dag ook O. L Vrouw-Sphudt-de-Panne. Tot zoover de
beteekenis van O. L. V. Lichtn-vs a's christe'i'ke vier- of feestdag. Rest ons nog
mede te deelen. de daaruit voortvloeiende gebruiken, gezegden, spreekwoorden, kortom
- Lichtmisdag in het volksgeloof. Vooreerst willen wij da_ medededeelen, dat van de
in de H. Mis gewïj. de waskaarsen (waarmede de ommegang overfl in de Roomsche kerken
wordt gedaan —, hetzij m, hetzij om de kerk, opgeluisterd met de psalmgezangen
daarbijhehoorend' de geestelijken, de kerkmeesters, de koster, de kerkzangers. de
misdienaars, ieder eene ten geschenke ontvangen "'t de handen des priesters. Deze
kaarsen worden mede naar huis genomen na de H. Mis en bewaard tegen onheilen bij
onweder; het volk kan zich ook een waskaars koopen van voornoem. de kerkelijke
dienaren, die deze, door ieder jaar een kaars te krijgen, ten slotte een overcompleet
hehben. Dezelfde kaars op Lichtmisdag a-ewijd. £eeft men na ze ontstoken te hebben,
ook een stervende in handen. Is deze einde'ijk over'eden. dan wordt de kaars
uitgedoofd en weer in bewaring p-phrncht. me e -•t al in de kleerkast. Tn de
Belgische plaats Vorst krijgen ook de onder-wijzer en de veldwachter een H"ewijde
kaars. «elfs de twee schooTVndpren 'e»n tenten en eert •peisiel. de zich vMt dien
tijd p-edure-pde een P*ar vooral onder'-*ehpiddpn door vlïit en foed itp "r?-?.
genieten hef voorrecht een k»ars ten ore- -ip ontvangen. Zü mogen die hü vnvn"tPr
Posteer eaan halon. Vóór de Trro.*r»crbp om WftntpV-g, Wnren op vete ntentwu in
Pploip pIIp ver horton zoowel werpld'üke nis hü het witrlori d«r trf-orson
fcrppwoorftig en droegen 'n ffp-nop-mdp procpssip ppn» gpwi'dp knars in dp hand Nr dp
mis bracht dan de koster al diV Kaurcio- hl* /ta rvipnscVip-n ü'H huis. 'U de Tradfion-i et de T.i TTpl*rirme lfi'pn wij nok. daf in dp h;«rtomtinen Luik pf Na-mevroetjpr hpf (Tphrtvk hps+ond pen we'n'p- Was fa npTYip-n vnn <-'p pftwl'dp kp"rs om
er l-'ru-"- -!flß van fa flojip wpvd»n d"-n of boven dT* -pnoor'ïtpp-nmnntpl of on
pent', ondpre &op* z'cM hnrp nia---fc. poinTifpn me* hp+ doel de woning teppt» nijp
nn<-'o7r,i<vP-, fp vrüwaren. Ome hunri-!p<ipn in de PotwiVcbe Kennen laten v-n de
gewüde ka-ys vn'ten ïn dP het of dpn hoprt 7plf« on dpijron pu v"-ot-+'l'-s d»r
'"zen. on karren, ploegen. pg<*en enz. Ze worden daardoor vrij van ongelukken
aHerhandor 'Jird Een Zper 01) d ebrllik leeft daar nog voorf ™ef Lichtmis, nl. het
stalvee te zegenen door mid van de gewijde kaars. i\n de wijmis koopt d-> boer eene
gewijde knars, na'pn de zijne is opgebruikt. Hij ontsteekt ze, de* <V"C •'roP*I*-'*"
was achter de ooren van paar. n. koeien, schapen enz. vallen, en vo*>lt zich niet
zijn vee veilig te-ren ziekten en onge. ' 'lpn. a'smede tegen de kwade hand. X*"n
heide oevers der Maas in Limburg heeft hm Pr h<,t gebruik bestaan, dat alle leden van
<; huisgezin eventjes 't hoofdhaaT moest worden met de kaars, tegen ziekte en
ongeluk. Z<>onls wij boven vermeldden, heeft deze fee't-0 8 ons meerdere volfcszegswijzen geschonken. fctei: T-'eb!ir!ïs klaar en rein. 't zal een lan-'e «Jen fr
zi-in- - Lichtmis klaar en helder, schendf •boni. i r de velde. — Lichtmis donker,
.maakt den tr tot jonker. — Op Lichtmis vliegt de leeuwe. rik een ploegstaart hoog. —
Op Lichtmisdag ziet de boer liever den wolf in zijn schaapstal dan de zon. — Lichtmis
donker, Aschdag klaar, geeft een vruchtbaar jaar, — Wanneer op Lichtmisd g de zon op
het misboek schijnt, dan kruipt de vos nog zes weken in zijn hol — Lichtni.s in
klaver, Paschen in sneeuw. — Lichtmis zonneschijn, t'i-engt veel sneeuw. Daar O. L.
V. Lichtmisdag den tweeden dag der maand Februari wordt gevierd, kan hier nog
gevoegelijk bij vermeld worden, dat in enkele streken van ons Limburgsch gewest deze
maand "de Wievermaondj" wordt geheeten. En als zoodan'g bestond vóór eenige jaren in
het Oosten onzer provincie (meer bepaald Neeritter en omstreken) het eigenaardige
gebruik, dat in deze maand de huisvrouwen het weder regeerden. leder hui® op de beurt
af, te beginnen bij het eerste huis in 't Gasthuisstraatje te Neeritter, regeert één
dag. en de overige gezinnen dienen naar die gaboden de dagwerkzaamheden te
verrichten. Daar heette het dan, dat in Februari "de wiever regeere". En het weer van
den dag heet in overeenstemming te zijn met het karakter der vrouw, die de beurt
heeft Mooi weer bedu'dt eene goede, slecht weer eene booze vrouw. Doch afgaande, bij
dit gebruik on de zeer vele slechte dagen, die wij doorgaans in Februari krijgen, zou
men daaruit (niet heel vleiend) moeten conc'udeeren, dat bij de vrouwen weinig zachta
karakters worden gevonden. Maar — vergissen blijft steeds menschelijk. Ten slotte
willen wij al die gebruiken samenvatten tot ééne naïeve beteekenis niet alleen, maar
wij leeren er weer uit de kracht van ons geloof, waaruit volgt zin voor 't goede,
eerbied en waakzaamheid voor God's producten, waarover men zoo gaarne den zegen des
Hemels afsmeekt. Immers, met de gewijde Lichtmis-kaare zal een kruis worden
beschreven op schoorsteenmantel en balk, in paarden- en koestal, als een smeekgebed
om toch gezin, have en goed in bc. scherming te nemen. En als dein in het uur des
doods bij uw dierbare(n) het zachte vlammetje f ikkert in de stille ziekenkamer en de
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stervende in zijn laatste uur het heerlijke crucifix met de gewijde kaars zal
omklemmen met al de kracht, die er nog over is in het veege lichaam, ach. dan mogen
wij dit laatste moment toch geen bijgeloof noemen, want dan is een zoo hevig schoon
gebeuren niets minder dan de stem Gods. als uiting van ons rein geloof.

4450

4 februari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Vastenavond I.) XXXVI.
Vastelaoventj da-i kumtj aan, L&ot die maichtjes vreug opstaan Zij kijken hier, zij
kijken daa^r, Zij kijken rommel om den toren, Moeder zètj riet mötskc recht, Mie leef
zei t'aovcndj kome Kinntj hai dezen aóvendj neet, l)f,n kumtj er den heelen
vastelaovent neet Ki tankètte, )v.oa zulle wai den vrouw op zette? "ie eine stool en
dao eine stool, Up ceder stooï ej kösse, n(.dao eine pannekook tösse., etj de lei er
aanhe wantj onietj het spek drie èlle iangk t;aotj het metske zinke "?or die vette
sjinke J;aotj het metske vallc Ooor die vette kralle \roUw gaiftj, detj der lang
laiftj, "etjder riek en zalig wai-rdj. 'ierf- S klonk en MiDkt nog een der 'eentonige
limh8 (meer opdreunen dan zingen) in Oostei, jr,^1 rS op Vastenavondmaandag, terwijl
de jon f a niet hunne vochtige handen het riet, dat, sfriu k*aas van den "I'oekespot"
vast zit, be a-pi • n' welke beweging dan een dof, rommelend boo d' a!s een herhaald
foeke! foeke! foeke! doet ,j6 rBn- Vandaar bovenstaande naam voor HiemoUden
rommelpot. Dit vastenavond-instruwtook nog in andere provincies in gebruik, vFoe"ör
in dit blad uitvoerig omschreven, ïtiet v Wi" hebben 't thans over de gobruiken d
'Sstenavond, en dit "toeken" voeren de kin- King^n!'angs deuren uit, en e-r zijn ook
die dan Ich uüb zoo ]an£ raette foekespot geloupe, 1?op, ob gei geldj om broad te
koupe; Gaif?' *oekenet, foeke, foekenei, Po ,'j mich ein eurtje den gaon ich veurbij;
Gal ' foelie' rommelspot, Iftj mich ei stok van de verkesvot., cO-.D nih'ne
kinderjaren zag men de kindoren, en jes der meer gegoeden deden zulks, in troepg
aldus voor de huisdeuren staan zin" "ift Een hunner droeg dan een korf, waarin allo
tfsn]1 en deze werden feitelijk door dat foeken edeld.) werden geborgen, zooals
sneden «er of PePerkoek, worsten, stukken vla, cci eU' fikken of hompen spek, appelen
en wel 1, geldstukken (centen on halve centen, daar da.n .S" Söheeten.). Van het
verzamelde werd het S avonds Prettig gesmuld, en heel vaak met eiP. nooaiSe gerstenat
afgespoeld. Van spek en c '*en werd gewoonlijk koek gebakken. Voor den uriog echter
zag ik in die buurten nog alleen gjmelüisktndereft met den "foekespot" aan de Geuren
staan. En dat was zuiver "anlrhoes-zin Pen". Daarbij was óón jongetje, dat een
geschild «okje meedroeg, waarin de reepjes spek ' alle achterelkaar geregen werden.
De rommelpotzin&ers waren goed vertegenwoordigd in den histor schen Optocht te Arnhem
in 1919, en de heer Van dor Ven heeft ze in zijn prachtig werk over Neerl.
'Volksleven bij foto-opn.ame vastgesteld. . Jammer, dat in genoemde optocht niet
vertegenwoordigd waren de oude Limburgsche "Voe'agers". Dat zijn de troepjes
boerenzoons of ijechta, die met hunne paarden door 't eigen of door de naburige
dorpen reden op Vas. -aavond-Zondag, Maandag of Dinsdag, en hier «daar vóór de
herbergen stil hielden. Het was gebruikelijk, dat de ruiters niet van het paard
wamen, maar zittende een glas een of anderen de^nk. verorberden, waarna de tocht weer
ver d-ir, ging. Dit rijden heet daar voejagen en de de Van Vastenavond-Zondag tot
Asch-Woens. ""p >.voedaag". Nog mogen wij nu hier niet ver •voor en zé^T mid gebruik
te vermelden, dat Yy- a' in Oost-Limburg (omstreken Roermond en eert) jn zwang is
geweest, van Nieuwjaar tot gpjP Vastenavond. Dat was het "Kuiten". Men Uyne daar, dat
dan de "vrouluuj kuit" hielden. 1 gebruik bestond hierin, dat de huismoeder t.?n
familie en kennissen een vroolijk avondpar- Wje aanbood, om op een anderen avond dan
-oK door een harer gasten genoodigd te worden. 'Wer 't genot van koffie, ook
chocolade met bo jammen of koekjes wordt op zoo'n avond druk knifr-aat' Selachen,
pret gemaakt, over koetjes en *«»tjes gesproken en niet zelden dezen of genen ••sooti
doorgetóote". De mannen zijn bij die vrouhen "kuit" partijtjes uitgesloten, maar ook
zij ,aa.den een fuif in nagenoeg denzelfden aard. Om toL. urt Smg men daar vroeger 's
avonds "kaarv""=(kaarten-spelen) voor een "varkenskop', in den eenenbuurman naar den
andere, verloren centen bij dit speL werden alle in tan Pot gedaan, waarmede de "kop"
werd behi» ' die inmiddels werd klaar gemaakt. Jm«fs na Dinsdag mocht geen vleesch
meer gegeten v«rden. Dit moest dus in deze dagen opgeruimd. HekëelCamevale=vleeschvaarwel.) De gast- Ho™ Dam VOor ziJne rekening, de aardappels desHn7s groenten en alle bijkomende ingrediënten. Wc te drinken bier moest ieder voor
zich zeil «ostigen. Maar het ging er recht gezellig en LfH tQe. Mocht de heer V. d.
Ven ooit (wat "* inderdaad zou verheugen) een tweede uitgave ï£n zijn belangrijk werk
het licht laten zien dan tri lk hem van diverse foto's van oude Limfi. ?k vfUiken
(ook van voornoemde) voorzien, die in zijn werk niet heb aangetroffen. UjP6
Vastenavond duurde in Limburg gewoon- V* drie dagen. Men noemde ze: Zondag, groot ds
i ,navond, ook Vette Zondag, Maandag was vLfkleine vastenavond en Dinsdag de laatste
ftiov aavond. In de voornaamste plaatsen der Si, vincie; Maastricht — Roermond —
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Veijso — de lrd Weert (op de dorpen minder) wa. U «jommerij druk in zwang. De laatste
jaren, verr5en ooraog, is hierin echter een merkbare bodn'"dering gekomen, hier door
gemeeinevers?aarti ur door verslapping. Het zijn er jan 'jfce ik 00k £eftn t:>iden na
%<r om door dergc»awi rnask&raden, verkleedingen, bals en daflbloi] Jen, in één woord
door losbandigheden van t 6 de tegenwoordig zoo kosteujfoild ,?nin?en te vermogen.
Over dat vermomd !>eQ.. Wpen over straat (maskerade), of "zot-ioo>vat vandaar
"vastelaövesgekke") zou nog heei Qi6-n'ü zoggen vallen, daar zich allerhande ma- M (£
van uitlaten gekscheren, intrigeeren ook a[n,nake) daarbij voordeeden. Maar het Nnt
et interessante ging er aillengs vanat,. ziLook de bekende schrijvar De Cock zegt
lest Volkskunde op bL 239, dat afl zoo lang Bat niet veel meer. t» aanschouwen gaf
o*« piepjonge, sclireeuwerige gekken, vaak in armoe di§e, a-fscliuwelijke zoteplunje
gestoken, wel eens groepsgewijze met een paar trompetters in een gehoon rijtuig
zittend en links en rechts den wan delaaar, vooral de jonge meisjes, een varkensblaas
op den rug slaande, of handen vod confetti in het gelaat gooiend: een tooneef, dat
veeleer _ walging — dan lachwekkend mag heeten, enz." — Vanwaar kreeg die vermomming
haren oorsprong? Dr. Schrijnen laat ze van uit Rome afstammen, uit volksfeesten van
heel oude tijden. Meer omschrijvend zeggen anderen, dat de oude Arcadische herders
zich in 't midden der maand Februari tdikens met hunne herderinnen vermaakten, en
zich daarbij verkleedden a.ls bok ken en geiten, en aldus voor hunnen yettdgod ston
den te springen en te dansen. Wel eigenaardig ook, dat er nog plaatsen in onze
provincie zijn. waar de Donderdag vóór Vastenavond vette Donderdag heet, en mat
feestmalen en volksspelen wordt gevierd. O.m. te Merkelbeek, terwijl in Berg en
Te'rtdijt alle Donderdagen van Lichtmis tot Vastenavond de Witte Donderdagen"
heetten. Men eet op die dagen daar in hoofdzaak spek met aardappelen. Maar ook met
Vastenvond moet er in Limburg overal volop spijs en drank in de gezinnen aanwezig
zijn. Het zijn drinkgelagen en smulpartijen veelal in overdaad. Geen wonder, dat in
de huizen op zulke dagen de menschen het zoo druk hebben, als de pan op Vastenavond."
En in het dorp Afferden werden op die dagen zooveel worsten bij elkaar gehaald, dat
ze vaak aan lange houten gaffels over de dorpsstraat werden gedragen. (Wordt
voortgezet)
11 februari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Vastenavond II.) XXXVII.
'Dat. er tengevolge van al dat geprakkezeer'op ïastijiavoudiol. van alle uitdenking
en uitvuifkhg cnn toch maar zoo "vi*.ieuaóvesgek*' moge- te zijn, oak allerhande
misbruiken en alkeu*ens>waardige vertooniwgen zich in de pret en "e viei-iug mengden,
is begrijpelijk, want in oude lijden is de geestelijkheid der parochies vaak moeten
opkomen. Ken dezer be-8lx>ttebjüe en gevaarlijke v.ndingen was liet, hogelijk bjj ncw
n.et bekend. "Narrenschin" of "De Blauwe Schuit", uit de 12e eeuw in D. ï. v. d.
Ven's "Neerlands Vo&sleven" ae dlustratie oo pag. 45 . Dit gevaarte werd tot
puostre/ei-s de h_elJ't der lCe eeuw van Aken over , naar. de stad Tongeren gesleept
tij ene vasten avondsdagen.. In den aanvang eeuw) heette dat maaksel, "het schip
der , - c s '. Het dankte zijn ontstaan aan den groo •*n bloei, dien de weverijen in
dat tijdperk allengs verkregen. Het grocte aantal wevers had Zich verdeed tot
zoogenaamde "nering". Zij P'ügen trotsch od hiui ambt. en zij beschouwden daarom
"neringen" mt andere beroepen als min derwaardig. Zij minachten dezen zelfs. Dat
begon tfin slotte een flinken Limburgecheu boer uit die streken danig te vervelen.
Zulke verwaandheid ging hem te ver,, en hij kwam, geinspireerd door velen zijner
collega's od het eigenaardige idéé, eene schuit op wielen lr» elkaar te timmeren.
Geldelijke steun vloeide van alle kart ten. en er werden eenige wevers orngekoeht, om
dien sarcastischen wagen van stad tot stad en dorp tot dorp te verloc-nen, Öoor de
siaten trekken en daardoor het Lewijs «s doen inging vinden, dat de wevers zich 'net
aan Janstellerij dienden schuldig te maken, uaar zij toch evengoed tot de wei kende
klasse ala alle andere arbeiders. En het plan. t»oDZet A,s het curieuze schip
vooihijwam liep overal het volk te hoop. Muzikanten het schip speelden dansmuziek, on
het ent hou ï*aste oubliek sprong als bezetene rund het vaar Uig van dolle pret. Maar
Qok tegelnk w».rd Ervrf Er!?n:lln6fïezic.hten, door vertoon.ng van bt- Potte ij ke
plakkaten, het uitroepen van hoofde benamingen, enz. het wevers-gilde beleefd Zoo
trok het vreemdsoortige vehikel van zélf Aken door eebeel Zuid-Limburg naar Luik. »"s
tot in Brabant toe. Het werd van jaar tot jaar erger, tot dat ten slotte de
gemeentelijke " kerkelijke autoriteiten krachtig moesten in- de vertooning verbieden,
opdat eerlang d'ze nietige, belachelijke oorzaak niet tot bloede tooneelen afleiding
gingen geven. aebastiaan Brants heeft deze dwaaze scène in diw- t'0Ut'Iiede vastgekgd, waarvan nog repro. aucties bestaan. In -'t noorden onzer provincie ma eertijds,
en ook rog, de vastenavondpret _-hter een veel gezelliger verloop. Nemen we «ns 't
voorbeeld de omstreken van Horst on , -'fswijk. Uit het rommelpotliedje zou men va»*/
o»rnaken, dat daar Cupido meer werd dan In de Zuidelijke streken. Men Kt er van
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klinken en vrijen in het rijmpje»: Vastenaovor.d dai kump aan, Klinken o» de bussen,
Hier enne stoel en daor enne fetoel Op ieder stoel en kussen. En iaor enne jonkman
tussen. Behalve het traditioneels vastenavond-spek eieren wordt daar algemeen gezorgu
ook wafelen, het alom bekende volksgebak, terr 11 'iet geheele leest bestaat uit dne
deeien. dl , et voorleest (s'avor.ds voor Vastenavond*, s drie riagejj Zondas Maandag
en Dinsdag en Uit tta de pret van Asch woensdag.) iemand 1'jL vertelde mij, dat £&en
<*> Zaterdagavond (voor Vasten- Voüd-Zondag al. Wat jong was uit fcutüv de" smnd na
afloop Cif'1' sch"ur- of stalwerkzaamhedem de don» Haar gea Pen voor een binnen
trokken <m *iol> Wtrüet ™*- 'lans en scherts op ***>***; C t !e™«*en. natuurlijk
onder t Cer?j8UlUroe hertjes of dito rood <J>essenje deze pret daaPj «VMteltóvóM Cm*1
"te- ' En de hoeren van* het dorpsparlevrol Waren loyaal, en letten niet óp n narttó&
<* ialer in den nacht, s AndenautaW* VrïïaR) t-fcRon de vermakelijkheid al "*«• hSrea »el na de hoogms. In enkele kofj* tnan? w1,S we.Jerom voor den nood .gen spne ren
dl 5 de harmonica) gezorgd, want nu wh* K •* ook van de partij. En aan looi * door
tot Vavonds laat al u' ?R!fda ake7l'1p- ctn 's Moandags onereveer on i *oen'nUr fi"e?
weer eens dunnetjes over te a' De aanwezige meisjes genotom de eer voor die leesten
afgehaald te wo.den aan de huizon — na v-ibracaten aijieid. want üaar iet.en vader en
uioeuer zeer htreng op. r— Dc meestan d_r dulcinea's waren op tue aagen (voordat
uetdurisen begon, 's namiddags hu den een of auüere- C-Qer naai de "spt-ui-ijg." In
Hurst noemde men dat "'JLoedemeij". Mei waren i_e-sje_-bije_ij_oiu -lüu uï
meisjesfeesten in den voria vau ko.ije visites of tractaües op boterhammen of waiels
of iets van dien aard. in Leder geval duurde deze pretmak-ri. onder het jonge volkje
drie naivdagen met avond.n 'achter elkaar; en zang en dans was er vot-p schering en
inslag. Dc tesUviteit helde echter van Loverlede wat org over naar bovenmatige luidiuchijglieid. wildheid met den aankleva vau dien, en- zco achtten van lieverlede de
priesters 't tot hunnen plicht dit te lange en oveimaijge zwieren a_u banden te
leggen. En het siot werd dat de jonge dames s avonds bij kiokluiden ten- 7 ui c de
herh-ig metsten verlaten. Als Aschwoeij-dag eindelijk was aangebroken mocht het
schoone geislacht volstrekt niöt meer de herberg binnentreden. Dc voormiddag- werd
echter door de jongmans nog gevierd, met het slot-tafereel ",de dooden dans." Op een
stoel .of eene andere verhevendheid werd de speelman dan geplaatst (viool- of
hannon_ca-&pelei). en alle jongelieden, hetzij hand aan hand, hetzij Ln losse
kringen, sprongen •dnem-al achter elkander om den muzikant, onder zang of lawaai, en
het was.... taptoa: De vasten deed hare entree. En zoo heeft dit feest laren. vt-Je
jaren geduurd, toulat het veert gm-ein-gebed is ingevoerd, eu aan vele overdreven
misbruiken, somwijlen losbandigheden voor goed een einde maakte. JNog uestouu er in
No-rd-Lirnburg een ander feest ol' gebruik, en wel het "JB_ochuslee_.", onder de
jojigelingscfaap. Eerst _>_uderdags, latei sZaterdags vóór Vastenavond kwamen in
enKele dorpen alile jongens bij elkaar op bepaa'd uur eu plaats, en werd er
beraadslaagd hoedanig het feestprogramma zonde worden uijg*v.erd Op den uitgekozen
feestdag en vastgesteld uur tivkkea zij, twee aan-twee. in afzonde-lijke eostuums, en
allen gedekt door een vee-kleurigen pap eren genera als-steekhoed, door de strateij
vd.n hot dorpi teneinde zooveel mogelijk genoi middel, n o* gelden in te zamelen. In
deze optochten of ommegangen door de gemeente klonk dan hun lledi. Het zij uu onze
tijd, Dat wijgaan terauneeren ((liefdegaven --halen) Wijzijn nu al verblijd. Ais
wijmaar triumfeeren. Sa! vrienden hoor eens hier, Wij houden met van klagen, Wü
drinken samen her, Waarvoor men geld komt vragen. t Is Vastenavond, die ons heugt,
Neemt nu deel in onze vreugd. O) wel eieren, ol' wei geld Wij 'nemen 'talie ongeleid,
Eu d_n_.ij aliem liaitelijk Dat God u geve Ecu lang leven, Dat gi.l met de engelen
gelijk Zult zingen in alle eeuwigheid. Aan het einde van deze typische oortège wer ie
opgenaaide penningen geteld, en waren zij niet voldoende toeieikend om er pret mede
te maken, dan werd destijds een >. twee stuivers daar ie.der bijgelegd. Dc smul- en
drinkpartij begon dan Zondagnamiddag tot Aschwoensdag toe, niet in eene herberg, maar
in een particulier lokaal, alwaar het bier met groote t aten van Mi een of anderen
café-houder gehaald onder li_-t;_;en zang en dolle springpartij werd verorberd. Toen
echter van lieverlede vela dezer eigen aardige volksgebruiken op Vastenavond
verdwijnen, en daardoor de gezelligheid en het prel*;;- vertter binnenshuis
achterwege bleef, ven, i men in onze provincie Limburg op vele plaats ;n aüarhandfeestelijkheden om het voll. van buiten naarde plaatste lokken. Deze feesten be
stonden hoofdzakelijk in het organiseerender in Duitschland nageaapte Carnavals- of
Vastenavond-optochten, waarin een of ander geschiedkundig feit, inpe.n.n of
verdedigen eener .tad door het rlaatselijke schuttersgilde. of het huldigen van den
eenen of anderen held des vaderlands, of een veldslag tegen de Atjchers, of het leven
van een of anderen of iets van dien aard gekarakteriseerd weiden Zulke optochten
werden dan opg-'uisterd met de bestaande en omliggende muziekkorpsen, -te
manifestanten allen toegetakeld natuurlijk mei de meest poteieriffke costumes wapens,
#244

77

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

4645

4650

4655

4660

4665

4670

4675

4680

4685

4690

4695

4700

4705

enz. en het slot wa-t begrijpelijkerwijze een sterk geanimeerd bezoek aan bakkers,
herbergiers en dans—dc. , , Ook deza blijken van Limburgs geestig j-esigebeuren zijn
al'.ngs op dein achtergrond getaakt, en de wreede wereldoorlog heeft er «ïtt minder
het zijne toe bijgedragen, om op <.ns gemoedelijke Limburgsche volk voor korteren of
'_n.eren üjd den stempel der levensernst te drukken. (Wordt voortgezet)
18 februari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Vastenavond III.) XXXVIII.
Vooraleer wij overgaan tot de beschrijving van een ander Vastenavondgebruik of feest
in hiruburg in vroegere tijden, wilde ik nog even wijzen op het feit dat er langs
onze grenzen aan iJUitsche zijde op enkele dorpen nog Vastenavond-vuren worden
ontstoken. De jeugd haalt daarvoor brandstof bij elkaar onder het zingen ten: (de
dialleoten alnaar dat de plaats; ligt.), Ken kl uitjen en een Een vonkelhoutjen, één!
Hier woont een rijk man, Die ons nog iets geven kan'. Geeft ons iets en taat ons
gaan> Laat ons niet zoo lang hier staan', Wij moeten nog te wijd gaan.. Ds Heer
Schrijnen verhaalt ons, dat deze rondg ög plaats heeft te St. Pieter op Donderdag
voó> Vastenavond, en dat men daarbij zingt; Heije, meije klötsje, Zoe dik es en
hötsje, Zoe dik es èn boen, Dat us God loent. Hei woent nog éne rieke maanj Dee us
nog get geve kaan, Kaan heer us niks geve Dan zalleveer neet lang mie levcj Den
hoegen hiemel is opgedoon,; Gef us get en laót us goon, Laót us neet lang stèlstoonj
Gef get, spaart get, 't Ander jaor al weer get Dit jaor êne sjelling 't Ander jaor
êne pelling Eedcr sjellling waog è poond, Maar de vrouw blijf hei gezoon'dj Snijt aon
de Hange Laot de korte hsngq Gef get! Toen ik voor een dag of acht te St. Pieter dit
gebruik vroeg, gaf men mij daar in *«ije eenvoudige boerenherberg te kennen, dat tat
gebruik zachtjes aan heelemaal op den achtergrond raakte. Ken vroeger zeer algemeen
in zwang zijnd tet'at was het ,.haan slaan" of "naar den haan gfcijjtén." Gelukkig
begint ook dit wreedaardig ge fi"e allengs tot het verieden te behooren, zoodat |ö
nog slechts enkele dorpjes deze barbaarschr beid wordt ten tooneele gebracht. Men
vertelde (maar ik hoop, dat het niet waar is) dat het Plaatsje Guttekoven er nog aan
mêe doet? En d»t daar nog een haan of 'n gans aan een boom ,*ordt gehangen, en de
medespelers met een Sewone sikkel naar het beest si'aan. Wie treffer •S, d.i. wie het
beest den kop afhakt, is koning En zelfs de meisjes zouden daar nog van de Partij
zijn, om den schoonklinkenden naam van koningin te behalen. Wanneer er dus eindelijk
een koning of koningin als de held (?) of heldin (?) te voorschijn treedt, wordt deze
getooid met *inten enz. en gezamenlijk met hem of haar langs de huizen gebedeld om
worst, eieren of spek, en het klinkt dan .eenparig van; Vastelaovend Sj
tokvastoavend, Hie êne sjtool en dao ene sitoo^ Op jede sjtooil ei kössc, En doa ein
broadwoosj tösscihfi; Op jede sjtocï ene pannekook,: Det deit de jong meitjes good.
Dat martelen dier vorengenoemde vogels had Vroeger op verschillende manieren plaats.
Het .heette ook verschillend. Genoemd heb ik "haan slaan;" "naar den haan smijten:'1
maar men *eide ook: gaos nrieje;"- "gaos trèkke" en ,.voeiagen." In de oudste tijden
van dit gebruik Werd een haan door de gezamenlijke dorpsbewoners gekocht. Het moest
een groote, vette ha-an zijn. Deze *erd tot aan.den hals in den grond gegraven, ot
hiet een touw aan een boom of paal opgehangen waarna ieder op de beurt met een
knuppel naar den kop van het beest wierp om dien eraf te J* werpen. Dat dit niet zoo
erg gemakkelijk luk'e en lang moest duren, begrijpt iedereen, aiaar ook tegelijk
welke pijnen het arme, gemartelde heest moest verduren. Wie dan ten slotte het dier
van 't lijden afhielp, en den kop afwierp, was koning, werd triomfantelijk onder luid
getier rondgedragen of rondgedraaid en ontving alvast voor den schrik een liter
gerstebier, waarna meestal een overmatige drinkpartij aanving. Ik schrijf aanvangen
gelukkig in den verleden tijd. In het dorp Buggenum bij Roermond werd voorheen
algemeen, d.w.z. door jong en oud het zogenaamde "voejagc" uitgevoerd. Voor deze
feestelijkheid, of beter deze volkspret werd een 8oed vet gemeste gans tusschen twee
palen aan een dik touw (meestal een paarden- of ploegen) opgehangen. Zij moest echter
zeer hoog hangen, niet alleen om er onder door (d.i. onder touw) te kunnen rijden op
een paard, maar ook, omdat de ruiter in galop er naar moest kunnen slaan met zijn
wapen, of met zijne nanu naar den kop te kunnen grijpen om uien w aftrekken. En zoo
reed de eene rUijer •a den andere onder het koord door, totdat ül feestenmoord
gepleegd was. Dat "ganstrekken" werd ook nog op een andere wijze uitgevoerd. Men
groef b.v. ae as. eener gewone boerenkar met het eene eind in den grond. Op het
andere einde liet men een Mei draaien, waaroverheen eene ladder zooaamg gelegd, dat
de einden even buiten het wiel Op de twee uiteinden plaatste zien '**an. een persoon,
terwijl de overige omstaanders ï16* rad met een groote kracht lieten circuleeren. oe
beide ronddraaienden kwamen dan om ac beurt voorbij een onder hun bereik geplaatsten
Paal, waaraan eene gans hing, die zij den kop moesten aftrekken. Na enkele (bepaald
aantal malen te zijn rondgedraaid kwam de beurt aan wee volgende, totdat het arme
dier zijn kop kwijt was. Dit nu waren voorbeelden van gans; tijden" en "ganstrekken."
#244

78

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
4710

4715

4720

4725

4730

4735

4740

4745

4750

4755

4760

4765

4770

Daarna werd zonder kop onder gezang en gejuich niet tfih held (?) aan het hoofd door
het dorp rondgebracht in den vorm van een zegetocht. Vcr- v'o3go.ns werd de gans
gebraden, en door de gezamenlijke medespelers onder 't nuttigen van v-ein slordig
glaiske aat" opgepeuzeld. Dit spel *** 't algemeen "vcsjagen'1 sv&rd alle<?ö door de
grooter en uitgevoerd. Dc jongere generatie van 10 tot 17 jaren, aapten het
eenigszins na op houten of stokpaarden, gezeten. Zij droegen daarbij een
eigenaardigen hoed van bonte paneren en klatergoud met op den top een bos veeren.
Deze snaaksche jonge cavalerie trok rond door het dorp met eenen haan op- een stok
voorop. Ook deze werd tusschen twee boomen aan een touw opgehangen, en ook hier
draafden de stokpaard-ruiters zoolang- onder het koord door, tot het dier den kop
kwijt was. En in triomf ging het dan voorwaarts met koning en met koploozen haan door
de dorpstraten, zingend lange liederen, en werd er volop varkensbarbonade en worst
aan de moedige ruiters geschonken. Dat gebeurde meestal o,p Vastenavondmaandag. • Den
volgenden dag werd lijet ingezamelde verteerd. Dit gebruik was niet alleen in zwang
te Buggenum, maar op veel meer andere Limburg sche dorpen in die streken. En wat het
inzamelen van vleeschwaren betreft, ook dat had op veel dorpen plaats, ja zelfs met
de kar werd huis voorhuis aangebedeld en verhuisde menig stuk van het varken naar het
algemeene eetflokaal. Men vertelde mij ervan in Boksmeer (N.Br.) TegeJen, Swalmen,
Reuver, Buggenum, Afferden Bergen, enz. In Grubbenyorst en Swalmen moest •ik vroeger
vernemen dat de jongens met bonte papiermutsen op het hoofd van huis tot huis gingen
"looien jagen" (voejagen). Gewoonlijk waren er daneen paar bij, die goed hun mondje
wisten te roeren, en geld, worst, spek, eieren in overvloed wisten te» bemachtigen.
Dc vrouw des huizes legde het vleesch-geschenk dan in een daartoe bestemde korf neder
en wenschte hun veel plezier en goeden appetijt. En in die rjlaatsen kregen de
schooljongens dan het schoollokaal tot smulzaal. Maar in Aftelden leefde in de
achttiende eeuw de markgravin Schenk van Bleijenbeck. Deze vond dat voevoye of
fooijagen toch wal wat dom en achterlijk niet alleen, maar het staartje van het feest
droeg meestal den stempel van ongepaste vroölijkheid, en zij wenschte deze
vastenavond pret eenvoudig te verbieden. Maar hoe? Zij nam den schoohnees ter in den
arm, en men kwam overeen om het inzamelen door den onderwijzer te laten doen, maar
het bierdrinken enz. te doen ophouden. Toch kregen dan de jongens eenig Zondagsgeld
bij elkaar, en alhoewel 's anderendaags het drinken, door de gerechtsdienaars op
straf van drie goudguldens verboden werd, zoo zag men toch een enkel glaasje ledigen
des avonds in de school En den tweeden dag vond de scholtis 'smorgens al om half acht
twee jongens bij de volle kruik bier in het schoollokaal zitten. Hij.joeg hen er uit,
en bewaarde zelf de sleutel der school. Dit eigendunkelijk optreden van den scholtis
Viel ech ter niet in den smaak van Afferden's burgeren. Eene deputatie werd hem
toegezonden om sleutel en voortzetting der oude tradities op te eischen Doch de
Scholtis scheepte de heeren af met het voorstel den sleutel terug te geven als de
schoolmeester terstond met .onderwijs geven wilde beginnen. Maar ook dat beviel 'den
inwoners van Afferden niet. En allen, èn schepenen èn veldwachter (dc hooi of schut)
die ook tot de ontevredene partij behoorden, revolteerden en besloten de school met
geweld te openen. Dat gelukte, en het slot was. 'dat er volop bier werd gehaald,
geklonken en gedronken, ook nog op Aschwoensdag, en dat het feest der overwinning op
lustige en luidruchtige wijze werd gevierd. En de zulks geschiedde ten jare 1720 te
Afferden. (Wordt voortgezet.)
25 februari 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Vastenavond. — Slot.) XXXIX.
Er komt aan alles een einde, dus ook aan de Vastenavondpret. Als de inensch zich
gedurende drie volle dagen heeft overgegeven aan jolijt en Vermaak en uitspanning van
allerhanden aard, Somtijds aan de meest uitgelaten . vroolijkheid toet den aanklevë
van drink- en braspartijen, dan moet er ras een oogenblik komen, waarop hij er aan
wordt herinnerd, dat zijn lichaam straks vergaat in stof en asch, en 't dus hoog tijd
en Noodzakelijk wordt, dat er een drang naar boetvaardigheid ontstaat. En de ouden
leerden 't ons reeds, dat de assche daartoe een zinnebeeld was. Daarom keeren de
geloovige katholieken op Woensdag na Vastenavond devoot ter kerke, om toet de bewuste
attenties zich het kruisje van beenderen-assche op het voorhoofd te laten drukken. En
daarmede wordt dus paal en perk gesteld aan alle vreugbetoon en treedt de eerste
vaste. boeten of onthoudingsdag der veertigdaagsche vasten in.
Om het uitdeelen der assche-kruisjes wordt de 2e dag op vele plaatsen ook "Kruiskesdag" gedoemd, o* in meerdere dialect-vormen: "Krutskes-, Kruutskes-, Kruuskesdag". Om
het einde <ier vroolijkheden van Vastenavond aan te ioonen toet dien dag, hield men
o. m. vroeger te BLITTERSWIJKden zoogenaamden " doodend ans", vóór toT3dags. Er werd
dan driemaal op eene viool gekrast, en allen, die daarbij tegenwoordig waren,
sprongen nog eens lustig driemaal rond. Daarna Was 't voor goed taptoe en Vasten.
Doch er waren voorheen meer gebruiken, en op «enige plaatsen bestaan ze nog, die de
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afsterving Van het dolle en vroolijke moesten illnstreeren. Zoo kende men in de
omstreken van WEERT, Belgische Kempen. POSTERHOLT. NEERITTER e. to. a. het springen
naai- den haring, terstond ïia den kerkdienst. Men zag daar in vele herbergen aan den
zolder verschillende haringen aan een koordje gebonden, met den kop naar '-.ag
hangen, zoowat een manshoogte v__n der, r. De liefhebbers mogen onder een der
haringen gaan staan, omhoog springen om zoo den kop eraf te bijten, of ze mogen ook
een aanloop nemen om dan met één sprong den kop af te happen. Wien 't lukt den kop te
bemachtigen, mag zich een ha. ring afnemen en aan tafel bij een snede brood gaan
verorberen. Had nu een grappenmaker van een herbergier de haringkoppen in appel- of
perestroop gedoopt, dan zag men soms de meest potsierlijke aangezichten naar den
haring wippen, daar 't soms lang duurde, vooraleer de springer zijn doel had bereikt.
In VENLO had men een ander haringfeest. Daar vonden de stamgasten den
Aschwoensdagavond in hun café de tafels met groote schotels ha. 'ingsalade gedekt,
waaraan ieder vrij kon plaats nemen en ervan smullen naar hartelust. De lezer zal
gemakkelijk kunnen begrijpen, dat hier eene zekere herbergiers-politiek een der
aanleidende oorzaken was voor die pret. Immers, het eten van visch, bijzonder van
gezouten haring, deed dorst ontstaan, en werd er dan ook vaak op Aschwoens. dag
daardoor een niet te minachten kwantum gerstenat verwerkt. Niet zelden kwam daardoor
Vader of zoon wat laat aan den disch in het gezin, en zeide moeder de vrouw nog wel
eens schertsend, dat "de mansluuj het kruuske höbbe Verdrónke". Overigens behoefden
óp vele plaatsen mannen niet bang te zijn, dat hun de vasteno-aring werd onthouden,
daar op zeer vele plaat- Sen op Aschwoensdag haring met witte boonen in b-et azijn de
hoofdschotel was en zelfs nog. is. * * Langs de grenzen onzer Oostelijke naburen, en
ook in verschillende onzer Limburgsche dorpen aan die zijde heerscht dp dezen dag het
gebruik den "Vastelaovend" te verdrinken of te verbranden in den vorm eener stroopop.
Zelfs wordt een zoodanig strooien beeld dien dag begraven, na Vooraf dat zinnebee.d
der afgestorven vasten- in triomf en onder jool en scherts door geheel de plaats te
hebben rondgedragen, waarbij dan groot en klein in grooten getale meehoste. Dit
verdrinken, verbranden of begraven moet feitelijk eraan herinneren, dat het zoo
zoetjes aan den winter ten einde loopt. Het is een uitdrijven van den vervelenden
winter, ten einde den 2Pwekkcnden zomer in te voeren. Dat velen onzer gebruiken ook
in onze buur .provincie vroeger bestonden, moeten wij opmaken wt een publicatie van
de Stad Eindhoven, uit de !?e eeuw. Daarin staat te lezen: "dat niemand voortaen zich
zoude hebben te vervoirderen van het in de vastelavonddaegen en daernaer te
e*erceeren het treckeh ofte werpen van levende £fte doode beesten, tzij gansen,
conijnen, haenen, katten en de andere beesten, hoedanich die sijn ofte mochten wesen:
met het treeken van pekelaarinck; alsmede andere dertelheden van maskerde.-,
rommelpotten ende andere vuylichheden, n die dagen voor desen al te veel gepiogen,
waaroor geschapen sijn straffen over deze stadt te rengen; en oversulex eenemale wech
te nemen, oo wordt de heer drossart versocht daerop stric- etyck te willen letten en
te executeeren dese oronnantie oP poene van te verbeuren bij yder Persoon de som van
XXV gulden, welke poene nu oor alsdan verklaerd wordt executabel.
4 maart 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XL.
De eerste Zondag van de Veertigdaagsche vasten wordt niet overal met denzelfden naam
aangeduid. Om te beginnen met Limburg wordt hij op enkele plaatsen "fakkelzondag"
geheeten. Want zoo meenen nog hier en daar goedgeloovige boe • en: als men on derzen
Zondag met een,e brandende fakkel onder de boomen zwaait, zal het oen overvloedig
fruit-jaar worden. Dat is alweer een vruchtbaarheidsbegrip, dat ij al meermajlien iö
deze dagen met onze verschillende gebruiken en gewoonten in verband '• 'achten. Niet
dat zwaaien of walmen, branden -f rooken met die fakkel brengt de vroehtbaar',e'd
zelf aan. maar het verdrijft of verjaagt alle ';ooze geesten, die kwaad en terugslag
brengen ijn de. vrucht-ontwikkeling. Daarom zingen de inwoners van Simpelveld !,'der
dat fakkelen oi zwaaien met de flambouw het versje: Vjnk vonk fakkel Zoo menge vonk
Zoo menge appel. Maar nu zijn er ook nog plaatsen', waar men "•litendien een
vuurfcj-. aanlegt, op dezen dag. en Voor welk vuur te voren aJJweer de brandstof bij
elkaar wordt gegaard. Zoo noemt men o.m .te Wittem en omgeving dat vuur op den
eersten Vastenzondag "de hurk" En dien naam hooren wij daar bi.i 't rondtrekken om
stookhout enz. in het volgende rijmpje: Botje, botje, burkstreuë Annemerj an, sj
otteüep an. Haste niks veur de burk te breeënne (branden)' Men moet deza "burk" van
Wittem en Epen ver terugzoeken bij onze Duitsche naburen. Het - Burgbrennen" was daar
sinds eeuwen al de symbolische uitdrijving, de uitbranding van den winter. Hot was
hun "burechs endech". En het "burg" of "burkvuur" ontleent dan zijn naam a-an een om
een paal of hout aangebracht en «DKehoopt brandmateriaal, dat in zijn opbouw Veel
geleek op eene hut o. een burg, temeer daar 't me<estal ook nog op een heuvel werd
sekruid. Aan dat "burgvuur" Werden dan de fakfels ontstoken. Dat men derhalve in onze
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Limburgsche dorpen langs de Duitsche grenzen, de•*en dag met "fakkelzondag" betitelt,
zal thans voor niemand meer vreemd Hinken. En ook bij Schrijnen lezen wij. dat men in
Varalberg. Ti- Wl. Bederen voorzien van bussels brandend hooi rondtrekt over de
beogen, on dat dit gebruik Gaar FackeUauf heet,, dia gesymboliseerd wordt e-ls de
gevangenneming van Christus. Zoodoende komen wij ook tot een begrip der diverse
naburige Pruisische _»n___i_igej_(; "Sdhoofondech" jöchoo-zondag) S-hoof als bos
troo. Beteaisondech (-* het — hutten-Zondag). Hut _ de burg. Funkentag (dag der
vonkende fakkels). Maar ook in EVanto*ijk bü.ikt men vroeger op den eersten Zondag in
de Vasten met brandende stukkon hout _ajf fakkels te hebben rondgeloopen. Vanwaar
anders de naam voor dezen Zondag: Dimanohe de. brandons. De Vlazniaofl-eiQ noemen hem
Borelie-Zo-idag. En omdat zij meenen op dezen dag zeven soorten vnn brood te moeten
eten en daar ?m zeven huisgezinnen beao-k-n met wje men in vrigidschap leeft, doopen
zij dezen dag ook al met den naam van Bröod-Zondag, zelfs Kaas- Zondag, welke
benaming men echter in Duitsch•t&nd ootk kent Dat rondgaan op dien Zondag om van de
verschillende soorten brood te proeven, heeft aanleiding gegeven zulks nog eens
dunnetjes over te doen ep den cpvolgenden Maandag. Deze dag Weid daarom genoemd "do
blauwe Maandag. Helaas heeft men later de beteekenis van dezen dajar ook aan alle
andere Maandagen gehecht, zoodat de Maandag van lieverlede voor vele am baehtslui een
uitgaansdag ie geworden. Men dronk -dien dag weer zijn glas en het werd een uag van
feesthouden, niets doen of leegloopen. vandaar nog altijd de naam "blauwe Maandgag
houden" voor bovenstaand lanterfanten of overmatig drinken, tieren en verkwisten. Had
de arbeidersstand daarbij nog de gewoon te bewaard om op dezen dag eene algemeene
Kodsdienstplechtiftheid, dus eene H. Mis bij te wonen, dan zou zuJlks nog tot
verzachtende omstandigheid kunnen dienen. Maar nu is deze drinkebroers-das? hoogst
afkeurenswaardig. En •soa heeft deze kleur, het zachte blauw, dat oorspronkelijk
moest beduiden de paarsche kleur, die ook ip de vastendagen vaak in onze Roomsche
kerk wordt aangewend, integendeel aanleiding gaan geven tot meerdere ongunstige
toepas singen. Men spreekt van "blauw-verven" dat Hegen beteekent; "een blauwe
boodschap" is eene belachelijke, onbeduidende boodschap; ook al een **-*-de
uitvlucht; iemand blauwen dame voorblazen wat beteeken-: iemand leugens op de mouw
spelden; blauw er af komen=vergeefsch. moeite doen; een blauwbaard beteekent een boos
of kwaadaardig mensch; blauwkous voor een aanstellerige vrouw, enz. In Jan van Weert
en Jan van der Croon door Habets lezen wij op bladz. «I: dat tijdens de
godsdienstoorlogen het uniform der katholieke infanterie wit was, en dat der
protestantsche blauw. Daaruit leiden velen tf. dat met de "blauwen" nog wel eens de
Protestanten en ook de liberalen worden aangeduid. Maar ook de Republikeinsche
soldaten in - 793 heetten: .Ms Bleus". P. S. Ik wenschte aan het slot van dit opstel
•vederom even te re'lieveeren dat er herhaaldelijk brieven bij mij binnenkomen over
onze Volkskundige bijdragen. De eene al meer interessant dan de andere. De Zeereerw.
Heer Pastoor W. uit Holibak in Penemarken, die blijkbaar een vurig aanhanger 's van
de leer der Folklore deelde mij o.a. mede de gebruiken op Vastenavond in zijne
omgeving V 3 eljke mededeelingen inderdaad al onze aaadacht hadden, en wel een
vo_2end jaar de vergelding waard zijn. De heer J. onderwijzer te Guttekoven
verzekert, ons in een aangenamen brief, dat aldaar het ham- en gansrijden, in één
Woord het ontkoppen der beesten niert meer get-eurt met levende dieren. Voorwaar een
verheugende tijding. En hiermede heeft Guttekoven een schoon, navoLgenswaard
voorbeeld gegeven. Mag ik daarom nog eens voor de zooveelste maal vra- "waar worden
nog wèl levende dieren voor <je bewuste wreede pret gebruikt?" Maar willen de
respect, belangstellenden in onzen arbeid nu 'Oortaan eens de gebruiken hunner
plaatsen toe Aenden voer denactueelen d_ag? Opdat wij «e f*i onze waarnemingen
tegeNijfc kunnen invlechten. _ * Alt». H. Neen, de derde Zondag in de Vasten is de
Kwenezondag of Oculi. Of op dien Zondag in Limburg bepaalde of valste gebruiken
bestaan kan ik u niet zeggen. Ik hoorde er nooit van. Wel in Vlaanderen liepen de
kinderen met oen pop in een korf rond. Herm. SI. Met foto's bedoelde ik niet de
prentkaarten, bekend onder den naarrS: Ansichten. Maar origineele foto's of kiekjes,
En ook deze heeft U mij al zoo lang beloofd. Ik zou immers van u ontvangen,: foto van
#een oude Zuid-1" ",___oetrpers"; ""voejagen": bigkelen" — het kootjes-spel der
meisjes; de tijd voor fotografaeren komt immers nu weer aan, en zoo veie onderwijzers
hébben toch een toeste;? Trouwens U heeft ze mij vast toegezegd. Als U het prachtige
boekwerk "Neerlands Volksleven" van v, d. Ven kende, zoudt u niet meer durven .te
zeggen, dat het "albummen" van volksgebruiken en volk-typen niet interessant is. Met
uwe begrippen worden al die heerlijke volkszeden, dia tpeh alliengs al dreigeji te
verdwijnen, niet voor de toekomst vastgelegd. Dweept u met onze oude volksgebruilken
en met het Nederl. Volks leven — Wat u al meer — dan dient u ook consequent te
blijven.
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11 maart 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XLI.
Wij zullen nu maar — ons begin werk der vorige, week voortzettende — in eens met deze
bijdrage alle vragen en brieven, die reeds langer op antwoord bleven liggen,
beantwoorden. Te meer, daar enkele van warme belangstelling in onzen arbeid getuigen:
A. K. te S. Zeer zeker was in vroegere tijden het geloof aan de gedaanteverwisseling
algemeen, onder het volk, vooral de verandering in een wolf, dien men weerwolf
noemde. Het geslacht der weerwolven is thans in Limburg, zoowel als elders echter
gelukkig uitgestorven, dank zij ons krachtig geloof en de volksontwikkeling. Het zou
echter te veel ruimte innemen al die soorten van gedaanteverwisselingen hier op te
sommen. Koopt gij gaarne boeken, schaf u dan aan het interessante werk van Mr. Skiet,
"De dieren en het Volksgeloof."
v. W. te K. J. Er zijn meer kerken dan de groote Kerk te Breda, waar Sint Gertrudis
staat afgebeeld met eene muis. Waarom? Heeft, u nooit gelezen, dat deze bekende,
volksheilige de dochter van Pepijn van Landen was? En dat zij volgens eene legende
eens eene groote muizenplaag wist tegen te houden en te koeren? Daarom wordt zij nog
op vele plaatsen aangeroepen als patrones tegen de muizen. De kalender- of naamdag
van haar staat aangegeven op 17 Maart, of onder Gortrudis, of onder Sint Geertrui,
ook stuat ze wel eens aangekondigd als: Abdis van Niveütes.
P. H. te R. — In Maastricht wel, dat weet il. zeker. Of de L. 1.. nog in meerdere
plaatsen in den spoorwegboekhandel verkrijgbaar is, Kan ik U niet zeggen. Neemt U
liever een jaar-abonnement, dan ontvangt u toch geregeld de bewuste bijdragen. Och
kom! Het woord "gaasfitter" heeft heelemaal mets uitstaan met "vitten", bij U bedoeld
ajs aanmerking maken of controleeren. Het woord fitter, dus gas-fitter is tot ons
overgekomen uit Engeland, To fit=bekwaam zijn. En "gaasfitter" wordt piet alleen in
Roermond of in de prov. Limburg gebezigd, maar "gasfitter" wordt door heel Nederland
gezegd.
Br. onderw. te V. — Ja, de hazelnoten-struik de hazelaar heeft altijd in een reuk van
heiligheid gestaan. Zelfs zijne takjes hadden voorheen, volgens het goedgeioovige
volk, eene bijzondere kracht. U zult toch ook wel vaak gehoord hebben van "Wenschroede"; "wichel-roede". tooverrede"; de Duitschers zeggen,; Wünschelrute". Welnu,
deze moeten eigenlijk van hazel-hout zim Misschien weet u ook nog niet, dat een
"hazelaar" altijd door den bliksem gespaard wordt? Denk dan hierbij maar eens aaji de
Sage. die ons vermeldt, hoe de Moetöer Maria toen Zij haar nicht EJisabeth ging
bezoeken, door een vreeseli.ik onweer werd overvallen. Maar toen een veilige
schuilplaats vond onder een "haaalaar". Of "Bergq-ueh" een Duitsch tijdschrift over
Volkskunde is, weet ik niet. Het kwam mij nooit onder de oogen.
Mejuffr. El. v. A. te H. — Het is zeer "oed mogelijk, dat de Gregorius-dag van 12
Maart vroeger, in Brabant een groot schoolfeest was. Hier .in onze prov. Limburg heb
ik hem als zoo! nooit zien vieren. Wel in Duitschiand vennen mij meer; 't is oen
soort voorjaarsfeest <. .gelijk het oudste schoolfeest door Paus t orius IV op 12
Maart als den gedenkdag > den grooten leermeester en kindervriend 1 . as Gregorius I
de Groote, ingesteld. Het was dien dag het feestelijk begin van het kinderschooljaar,
en in vreugdestoet haalden leerlingen en leermeesters na de Hoogmis de nieuwe
aanvangsklasse onder het zingen van liederen aan de huizen der ouders af, om ze in
triomf eersten keer ter schole te begeleiden, alwaar zij alfen onthaald werden op
koekjes en gebakjes. De ouders gaven dan daarvoor later geschsn ken in broodjes
eieren, woïsten, geld enz waarvan op zekeren'dag prettig werd gefuifd. In België is
dun ook nog bovendien prijsnitdeeung, de.t Weet ik zeker, na de Gregoorkesmis. Dat woonde ik al eens bij. Uwe overige vragen te beantwoorden, zou te ver buiten onze
rubriek gaan. De E. H. Geestelijken zullen II daarvan gaarne op de hoogte stellen.
Met genoegen zal ik u evenwel een leiddraad 'in elkaar zetten, als ü zich Wenscht toe
te leggen op het maken van opstellen over folklore U verveelt mij dus geenszins toet
uwe herhaalde correspondentie over dit mooie vak. Schrijf maar raak! .. .Anonymus J.
te R. — Waarom wrj noc_t in onze bijdragen op politieke .troo- Wingen? Wat n vraag?
De hedandaagschc pon•"ek en Folklore? Waar is het verband? Dat u uit wize bijdragen
»-n artikelen in zooveel bladen en tijdschriften nooit, eene conclusie over f>nze
Jj'chting hebt kunnen trekken, ;s inderdaad andermaal oen bewijs, dat gij niet verder
kijkt dan uwe neus lang te. Erger nóg, deze uwe. garnalen'fiemene vertoont zich door
uw geheelen brief, r'v"*"il aan. de oppervlakte. Daarover straks nog 'en paar
woordjes. Maar — kunnen wij U er jhede van dienst zijn? Welnu, vooreerst zijn wi]
Katholiek, pur-sang. geboren, getogen, gebleven, V 1 zullen dit blijven tot aan onzen
laatsten adem tocht. Om met den partij-term te spreken, belioo ren wij dus tot de
reehtschen, U zegt te zijn. I kathcSiek, maar toch ultra-links. Om met eer.
foïkloristischen term te spreken, behoort IJ dan • tot de ridders van den
"foekespoi". Altijd koekoek-één-zang; d.i. altijd oppositie. Toch bent u inderdaad
maar wat benijdenswaardig, dat tf, naar uw zeggen, het intellect hebt. En toch
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veroorloven wij on.", als dompers* U vóór afscheid eerst oen lesje te geven. Wel
bruta,al zult. gij zeggen, maar wij doen 't ter wille van het licht. Vooreerst slaat
l! de plank ver mis, waar L 1 beweert, dat folklore met mythologie moet vereenzelvigd
worden. Tusschen beide bestaat wel eenig verband. Meer ook niet. Dan spot U met de
maand Maart, om hare dorheid, en zegt, dat het goed aan te nemen is, dat de ouden
deze maand, "Dorremaand" noemden, omdat ook die heilige? (vraagteeken van Anonymus)
vasten zoo'n dorre schrale keuken geeft. Misgeraden, Anonymus: De afleiding van
"Dorremaand" is alleen te vinden bij onze voorouders, daar deze maand gewijd was aan
"Thor", Cdius zoon, gelijk Donder, dag (Eng. Thnr.day) aan hem zijn naam ontleent.
Zoodoende wordt uw linksch intellect toch wel wat bedenkelijk! Aan 't slot gaat U ook
nog schelden op ons. Als U dat gedaan hadt tegenover een onzer oude Nederl. dichters,
zou deze gezegd hebben: "Noem uw naam, zei ik tot iemand! Maar hij kon niet!' Hij was
niemand!" W i 11. Sc h. te M. — Uwe vraag kunnen wij moeilijk beantwoorden. Wij zijn
niet bedreven in tuinbouw. Wat gij dus al in Maart kunt zaaien, zal u wel iedere
landbouwer kunnen zeggen. Ik kan U helaas alleen maar van dienst zijn met het
spreekwoord: "waim wöHe boone wilt aite mot St. Job (Jozef) neet vergaite." —
Dr. P. te W. — Schrijf maar eens aan Dr W. Goossens, Gem. Archiv. te Maastricht. Deze
even behulpzame als bekwame archeoloog zal u daarmede wel van dienst willen zijn.
Adres: Gem. Archief, Vrijthof, komt altijd terecht.
Mcv r. Z. te W. — Als U in uw Nederl. woordenboek v. Dale geen enkele aanwijzing
vindt tot afleiding van het woord "montrans" moet U dat niet verwonderen. Dit woord
is het tegenwoordig deelw. van het latijnsche werkw. "monstrare", dat vertoonen
beteekent. Neen, niemand anders dan een gewijd priester mag het aanraken, (ook wel
Venerabel genoemd). Het beteekent dus eigenlijk "het eerbiedwaardige" of "het
hoogwaardige". U vraagt nog, waar de zoogenaamde "mouches" op damesgezichten haar
oorsprong vinden. Voorwaar, een brief met curieuze contrasten. Bedoeld zijn de
pleistertjes die de dames voorheen ter versiering van het gelaat aanwendden. Ik heb
eens gelezen, dat Julia, de schoone en behaagzieke dochter van keizer Augustus, uit
Indië levende, zwarte kevertjes ontbood, die de eigenschap hadden vast te kleven op
de huid, daar waar ze geplaatst werden. Nu hoor ik, dat de Fransche schoonen ronde,
halfronde en ovale knipsels op het gezicht plakten, met allerhande beteekenissen, al
naar 't effect, er door teweeg gebracht. Men noemde ze: la. fataLs, Ia dangereuse
I'assasine enz_ enz. en ze werden op diverse deelen van het hoofd geplakt. Ook in ons
land werd die gewoonte zóó dwaas, dat er iemand een rijmpje op vond: De troni, dicht
bezaaid met moesjes. klein en groot. Gelijkt een krentenkoek. Een ander hekelde die
kleine vliegjes (mouches) als volgt: "Die swarte vliegen, Trijn, die gh'op uw
aanzicht dracght, "Weet, dat gh'cr geoken, maar geen wijsen mee behaegl." ik boop
Mevrouw, dat deze weinige regels U iets verder kunnen helpen. Meer weet ik ook niet
van dit modeartikel. A. K. te-V. —- Ja, het boek "Neerl. Volksleven" van D. J..v. d.
Ven kunt gij door mijn tusschenkomst ook ontvangen, maar ook evengoed door eiken
boekhandelaar. Doch in uw vorlgen brief beloofdet gij voor ons Nederl. OpenluchtMuseum te Arnhem allerhande oud tuig, zooais heel oude afgedankte meubelen, oud
landbouw- en keukengerci, allerhand huisraad, wat u toch allemaal niet meer kon
dienen. Ik ben door v. d. V. gepromoveerd tot bedelaar voor 't Museum. Wanneer kan ik
eens komen zien, veel liever afhalen? Want vele Limburgers zijn U als zoodanig al
voor gegaan. Dus: "woord houden."
K. te S. — Jaren van geschiedkundige beteeke. nis voor Roermond? Vanaf de 13e eeuw?
Hier zijn er enkele:
1218. Graaf Gerard sticht het Munsterklooster. 1224. Gerard van Nassau 111 verandert
zijn burcht, de Por, genaamd in een nonnen-klooster, en doet het inwijden door
Engelbrecht van den Berg, Bisschop van Keulen. 1298. In dit jaar heeft de stad het
Brabantsche leger, 40.000 man sterk, zoodanig afgemat dat het moest opbreken.
1471. De geleerde Dionysius wordt den 12en Maart begraven. 1554 De "stad brandt door
onvoorzichtigheid plotseling en snel geheel uit. Het vuur verspreidde zich zoo snel,
dat de bevolking nauwelijks de kans had zich met kinderen uit de vlammen te redden.
Belegeringsjaren, "nH.e van Dr. Meerdink zal U echter beter op de noogte brengen w
hinnlv; Sch*' te P' -De datums voor het binnenkomen van het dienstpersoneel zijn niet
overal hetzelfde. Er zijn plaatsen waar de U de,nieuwe meid op de kar met de kist
erop gaat halen- half Maart. Ook zijn er streken, waar dit gebeurt op den len Mei. In
Noord-Brabant ?m nrt £?.op Vele Patsen te geschieden op LmS Rr C?tmg* het 'timpje dat
men in hei Noord-Br. dorp Esch nog laat dienst doen; "oP don eersten Mert Moeten de
boeien zijn of> den herd, Anders zijn ze de kost niet werd."
18 maart 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XLII.
Dat de artikelen in onze L. K. ook bij on* ooSe ijke Sburen veel belangstelling
wekken TeÉThSWland. «no-* ik ofervrnden ui een brief, mij toegezonden door een Z. K
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Heer Pastoor uit die gewesten. Deze eerwaarde heer Soekt mij in dat schrijven zelfs
een paar dagen zijn gast te willen zijn, ten einde aanteekenlVte riemen niet alleen
van de zeer eigenaar- SSeg feesten en gebruiken tijdens de "Judasweek" (i vóór1
passen), maar ook. eene studie op Kernen dier interessante volkseigenaard.gheden In
het geheele westelijke Rijnland. (Ook de "rw Heer Pastoor W. te Holbac in Denemarken
houdt geregeld voeling met ons over onzen arbeid waarvoor hierbij no\maals dank en
****.) Ik zal dan ook gretig dit aanbod aannemen en later te gelegener tijd van een
en an"Hn een onzer bladen kondschap doen. Vervolgens wensen ik nog voort'te zetten de
beantwoording der nog niet behandelde brieven van L.K lezera, waaraan de vorige week
ie begonnen Wel is het opmerkelijk, dat er hoe langer hoe meer vragers opduiken,maar weinig, kct weinig mededeelers van eigenaardigheden alt het volksleven hunner
omgeving. Er komt toch allicht iets voor, dat dienstig zoude zijn voor 't
completeeren, onzer folkloristische opsporingen. Ik heb verleden jaar al vaker
dankbaar melding gemaakt van namen van enkele belangstellende stof-aanbrengers uit
diverse plaatsen onzer provincie. En die heeren beloofden allen in hunne aangename
breven ermede voort te gaan. Edoch, het is heiaas bij hunne eerste gegevens gebleven.
Nu dagen er zooveel te meer vragers op, die ons dus niet voorthelpen,. maar Wel meer
werk verschaffen Waar de beantwoording niet te omslachtige beschrijving vergt, zullen
wij toch voortgaa,, met' de lezers van dienst te zijn. Daar wij veronderstellen, dat
niet alle vragenden erop gesteld zijn hun vollen naam geplaatst te zien,: zullen wij
't bij hunne initialen laten. L. v. A te II - Waar lag het oude Taxandria? Eu in
welke boeken kan men over dit oude land lets lezen? Zoo vraagt v. A. Nog al geen
peulschiületje. Die vrucg is eenvoudig niet in een nieuwsblad om der ruimte' wilile,
te beantwoor den. Want daarvoor moeten wij terug naar de Taxanders, dus naar de
opvolgende tijden van Julius Caesar toen de Gugernen en de Sunikers naar 't Westen
kwamen. De Taxanders tot aan de Noordzee. Wij zuilen U, zoodra mogelijk een paar
bladzijden vullen met eene... heel korte beschrijving Jacq. P te W. — Uwe vraag hoort
in onze rubriek niet thuis. Vraagt dat aan Uwen huisdokter. Historicus te M. — Ook
alweer een anoniem (vrager, tevens blijkbaar voorstander, van nonsens. Spotnamen van
kerkelijk mobilair, of kerkelijke instellingen, behooren gelukkig niet tot de
folklore M'sche historicus. Wie houdt zijn kostelijke hersens nu toch bezig met
dusdanige bazel? Dat zijn anecdoten van meestal ziekelijke hersenen. Ik heb
medelijden met U, als U zelf de maker bent van de toegezonden zoutelooze
samenraapsels. Want dan geldt voor U inderdaad de oude Limburgsche uitdrukking; ,>dai
hait ze negt allemaol op ein rie!" — J. V te Heerlen. — Ja, goed door U gezien." Het
waren zwart gemaskerde of zwart getatoueerde bandieten of roovers. Een vragenrubriek?
Zooals U ze bedoelt? Zij zou in ieder geval veel plaatsruimte innemen. En daarover
dient de re dactie of de directie van een blad te oordeelgn. En U ziet wel, wat de
beantwoording der nog naar alleen aan mij gerichte vragen al in beslag leemt. B.
onderw. te B — Speciaal volksgebruiken pp *alfvasten-Zondag en in de Goede Week in
onze provincie zijn voor zoover ik weet niet 2xlo bijzon der talrijk. Vroeger werden
op eerstgenoemden Zondag te Sittard aan de zeven kapelletjes langs den weg naar den
Kollenberg zoogenaamde krombroodjes onder de kinderen geworpen. Of dat gebruik nog
bestaat, weet ik niet. Eveneens werd fn eenige plaatsen van Westelijk Limburg, o.a.
te Weert en Thorn op Witten Donderdag 's middags eene soep gegeten, bestaande uit
twaalfr soorten groenten. Dat was de zoogenaamde Apos telen- of discipelensoep. En ze
wordt opgediend In éénen grooten schotel. Wie dan daarin het eerst den tinnen» lepel
stak, werd de Judas genoemd. Dat verder op dezen' dag de kerkklokker der R. K kerken
overal op reis gaan, om in Rome bij den Paus eieren te gaan halen, en die 's
Zaterdags 's morgens bij hare terugkomst voor de kinderen overal laten vallen, zal
ook U wei niet onbekend zijn. In mijne jongelingsjaren vertelde mijn vader mij, dat
er boeren waren, die op Goeden Vrüdag hunn* frsitt>ooDa«B in de Wfijdej begoten met
gewijd water, en dan vast en zeker! geloofden, dat het een goed fruitjaar werd. De
eigenaardige combinaties van gerechten op j dezen dag, waarvan, U gewaagt en als
beschouwt, hebben niets met volksgebruiken oi folklore te maken. Deze staan toch in
verband met de kerkelijke voorschriftenen met het verbod van eenige spijizen op
Goeden Vrijdag. Bij eenig nadenken had U dat ook moeten weten. Am. de. H. te G-. Mei,
Meien, Meisteken, Meiboom-planten, Mei verteren, enz. Daarover -— en hiervan is ook
nog al heel wat te zeggen — zuilen we hét denkelijk einde April in dit blad hebben.
Tot zoolang gelieve U geduld te hebben Wij trachten, zooveel als 't kan, actueel te
blijven. Daarom is dit weer eene prachtige gelegenheid voor U, om zeM eens een en
ander vermeldenswaardig uit Uw dorp, omgeving of elders, in den vorm van lieve
meizoetjes te herboriseeren. Vertel ons eens wat dan na Uwe pogingen, en zend het ons
vóór einde April. K. te Venlo — U heeft gelijk. Bij nazoeken blijkt, dat diezelfde
vraag reeds vóór iang door U werd gesteld. Vraag daarom beleefd excuus. Tot antwoord
moge dienen, dat er zijn, die het haantje op den toren tegen onweer en andere rampen
#244

84

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
5105

5110

5115

5120

5125

5130

5135

5140

5145

5150

5155

5160

5165

5170

laten dienst doen. Een ander denkt bij den torenhaan aan het verband met de
verloochening van Christus, terwijl een derde hem noemt het symbool der waakzaamheid,
en een vierde het symbool der verrijzenis. Zoek U dus maar het beste uit, of wat U
het meest geschikt voorkomt. Mej. v G. te E — U vraagt, waarom de Heijge Barbara in
Uwe Kerk staat met een kasteel-toren naast haar. Ik raad U aan voortaan de legenden
der Heiligen na te lezen, dan zult gij daarin vinden, dat Barbara's vader, Dioscorus,
die een christenhater was, voor zijne dochter een sterken toren liet bouwen als
woning vjpor haar. Zoodoen de behoefde hij z.i niet te vreezen, dat Barbara het
Christendom zoude omhelzen. Waarin hij zich echter erg heeft vergist. De E. H.
Geestelijker Uwer plaats zullen U gaarne van een en ander op de hoogte helpen. Mej.
Corn. S te E — Hoe- jammer, dat U de beteekenis dier letters niet aan den
rondleidenden gids der Gevangenpoort hebt gevraagd. Hij zou U zelfs met een glimlach
verteid hebben, dat die letters den sleutel van het huwelijksgeluk bevatten,
vermoedelijk op dien muur eens door een gevangene geschreven. Om U echter niet ten
tweeden male hiervoor naar den Haag te laten reizen, zal ik U bevredigen door te
vermelden, dat (altijd volgens den gids in dat gebouw) de letters Z M D W D V Z
beduiden; Zoete Man Doet Wat De Vrouw Zegt, en van achteren naar voren gelezen; Zoete
Vrouw Doet Wat De Man Zegt. Als 't U inderdaad ernst is, ook alle genealogische
mededeelingeu te leren van zoovele ouda Limb. families,' dan raad ik U aan lid te
worden van ons Provinciaal Genootschap voor Gesch. Wetensch. enz. "Limburg",
Secretaris hiervan Is de heer Huysmans, Dir. Arhbsch, Roermond. Maar U kunt zich ook
aan mij opgeven. Juist iets naar Uwe gading, het Genootschap bedoel ik. H. te O —
Neen; dat gaat niet. Zulke boeken zendt men niet voor eenigen tijd ter inzage. Wat (]
echter zoekt, vindt U in hoofdzaak in het prach tlge werk van den Heer D J. van der
Ven, "Neerlands Volksleven." "Leergraag" te Merkelbeek. — Te omslachtig waarde heer.
We hebben toch al zoo weinig tijd. Een goede raad is deze; gaat U in Uwe buurt te
Doenrade eens bezoeken den bekwamen historicus Mhr. ,1 A. Ilogns. Van hem kunt gij
inderdaad "veel leeren." P. St te Nuth. — Neen, dat is toch niet zoo. Vaes in
Vaesrade beteekent niet "kom", al is uwe zinspeling op eene soort kom, als waarin dat
plaatsje bij wijze van een dal is gei'egen, niet onaardig uitgedacht. Vaesrade was
vroeger St. Servaas-rode, in het Latijn Roda Sancti Survatij," eene bezitting of
heerlijkheid, toebehooren de aan 't kapittel van St. Servaas te Maastricht
Hiervandaan heeft ook het plaatsje zijn naam ontvangen. G. V. te Venlo. — Als 't waar
Is, dat die "Schandkooi", welke in Venlo voor plus minus een eeuw geleden naast de
deur van de Vleeschba] heeft gestaan, nog aanwezig is, dan zou zij een merkwaardig
geschenk kunnen worden voor ons Open Lucht Museum te Arnhem. Informeer er eens goed
naar. Ik bied reeds bij voorbaat mijne hulde aan 't Venlosche stadsbestuur voor dit
mooie geschenk. M. V. te Maastricht _ Ik heb dat rijmpje nooit gehoord, en weet dus
niet wat het te beteekeneh heeft ik wil 't hier echter gaarne publiceeren. Misschien
kan ons een of andere historielievende Maastrichtenaar op de hoogte helpen"Rij al
oet, wagel, wagel, Rij al oet, wagel. Hè, 't is mer race de pog (vermoedelijk Hè, 't
is mer kakkedoe! Joel" »Pou") 't Heeft wel iets van een scheld-yers .J___ ' G. KR. P.
S. St. Geertr.uid op 17 Maart, Een aardia rijmpje op deze heijge, met betrekking tot
het vroege morgen _, en al late daglicht on dezen haren naamdag, gewerd mij uit den
mond des heeren Ant. JacobS, Roermond, sigarenfabrikant welke heer zich bijzonder
interesseert vo£o_e wokehjksche rubriek. Dit bewuste versje komt Je tomgen der echte
oude RoermondWen, en "Sint Geertroed, die gooi toet —"In de Schnied3rs de lampe oet.»
25 maart 1922 Over Limburgsche Volkskunde. HALF-VASTEN. XLIII.
Wat txnzc moeite R. K. van dezen vierden Zondag in de Vasten weten, is de zinspeling
vai,het evangelie in onze kerk op de wonderdadige brooduitdeeling over de 50UÜ
Galöaeërs. Vandaar dat in vele plaatsen dezen Zondag ook Brood-Zondag wordt genoemd,
en dat als eene verre herinnering aan deze wondere gebeurtenis in enkele plaatsen
(o.a. Sittard) nog op dien dag zogenaamde 'krombroodjes onder het volk werden
geworpen. Een gunst wordt verder nog or dezen dag door onzo Kerk verleend door' de
toe.-temmmg om, niettegenstaande onzen christelij'sen penitentie- of vastentijd, in
le kerk het orgel te bespelen en het altaar te .'orsieren. In het buneniand bestaat
wel op dezen dag het gebruik dat eene groote pop eene oude vrouw voorstellende, op
het dorpsplein door de kinderen £n twee stuikten wordt jgeeaagd ien verbrand en aan
welke voorstelling wij de beteekems moeten vastknoopen van den strijd tusschen zomer
en winter op dezen dag. Terwijl in de steden Brussel en Antwerpen vroeger on dezen
da« de vastenavond-pret weer in vollen gang was (en misschien weer) 't zij door
vermomming op straat, "t zij door optochten enz Doch ik wensrihte bij deze
gelegenheid dan ook een bijgewoonde feestelijkheid i.e beschrijven, die ik als knaap
van tien jaren op Halfva* ten-Zondag zoo bijzonder typeerend vond in de gemoedelijke
Brabantsdie of betor Vlaam- Sflhe stad Antwerpen. Het was een mooie Maarosche Zondag.
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Druk beweeg was er üi alle straten der stad, en toen we op eens oen grooten toelrop
van menschen in 't oor* kregen, wees mijn goeden en opmerkzamen 'vader, zaliger
gedachtenis naar wst paard, inderdaad een mooien schimmel, waarop gezeten een in
helder wit gekleed soort van Sinterklaas. Statig maar langzaam reed hij door de Sen;
omstuwd door een ontzaglijke massa hit-he, '« eft jol-ende kinderen alle van 1 ene
mandje, «aren voorzien. Toen mijn vader vroeg aan ien omstaander, wat dat eigenli.ik
toot een Sinjeur was daar o» dat wute ros. krek S ten antwoord: "Awel, Mcnier, da's
de fSfte fireefzullef' Welnu, die de Greef droeg S*•£' anreen reusachtig grooten korf
bli&- toar gevuld met allerhande lekkernijen, die h*]. «f ?fi__aani voortstappend,
den om hem heen nuppSen kinderen te grabbel gooide. Wij lianen zoo ver mogelijk mee,
en achteraan h,s-ir*m de massa, en ik herinner me nog levendig ook een oaar koekjes
(ringetjes) te hebben opgeraapt die door de kinderen niet waren opgemerkt B-e blijde
Antwerpsche jeugd zong aanhoudend, al dravende naast den witten ruiter, terwijl van
tijd tottijd enkele knaapjes en meisjes hun korfje, vóór hem plaatsten, waaraij hij.
dan halt hield voor 'n oogenblik on» overvloedig allerrhand gebaks in die mandjes te
worpen Maar alles en a.ilen zongen daarbij, ook de witte DGreef zelf zong mee, maar
ik was\ nog te Jong om de bewuste rijmpjes te onthouden. Later'vernam ik echter van
een Antwerpenaar, dat het liedje was: Kinderkens, hangt (of steekt) uwe korffeens
uit. Ik heb véél nieuws vernomen. Ea dat de Groei Uwo Neef Is in het land gekomen! Ik
heb mü dan ook naderhand natuurlijk van dlfzeer oud gebruik op de hoogte Men brengen
Indo oudste tijden, zoo .verhaalde men w» hart de stads-schout vete dienaren Hu het,
om een feest en een volksteelooo op touw f» «Men, een zijner meest «schikte knechten.
Weeden in het uniform van een Markgraaf en hem te paard door de straten der stad
rijden, terwijl naast hem een andere gezel, als grav.n gekleed, medtreed of ook al
eens er naast langzaam marcheer de, Maar er kwam een tijd. dat er geen markgraven
meer nestvanden, I'erwijil toch eenmaal het gebruik bekend was. De gilden kwamen op
en namen de functies over. En zoo ««-""«"J eerst oen suikerbakker van dit gilde op
den ƒ* toxe-Zondag te paard zitten, en voor mild-ai Si fSnïeren, vofeens de
Antwerpenaars met donder «suikerbokkerspolit ek. Thans. *, dat.gebruik echter geheel
en al verdwenen en aheen in het bekende Museum voor Folklore aldaar kan men nog zien
de oude koekjes- en specula, tie-modellen, die voorheen in de men op dien dag
gebruikt
werden, t Zijn de laatste souvenirs aan de Greef en zijne weeyin. Omtrent
den oorsprong van dien Sintegreei is men 't nog al.tijd niet eens. Er gaan
hieromtrent in Antwemen zeïï drie lezingen. Er zijn stedelingen die beweren, dat eens
een rijke mark graaf heeft geleefd, die zich ergerde over t domme feit, dat de
inwoners de toen nog niet gekende en gegeten' Zuid-vruchten voor vergiftige -roducten
hielden. Toen nu heft eerste schip met zoo'n lading ooft uit het Zuiden, aankwam, <
hij deze om straat onder hef volk uitstrooien, al" protest tegen 's voijks onzinnig
beweren, en om den menschen te overtuigen, hoo heerlijk Zuidvruchten smaakten.
Anderen weten U te verhalen, da* Smtergreef eens was een Graaf van Vlaanderen, ien
wel Lodewijk van Male. En dat dese graaf met zijne "srevm" on den dag van Half
vasten, n.l. ot> 12 Maart 1338 te Antwerpen zijn plechtigen mtecht hield. Het
ïilustre paar zou bij die g?le- S-nheid onder t jubelende volk allerhande, geschenken
hebben uitgedeeld. De derde verklaring van dit eigenaardige feest 3 van meer handig
commerciëelen aard. Er zou in pnde uiden een Antwerpens burger gelee-td hebben. De
Greet gepaarnd, die bü 't heerlijke beroep van suikerbakker nog koopman was Deze
snuggere commereant had over de toen aldaar nog onbekende witte suiker veel roem
hooien spreken, zoodat 'hij 't ingenieuze plan opvatte, hiervan de eerste zending
naar Antwerpen te laten komen. . Men kende er nog maar alleen de Oos*-lnd;- sche gele
suiker. Voor 'fc geval echter zijne stadgenooten voor dit nieuwe goed niet veel koonPust toonden had hij zich. van den Amarikaanschen leverancier den waarborg laten
teekenen. de suiker kon geroutineerd Worden, De scheepslading arriveerde, en hóe of
de slimme suiker* bakker het, heeft aangelegd, is nog steeds oen i>wt ' n?a?r de
Antwerpenaren geliefden dit hijf fJ ?nbeken(te artikel niet te koopen, zoodat arl *!1
-everancier adviseerde voor tcragzendms «üceptie en vooral vertdes laardwaideerde;
met den suikerbakker, zoodat deze laatste de heele vracht voor een appel, en een ei
aan den haaA stees. Onze wist-patissier gebruikte de witte, voor half geld gekochte
suiker, voor allerlei doeleinden in zijne zaak, en maakte... een zoet winstje. Op
Haüfvasten-Zondag was hij met nllerhand nieuw suikergebak klaar, en strooide van dit
lekkers volop üen dag onder de stads-j eugd. Rn den vorm van reclame. Antwerpenaren
weten te te vertellen, dat' deze De Greef naderhand een reuzen-suikerbakkersbedrijf
moet gehad hebl.cn. Dat het kindevf'eest van Da Greef in België van aügefaeene
volksheiteskenis is geweest, kan men nog opmaken uit ïM daair bestaan hebbende
kinderliedje, waarvan ik de muziek in bezit heb, en waarvan de tekst de volgende was:
Kinderkens, zet uw korfkens uit De Greef zal morgen komen, Ja de Gieef, uwe Neef, Die
zal morgen komen. Ds Greef. wat heeft hij meegebracht? Vijgen in rozijnen. Kammen en
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mes en scheren Brengt hij met heel dozijnen. P. S. Nóg twee oude brieven en één
versche E. F. P. te V. I geloof, dat St. Vitüs of St. Veitsdag valt op 15 Juni. Zeker
weet ik t rechter niet. Ik heb geen kalender bij de hand. Om L) een genoegen te doen,
en omdat uw brief getuigt van zooveel sympathie — wij houden an'ers toch niet van
overmatig gevlei — zal ik, indien U mij nos eens eraan wilft herinneren, om dien tijd
een artikel wijden aan de Jspriu_- processie". Wel zéker een feit. Ik las, dat in
1912 nog aan de "procession dansante d'Erhternach" (onder welke benaming ik toeva'Lhg
eone afbeelding van 1550 heb) deelnamen niet minder dan 18574 personen — Een
beschrijving dus later. Mej Barb. C. Ta G Zeer zeker zou eene be schrijving over het
ontstaan der kerk- of torenklokken interessant zijn. Dat heb eek ik al zoo lans
gedacht en daarom ailerhand materiaal bij elkander gezocht om eerstdaags in een onzer
bla den of tijdschriften hierover een uitvoerige büdrase te geren. Ik denk óf i.n De
Maasbode óf in De Nieuwe Iteuw. Beide liggen onder [aders Dereik, en zal ik U omtrent
dien tijd wel eCns per briefkaart waarschuwen. Anonymus J. te R. Het doet mij
genoegen te lezen, dat onze kleine afstraffing in ds L. K. vóór 14 dagen, op U van
grooten invloed blijkt te zijn geweest. Althans dit epistel, van U getuint van jets
minder Wan-opvoeding. Maar dat neemt niet weg, dat deze uwe anonyme brief zoowel als
nog een andere, èn verder ook hor al 'Ie komende den we? opgaan van stof en asch. 11
begrijpt mij wel. Er wordt preen enkel anonvm Beschrijf meer beantwoord niet alteen,
maar niet eens meer doorgelezen. De auteurs zijn 't inderdaad niet waard.
1 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. WOORD EN GETAL ELF. XLIV.
Onder de talrijke adhaesie-betmgingen in brieven, die ons na onze bijdragen in de L.
K. in den laatsten lijd bereiken en ate wij later ook weer in eens honen te
behandelen, behoort er echter ééne die wij niet mogen laten rusten. Omdat het geidt
dJ herinnering aan eene oude vraag, reeds door ons in een nummer van vóór eenige
maanden gepubliceerd, en welker beantwoording ons door het hoofd is gegaan. Om vraag
van den belangstellenden H. uit Venlo midde: Is er sets bekend omtrent den oorsprong
van den voogenaamden "gekke-nommer" in Lira fcurg? Ai terstond moeten wij den
geachten vrager dat hij toch wel zal weten, dat d-e ongunstige eigenschap van dit
getal, n.l. het r-urnmer der gekken te zijn, door ons gehele /and en daarbuiten
bekend is. -Dat het bewuste ( etal in onze prov. Limburg mogelijk vaker gediend heelt
als symbool bij diverse feestelijkheden, vereenigingen, enz. is inderdaad eene
waarheid, beter misschien eene exceptie, en zuilen wij later in dit opstel met enkele
voorbeelden aan wijzen. Maar vooreerst!: Waarom toch het vonnis over dit getal? Elf
de dwazen-nommer, elf het gekkengetai, zoo klinkt het. overal en tot zelfs in
Schillers "Wallenst_in" wordt gewag gemaakt van "Eilf. eine böse Zahl!" E_ toch
hebben én het woord, én i p' getal hunne goede hoedanigheden. B.v. Wat eindigt in de
wereldmaatschappij, zooals het begon, wordt het toppunt van volharding genoemd.
Welnu, dan is elf het symbool van volharding. En is elf eveneens met het symbool van
Schoonheid? Omdat het toont éénheid tij verscheidenheid, en verscheidenheid im
één•Ud? En wat te zeggen van de berekening dat '1 de helft is van XI? Is daarom elf
ook dweer met het symbool van het *<>be«rijpelijke? En zoo voortgaande zou men Weer
eigenaardigheden, die nu juist niet zoo Onsympathiek zijn, kunnen uitdenken. Maar
waarom heeft elf dan zoo'n slechte reputatie? Laten we vooreerst zeggen (wat voor
velen wel zoo heel vreemd niet zijn zal) dat het woord "elf" eene samentrekking is
van "eenlif" (evenals twaalf van tweelif) uit het gotische "ainlif" == ain-leiba
(Grieksch)=één-evei blijven. Het woord beteekent dus:' er blijft één over, d.w.z.
boven tien. derhalve er ontstaat in h-st begrip een te veel. Nu moet men weten, dat
bij onze voorouders, de Batavieren de spcelpassie bij het dobbelspel aan 't
ongelooflijke grensde. Zij dobbelden zelfs voor vrouw en Hinderen. Wie bij dat spel 2
zessen oef twaalf wierp, won den pot. Wie 6 -» 5 of elf wierp, kwam er naast te
staan; er ontbrak één aan, en bij een volgenden woro, die minstens twee was, moest
hij weer terug. Pat was immers een "_ekke worp"' z<=.i men "hij had ze niet
allemaal", of "bij hem was er één np den loop.-' En zoo kreeg d-m, volgens sommigen,
van lieverlede elf den naam van gekkennommer. Maar heel juist is die opvatting toch
niet. Ge moet dan weten, dat het volk altijd erg graag "gelijk-luidende woorden" .tot
één geheel heef geformeerd. Evenals de Brusselaar voorheen het beruchte (hoek Rue du
Chêne en Pue de l'Etuve) dat eigenlijk "Ie püuvieux citoyen" moest verbeelden, noemde
.Je plus vieux citoyen". zoo zoude, volgens velen, _elf zijn ongunstige geur hebben
te wijten aan 't geslacht der "elven" of "alven;" waarvan de Germaansche en Noorsche
Mythologie twee soorten kent, nü. de bevallig schoone witte of de z.g. liehtelven,
die het heerlijk Alfheini, het schttterende land tusschen hemel en aarde bewoonden,
en de Svart (= zwarte) of Doek (=> donkere; alvcn, zoogenaamde nachtelven, die
huisden in de donkere bergholen en onderaardsclie gangen, mi-smaakt of misvormd
waren, rend waarden om de lijken dei doeden, over de kerkhoven zweefden, kortom ais
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hunne meest gelietKoosde beaigheid beschouwden, de- menschen ,- ap de meest
hinderlijke en onaangename wijze te kwellen.
Zij schoten zelfs gevaarlijke pijlen
door de lucht, en wien zoon schot (= elfschot, ook al elüint) trof, werd op staanden
voet krankzinnig Ja elke ontmoexing met hen werd voor uiterst gevaarlijk gehouden, en
eene aanraking van eeno elf zoude zelfs geestverlamming veroorzaken Geen wonder dus
dat het volk het gelijkluidende woord, getal, nummer of cijfer eene red deed spelen
overeenkomstig met dien klank, en dat van lieverlede "nummer elf" de plaats heeft
gaan innemen der oude kwelgeesten, zoodra men die ouderwetsche ."elven" allengs uit
het geheugen ging verliezen. Men kan dus den oorsprong van elf als gekkengetai veilig
verleggen naar üeu tijd, teen het volk nog aan de "elven" geloofde, en men tegelijk
met "elf" de gedachte verbond aan iets wat abnormaal was. Zou daarom du oude
volksgeloof ook geen aan .tviaing "e-geven lieöhen, den Duc d'Aliba spotiena te
noemen i-"c ü'Alf? Deze was immers ook een echte kwe_ree_t- Maar ook merkwaardig is t
om te weten, hoe eenmaail het getal elf heerschappij voerde iv Amsterdam.' Om b.v.
niet te i-preken van rte "elf' doihuyskens" "tot be&oe-f van de krankzinnigen," die
in 1562 door een zekeren Henrioh Paijwels Boeiensen in Amsterdam werden gesticht,
bestonden er ook nog elf hummerhuisjes aan den Kloveniersburgwal; was in de 16e eeuw
de stad verdeeld in elf wijken; •elde ÏÏé JordaaD elf grachten; had de Hooge«luw elf
doorvaarten, liepen er elf straatjes en -traten uit op den Dam, enz. En speelde ten
slotte bv de Carnaval-viering zoowel hier als in het buitenland het getal elf met
eene voorname rol» Zoo droeg bij de jaarlüksche bijeenkomsten (in 't Bunland) van het
irnaval-comité elk lid een bont-gekleurde muts •vaarop met groote cijfers het getal
cM s.ond geteekend, als het merkwaardige, mysüsche gekken-getal, terwijl die
vergaderingen moesten Plaats vinden altijd op den elfden dag van de elfde maand. Het
comité moest bestaan uit elf leden, en het gaf eene courant uit, die elf pendingen
kostte, en in het beginjaar in eilf numpera verscheen. Op hunne feestprogramma s
«wamen elf voordrachten te staan, en de uitvoe-"in.st begon te 11—3 ure plus elf
minuten. Op ?er> grooten Carnavalsdag (Dinsdag) ' begon s morgens te elf ure het
groote "namsches *heater", dat eene aaneenschakeling was van de Jy-est potsierlijke
zotternijen. En zoo blijkt uit!" deze en nog megr andere feiten, dat de dolle die is
het Rijnland haren oor-1 sprong vindt, aan de beteekenis, van elf als gekkennummer,
groote uitbreiding heeft gegeven, met alteen in het buitenland, maar ook later in
onze gewesten. Vanaf het begin der negentiende eeuw immers hadden wij hier te lande
reeds de importatie te boeken dezer carnaval-viering. Steden ais Breda, den Bosch
hadden hunne clubs die in vele opzichten de Rijnlandsche pret nabootsten. En in
Limburg kende men sinds zoovele jaren al de carnavals-sociëteiten als Me-mus te
Maastricht, de Marotten te Sittard, de Flarussen te Roermond, de Wannevleegers en
Jocussen te Venilo ejiz. die allen het getal cli in den meest uitgebreiden" zin Meten
dienen als het symbool van jolijt eja zotternij. Zuliks blijkt nog uit een der vele
carnavals-programma's, die nier vóór mij liggen en die gewagen van carnavalsuitvoeringen en van een groot jubileum op Zondag 11 + 1 van den II + len maondj 1886
-f 11, 's aöves om 7 oere 11 menute Remunsje klok in oos Paleis; mit meziek van cos
11 Schtaaf-muziun'ue en optraije van oos 11 hekinde Moelautoriteite, en 11 nommers
Sohtof tot Schpraike, en onderteekend door "De Raód van XI". Zoo zien we, dat uit een
nauwkeurig onderzoek ook van teksten etc, die de vroegere carnaval-viering betreffen,
zoude blijken, dat omtrent het vroegste gebruik van 't mystische z»ttengetal
verrassende resultaten konden tg voorschijn ko men. En onze Nederlandsche taal heeft
van al die geschiedenissen ook een nusmaakje behouden Immers er bestaat eens- "gij
zijt een elf" en: "het es ene elvinne die u quelt" voor: gij werdt van een boozen
geest geplaagd, met de beteekenis van "gij zijt een zot". Oorspronkelijk had dus het
getal elf nieta met de gekheid te maken, maar het werd er met de haren bijgetrokken
door zijn toevallige gelijikheid van klank
P.S. Aan het slot dezer bijdrage willen wij den geachten vragen dank zeggen voor zijne goede
bedoelingen en zijne lieve attentie om ons een "Geschiedenis der stad Venlo" van Keuijler als
geschenk toe te zenden. Het doet ons leed dit vriendelijk aanbod te moeten afwijzen, daar wij
reeds lang in het bezit zijn van dit werk. Wenscht de heer H. ons met een of ander van dienst
te zijn, hij geve zich dan eens moeite om een oud-historisch stuk uit Venlo, wat daar
misschien zonder waarde of belang nog aanwezig is, te bemachtigen voor het grooteche feest bij
de Opening van 't Nederl. Openlucht-Museum in 1923 te Arnhem. Is er de oude handkooi niet van
het Gemeentebestuur los te krijgen? Men zegt ons, dat ze nog bestaat. Bij voorbaat hulde aan
Valuas Veste!

8 april 1922 "Sint Geertruud, die schoone bruud.
Blös de nästers en schnieders de lamp uut”
En p. te G. beweert, dat in zijn dorp er nog altijd menschen zijn, die de op Goeden
Vrijdag gelegde eieren zorgvuldig bewaren, als zijnde beschermers tegen onweer en
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hemelvuur, en ondf<r het "zaadgoed" (zaaigraan) gemengd, het,,zwart" (-ziekte onder
't gewas) uit het veld weghouden. Ook kent hij plaatsen (maar hij noemt ze weer niet)
waar op Goeden Vrijdag smeden en timmer, lieden niet werken, uit eerbied voor de
kruisiging van Christus V. B. te H. dijscht ons absoluut niets nieuw op. Al die door
hem aangehaalde gebruiken aJs rondgaan met de "Palme-bessem"; eieren rapen en eierkippen, enz. hebben wij reeds herhaaldelijk in dit blad behandeld. Ze opsommen sson
gelijkstaan met in herhalingen treden. _ Ten slotte zegt hij niet bijzonder te
dweepen met "volkenkunde". Tk vermoed, dat hij "Volkskunde" bedoelt Lectuur over
Volkskunde? Bedoelt ü lectuur over Nederl Volkskunde, dan bestaat er geen mooier werk
dan dat van Dr. Prof Schrijnen. Prijs? Vroeger kostten de ï dln. f 7,50. Tegenw.
prijs weet ik niet Denkelijk pLm. t 9,—. Bedoelt U echter vergelijk. Volksk. dan durf
ik aan onze redaotje niet de ruimte te vragen, die voor opgave noodig zijn zou. Aüs ü
echter geen kennis heeft van de moderne talen, eou ik aan die stadie maar niet
beginnen. «t?6tf; J',,-e ?L Wat u mededeelt over de mooie attentie, die ligt
opgesloten in de Passieplanten en bloemen uit de Goeds Week (ook wel Heilige 2
n^wweL3Week; Jn<^wfiek; Pilatuiweek; m_Ht ittJ? Z6?geQ: Smo week> staat aUe" £££L ff
in mijn aPart "«kei hierover van verleden jaar om dezen tijd in dit blad. n 1 fDf^le
k-an ik n tot mi->n leedwezen niet die. nen (althans _ de L.K.) met mijne opgedane ro
ntdeTor^uabcdSolriken in "* «maiki Ld"r! elf6 wel degelijk h3b gemaakt, gedurende
twee dagen. Ik heb die inle- ZntetV^rten£cdïn> oP afgestaan aan het Dagblad "De
Maasbode", waarin U ze met de Paaschdagen kunt lezen waann uzo Rrmnd-1 GER. KR.
(Wordt voortgezet.)
8 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. PAASCHGEBRUIKEN. XLV.
Wij hebben gedurende de bewerking onzer rubriek over 't Limburgsche Volksleven de
landsgebruiken om Paaschtijd meer dan eens bespro ken, voor zoover wij die uit
diverse streken hadden opgedaan of hooren vertellen. Voor de afwisseling zullen wij
daarom dit jaar de belangstellende lezers van dit blad aan 't woord laten, en hier
met vermelding dar plaats opgeven, wat wij gedurende ons werk al xoo van dezen ot
gen* mochten ontvangen. Mèt den eierschoat gaon. De Heer L. B. uit Sit tard verhaalt
ons, dat men aldaar zegt, wanneer door de bedienden der kerk de Paascheieren wor den
opgehaald; "daö is de kooraizel om eier" ot "de kooraizel kump om eiër." Dit ophalen
geschiedt volgens B. te Stem door den omroeper of ombeller. In Elsloo wordt dit
bedrijf uitgeoefend door de pastoors-meid met den koster, terwijl de meid van den
heer Pastoor er een paar meer krijgt. Zij deelen daarvoor in de plaats uit het
traditioneele "gewied keerske" (=stukje gewijde kaars). Te Broeksittard is dat leuke
gezelschap wat talrijker. Daar is er saamhoorigheid tusschen pastoorsmeid, kerkkoster
en diens getrouwe echtgenoote. Maar hier is 't verschil, dat alleen de meid en 's
kosters wederhelft eieren opdoen. De koster moet zich tevreden stellen met 13 centen
'oor het Angelus-luiden. Te Doenrade, gaat, zoo drukt zich de heer B. eenigszins
vermakelijk uit, de pastoorsmeid met den koster, en — o wondere combinatie — de
veldwachter mede om eieren De heer B. te Sittard gaat voort met het opnoe men van
typische Sittardsche uitroepen bij 't "eierkuppen" gedurende de Paaschdagen, b.v.
vaai den jongen, die alles aandurft: "Eine schlaag veur 't gansch ei!"- Van hem, die
wel zijn zakken a 1« gelukkige winnaar gevuld haeft met stuk geslagen eieren, maar
weinig heele meer over heeft geldt het: "drie kapotte veur ei gansch!"
Kleuren van Paascheieren. De heer G. H. d Seh te H geeft zijne meening ten beste over
't gebruik in deze gewesten om de eieren te verven, en vermoedt, dat het kleuren van
heidensche afkomst is. De eerste bewoners van ons land, zoo betoogt de lieer G.,
offerden runderen aan hunne goden. Om dat offer aantrekkelijker te maken, werd het
offprrHer onn-'smukt door allerlei frisch geblader te, groen of bloemkransen om de
hoornen te binden. Het beest werd geslacht en rondom den offersteen werd daarna de
grond besprenkeld met het bloed van 't versch gedoode offer. Vervolgens spraken de
heidensche priesters hunne '-ebt den. en voorspellingen uit, en werd den aanwezigen
vleesch van 't offerdier ten eten aangeboden. Dat noemde men te zamen het offerfeest.
Maar ook aan de godin Ostaria offerde men in dit vreugdevolle lente-aanbreken eieren.
Immers, C-s--taria was de godin der herlevende natuur. Ook dat offer trachtte' men
een behoorlijk aanzien te geven, door een versierd mandje of korfje te vullen met
eieren, en mee te voeren naar het offerbeeld. Nog mooier vonden Ostoria's aanbidders
het offergeschenk, wanneer 't gekleurd was in allerhande schakeeringen, zoodat zij
daartoe diverse kleuren bezigden. Na deze plechtigheoid van 't aanbod, maakten de
deelnemers "an dei ceremo «"» de eieren op zachte wijze op den '«•uk, hier "kippen"
genoemd, waarna ze de ute verorberden. Straks deed • het uhriótendorn W' joycuse
entree, de offersteen verdween, maar de aangename gebruiken, eenmaal wortel gezo kon
men toch maar niet in eens over boord werpen, zoodat men wederom in het voorjaar hu.
stijgen der jeugdaanbrengende zon, voorzien van gekleurde eieren op een bepaalden dag
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eene ._- -eenkomst zocht, ten einde voortgang te ia^a dorvaren aan die vroolijke
uiting van towew Niet meer op. den oflersteaa kipte m*D* WB** "* geloofsprediker had
hem als een waardelooze klomp doen vernietigen, maar men tikte de eieren eenvoudig
tegen elkaar, en aan deze gezellige gewoonte werd van lieverlede eene dusdanige
expansie gegeven, dat het kippen (Limb. zegt cok al; "kuppen") op eene weddenschap,
zelis op een winstbejag uitdraaide.
In verband met het offeren, en als gevolg gingen vroeger de menscheri van Buggenum en
Hae- Fen op Paaschmaandag met hunne eieren naar den bekenden St Servaasberg, sinds
jaren een aantrekkelijk plekje op een berg bij Haelen.
De fantasie des Heeren G. is inderdaad niet zonder verdienste, en wie zal 't
loochenen, dat aan Ofctaria op dusdanige plechtige wijze eieren geofferd werden?
Maar het feit, het historisch feit, dat reeds in China SOOO jaren vóór Christus het
gebruik bestond omstreeks Paaschtijd elkander blauw- rood of ook bontgekleurde eieren
ten geschenke te geyen om ze daarna onder gezang te nuttigen, alsvreugdebetoon over
't nieuwe, komende leven, waarin opgesloten lag het zinnebeeld van ani male
vruchtbaarheid, behoeft daarom nog niet het axioma in zich te sluiten, dat die oude
heidenen dan met de eieren eerst naar dein offersteen gingen om ze stuk te slaan
.Zeer zeker .vas hft ei zooweS aan Ostaria afis aan Holda heilig, en daarom mocht het
niet ontbreken op de lentefeesten, als in uitbundige vroolijkheid werd gejoeld en
gesprongen, misschien ook wel om lujt voetstuk der goden en godinnen, en niet
onmogelijk is' 't dat onder dat dollend rei-gedans de kleurige eieren wel eens werden
in aanraking gebracht met den offersteen van Ostaria, zojdat het daarom in dergelijke
gevallen steeds een zoo genaamde historie-lijke vrijheid blijft het punt van uitgang
of oorsprong te veronderstellen. Waar men grond voelt, zoekt men, en dat is op zich
zelf al eene deugd van den historischen navorscher, en langs dien weg blijft het
folkloristisch speuren zoo aangenaam en aanlokkelijk ook voor iederen minnaar van
traditie en volksleven, ïde gezonde cultuur scheppen.
Een naklank over HaMvasten en St. Geertruid gewerd mij nog door den heer P. St. te
Nuth. Hij weet uit zijne jongelingsjaren, dat met halfvasten de jongeling weer zijne
aangebedene nocht bezoe ken» zoodat er streken w&ar men dit gebeu ren op min of meer
animale wijze bestempelt met "de jacht is open", terwijl volgens St. in den omtrek
van de Midden-Limburgsche steden de dorps meisjes ter stede opgaan om inkoopen (o.a.
kleedjes, strikjes enz.) voor Paschen te dóen, en voor welke gelegenheid deze
jeugdige dorpsschoonen in vroegere jaren een korf aan den arm droegen. Vandaar, dat
In die plaatsen nog deze halfvasten Zondag wordt genoemd: "Körfkes-Zondaag." De
WelEerw. Heer M. te M. hoord* over St. Geertruid ergens het rijmpje :
/// ??
15 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
Het doet ons zeer veel genoegen, onzen belangstellenden lezers onzer rubriek over
Limb. Volkskunde, archeologie, enz., te kunnen mededeelen, dat wij voortaan voor het
groot aantal binnenkomende vragen, niet meer onze Zondags-ruimte behoeven te vullen
met de antwoorden. De Redactie van de L. K. was zoo vriendelijk, ons daarvoor in de
weeknummers een kolom af te staan, voor welke aardige attentie, wij de Red. hierbij
onzen dank betuigen Gaarne vernemen wij ook voortaan van de vragers, tegelijk met de
door hen in te zenden vraag, of zij er niets op tegen hebben, dat wij hun naam voluit
bij het antwoord opgeven. Het mag mogelijk voor anderen meer vrijheid of aanleiding
geven, ook eens hun licht bij onze Red. op te steken. Waar deze vermelding er niet
bijstaat, zullen wij doorgaan met het plaatsen der initialen zonder meer. Vragen van
anonieme stellers worden eenvoudig naar de snippermand verwezen. Deze laatste
waarschuwing moge ook nog dienen voor zekeren N.N. te Heel, die blijkens zijn aardige
mededeelingen in den vorm van Midden L. volkssagen, veel oplettendheid wijdt aan onze
rubriek. Hij belooft voortaan zijn naam op te geven. Accoord N.N., maar nu ook woord
houden.
No. 36. — J. S., priester te Gemert (N-Br.). Dank voor Uwe mooie gegevens. Ik zal
mij, ingevolge Uwe inlichtingen te gelegenertijd gaarne wenden tot de H.H. Mosmans.
No. 37. — J. Sm. te E. Met belangstelling uwe mededeelingen over Limb. scheldwoorden
doorlezen (wel wat laat door de overmatige drukte). Ik wacht nog steeds op meerdere,
die U in Uw aangenamen brief heeft toegezegd. Dit als antw. of ze mij welkom zijn.
No. 38. — G. N. te I. Deelt mij eens mede, of Uw boek over: "Geldersche Landrechten"
nog geheel gaaf is, en ingebonden. Dan zal ik U de waarde er van opgeven.
No. 39. — Alb. H. te W. (Kweekeling of adsp. onderwijzer.) Ons nieuwsblad is geen
tijdschrift voor Ned. taalkunde. Waarom vraagt U dat niet aan een uwer leeraren? Voor
specifiek Limb. omschrijvingen wil onze "Limburger Koerier" steeds gaarne zijne
traditie en zijn titel getrouw blijven. U zegt eenige Limb. vergelijkingen te kennen,
waarmede men drinkebroers in onze prov. betitelt, en daarbij noemt U er een paar op,
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o.m. "Hai is zoo zaat es ein ooi"; hal halt 'm omme". Maar ik zou in eenen adem wel
vijftig van die lieflijke kwalificaties uit de gore armee der "zaatlep" kunnen
opnoemen. De afleidingen dier benamingen zijn meestal niet ver te zoeken. Denk dus
eerst eens goed na, en als er tusschen zijn, wier oorsprong U niet kunt vinden, dan
zullen wij U gaarne verder helpen.
No. 40. — Joh. L. te M. Tot hieraan heb ik nog maar enkele malen in eene kerk een
beeld van Sint Laurentius aangetroffen. Maar ik twijfel toch niet aan Uwe
mededeeling, dat U een beeld heeft gezien met een rooster in de hand. Immmers, de
wreede en godloochenende keizer Valerianus liet den H. Laurentius (als ik mij niet
vergis in de 3e eeuw) levend op een gloeiend rooster verbrandden. En hij wordt toch
ook aangeroepen ter genezing van brandwonden. Ik heb verschillende malen te Antwerpen
het interessante Museum voor Folklore bezocht, en in mijn catalogus onder no. 2180
staat een Bezweringsgebed tegen brandwonden van den volgenden inhoud: "De H.
Laurentius werd gebraden op een rooster; hij en zwol niet op noch verzwoer. Ik hoop,
dat gij ook niet zult zwellen of verzweren. Onze Vader, enz." Koop U een boek met de
legenden der Heiligen.
No. 41. Vr. ondw. V. Het is eigenlijk geen vraag, die met Limb. Volkskunde iets te
maken heeft. Zij hoort meer onder, de wetenschap der Volkenkunde. Ik voor mij geloof,
dat het schimpwoord "Boches" voor Duitschers tijdens den oorlog en daarna nog vaak
door hunne tegenstanders gebruikt, eene afkorting is van "Bamboche", waaronder men
verstaat een hatelijk en onbeholpen kind, ook al een blo, plomp persoon. Zoo werd de
Duitscher immer op caricaturen ook altijd afgebeeld?
No. 42. — H. G. te Eindh. U leest ons blad te E. zooals u schrijft. Dat is opperbest.
Maar uwe vraag hoort toch niet in een Limb. blad thuis. Ik zal U voor ditmaal,
zooveel ik kan, nog eens van dienst zijn, en U het opschrift op dien in 't laatst der
18e eeuw te St. Michielsgestel gevonden steen ontcijferen. De tusschen haakjes
geplaatste letters hooren er m.i. nog bij, en zullen wel door den ouderdom uitgegaan
zijn of door onvoorzichtigheid weggeschuurd. Daarom moest het eigenlijk luiden:
(M) acsusa
no. Herculi
Sacru(m) Flaus
Vihtirmatis fil(ius)
(R)ummus Magistra(tus)
(C)ivitatis Batavor(um)
V. S. L. M.
Vertaling: Toegewijd aan
Hercules Macsusanus
(en) Hoofdman te Ruimel
van de Bataafsche Burgerschap,
die hiermede dankbaar
zijne belofte vervult.
Ruimel ligt immers kort bij St. Michielsgestel?
No. 43. — Q. v. D. te M. Het ontstaan der kerkgebouwen in ons land kan niet met een
paar woorden gezegd worden. Daarover gaat een zeer interessante lezing. De oude kerk
te Susteren heette de "Suestra", waarvan Susteren. Zoo noemde men voorheen ook het
verdwenen Vrouwenstift aldaar. Ik heb zelf meer dan eens in S. geprobeerd een of
ander oud stuk of oorkonde ter inzage te krijgen. Maar alle oude diploma's der abdij
zijn daar eenvoudig verdwenen. Wel vermeen ik, dat in de archieven der Zusterabdij te
Echternach nog twee er van zijn teruggevonden. Dat de H. Willibrordus als een der
eerste apostelen te S. is geweest, is historisch zuiver in de 7e en 8e eeuw. Wilt U
veel over dezen merkwaardigen geloofsprediker lezen, schaf U dan aan het werk van
Alberdingk Thijm, getiteld: "De H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden". Ook St.
Odiliënberg heeft zoo'n prachtig Munster. Over onze kerken en hare voorgangsters van
af de vroegste tijden vindt U binnenkort in "De Nieuwe Eeuw" een uitvoerige bijdrage
van de hand van ondergeteekende.
No. 44. — Mej. Henr. Q. te S. Ja, maar het meest woonden zij toch in 't Zuiden onzer
provincie, en ook in uwe buurt zelfs huisden de aardmannetjes, n.l. te Geleen en
Stein, in onderaardsche gangen. Brunssum en Stein hebben nog een Auverberg. Meer naar
het Noorden waren zij te Roggel gehuisvest in den Krekelberg; te Steyl in den
Spekberg; te Venlo in het fort de Beerendonk. Alle namen van deze kereltjes op te
noemen, zal wel moeilijk zijn. Kunt u volstaan misschien met: Aardmannetjes, dwergen,
auvermannekes, bergmannetjes, pin- en roodmutsjes, Wiemkes? Maar de kaboutermannekes
waren weer een andere soort. Daarover later meer.
15 april 1922 Joseph Cremers † 5 APRIL.
De wetenschappen der archeologie en 'der oudheidkunde in 't algemeen staan in een
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nauw verband met onze volksgeschiedenis, v/aaraan wij in dit blad zoo menige
bladzijde wijden. Wordt er hier of daar een oud kruikje, urn, lampje, wapen of munt
gevonden, delft men elders uit den grond, waar voorheen lig- en verzamelplekken der
oude Germanen of Romeinen bestonden, bijlen, beitels, aksen enz. te voorschijn, zü
alle toch zijn als zoovele objectieve en sprekende bewijzen van dea huishondelijken
aard, levenswijze, bewapening, strijdkunst, ambacht, enz. onzer voorvaderen, en zij
zijn voor een geschiedvorscher zoowel als voor den folklorist van 't grootste belang
voor den opbouw en de aanknoopingspunten van onze volksgeschiedenis en het volksleven
in latere eeuwen. Het komt ons daarom voor een plicht te zijn, dat wij elke
persoonlijkheid van beteekenis, die moeite, tijd noch geld spaart op dat gebied, als
een medewerker aan deze schoone wetenschap en kunst in hooge eere houden. En daarom
ook komt als zoodanig hier een eereplaats toe aan onzen, helaas veel te vroeg
overleden kunst- en' historie-minner, wijlen Joseph Cremers van Roermond, die
bovendien vooral een vermeldenswaardig Limburgsch schilder was. Reeds vroeg, d. w. z.
vanaf zijn prille jeugd toonde Joseph Cremers een bijzonderen aanleg voor
schilderkunst en oudheidkundige wetenschap, en hoewel tenger en zwak van
lichaamskracht, toonden zijn scheppende geest en wil, zijn weetgierigheid een grooten
drang naar hooger. Aanvankelijk leerling der Roermondsche school voor Beeldende
Kunsten (leider de heer Berens) trokken vooral zijne stillevens de attractie van 't
kunstminnend publiek. Ter verdere bekwaming en voortzetting zijner studies ging hij
naar de Antwerpsche schildersacademie, alwaar de directie mij meer dan eens met
grooten lof sprak over zijn talent, en vanwaar hij eindelijk naar zijne
geboorteplaats Roermond terugkeerde als een knap schilder, getuige ook zijn diverse
heerlijke doeken, die op de Roermondsche tentoonstelling door kunstkenners steeds
hoogelijk geroemd werden. Herhaalde malen toonde hij mij zijne prachtig geslaagde en
natuur-getrouwe producten, alsmede zijne rijke verzameling antiquiteiten, met
terhandstelling eener volledige collectie foto's, en voorkomend, eenvoudig en beleefd
als steeds zijn deugden als mensen waren, wil ik hier gaarne volmondig bekennen, dat
hij bij ons altijd in gezegend aandenken zal blijven. Zijn heengaan naar een beter
vaderland is voor onze Limburgsche kunst inderdaad een droevig verlies. Degelijk
Roomsch Katholiek als hij was, heeft hij ook geleefd, en is als zoodanig, voorzien
van de genademiddelen der H. Kerk gestorven. Rust daarom zacht, geachte kunstenaar en
beste vriend, tot weerziens.
15 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. PAASCHGEBRUIKEN II. XLVI.
Ook onze eerste buret t_s± N. Br. en uü de Kempen (Beflg. Limbo zenden ons brieven
van adliacsiej on daar wij nog steeds in den Paasch tijd zijn, zullen wij uit buürtattentie ook hen hier eens aan 't woord laten; hier en daar verteciji|üen de
gebruiken nog al van de onze. De heeir B. uit B u d e 1 schrijft ons over faseben:.
"Üp heel .-eed plaatsen gaan Hier nog in den Vtestentijd de pastoors en onderwijzers
om eieren aan de» huizen rond. D.w.z. voor de geestelijken doen het gewooml-jk de
dienstmeid, geassisteerd doo*r eene buurvrouw. Soms gaat van een ouden onderwijzer
nog de vrouw mede Het g-ajn, dat ge#n eieren heeft, geeft daarvoor in de plaats eenig
ge_!d. Veelal beetaat ook nog de gewoonte om op Paaschdag met nieuwe kïeéderen voor
den dag te komen. Dat zal wel van Ostra afkomen. En zonder iets nieuw» aan het lijf
l:on men geen ge.ukkig_ jaar believer.. '-Via kan» s-teekt -Ach in een nieuw eostuum
Vroegeir dioeg de •armste mensch zelfs hier wel op Paaschdag een paar nieuwe
klompen." (Ver- Rel. hiermede het woord "Paaschpronk", en oi-'k Paasclibest'" Noot
van Kr.) Immers het woord "Paaschbest" heeft ook rog tetefi-ds i>n ons Limbiu-g zijne
waarde en zijr'e Volfebetoekenis geliouden voor het begripk-mooie ot nieuwe
kleederen." B-6 heer G. nit Bergeik leest, zooals hij techrijtt ,de L. K. geregeld te
Eindhoven bij oen kennis en deelt ons het volgende made: "In oma omstreken wordt op
de Paaschdagen. 'tl bijna elk huisgezin een «neer dan gewoon gplal _>'. ee,:;s /.eer
veel eliereb- gegeten. De familie en'ook '!e :>uu_ lieden verzoeken aÖkair t*v de
J__c_iM.isren. Ook het eieren tegen mlkaar Ukken,, maai- dan slechts met de pun".
waarbij het gekneusde ei aan den tegenstander moet afgegeven worden, is nog hier in
zwang. Er zijn sftreken ito N. Br. waar het "Wertsen" heet. (De Limburger geeft den
maad schijnbaar rflet »oo gauw op, want hij heeft nog 6te,eds bij dat «ieren tikken
of kippen (meestal "kuppen gemoeten) kans, dat, als ook de spits geblesseerd is, het
dikke deel van zijn ei de proef glansrijk kan doorstaan. Wint dat deel van zijn ei
het $n sterkte, dan blijft het pleit onbeslist; ieder behofudt zijn half gesdhoi-defn
ei. en de een daagt zijne makkers opnieuw uit me* den roero -. "koppel koppe! koppel"
De ander daarentegen Hrraagt zijne kameraden op, met het luide: "volte votte votte "
Zelfs de allerlaatste kans waagt de Limburger nog altijd, door den oproep 3 "zie Jet
zieje, zNJe". d.w.z. met de ovaal-vormige —jfcantein tegen elkaar tikken. Kr.) "In
tegenstelling met het Limburgsche rijmpje", zoo gaat de heer" G. voort, scjh reeuwen
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de kunderen in N. Br. beft vollgende rerfreüij (bij 't ophalen van eieren.. "_en ei
i« «een ai. Twee eieren is een ei. Drie is een huis Vier is een kruis. Vijf is een
Paaaabhuis.*'1 v. L. te Laiksgestel sc_arijft o.m. het volgende. . "Tot ongeveer 19Ü0
heeft alhier het volgende gebruik bestaan. (En mogeijjfc heeft het *_ hter of daar
nog tot heden staand*» gehou den) De schooljongens kwamen op Wiue-donderdag-morgen
(ooi. nog Goeden Vrijdag, en vol- Kienden Z-iterdag) al vroeg bij elkaar, op eene te
voren aangeduide plek. Men droegen hun Zondagsche kleeren, en in de hand eene Kucp,
dat in de oude tijden een ratej was. Zoodra allen bij e-kar.der waren.werden twee
bazen en twee onderbazen gekozen. De eersten waren de oudsten uit den troep, en
veelal ook in de hoogste klasse der school gezeten. Zij droegen den e.v cepioneeile<a «aam van "beurzendragers . ue •twee onderbazen, jonger van jaren en
schoolklassen, waren de "eijerkorven" toevertrouwd. Daarop verdeelde het zonderlinge
legertje der "Spes patriae" zioh in twee partijen. Elke partij kreeg haar
"beurzendrager" en haar eaerkorf." 's Morgens vroeg vóór de Paasemms stond de eene
partij aan de kerk, ur_s van o e straat, en de andere rechte, terwijl *& van *** tot
Lijd zomgen. Hoogtijd Mistijd! Zoodra de Mis een aanvang neemt komen de twee partijen
bij den ingang van de keiK so,mtTi «to trekken gezamenlijk naar binnen. Na het fifcde
der mis, verdeelen de partijen derom ails te voren en gaan w. optocht langs de huizen
onder 't zihgen van= t Is tüd om de pap te ruren (= roeren) Aan't einde van 't dorp
taen.fTOrIJ ïkander, spelen er samen een tijd lang, en ffl i 2 ure gaat ledereen naar
zijn huis. Dit cnren «o drieslagen. Op den laatsten dag (Zaterdag) hebben de
"beurzendragers" ieder eene groette lïtonen geldheurs, de "eierkorven" elk een
bijaonder grooten korf, op den bodem wat hooi. Na de «is trekken ze zingend.;} ' Fteren en ®eïd _ ... Dat wordt geteld (- gedeeld) »aar elk huis langs de straat,
"wa .rf Of 5 eieren, bij anderen evenveel! . De gezamenlijke eieren worden B»* 8»»
*o£ Öen "eierkorf"; de oenten door <^>£??Twrgrager", Na alle huizen te hebben
bezoch . ver «Welen zij alles, terwijl allen op e«?e "3rev.ojor Ie bazen komen te
staan. Alles wordt nu reen 'aardig verdeeld, kleinen en grooten, eoa^eve >1. Daarna
gaat het in galop de W met soms een aardig vraohtje «eren, de *«idere met een dito
sommetje cenien V. d. v. te Nee roet e ren (Limb. Kempen) " "In de Kempen-streken is
de *en vorm van een kruis, vijf txag«len 1 jook. die dikwijls nog te wassen n^ jjn
Rijn. Deze wiemokgraantjes *?" -reheeten. beteekenen, door de ?a besthan, dat het
lichaam van oir'a"3^,n £"*semd wierd, en. door hunnen vorm en ma (al, herinneren zij
ons de nagels die *>*an £*n en voeten des Zaligmakers doorboorden 2.de lans, die
Zijne rijde **»*» m«a van d* P*asci4«»ra e«ni«B ff^W»9 was af te nemoij, die men
vervolgens op Quasr.- modo-Zondag (*) na. de mis uitdeelde. De geloovigen verbrandden
die was in hunne huizen of velden, als een behoadmiddell tegen donder, hagel, wind,
het ongedierte, alsmede tegen de Kaeren des duivels. 3 In de geheele Ketmpein hecht
het volk nog altijd groot belang aan de Paasch-ïiageis, die men Eorgvuidijg als
heiligdom bewaart, en met etn volledig vertrouwen tot verschillende doeleinden
aanwendt. Men werpt er van in het water, waar ijh men de zaa.tarwe waschü, om den
oogst te bevrijden tegen de ziekte., "brand" of ook al "poppen"' geheet en. Men legt
ze onder de dorpels van huis en stal, om mlenschën en beesten te vrijwaren tegen alle
ongelukken,ma ar vooral tegen tooverij; eindelijk men mengt ervan onder den drank
dei- koeiten, om ze voor alïe besmertteKjfee ziekten te bewaren". De heer B. nit Vee
he 11 deelt ons mede*, dat ïn de omgeving van Uden ook nog eetn gebruiJ. bestaat
onder de schooljeugd, om eieren en centen te verzamelen. De beschrijving hiervan komt
in hoofdzaak overeen met die te Lmkseestel. met dit onderscheid, dat onder Uden de
knapen de muts versijeren met gekleurde papieren kokarden, snippers, linten, enz. en
dat zaj eenander. n.l. het volgende, rijmpje opdreunen: , Vrouw.:?, vrouwke, doe uw
best Haal dle eikee uit het nest, Van die witte hennen. God zal ze kennen Een ei is
geen ei, . . . De tweede is een halif ei. Da derde is een paasdh-ei. i Mei V te
Cuvck. Palmpaasch-bes<ïhrijving juist dezélïde als'wij geliad hebben. Kan u_ fiS _
Paas«hgebrur.ken dez*fde alsHfervoren beschreven- Dus ook voldoende Budelen Jos. D.
Mae s e y eik Eveijéen» dezelfde Paasch; een onder Paasdh-Heedje gestoken. Heeft du»
geen K nieuws Is dat over GER-KR""m=Reloken
22 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. Beantwoording der vragen.
No. 45. Verh. te W. U moet niet te vlug zijn met het aankoopen van dergelijke
vondsten Er zijn in den laatsten tijd door zwendelaars zooveel koperen bellen voor
Romeinsche bellen verkoopt, uit de eerste de beste hedendaagsch kopergieterij kwamen,
dat deze commerce
No. 46. H. K. te B. Wat wij daarvoor over hebben? Zeer veel. Als U ons één nummertje
van alle in Limburg (vóór de thans bestaande bladen) verschenen nieuwsbladen kunt
verschaffen, zullen wij U een prachtig boek over onze Limburgsche geschiedenis
schenken.
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No. 47. R. v. P. te B. Ik zou denken, dat voorheen verschillende kluizenaars zich
hier en daar in onze provincie ophielden. Hunne woningen heette "de kluis" en het
waren godvruchtige mannen, die meestal zonder middelen waren, omdat zij, wat ze aan
aardsche goederen bezaten hadden weggeschonken. — Om te kunnen constateeren of er ook
drinkebroers bij waren, die hun centjes aan duivel alcohol hadden versnoept, moet men
eene geschiedenis of biografie van hen kunnen lezen. En die heb ik nooit gehad. In
Jaarg. 1870 van Publications de la Soc. arch. et hist. staat er eene mooie bijdrage
over Eremieten.
No. 48. H. S. te Bl. U is niet de eerste, wien wij moeten aanraden voortaan door de
geestelijkheid uwer plaats zulke opschriften te laten ontcijferen. Wat zij zeker
gaarne zullen doen. Toch zullen wij U voor dezen keer van dienst zijn; het
klokopschrift: "Anno Dmi MVIXo Johs de Venlo et Johs de Straelen me fecerunt: fusa
est hec campana in honorem Virginis Marie" beteekent. "In het jaar des Heeren 1509
hebben Jan van Venlo en Jan van Straelen gemaakt; deze klok gegoten ter eere der
Maagd Maria."
No. 49. G. v. W. B. Zeer zeker interesseeren mij jaargangen van "De Maasgouw, B.v.
als U weet te bemachtigen de jaarg. 1881 zal ik u daarvoor zeer dankbaar zijn, en U
een goeden prijs ervoor betalen. Maar ons Genootschap kan ook meer jaarg. gebruiken.
Welke heeft die vriend van U nog?
No. 50. W. H. P. te V (onderw.) Ik veronderstel, dat "teuts' (eu uit te spr. als eu
in beurre) in de Limb. uitdrukking "hai maakt eine teuts" moet worden afgeleid van
"teuteren" (=druk babbelen, snappen, enz.) Immers, men wil met dat gezegde te
verstaan geven, dat hij iemand vermoeit, verveelt, suf maakt met al zijn gezwets Ik
vermeen dat de Maastrichtsche zegswijze: "heer (of er) is teut" wil zeggen: hij is
dronken Zeker weet ik het echter niet.
No. 51. Mevr. v. G. te E. Uwe vraag heeft wat langer moeten blijven liggen, omreden
ik ook niet uit het hoofd weet, welke de voornaamste Reliquieën der St Servaas-kerk
te Maastricht voorheen altijd waren. Ik heb dat voor u moeten vragen en luidt het
antw. van een Maastr vriend aldus: No 1 Hoofd van St. Servatius; 2. bisschoppelijke
staf; 3 Pelgrims-stok; 4. drinkbeker van verguld zilver; 5 Een zilveren sleutel; 6..
De altaarsteen, dien St. S. altijd meedroeg; 7. Een zilveren vergulden monstrans,
waarin een gedeelte van het haar der H. Maagd; 8 Een ivoren Christusbeeld aan een
gouden kruis, door St. S. uit Jerusalem meegebracht; 9. Een schakel der ketting,
waarmede eens de H. Petrus werd geboeid.
No. 52. Fr. B. te St. Ik schrijf de destijds door Regeering veranderde plaatsnamen
nooit. Ik volg steeds de oude, oorspr. schrijfwijze, zoo als: Baexem dus niet
Baaksem); Blerick (niet Blerik); Grathem (niet Graatem), Melick (niet Melik);
Neeritter (niet Neer-Itter); Stramproy (niet Stamprade); Venray (niet Venraai). Dat
willekeurig veranderen dier namen gaat maar zoo niet. Daartoe wordt eerst een grondig
onderzoek vereischt. Als u erop gesteld is, kan ik U alle namen opgeven, die destijds
door den Min. van Waterst. werden gewijzigd.
No. 53. G. te T. Zeker. Tegelen is van de oudste tijden al bekend geweest voor zijn
pottenbakkerijen. En de plaats is des te meer historisch waardig, omdat er in de
buurt Romeinsche en Germaansche nederzettingen hebben plaats gehad. Er zijn gevonden
overblijfselen en fondamenten van een Romeinsch gebouw. Er is indertijd opgedolven
eene Germaansche begraafplaats met tal van grafheuvelen, waarin allerhande urnen. Ook
is er gevonden eene Romeinsche pottenbakkerij.
No. 54. A. V. Handelsr. te M. Uw genoteerd opschrift op eene boerderij in NoordHolland luidende "O Mensch UUUUUUUU Godt," kan ik niet anders verklaren dan met: "0
Mensch acht Uwen God." Dus feitelijk een soort rebus.
22 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. XLVII.
Wij zullen 't .in deze bijdrage hebben over den wimor en de spotzucht, die zich ook
in ons Limburgs taalreigea, in onze gewestelijke diaieetau somtijds uiten onder
verschillende vormen "ij zulten van die diverse vormen telkens ern voorbeelden
aanhalen, en vertrouwen dan, dat] wij overal uit onze provijncto van Zuid tot Noord,
Limburgschc aanvuiHttgen op ute exempels zullen ontvangen, natuurlijk in 't ter
Plaatse bestaand diatect. Want wij weten het ïßaair al te goed, de gezegden en
uitdrukkingen, Qie in spot bij 'n eenigszins ernstige aangeieg'.'ij heid woiden
toegepast, zijn in onze provincie o ;k talrijk en vaak zeer eigenaardig. Immers ook
de Lirnburgsche volksgeest kent dikwijls Seen medelijden. Doch wij herhalen 't
uitdruk tehjk (omdat ons vaak uit brieven blijkt, dat <;en Verzoek verkeerd begrepen
werd) dat wij Neder«ndsche uitdrukkingen ten voorbeeld stellen, Juist omdat de
Lirnburgsche belangstel!enden daaruit zouden begrijpen, dat t ons uitsluitend ** doen
is ,om van uit alle richtingen van ons dierbaar gewest ook alle daar voorkomende digeijkte termen te ontvangen en dan Zooveel mogeitijk, liefst in grooten getale, syn&#244
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of gehjkbeteekenende. Hier volsce een voorbeeld,» De Nederlander zegt b.v. van
iemand, die aan 0f beide oogen een gebrek 'heeft, en dus loensch ziet,-. .Hij is of
ziet school", Wil hij zoo l«nand bespotten, dan spreekt hij wel eens van »Schel 9
wip" ook al: "schele wip-wapV In dit patste geval drukt de Roermond eijaar zich
anüe.rs uit, en gewaagt van,> "ein sjaiï merel"; 'l(?lne sjaile köis"; "eine sjaile»
monark". saar wat zegt daarentegen de inwoner van ,vaais, Maastricht, Valkenburg,
Heerlen, Sitprd, Weert Vortio, Venray, Gennep enz. Ik 'oop, dat ik dj zaak thans
duidelijk genoeg heb wtoaakt. willen wij beginnen niet. als eerste afdeetoA. de
strikvragen. Dat zijn gewoonlijk vragen *aarvan men de antwoorden wil laten
naz-.g--«?H. Voldoet men daaraan, dan krijgt men mees /*' oen rihnende humor, o,f ook
wel een min of toeer spottend antwoord. En het gewoonlijk gosn koesterende kind
wordt, ook al, door de strikvraag tot eenige handeling aangezet. £v- er wordt
cevraasd:. "Kijk eens om"; en ooet het kind dat, dan wordt snel gezegd, j,,je Beus
staat krom". Of er wordt kwasi gewezen JJ& eene vlek on kleed of jas, waarna de
gefopte fle de vlek dan naar beneden kijkende, tracht £e vinden, flink bij den neus
wordt gegrepen, üf "om wordt iets, waarvan men zich gaarne mee** *®r maakte, op
dusdanige slïnksche wijze uit de banden gerukt, er er mede weggelcopen. Wie weet ons
dergelijke voorvaLlen in Limburg 'en, of te omschrijven? B. Uitdrukkingen, gebezigd
uit plaagzucht, L. * om aan iemand een ander antwoord te geven Aan hij verwacht, of
ook al om hem aan te duiden, dat men hem voor den pek houdt; om*ok "scheeve
antwoorden" genoemd. B.v. Als antw. op de vraasjï Wie of wat is ol &in dat? Antw.
"Nieuwsgierige neuzen". Vr. • waar ga i* heen? Antw.,: "aiüjd mijn nous na". Waar is
deze of die? AmV,ï "In zijn vol, als hij met gestroopt is." enz. enz. De echte,
primitieve Lim"urgsche hiervoor zijn?': kG., Gezegden om een doel te laten bereiken;.
!*•: "Moeder, hoö zai ik die musschen vangen?" IJ'uw.yj "Jongen, leg ze maar wat zout
op den "jaart!" Vr.,j "Moeder, U hebt mij te veei soep, !: vieesch of aardappelen of
koek enz. gegeven. ' J?1* kan 't niet opkrijgen." Antw.*: "liet dan "aar 't ee,rst
op, *wat te veefi is." Soms moeten I* kinderen dan van moeder ook het verwijt
Poorea,;! "de oogen zijn weer grooter dan de pik." Wanneer de kleine zich verveelt,
en om ooz%heid vraagt, krijgt hij wel een 3 ten antw.. • speel maar wat met je
teenen." Laat vader ol goeder het kind naar een zeaer voorwerp zoeken ?* zogt de
kleine dan, dat hij het niet viadeu *aU, dan hoort hij zich wei eens toespreken :n.-t
nieuwen raad;1 "neem je ocgen in de han®*> en kijk door de neusgaten-" "Moeder , f?o.
vraagt, naar haar zin soms wat te druk, de ;"emc knaap, . ik heb geen plaats om te
zitten-' klinkt het antwoord dan 3 "ga dan maai ro ie duün zitten." Men bedenke wel,
dat al dn*utvoorden meestal ironi&chen zin hebben. zijn nu de Lirnburgsche Vt .vGezegden, die dienen als waarschuwingen, ?anneer bij een onderhoud, of ernstige
gesprek *eu van ouderen in het huis, ook kleine ktoiè- tegenwoordig zijn:
"Voorzichtig, want kleine j?lJes hebben soms groote ocren". — Noem y-üibuvgsche. Fn
ook de volgende,-. "Wacht U o0r de van God geteekenden.' d E. Het gaven van raad of
het aan de hand ?oen van middelen. Vr.,-J Wat is die jongen nog *'eUi voor zijn
leeftijd?" Antw.,: "Hij heeft mei schoppen van zijn vader gekregen." En Ja de jongens
op 'een paar knevel haaa'tjes bo o!? de üp al trotsch, dan richt zich de spotlust T;l
*1 tegen dit mank- Wil men den 'f 0 dat bosje dons, die er dikwijls aan treit kffo»
het langer te maken, wat plagen, dan tr?\ -let<- .«Men ziei geen hare» van al het vel
, vfn UJ fcrJJgt niet zelden de vaderlijke raaogett 0*: "Piet je snor groeit te
langzaam, je moei klPPenmest over strijken". (Limburg h *"• Schehnscna antwoorden in
het algemeen; SI" cc-"ia zeKswijze die gebruikt wordt, als min 0f neer gebiedend
wordt verzoent S£'o* dat U doSTof te herhalen; •. "Moeten as fe0?"' of kastoor doet
geen twee missen 'uor t zelfde Èeld" *•• C 8 «bieden, waarmede W*^*6 ll* aacoord
s-'at dan heet heü,:' "Vriend, loop fc Wat «gt de in Koord> Zui.d, Oost en West?,
fceei- erder gebruiken van gezegden, wan WhV- ,een knafrnog veel te Jong »on mede
*e^f*Jelen' «f wknneer hij erg .bj en ook doen, waarmede dan gespot, wordt lS«drulnog
nist droog achter de ooren. haat waarmede men wil aanduiden, aa gemand d", ziet gaan
dan komen,. J* S 1 hever met zijn hakken dan met zhn tee BYertr<*t w« iemand, dan
«'ord,hen.wei "Salut, en de kostl' Ooi Ide srind van achteren!" Of^«Je kom Ue aan je
grootje." En de uitdruklctaa .dienen bij kom je weer eens voorbij.' " peC st«l en
laat je vallen". " Ook JLi •"^gsch^
H De wenschuitdrukkingen uit wemevenu heid, b.v. bij niesten»: "God zegent je met
honderdduizend kronen." Noenj er meer zulke in Limb. dialect. I. Gezegden als blijk
van geringschatting' "Van zulkon gaan er maar dertien op het dosjhnl" (Lirnburgsche.}
K. Verbasterde vloekwoorden als: "potver* blomme!" "Salderdiennekes" enz. L. De
benamingen en spreekwijzen in de volks humor hij lichamelijke gebreken. (Zooals
vorenstaande behandeling van "scheel-zien",) Van een kleinen man met een hoed op
wordt wel eens oezegd spottenderwijze-.1 "Hoed, waar ga jo met dat manneke naar toe?"
Van iemand met een buitengewoon langen neus: "Die heeft voovaan gestaan, toen men de
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neuzen uitdeelde." Voor een mageren man: een haring, zonder kuit", hsvn magere vrouw:
"Eene erwt op 'n plank". Voor een dikken man: "een papzak"; "oen bieibuK; voor iemand
niet lamre beenen: "die kan er gemakkelijk een knoop in leggen." Voor een verdachten
kreupele: "Een kromme deugniet. Wie noemt nu veel Lirnburgsche? M De gezegden, niet
voor lichamelijke gebreken' maar voor minder gunstige karakterotfgomoédskwaliteiten; o.m. iemand die zuur kijkt , liji heeft van den azijn
g'jsnoopt-; "hij is een bonk zuurkool": voor iemand die vlug geraakt is- hij is een
driftkop"; voor een dronkenlap: "h'ij'is sjikker". Noem hier honderd Limbm-gsche
betitelijngen. N Voor terechtwijzigingen of dekselen van al te nieuwsgierigen: "je
behoeft daar je snuit met is te steken". 01 al te babbelzuchUgen: "Houdt je smoea,
houdt je bek" -Er zijn ze* veel Lira- Luigsche van dien aard. Wie geeft ze op? De
lezer zal berrijpen, dat 00*. de platte volks,- -tzetcden welkcm zijn. Want iedereen
weot, da. nog een druk gebruik wordt genaakt. Ja, enkele staan even hoog in eere als
de mtoi kiesche term. Zoo zeer zelfs, dat bij naïeve lui, die hun goede ovoeding
willen demonstreren, wel eens onzekerheid en verwarring ontstaat, Dj volkssage
overdrijft veel minder dan men meent, en de meeste der onder 't vols in omioop zijnde
grappen, berusten op echten grond. Ei u be-n altijd eenvoudige menschen bestaan en
hun ne naïoveteit gaat vaak veel verder dan me.i aich gewoonlük voorstelt. Laat ik
dat even met een grapje ïllustreeren, i Het heele huisgezin zit aan tafel. Vader",
ze«rt het zoontje, "er hangt een haar aan uwen bek" Waarop de moeder het JWf^e
verbetert door te zeggen: "Is vaders mud nu -i. bek geworden?" O Ten slotte voor
ditmaal nog, om tevens r.r.U niet al te prozaïsch te eindigen, de benamingen of
kwalificaties van 't sclioone, jonge geslacht, zoowel in gunstige afe in ongunstige
beteekemf, h v e-n hof fnoet-je": "oen aardig mokkel!,.». enz' .enz. (Jongelui,
raadpleegt nu eens uw Uerue"
29 april 1922 Over Limburgsche Volkskunde. Meidag. XLVIII.
De Mei, de "Mensis Maius" der oude Romeimen, beteekent feitelijk den Mei-groei, de
jeugdige drift in 't gewas, Mei is de eigenlijke voorjaars- of lente-maand. Wat April
nog niet had gebracht, toovert Mei te voorschijn. Alom bloem en bloei in bonte
kleurenpracht. Uittocht alles wat het jeugdige leven voelt. Is het; wonder, dat dit
jeugdige leven vol wonne en lust zocht, naar uiting en deze nieuwe bezieling toonde
in allerhande vormen naar buiten?? Men droeg jeugdige, versch uitgebotte twijgen en
takken aan, men plantte nieuwe, groene meien en boomen, en de uitgelaten scare danste
en jubelde daaromheen.
Toen de pret te uitgelaten werd haast tot wildheid oversloeg, trad de overheid op,
oodat daardoor toch nog in de plaats bleef, in stede van den versch ontwortelden
meiboom, de hooge, naakte staak, versierd met linten en strikken, die die nog aldoor
bleef heeten: "Meiboom". En in enkele plaatsen van ons Limburg, wordt nog de Meiboom
of Mei-den uit het bosch gehaald, geplant en opgesierd. Tenminste vóór nog niet
zoovele jaren gewaagde men van dien Meiboom nog te KERKRADE, VALKENBURG, AFFERDEN,
BERG EN TERBLIJT, SITTARD enz.
Daarna is de groote boom veelal weggebleven, en werd hij ingenomen door het kleine
Meidennetje, den Mei-tak of Mei-doorn.
Dat versieren met deze vertegenwoordigers van den ouden Meiboom, dus met de veel
genoemde "Meien", heeft nog plaats door 't grootste deel onzer provincie. Het wordt
genoemd "Meitaksteken" en ook "Meisteken". In het Zuiden beteekent het de
"liefdemei". Vertrouwbare berichten hieromtrent gewerden ons o.m. van den heer L. B.
te SITTARD, die ons mededeelt, dat aldaar de jongeling in den eersten Mei-nacht een
al of niet versierden Mei-tak op of aan de woning van aangebedene steekt. Bijzonder
interessant werd het, als meerdere minnaars het op ééne schoone, gemunt hebben.
Gedurende den geheele nacht waren allen in de weer; soms deed de vurige liefde een
stap naar het grootste gebaar, door met den Meitak naar den nok van het dak te
klimmen.
Doch de felle jaloerschheid liet zich de kaas niet van de boterham nemen, klom
eveneens over goot en dak en vorst, haalde het symbool der liefde van den concurrent
eraf, en alle gevaar, er naar beneden tuimelen trotseerend plantte zij haren
versierden Mei-tak daarvoor in de plaats. Deze halsbrekende toeren wisselden vaak
elkaar af, terwijl niet zelden vanaf haar slaapvertrek kde naar "soete minne"
smachtende dulcinea dezen wedstrijd blozend gadesloeg. Het schijnt voorheen te
Sittard zoo druk te zijn toegegaan, dat heele tuinen, die 's nachts nog overvloedig
prijkten met de heerlijk geurende "Meibloumen" (seringen), hunne bloeiende schatten
links en rechts des morgens op de daken, der huizen zagen staan.
Dezelfde belangstellende lezer L. B. verhaalt ons, dat in ELSLOO, LUTTERADE en
omgeving in den 1en Mei-nacht alles wat jongeling is, op de been is. Vóór 12 uur
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"steken zij overal de meien". Daarna verzamelt zich de jongelingschap, en vangt men
aan met het zoogen. "broed verkoupe". Een onder hen is de hoofdman. Elke huwbare
dochter, verloofd of niet, wordt "verkocht", en wel bij opbod. Elk mag bieden. Het
opbieden en gaat vlug in zijn werk, er moet geld, "een pot" bij elkaar komen, en ook
al om den een en den ander af te bieden, vooral hem, die op een of ander meisje een
goed oogje heeft. Van den gulden wordt gewoonlijk een cent betaald, en dat wordt
aangeteekend ook, terwijl de geheele opbrengst gezamenlijk wordt verteerd, Hij, die
het hoogste in bod bleef, dus die feitelijk eene bruid heeft gekocht, mag haar den
eersten zondag in Mei, na de Hoogmis rondbrengen en trakteeren en naar huis geleiden,
waarna de festiviteit is afgeloopen.
Te Elsloo maakte men vaak de schors der jonge wilgeboompjes los in dien Meinacht, om
er een model hoorn uit te vormen, en daarmede den geheelen nacht te toeteren.
Dr. Schrijnen verhaalt in zijn meergenoemde Volkskunde, dat in den 1en Mei-nacht het
volk uit VENLO, onder de schetterende tonen der fanfare, naar het kapelletje GENOOI
trekt om zich bij het terugkeeren te tooien met groene takken en twijgen, en Dr.
Knippenberg voegt er bij "de hoeden omkranst met het jonge loof van den heerlijken
Mei". Het voorgemelde "meiensteken" geschiedt nog naar bij ons binnengekomen brieven
te BUGGENUM, BERG EN TERBLIJT, HUNSEL, SITTARD, en vooral nog in vele dorpen van
Noord-Brabant.
Men wete ook, dat diverse soorten van takken of meien hunne verschillende talen
spreken. Een zachtaardig, lief meisje vindt aan deurstijl of raam een berkentak, met
zijn lief zachtaardig wit. Maar vooral de fijne mast teekende de goedheid. De gewone
'steeds groene den wees op standvastige liefde. Daarentegen wezen alle met «oornen of
stekende punten voorziene takken, zooals de hagedoorn op kwade snibbige ineasj.es,
Zogenaamde katjes met scherpe nagel aan Q kersentak kan iedereen plukken, vandaar "ie
Mei voor een veranderlijke schoone; terwijl het meisje dat uit vrij zucht met elken
jongen uej). een DOSje -net talrijke biezen als symbool vond. rje oïizedig bekend
staande deern moest het vaak met een mispelstak voor lief nemen. Het is begrijpelijk,
dat de flatteerende "Meien" nog lang bleven staan, en de beleedigende zoo spoedig
mogelijk werden opgeruimd door de belanghebbende schoonen. In het dorp NEERIÏ'TEIK
bestond voor 50 jaren nog het gebruik, dat de jongelui aan het •aas van eene
klapekster of zoogenaamde "il&p- Janus- (= alleg uitflappend meisje) eene raap knol
met het loof en de gele bloempjes eraan daar "aaotreup" geheeten . ti-en eigenaardige
plechtigheid me* 1 Mei was (en naar ik vernam bestaat zij nog in *£et ZuidLimburgsche dorpen) het kiezen van Meigravin door een Meigraaf. De kapitein (tevens
de 3'onkmans roept er de Meiliefste uit, en zooals boven omschreven te Lutterade en
ö?>». Maar in de plaatsen BERG, BINGELRADE, 2YB. EPEN, GELEEN GULPEN ÖtoïMEN'
MECHELEN, MERKELBEEK, pTBS VaaK SLENAKEN, SCHINNEN, VALKENBURG *et Sl' v"LEiN, WYLRé
enz. ging dit gebruik plechtigheid gepaard, zoodat zelfs ücre
oTer, het Meilief van
Geken eene novema
heeft geschreven, daar ter plaatse zelfs als een kinderblijspel opgevoerd met veel
attractie en euclees.. Wat nagenoeg in Zuid-Limburg geheel is uitgestorven, zooals ik
moest hooien, is de pjflgffl'ij tegenover een dienstmeisje op 1 Mui, dal velen dgn
bom? gaf, of een zoogenaamd blauwtje uit loopen. Vroeger werd voor haar tehuis in den
Meinacht haksel(kort stroo) of kaf gestrooid, dat tusschen de voegen der
straatsteenen drong en de wispelturige maagd heel wat moeite verschafte, het er weer
uit te bezemen. Erger nog was in die tijden, ja hoonend zelfs, het plaatsen van eene
stroopop on den hoogsten boom van de uit het huis liggende graaweide. Het was
namelijk gebruikelijk, dat iedere boer of landman op 1 Mei de hagen om tuin en erf
kort gesnoeid had en gezuiverd van alle dood hout, zelfs vuilnis en bladeren er onder
uit gehaald. Dat was in dien tijd het karweitje voor de dienstmeid of jongedochter
des huizes. Bleef de jeugdige schoone nalatig aan dien plicht, dan kreeg zij den
strooman in den boom. Zij moest dan maar zelf zien, hoe zij hem eruit kreeg. Vond zij
geen vriend of vriendin, die dat schimpsymbool voor haar wilde verwijderen, dan moest
zij zich wel zelf aan die klimpartij wagen in den vroegen ochtend, wat natuurlijk dan
geschiedde onder uitbundig vermaak en gelach of gespot van de plaaggeesten, die zich
in de nabijheid verdekt hadden opgesteld. Ook teekende ik te KERKRADE een oud gebruik
op, vóór vele jaren nog in gang. De mooiste en hoogste Mei-den werd door de jeugd u»
een bosch naar het dorp gesleept of gereden, bont versierd met papieren, linten
allerhander kleur. De mijnwerkers,die daar veelal het harmonica kunnen bespelen
wisselden de pret met muziek af, maar daarbij wierden 't meest Duitsche liederen
gezongen. Het dorpsvolk was bij de festiviteit, en Euósterde met genoegen naar de
liederen, waarvan men mij nog ht volgende wist op te zeggen..
Hort Ihr allen hier,
Was der Kaiser und König befehlitJ
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Er befehlt von Seinetwegen,
Welche zwei wir zusammen fügen,
Das wird sein (hier namen van een jongen en 'n meisje,)
Daarna werd gevraagd:
Ist es ihnen auch allen trut"
En in koor schreeuwden de omstaande lachende dorpsgenooten: Joa, joa, joa. Soms
koppelde men voor de grap een oud rimpelig besje aan een jongen kerel. De muziek
begon daarop terstond ie spelen, en opnieuw klonk het bevel voor de koppeling van
eten tweede paar. En zoo tring dat een heelien tijd vcort Na afloop dezer pret trok
de heele stoet weer }aJiKs de straten, overal stilhoudend waar een jS dochter thuis
wta* en lustig klonk het:
Madche Madche, komm heroes, kom heroes, Laes mich ni* zoo lang hei stola, hei Stoa, ,
Ich moes nog noo (N.N.) goa.! Met eenig drinkgeld werden de pretmakera daar anders de
grap wel eens in een "scheldpartij ontaardde" t«t, Rijotta weuschen wij hier nog bij
te voegen 'S noch Sten worden gespaard meien, en moeite noen *i»whar6 beeltenis s
hclit), bij '?,,oeine,^.1 mvhirre-aroma, bij nltallen' klokjes, de vrome,
chmten.schare den te der minnelijke deerlijk t* dat een aandoen! uk aangrWP* pareert
fereel, dat den Volksleven. Dat Meijn öjn diep godsdienstig ™**™ gevoelen en '•' " %
fdenvan n?t Katholiek
2 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der Vragen.)
No. 55. Ger. v. M. te H. Wat zult U er aan hebben, als ik U ook eene lijst opmaak van
alle mogelijke en bestaande boeken over ons gewest: Nederlandsch Limburg? Vooreerst
is het grootste deel nergens meer te krijgen, daar zij niet in den handel zijn,
vooral de oude niet meer. Daarbij komt nog, dat het uitleenen van boeken lang niet
meer zoo algemeen is. Menigeen heeft een teleurstellend lesje gehad. Inzien is wat
anders. Maar daar heeft U zoo weinig aan. Voor U en zoovele anderen is slechts één
goede oplossing in deze: laat U zich inschrijven aks lid van ons Provinciaal
Genootschp voor Limb. taal en geschiedenis. Wij hebben eene bibliothek, die de door U
gezochte werken bevat, en, indien lid, kunt U van al die boeken gratis gebruik maken.
Meldt U maar bij mij aan te Roermond, zonder meer. De post weet mij wonen. Dank voor
uwe belangstelling.
No. 56. J. K. te W. De allereerste benamingen van alle onze Limburgsche dorpen en
gehuchten te vinden of beter op te sporen is een lang niet eenvoudig werk. Van de
meeste en belangrijkste is dat wel bekend, en zouden wij U daarvan ook ene
uitgebreide opgave kunnen doen. Maar daarvoor is veel te veel plaats noodig. Wat U
meent over het dorp Thorn als ontstaan uit Toorneheim of Torhein, daarvan heb ik
vooreerst nooit iets gelezen of gehoord, en ten tweede kan die oude schrijfwijze
niets met ons Thorn hebben uitstaan. De n achter Thorn is niet de in van heem of
heim. Toch gaan er over dat oude stadje veel lezingen. Vanaf de 10e eeuw vindt men
Thorna, later Turnis, nog later Thoru, Thore en ook Thoren. In de 16e eeuw wordt nog
gewag gemaakt van een Turne en Thuren, ook Thoren en Thoeren. Daarna vindt men Thoer
(zooals op de kaart Geldria) en ook Thoor. Doch vóór de 18e eeuw ziet men het
tegenwoordige Thorn. Het zou inderdaad wat bladzijden kosten om van alle plaatsen den
oorsprong te ontcijferen, en van vele zal die vinding wel in het duister blijven.
Althans ook in ons nieuwsblad kunnen wij er niet aan beginnen, al zouden wij ook al
veel opheldering kunnen geven. Maar ook U geef ik den raad als aan v. M. in antw. op
vr. 55. — Het werk Een Abdisso van Thorn door Alb. Steenhoff-Smulders is geen
geschiedenis over Thorn. Dat is een mooie geschiedk. roman, uitgegeven bij J. W. van
Leeuwen te Leiden.
No. 57. A. H. F. te V. Vele archieven (kerkelijke) zijn destijds door den R. Arch.
Flament overal weggehaald, daar vele Eerw. H. Pastoors den heer Flament terstond
toegang en inzage gaven. Of deze arch. allen in het Rijksarchief zijn terecht
gekomen, kan ik U toch niet zeggen. Gaat U eens naar Maastricht en vraagt U een
onderhoud met Dr. Doppler.
No. 58. Mevr. G. te B. Dat is een apologetisch vraagstuk, Mevrouw. Is U Roomsch? Gaat
dan eens op onderzoek bij Uw geestelijk hoofd der parochie.
No. 59. P. G. te M. In Uwe openbare leeszaal vindt U daaromtrent alles wat U
verlangt. Er ligt een rijke collectie tijdschriften ter lezing.
No. 60. C. D. te K. Dat is moeilijk te zeggen. Elke boekhandelaar houdt er geen
antiq. op na. Ik heb destijds mijne Notice sur l'Abbaye de Rolduc p. Neujean te Aken
gekocht, in den grooten boekhandel links van de Elisenbrunnen, een eindje die smalle
straat in. De naam dier straat is mij ontgaan. Zeker is onze provincie als zoodanig
een hoogst merkwaardig gewest. Als u eens nagaat, dat van de elf krypten, die in ons
land bestaan, er acht in Limburg gevonden worden. De oudste is die van het koor der
basiliek van St. Servaas te Maastricht, ik vermeen gebouwd in de laatste helft der 6e
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eeuw. Ook die onder de O. L. Vrouwe kerk te Maastricht is zeer oud. Dan ken ik er nog
eene te Susteren, en die van Rolduc en van Thorn, echter alle van veel lateren datum.
No. 61. H., onderw. te H. Het mij toegezonden rijmpje:
Bock, Geit, Gauswei
Varebeukel, Schrievershei,
Der inge zal het der angere sagen
Die sollen in Hehle komme sting varen.
wijst op het destijds aldaar gebruikelijke afkondiging om de wegen te verbeteren,
waaraan ieder op zijne beurt moest medehelpen. Hehle=Heerlen.
No. 62. H. P., onderw. E. U ziet nu wel, hoe leerzaam dat is. Ook ik vertrek nooit
uit een ¨plaats (of er moet absoluut geen tijd meer over zijn) vooraleer ik het
interieur der R. K. kerk heb gezien. Men vindt allicht iets interessants. Getuige
weer uwe opteekening der H. beelden. In de meeste kerken van beteekenis vindt men den
naam van den heilige onder tegen het voetstuk staan. Blijkbaar was dit het geval niet
waar U is geweest. Zal U opheldering geven:
De heilige met een vogel — veelal eene kip - staf en boek is de H. Benedictus.
De heilige met een crucifix, lelietak, den voet op den aardbol is de H. Aloysius.
De heilige met sper, spons en kruisbeeld is de H. Bernardus.
De heilige met een kelk, hostie, zwaard, kasteeltoren is S. Barbara.
De heilige met staf en opengeslagen boek is de H. Ambrosius.
No. 63. B. S. te G. Kan uit uw brief niet opmaken welke functie u bekleedt. Maar als
u b.v. eene groote vacantie zoudt krijgen, Juli—Augustus, zou ik U aanraden van u uit
eens eenige malen in uwe buurt op onderzoek te gaan. Als u fietst is de afstand van
G. tot Cranenburg en verder toch maar een "schmeet waigs", zou de Limburger zeggen.
De heele streek daar Cranenburg, Cleef, Gogh, Kalkar enz. was eenmaal doorweven met
Romeinsche banen, en ik zou u niet een maar wel 25 vindplaatsen kunnen in kaart
brengen. Waar u beslist bij eenige poging Rom. en Germ. zaken zult opdelven. Want ook
de twee stukken steen die men u toonde, als uit de buurt van G. voortkomende, zijn
dààr vermoedelijk gevonden, en niet in N.-Limburg.
Voegt men die twee stukken hij elkaar, dan wordt de geheele inscriptie:
L. Carantiu ,
L. Carantius (Ti)
F. Cenecio F
maar dit moet
worden: F. Senecio Fran
CVS. EQ. Alae
Cus. Eq. Alae Nori
Cor. Anno XXXX
Cor. Anno XXXX (III)
H. S.
H. D. S.
wat wij alsvolgt vermeenen te moeten vertalen: Voor Lucius Carantius den zoon
van(Titus), een Frankischen ruiter bij den Norischen vleugel, die 4 (3) jaren geleefd
heeft, liet de erfgenaam uit eigene middelen (dit gedenkteeken plaatsen).
Een kaartje teekenen met Romeinsche of Germaansche vindplaatsen of punten door onze
procincie is geen heksenwerk, maar vereischt veel tijd. Wat heeft U daarvoor over? D.
w. z. behalve een paar potjes of urnen.
No. 64. W. v. d. M. te V. De heer Heijnen, Heistraat 2, Maastricht, zond ons voor
eenigen tijd diverse volksraadsels, die veel met de uwe overeenkomen, maar mij toch
meer oorspronkelijk voorkomen. Het uwe over "Uitspansel" enz. is mij niet recht
duidelijk, vermoedelijk foutief opgeteekend. Dat van H. luidt:
"Schoon is het Zwanebrook (=uitspansel)
Schoon zeen de zwane, die d'rin vleege (=sterren)
Schoon is de schie-eper dai ze heurt (= demaan)
Schoon is de schie-eper, dai ze steult. (=de zon)
No. 65. J. Vog, Heerlen. Wat oorsprong van "elf" (als getal 10 +1) beteekent, daarin
heeft u volkomen gelijk. Maar daar ging het niet om. De bedoeling was om te laten
uitkomen waarom "elf" gek beteekende of waarom men aan "een lif" of "één boven tien"
dien leelijken naam van alf=gek heeft gegeven. Dat is u zeker nu duidelijk? Uwe
afleiding is geheel juist, als zijnde 10 en 1. Verder over het Kremers-latijn. Rondom
Budel en Hamont in Belg. en Ned. Brabant hebben altijd de zoogenaamde Teuten gewoond,
die voorheen met ketellappen, glaswerk, enz. het geheele land afreisden, maar later
in alle mogelijke artikelen handel dreven. Het waren geen onbemiddelde en ook goed
befaamde kooplieden, die wel een eigen gevormde taal spraken. Maar het Kramerslatijn,
de zoogenaamde rondloopers-taal, die thans nog overal door deze vagebonden wordt
onder elkaar, en voor ons onverstaanbaar gesproken, ook wel bargoensch,
koeteerwaalsch geheeten, wordt meer voor eene dieventaal gehouden, om de opzettelijk
onmogelijk of onbegrijpelijk gemaakte woorden. De Teuten was het echter meer te doen
om rustig over in- en verkoop te kunnen babbelen, zonder dat de omgeving iets
verstond.
Met het toezenden van uw perkament-schrift 1518 kunt u mij een groot genoegen doen. U
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6 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 66. Bernh. K. te V. St. Servatius-legenden zijn er verschillende, en zij zijn te
veelvuldig om deze hier te publiceeren, Een mooie krans van die legenden vindt u in
Welters' Legenden.
Wellicht kunt U dat werk óf in een leesbibliotheek óf bij een kennis, (vele onderw.
en geestelijken hebben 't) ter leen krijgen. In den handel vindt U 't niet meer.
No. 67. H. G. te W. Uwe opvatting in dezen is zeer juist. Folklore af Volkskunde en
liefde voor de verschillende uitingen van ons Volksleven zijn niet alleen leerzaam,
maar kweeken ook vooral liefde en achting voor geboortestreek en vaderland. Heerlijke
lessen geven ons daaromtrent de bewoners van Noorwegen en Zweden waar de
verknochtheid aan den geboorte-grond daarop zoo sterk is. Lezingen daarover kunnen
niet anders dan pakkend zijn. Ofschoon de avonden hoe langer hoe korter gaan worden,
wil ik voor Uwe vereeng. nog wel een spreekbeurt houden. Het bestuur zal mij dan
daarover nog wel meer inlichten. Meerdere aanvragen kwamen al tot mij.
No. 68. V. d. W. te H. Wij hebben die boeken allemaal. Die werken kunnen alleen voor
een Limburger eenige interesse hebben. Als U ze wilt aanbieden is de Limburger
Koerier daarvoor het aangewezen blad. Het komt in alle hoeken onzer provincie.
No. 69. Mej. Mar. G. te R. De stijl van 't door U aan ons gezonden opstel is niet
zonder verdiensten, zelfs los en bevallig. Maar ik zou U aanraden in 't nieuwe, dat U
ons toezegt te zullen zenden, niet zoo vlug het motief of het thema los te laten. Dat
was hier de beteekenis van de maand Mei, het Mei-leven. En wat viel daarover nog niet
te zeggen! Temperatuur; aangroenen; lentezang van 't vogelen- en insekten heir; enz
enz. U begon in dit episteltje te gauw aan het slot. Let verder ook goed op de
naamvallen. De figuren der climax waren eveneens niet alle onberispelijk. Zendt maar
gerust. Uw eerste gaat heden aan uw adres terug.
No. 70. Br. Ondw. V. Dat is niet erg. Alle mogelijke werken kunt U hebben, als U
tenminste lid bent van uw leeszaal of leesbibliotheek. Wat daar niet aanwezig is,
beheert u slechts bij de directie op te geven. Die laat uw werk óf uit den Haag, af
van elders toezenden; U hebt slechts de porti te betalen, en krijgt het boek voor een
dag of veertien ter lezing. — "Vragen van den dag" is geen apart of los boek. Dat is
een tijdschrift onder de Redactie van Dr. Blink. Maar daarin vindt U het gevraagde
toch niet. Zulke zaken worden U het beste door een of andere goede Encyclop.
verklaard.
No. 71. M. v.d Br. M. Te laat. Wel jammer. Wij hebben onze bijdrage over Meigebruiken enz. natuurlijk al in 't begin der week naar de Red. moeten zenden voor
tijdige opname. Goed voor een volgend jaar. Onzen dank.
No. 72. W. V. te H. U schijnt de Limburger Koerier toch niet geregeld te lezen. Want
dan hadt U meermalen moeten gezien hebben, dat de Hoofdred. de heer v. Term van de
"Vrijmetselarij" zijne bijzondere studie maakt, zelfs cursusen daarover geeft. Wendt
U dus met uwe vraag tot genoemden heer. Zij hoort in onze rubriek Volkskunde niet
thuis.
No. 73. Jean H. te K. Onzin. Hoe oud bent U? Zoo iets vraagt alleen een "broekie",
die met een slabbertje voor zijn melk-pap zit.
No. 74. Mej. Sch. te B. Neen. Hagar is van Dr. F. Rutten. Zijn laatste werk als
zoodanig is "Het Heilig Aanschijn". De Paradijsvloek is van Alph. Laudy. Als uwe
vereeng. zulke krachten telt, als U schrijft, zijn voornoemde werken u wel aan te
bevelen. — Lees b.v. de verslagen over deze werken en hunne uitvoeringen in Limb.
Koerier, De Nieuwe Eeuw, en de Maasbode.
No. 75. Mej. Jos v. B. te V. Ja, jonge juffr. wij zullen U gedeeltelijk van dienst
zijn "omdat geer det zoet" zegt de Roermondenaar. De verheerlijking der Moedermaagd
in de maand Mei zult U wel weten te verklaren; anders komt er toch dezer dagen overal
genoeg over te lezen. Om u echter behalve de benamingen der andere vier- of
feestdagen van Maria, ook nog den oorsprong daarvan te beschrijven zouden wij te veel
papier noodig hebben. Wel de namen. Ziehier: O. L. Vr. Lichtmis op 2 Febr.; MariaBoodschap op 25 Maart; Maria's Bezoeking op 2 Juli; O. L. V. v. d. Berg Carmel op 16
Juli; O. L. V. ter Sneeuw op 5 Aug.; Maria Hemelvaart op 15 Aug.; O L. V. Geboorte op
8 Sept.; O. L. Vr. Ontvangenis op 8 Dec. — U zult 't misschien wel interessant
vinden, dat ik U nog het volgende mededeel; Op 18 Dec. viert men is Spanje 0. L. V.
van 0., dat is het feest van de Verwachting der geboorte van Onzen Heiland; dit feest
werd ingesteld onder het pausschap van Vitaliaan omstreeks 650. — In Italië en ook in
Spanje versiert men negen dagen vóór de Verwachting de altaren, en plaatst erop het
beeld der H. Moedermaagd. Op 12 Jan. viert men in eenige plaatsen van Frankrijk (van
af 1532) het feest van O. L. V. Ondertrouw; te Rome wordt op 13 Mei gevierd St. Maria
der Martelaren.
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No. 76. G. H. V. onderw. M. - Dat is niet zoo. Hernhutters heette die Broederschap of
die Broedergemeente niet naar een zekeren Hutter, maar naar den Hutberg, waar dit
godsdienstig genootschap (het was een Evangelische Broedergemeente, ook wel gemeente
der Moravische Broeders genaamd) in Moravië zich vestigde. Aan die nieuwe kolonie
gaven zij den naam Hern hut, vandaar Hernhutters. U kent er meer ever vinden in elke
goede Encyclop. Maar ik verzoek U toch vriendelijk niet meer met dergelijke vragen
aan te komen, die niets met Limb. Volkskunde te maken hebben.
6 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. MEINACHT IN VALKENBURG. XLIX.
Wie in den nacht van 1 Mei zich in het stadje Valkenburg aan den voet van den berg
met zijne welbekende ruines bevond, zou gemeend hebben, dat daarboven iets heel
verdachts gebeurde, in althans iets plaats greep, dat het daglicht niet mocht zien.
En toch was het slechts een, hoewel eeuwen oud, dan toch zeer bekend, onschuldig
volksgebruik, dat hier werd opgevolgd.. Men vierde n.l. het "Mei-lief". De oorsprong
van dit gebruik, of, zoo men wil, volksfeest, verliest zich in den nacht der tijden,
en ofschoon verschillende legenden daaromtrent in omloop zijn, zal er bij allen wel
min of meer de veder der historie der fabel in den schoot gevallen zijn. Het is
nochtans een van die gebruiken, welke men zoo gaarne bestendigd ziet, en aan het
lieve stadje Valkenburg komt de eer toe, de overlevering daarvan trouw te hebben
bewaard. Men ziet het overigens meer, dat in berglanden de traditiën langer dan in
het laagland voortleven, en de gehechtheid aan den bodem daar veel grooter is dan
elders. Zeer dikwijls treft men dan ook het heimwee bij bergbewoners aan, wanneer zij
van hun geboortegrond verwijderd zijn. Doch keeren wij tot het "Mei-lief" terug. In
vroegere jaren was er tusschen Rijn en Maas bijna geen stad of dorp, die in den nacht
van den 1sten Mei geen feest vierde, om daardoor het ontwaken der natuur na een
langen winterslaap te verheerlijken. En zoo gebeurt het nog telkenjare te Valkenburg
Reeds eenige dagen vóór Mei wordt in een naburig bosch een denneboom uitgekozen, die
bij het feest moet dienst doen. Natuurlijk wordt de rijzigste van alle genomen. En
hoewel her nu feitelijk diefstal wordt gepleegd, zal het toch ven vrekkigsten
eigenaar niet invallen, zich over dien roof te beklagen, vermits deze veeleer als een
eer wordt beschouwd. Bij het vallen van den avond trekken eenige flinke jongens uit
om den boom te vellen en huiswaarts te voeren.
Nu komt de beurt aan de meisjes om den boom te tooien. Deze beijveren zich om de
groene takken zoo kleurig mogelijk met strikken, linten, klatergoud enz. te behangen.
Dit werk geschiedt onder den vroolijksten kout; het "Leitmotief" daarbij is
natuurlijk: "Wien zal ik krijgen"?
De jongelui zijn allen in de weer. Hier staat een groepje, waaronder enkelen met
papier en potlood in de hand, om de verschillende paren op te schrijven; er wordt
beraadslaagd, opgeteekend, doorgehaald en gewijzigd, tot eindelijk de lijst is
vastgesteld en van allen de gewenschte goedkeuring is verkregen. Ginder zijn de
sterkeren bezig de straatkeien uit den grond te halen, ter plaatse waar de boom zal
geplant worden, terwijl weer anderen zich onledig houden met het maken van
"Meihoorns", de oorspronkelijkste instrumenten, die men zich denken kan De meisjes
keeren nu huiswaarts, doch de groep van mannen wordt gedurig grooter, en er wordt
thans menig glaasje geledigd om in de gewenschte stemming te geraken.
Het is half twaalf in den nacht, de muziek speelt het oude, ietwat naar het Wilhelmus
zweemende Meilied en een honderdtal heldere stemmen heffen er het volgende
traditioneele lied bij aan:
"Al in den Mey, so gaanne wij soecken
Naar een jonk meisje daar ons hert naar tracht (bis).
En ach, wat pijn en smert
Gevoel ick aan mijn jonk hert (bis).
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Zoo gaat het in marsch-tempo den berg op. Boven gekomen, wacht men in stilte het
middernachtuur af. Nauwelijks laat de torenklok den eersten slag van twaalven hooren,
of de langgerekte tonen van den "Meihoorn" weerklinken over het dal tot sein, dat de
plechtigheid gaat beginnen. De maan werpt een zilveren schijn over het landschap; de
heldere mergelhuizen teekenen zich af tegen den hoogen achtergrond. Wij staan zoowat
ter hoogte van het toppunt van den kerktoren en zien heel Valkenburg als een
tooveroord voor ons liggen. De nachtegalen beantwoorden elkander van bosch tot bosch.
Cp dit oogenblik zien wij hier en daar een venster openen, een gordijntje opheffen en
zijn wij overtuigd, dat menige Valkenburgsche blonde de ooren spitst om in gespannen
verwachting te vernemen wie haar is toegedacht. Daar klinkt de stem van den Herald
(afroeper); luid kondigt hij het oude formulier af, inhoudende dat hij zal doen "wat
Meneer de Keizer gebiedt", waarop de omstanders vragen, "wat zal) dat zijn?" Nu
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verkondigt de afroeper, dat er zich twee "in houw" (huwelijk) zullen begeven. Na
hunne namen te hebben uitgeroepen, vraagt hij: "is het u allemaal lief?" Waarop
alsdan een honderdstemmig "ja" volgt. Bij elk tiental namen speelt de muziek en wordt
gezongen: "Al in den Meij" enz.
Na de geheele lijst afgeroepen en het vaatje bier, dat aan het feest niet mag
ontbreken, geledigd te hebben, komt men van den berg al en is de plechtigheid
geëindigd.
Als gevolg van en vervolg op het feest worden den daaropvolgenden Zondag de
"Meiliefstes ingetrokken" d.i.; zij worden door de jongelingen in de eene of andere
herberg onthaald.
Hiermede is dan de pret voor een jaar afgeloopen.
P.S. Zoo vierde men in 1890, toen wij er van ooggetuige waren, nog den inzet van de schoone
maand Mei in het lieve plaatsje Valkenburg. Na dien tijd hebben wij ons persoonlijk hiervan
niet meer overtuigd, doch vernamen wij, dat het meerdere jaren nadien nog regelmatig werd in
stand gehouden. Of dit tot heden nog, dertig jaren later, in zwang is gebleven, kunnen wij
niet met zekerheid bepalen, en zou 't ons aangenaam zijn te vernemen of de Valkenburgsche
jongelingschap traditie aan hare oude gebruiken is getrouw gebleven.
P. S. Heden vernam ik van Mevr. Th. Dorren te VALKENBURG dat het gebruik "Meiliefste" dit jaar
nog gevierd is.
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11 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen).
No. 77. Ger. Gr. te G. —. U is ook een aanhanger der verkeerde leuze. "Beloven... en
niets doen". Neen, dan hulde, driewerf hulde aan belangstellenden, zooals de H. H. J.
Heynen te Maastricht, P. Stappers te Nuth, J. G. Geene, Hoofd der school, Haelen; J.
Vogels te Heerlen; J. W. K. te Heerlen (waarom zijn naam niet voluit? Zijn arbeid en
zijne hulp mogen gerust genoemd worden). Zij allen hebben er nog al eens een uurtje
voor over, en zienden ons menige belangrijke bladzijde. Dank ook der Redactie van de
L. K. voor hare interressante uitknipsels. Maar uit Noord-Limburg ontvangen wij
vragen. Geen bijdragen, en toch is daar de streek zoo rijk aan mooie stof. En
eveneens aan goede wetenschappelijke bronnen. Wie wordt er eens wakker?
No. 78. Mevr. v. W. E. — in zooverre heeft U gelijk. Volksverzekering (U bedoelt
zeker verzekeringen voor 't gewone volk houdt wel verband met het volksleven in 't
algemeen, maar het chapiter ligt toch geheel bulten ons kader der Volkskunde), en
zouden wij daaraan dus niet wenschen te beginnen.
No. 79. Will. v. H. te W. — Als U mooie, niet al te groote oude gekleurde plaatjes of
Kupferstichs hebt (geen gewone afdruksels of gravuurtjes) kom dan maar eens gerust
naar hier. Ik weet voor U een serieuzen kooper. U vraagt naar een bezitter van de
oude schilderij "Das wiedergefundene Kind". Ik ken er een.
No. 80. B. G. te R. — Onlangs werd ons ongeveer dezelfde vraag gesteld. Om echter een
volledige lezing te hebben over het Bargoensch of het Koeterwaalsch en de oude taal
der Leuten, waarvan men in ons gewest nog wel eens vaak overblijfsels hoort (o.m. de
volgende woorden zijn er van afkomstig: sjouter, klabak en smeris goochem, herrie,
mokkel, knul, lobbes, tokes) moet U eens zien ter inzage te krijgen het Handboek der
Nederl. taal door Dr. van Ginneken, Deel II, of het Belgisch Museum van J. F.
Willems, deel I. Deze geven er veel over.
No. 81. H. B. onderw. te V. — Het werk van Halma handelt niet over Limburgsche
historie, archeologie, enz. alleen. Het is een boek over de geschiedenis der
Vereenigde Nederlanden en onderhoorige landschappen, in 2 dln. Maar ik moet er U
bijzeggen, niet overal vertrouwbaar, en daarbij zéér onvolledig. Als U het 1ste deel
slechts kan worden aangeboden, is dat nog geen f 5.—-. (feitelijk niets) waard. Beide
deelen zijn met f 10.— meer dan ruim betaald, en dan moeten ze gaaf zijn natuurlijk.
No. 82. Mr. G. te M. — Ik zou U aanraden daarvoor eens naar Roermond te komen. Daar
vindt U een zeer rijke collectie allerhander aard, grondstof en model in oude
beeldjes bij de kinderen Cremers, Bergstraat, uit de nalatenschap van hun overleden
broeder Joseph kunstschilder
No. 83. A. B. onderw. H. — Ik zou denken, dat flits in "flitsboog", pijl beteekent,
en afstamt van het fransche "flêche". Geef mij ook eens Uwe meening.
No. 84. Will. K. M. — Daaraan hebben wij niet veel! Alle uwe dialectische
spreekwoorden: Béter geblatöze es de móndj verbrantj'; "Ei gegeve paird neet in de
moed kieke"; Den eine hait zin in de mooder, den angeren in de dochter", en alle
andere zijn ook Nederl. spreekwoorden, en ik denk, dat de meeste Nederl.
spreekwoorden overal in de provincies ook wel in 't bestaande dialect worden
gebruikt. Maar gezegden als hai zuut oet wie eine bosdijvel"; "Same gaon wie de
kienjerkes van Ophaöve"; hai hait de bleik beschtaole", heb ik nooit in de Nederl.
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taal gehoord. Dezulke zijn ons liever
No. 85. B. te V. - Over den kerktoren van Broekhuizervorst vind ik alleen dat in de
eerste helft der 16e eeuw de toren aan de Vorsterberk werd voltrokken. In 1520 kwamen
daar nog nieuwe klokken, en eene oude van 1411 bevond zich toen reeds in den toren.
No. 86. G. onderw. te M. - Dat is niet juist. Het woord "paap" is thans wel een
scheldnaam voor een geestelijke, maar in de middeleeuwen was dat de gewone benaming
voor een priester. De oude benaming: "papenvastenavont" uit dien tijd, in
tegenstelling van "groot vastenavond" had dus niets met eenige schelden ?g te maken.
13 mei 1922 Volkskultuur, Dorpsgebied, Boerenhuizingen. L.
Het uiterlijke leven des menschen is in zijne aldaagschheid even als in zijn hoogeren
stand 't meest gehecht aan 't plekje, aan de plaats, aan den haard, waar hij zijn
heem vindt. Daarom schenkt hieraan de volkskundige navorsching ook, en met recht,
zoo'n groote aandacht, en beschouwt die woonplaats opmerkzaam naar hare ligging, naar
hare ordening in het landschap, en ook naar haren aan- en opbouw als naar hare
inrichting van binnen.
De woonsteden van den Limburger zou ik, naar gelang haar verband met de omgeving
willen rangschikken in twee zeer oude, hoewel soms zeer ver uit elkander liggende
nederzettings- of vestigingsvormen. Vooreerst de hier en daar alleen jagende of
enkele woning met omsloten, of beter met het rondom om haar heen liggend veld- of
grondbezit. Ten tweede de dorpsnederzetting met hare veelvuldige stukken en stukjes
veldvlakte, die als een bont tapijt het dorp omgeven.
De eenzame, afgesloten en omheinde alleenige nederzetting vinden wij ook in ons
Limburg ook veel. Behaaglijk vertoonen zich die afgezonderde woonsteden te midden
harer weiden en akkers over de vlakte, terwijl naast groote boernerven ook nog
kleinere boerenhuizingen liggen. Vaak ziet men ze, waar men, te kort bij de rivieren
liggende, vreest voor overstrooming, op eene kleine hoogte gebouwd, als wanneer zij
veelal "donk" genoemd worden.
Hoe meer zuidelijk hoe meer zich die speciaal alleen- of op zich zelf liggende
vestingen verliezen. Daar zijn de zoogenaamd aan elkander geschakelde dorpen meer
talrijk, gezwegen nog van de drukke, in de laatste jaren zoo sterk toenemende
industrie- en mijndorpen, die zoo zachtjes aan zich overal in de tusschenliggende
ruimen der oude nederzettingen indringen of inschuiven, en deze met behuizingen als
't ware vullen.
Vele groote dorpen in onze zuidelijke provincie waar die nog in hunnen primitieven
vorm liggen, dragen een oud-Frankischen vorm van aanleg, d.i. bestaan uit
ongeordende, onsamenhangende groepen, daarom "groepdorpen" geheeten d.i. uit elkander
liggend, zooals eens Tacitus over de nederzettingen onzer voorvaderen gewaagde; "Zij
hebben zich metterwoon gevestigd, niet dicht op of bij elkaar, maar uit elkander,
zich afzonderend, naar gelang zij eene bron, eene dreef, beekje of een hout (= een
arbuust-vlakte) vonden. Niet leggen zij hunn dorpen aan, zooals wij, met haast aan
elkander verbonden huizen, neen, ieder streeft naar eene vrije plaats om zijn huis."
In vele van de oudste dorpen in ons gewest is de platte grnd eenvoudig zonder eenige
symmetrie of regelmaat, en daar ook loopen de straatjes en steegjes gewoonlijk zonder
eenig vast plan regelloos. En in de kleinere groepdorpjes liggen buitendeks de
voornaamste woonsteden krom en winkelhakig tegenover elkaar, en de weg naar het erf
dient meestal voor hen alleen. In de grootste dorpen hebben zich daarentegen de
groote woningen meer langs de wegen opgericht, en liggen zij ook meer regelmatig aan
ééne zijde naast elkaar. In den veelal nog planloozen aanleg der groepdorpen komt
deze ligging treffend overeen de verstrooide indeeling der akkerperceelen in de
dorpsvelden.
Wij hebben dus in ons gewest ook al verschillende dorps-vormen, al naar gelang den
aard der streek. Maar ook de afwijkende bouwvormen links en rechts, die
overeenstemmen moesten met de veelsoortige levens- en verkeersvoorwaarden, brachten
menigvuldige diverse uiterlijke standen en liggingswijzen met zich mede.
Het huis, dat de kern, het hart der Limburgsche alleen-nederzetting vertegenwoordigt,
is het oud-Saksische boerenhuis, d.i. de huisvorm, waarin ?nschen, vee en voorraden
onder één dak waar woon- en bedrijfsgedeelten, zooals keuken, kamer, schuur en
stallen in ééne ruimte vereenigd zijn. Deze huisvorm treft n? nog zoowat door geheel
onze provincie aan, d.w.z. de grondvorm bestaat hier en daar in Limburg nog, zoowel
in Noord- als in Zuid-Limburg.
Deze, oude type van Germaansche woning is een voorwerp geweest van zeer nauwgezette
studie en onderzoek bij onze oostelijke naburen, en vele verdienstelijke werken
behandelen dit onderwerp zoon breed mogelijk. Maar ook in ons land werd door wijlen
prof. Gallée hierover uitvoerig geschreven in zijn "Het Boerenhuis in Nederland", d.
w. z. over den Nederl. bouwtrant van het boerenhuis in ons land. Wat betreft onze
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provincie vinden wij nog bij oude boerderijen de sporen van drie der vier hoofdtypen
in Nederland terug. De eerste van deze drie is het oude Saksische type, reeds
vermeld. Voor een goeden gang der bouwwijze, zoowel exterieur als intérieur, zullen
wij in hoofdzaak volgen de belangrijke studie, die Dr. Schrijnen over dit onderwerp
heeft geleverd. Oorspronkelijk vertoont dit type een groote halle met hoog dak,
waaronder mensen en vee zonder afscheiding huizen, zooals wij hiervoren reeds
mededeelden. En in dien oorspronkelijken vorm concentreert zich in het Saksische
boerenhuis alles om de deel, nog tegenwoordig bij de boeren de dorschvloer. Aan de
eene gevelzijde van 't huis woont de boer, de andere omspant eene reuzenpoort, die
naar de deel leidt; aan weerszijden van het huis zijn de huisdieren ondergebracht op
te merken, dat de koeien met de koppen naar de deel gekeerd staan, waar de voedergoot
(=lange trog) is.
In de alleroudste boerenhuizen (zooals ik er nog verschillende gekend heb) ontbreekt
hier zoo goed als elke scheidsmuur of schutting. Tegenover de groote schuurdeur, aan
het andere eind van de deel, bevindt zich de haard waar de boer zijn maaltijd bereidt
en waaromheen het gezin zich verzamelt. Deze open, vrij-liggende vuurstede begoort
mèt het omsloten zijn van woning, stalling en schuur in één enkele ongescheiden
ruimte tot de meest karakteristieke kenteekenen van het oud-Saksische type, en
getuigt tevens van hooge oudheid. In de groote, ruime halle heeft de heer heel zijn
have en goed, heel zijn bezittingen onder de oogen. Zij wordt begrensd door twee
rijen van zuilen of stijlen. Boven deel en stalling en woongedeelte verheft zich het
hooge dak dat als bergplaats dient, en welks nok van de en naar achteren in ééne lijn
doorloopt. (Op diverse oude inventarissen d?r boerenhuizingen zullen wij later terug
komen.)
Dit oude Saksische boerenhuis munt uit door zijn ekonomische eenheid en
overzichtelijkheid. Bij den haard is de zitplaats der boerin, die vandaar uit haar
oog laat gaan door de geheele ruimte om het doen en het komen en gaan, het
rustelooze, beweeglijke leven van mensch en vee gade te slaan. Als op een open
schouwtooneel speelt het zich voor den haard af.
De arbeidsgemeenschap van daarbuiten wordt in het inwendige des huizes voortgezet.
Nergens grijpt het veelzijdige arbeidsleven zóó vastsluitend ineen, nergens is het
samenleven van familie en gezin zóó innig als onder het ruime Oud-Saksische dak, om
den gezelligen oud-Saksischen haard.
Die haard, aan alle zijden vrijliggend, was eigenlijk oorspronkelijk niets anders dan
een rond gat in den bodem, omgeven door kleinere of grootere steenen. Hierop wordt
het vuur van turf en hout ontstoken.
Aan de eene zijde ligt een hoop hout, aan de andere een dito turf. Het ontstoken vuur
vlamt terstond op en walmt en hult somwijlen de heele ruimte in dikke rookwolken,
opkronkelend langs de stillen en buiten een uitweg zoekend langs alle kanten, zelfs
door de voegen en naden van het stroodak, alles beroetend en besmeurend. Verder wordt
dan het vuur op den haard smeulende gehouden in de asch, en eerst wanneer gloed
noodig is, wordt het tot nieuw leven weer opgewekt. Zoo werd en wordt naar aloude
zede bewaard het eeuwige haardvuur. Vóór dien haard, op de voornoemde deel, worden
ook de feestgelagen gehouden. Dáár wordt ook het bruiloftsmaal gevierd. Dáár wordt
lustig gedanst op het oogstfeest.
En dáár, in de gemeenschap van mensen en vee, op het tooneel van het roerige, bonte
alledaagsch leven, daar wordt ook het familie-lijk ter schouw gelegd. Maar de
gewichtigste en schoonste handeling van het privaatleven, de blijde inkomst der
bruid, het binnenleiden der jonge huisvrouw in haar nieuwe huisgenootschap en het
toneel harer huiselijke bezigheid, — de plechtigheid wordt eveneens bij den haard
zelf gevierd. Deze gebeurtenis is inderdaad van groote cultuurhistorische beteekenis,
en in haar bleet voortleven een der schoonste handelingen van het Germaansche
bruiloftsritueel.
De bruid — naderhand de meid — wordt om dien haard geleid ten teeken, dat zij daarvan
bezit neemt; Zij wordt "gehaald." (Over haal-, haalketting-, ketelhaak en ketel later
meer.)
Dit omschreven type van oude boerderij of oude boerenwoning pastte behalve in
verschillende provincies van ons land, vooral ook In een groot gedeelte onzer
provincie Limburg. (Wordt voortgezet)
Grondplan van het Oud-Saksische type.
S.=Schuurdeur.
P.=Paarenstal.
K.=Koestal.
V.=Varkenstal.
D.=Deel.
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H.=Haard.
W.=Woonhuis.
[zie voor tekening http://kranten.delpher.nl/nl/view/index/query/%22limburgsche
%20volkskunde
%22/coll/ddd/image/ddd:010975257:mpeg21:a0147/page/6/maxperpage/10/sortfield/date]
20 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 87. G. te R. — Of er in Roermond ooit en beroemd organist genaamd Jan Coenen
heeft bestaan, kan ik U niet zeggen. Als wij een register hadden van het Roerm.
Domkapittel zouden wij 't wel voor U kunnen opzoeken, Kunnen U dus tot ons leedwezen
niet van flenst zijn.
No. 88. B. Ondw. M. — Het zinnebeeld van den Rijks-appel? Dat is alweer een vraag,
die met de Limb. historie niets te maken heeft d.w.z. is niets speciaal Limburgs. Wij
zullen U toch terecht helpen: De rijks-appel is een teeken van heerschappij in de
handen der vorsten Hij bestaat uit een kogel met een kruis, en zult u wel vaak ook
op munten, zegels, enz. hebben zien staan, in de handen van den keizer. Men wil den
oorsprong van dezen kogel zoeken bij de oude Romeinen, die hiermede hunne
heerschappij over de geheele wereld aan duidden. De Rijksappel werd voorheen bij
feestelijke gelegenheden door een beambte vóór den Keizer uitgedragen.
No. 89. W. K. te B. — U moet maar eens St. Peter en Paulus-dag naar Sittard gaan
zien. Daar heeft een interessante optocht van alle oude Limb. schuttersgilden plaats,
en zult U zeer zeker eene groote verscheidenheid der door U gevraagde
schuttersplaten, vogels enz. zien blinken.
No. 90. K. te Maastr. — Ik heb voor U gezocht in de bibliogr. van v. d. Aa in
Immenzaal e.m.a. maar ik heb over een beroemden Maastrichtschen schilder Servatius
van Geerdingen nergens iets kunnen vinden.
No. 91. J. Sch. W. — Ik heb in Limburg nooit over "einen drie-drunk" hooren gewagen,
en weet ook niet wat hij beteekent. Wel weet ik, dat tot de zeer eigenaardige
dischgebruiken der oude Grieken de "drie-dronk' behoorde. Dit beduidde: de eerste
beker was den goden, de tweede den helden, de derde an eZus gewijd. Dezen dronk
vinden wij later in ons Christendom nog terug, maar in gewijzigden vorm, genaamd de
Triniteitsbeker, d.i. een beker ter eere van God, een tweede van Jezus, een derde van
den H. Geest. Maar hoe komt U dat te vragen? Bestaat er dan hij U ter plaatse een
driedronk? Zoo aj, hoe gaat het daarbij toe? Thans ben ik dus de vraagsteller, en
verwacht van U een goed omschreven antwoord.
No. 92. M. V. M. — Als ik mij niet vergis zijn er in een der jaarg. van "De Maasgouw"
(welke weet ik niet) eens uitvoerige mededeelingen gedaan over de St. Servatius
Fontein op het Vrijthof à costi door Dr Doppler.
No. 93. Br. koopm. te H. — Dat is toch niet zoo. Niet alleen de Limb. spreekt van
"voot" als lengtemaat, maar door geheel Nederl. wordt nog van voet als zoodanig
gewaagd. Doch er bestaan onderscheidene "voeten". Het moet er eigenlijk bij
aangegeven worden welke voet bedoeld wordt. Ziehier de verschillende lengtematen.
Rijnlandsche "Voet"=0.3139 M. lang.
Amsterdamsche "Voet"=0.2831 M. lang.
Engelsche "Voet"=0.3047 M. lang.
Pruisische "Voet"=0.3138 M. lang.
Fransche "Voet"=0.3248 M. lang.
No. 94. H. te W. — Het klooster "Maria ter Hagen" was dat der reguliere Kanunniken te
Weert. En in 1633 bouwden zij een klooster in de Molenstraat waar nu het B. College
ligt.
27 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LI.
De gewone huisvorm der boerenhofsteden in 't Noorden onzer provincie, o.m. om Venloo,
Arcen, Afferden, Bergen, Grubbenvorst, Heyen, Horst, Velden, Well is volgens Dr.
Schrijnen de Keltisch-Frankische, en de indeeling is als volgt: 1. Woonvertrek of
keuken (genaamd "het huis)"; 2 Woonkamer (=deftige kamer); 3 slaapkamers; 4. Haard
met koker en mantel; 5. Keldertrap; 6. Zoldertrap; 7. Waschhok (ook "stort" genoemd);
8. Koestal; 9. Hoofddeur; 10. Varkensstal, 11. Deel (ook "den" en "dèn" genaamd; de è
als de Fransche e in tel.) 12. Schuur; 13. paardestal.
In het boek van Pessler over het oud-Saksische boerenhuis lezen wij, dat in de
provincie Limburg om Venloo en Roermond de boerenhofsteden niets anders zijn dan lang
uitgestrekte woningbouwen, waarin kamers, veestal, deel van den eenen gevel tot aan
den anderen an een gerijgd liggen. En in eene oude "Rheinische Volkskunde" staat, dat
het "huis, dat de kern, het hart uitmaakt der Nederrijnsche alleen-vestiging, is het
oud-Saksische boerenhuis, d.i. de huisvorm, waarin menschen vee en voorraden onder
één dak geborgen zijn b.v. woon- en bedrijfsdeelen, als keuken en kamer, schuur en
#244

105

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

6495

6500

6505

6510

6515

6520

6525

6530

6535

6540

6545

6550

6555

stalling in ééne enkele ruimte bij elkaar gebracht. Deze huisvorm, zoo heet het, is
over geheel Noord-Duitschland van de Maas tot over de Oder verspreid.
Bij nader informeeren blijkt echter deze oud-Saksische bouwtrant grootendeels
uitgestorven te zijn.
Thans willen wij een overzicht geven der Frankisch-Keltische, ook wel langgevel-type
genoemd. Bij dit type liggen de afzonderlijke deelen van 't huis naast elkaar. Bij
den voorgevel begint het woonhuis, dan komt de voorstal, de koestal, de deel (vaak
den of dèn geheeten), de schuur of bergplaats voor hooi en stroo, en de schop of sjop
(=bergplaats) voor akkergereedschap en brandhout. De hoofdingang is meestal een
kleine deur, die om den hoek in den "langgevel" is aan gebracht. Ook soms in den
gevel der smalle zijde. Dan komt men in 't voorhuis of de keuken, het "hoes" of "den
aird" veelal genoemd. De stookplaats is hier onder de groote "schouw" waaraan de
draaiboom met den haalketting is. Hieraan grenzen opkamer, kelder waschhok (soms
"stort" geheeten.) Van het voorhuis komt men meestal in een smalle gang, den
zoogenaamden voorstal in welks muur aan de stalzijde een soort venster is
aangebracht, waardoor de koeien gevoederd worden. De zich hier aansluitende koestal
is diepliggend, maar niet geplaveid. Woning, stal, deel, enz. hebben alle
afzonderlijke meest groen geverfde deuren, naast elkaar in den langgevel gelegen.
Zindelijkheid en praktijk laten in deze soort huizingen nog wel eens te wenschen
over.
Deze rangschikking en dit bouw-beginsel vindt men alsnog ten Zuiden van Maas en Waal
door geheel Limburg en Noord-Brabant.
De Zuid-Limburger echter heeft een ander type, dat wij moeten rangschikken onder de
Frankisch-Romeinsche. Zij begint reeds ten Zuiden van Venloo. Voor eene vergelijking
tusschen het Frankische en het Frankisch-Romeinsche type laten wij hier de indeeling
volgen;
Frankisch: 1. Keuken, 2. Haard, 3. Opkamer, 4. Kelder, 5. Waschhok; 6. Voorstal; 7.
Koestal; 8. Deel, 9, Schuur, 10 Paardestal; 11 Bergplaats (ook "sjop" genaamd.)
Fr. Romeinsche 1. Bergplaatsen, 2. Mestvaalt; 8. Opvaart, 4. Schuur; 5. Woonhuis, 6.
Stallingen.
Men ziet, dat in het Romeinsche type de rangschikking der gebouwen is als volgt: de
hoeve in haar geheel s steeds omgeven door een muur met een ingang en enkele vensters
aan de zijde van den grooten weg. De gebouwen liggen om eene rechthoekige, ongedekte
mestvaalt. Vlak om deze loopt de "luif" (= een gangetje onder het overhangend dak.
Rechts van de opvaart (ook inrit) ligt meestal het woonhuis; dan volgen de stallen.
De achterzijde dient als schuur, de linkerzijde als stal en bergplaats. De weg van
den ingang naar de schuur loopt voor de oogstkar dwars over de mestvaalt. Deze bouw
is doorgaans van steen, en vaak is de bovenbouw van houten vakwerk met steenen
daartusschen. Enkele oude hebben nog vakwerk met vlechtwerk van takken of houtblokken
en leem aangevuld. De meeste kamers zien uit op de binnenplaats en zijn alle erg
eenvoudig. Het is meestal het type der groote boerenhoeven of de "pachthoeven." Van
deze primitieve bouwvormen vindt men er ook nog veel in België, vooral in de Kempen.
Wij hebben er mooie foto's van, nl. van deze zelfde vormen in de Rijnstreken, en Dr.
Schrijnen is van meening, dat de oude Romeinsche villa ten model dezer oude
boerderijen heeft gediend, daar vooral nog eene treffende overeenkomst is te
constateeren.
Immers, de gebouwen zijn gerangschikt om de mestvaalt, evenals bij de oude Romeinen
om het "compluvium".
En daarbij valt het zeer zeker op, dat juist in onze zuidelijke streken van Limburg
zoo vaak Romeinsche villa's werden gevonden. O.m. vond Habets in 1870 bij Haasdal
gem. Schimmert eene villa, en Dr. Goossens bij den Heihof en het Ravenbosch bij
Valkenburg, waarvan deze geologen beschrijvingen en overzichten gaven in
oudheidkundige tijdschriften. Verder werden door Dr. G. voor een jaar of 10 ook onder
Bocholtz overblijfselen van de villa Vlengendaal gevonden.
Het spreekt echter van zelf, dat ook nog andere invloeden zich deden gelden bij den
bouwtrant dezer voornoemde Zuid-Limburgsche hoeven, waarom wij dit opstel zullen
besluiten met de uitspraak van de geleerde Dr. Goossens, dat die factoren nog kunnen
geweest zijn: "de wijze van exploitatie van een groot domein lijfeigenen, vrijheidsen veiligheidsoverwegingen, en vooral de constructie der Lombardische kloosters."
P. S. Intusschen danken wij den heer P. Stappers te Nuth voor zijne moeite bij de opname der
hoeve-grondplannen, die ons erder van goeden dienst zijn geweest bij de vergelijking, — en
waarop wij nader hopen terug te komen.

30 mei 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 95. B. Kr. te W. — Het gebruik van Stores aflaten en luiken (venster) sluiten in
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een sterfhuis is niet een speciaal Limburgsch gebruik, maar wordt toegepast op zeer
vele plaatsen in ons land. Het nederlaten van gordijnen of stores zal wel moeten
dienen om aan het huis een somber voorkomen te geven, én het uitwendige in
overeenstemming te brengen met hetgeen in die woning plaats vond. Het huls was immers
geworden dan ook alle andere vensterluiken dichmaken geschiedt, omdat gewoonlijk het
lijk in de kamer aan de straat wordt geplaatst, en daarbij gewijde kaarsen worden
ontstoken. Het daglicht wordt dus geheel afgesloten. En doorgaans worden dan ook alle
andere veneerluiken dicht gemaakt.
"Wel bestonden er ook vroeger oude keuren, waar bij werd bepaald, dat 't huis, waarin
'n zieke aan eene besmettelijke ziekte was gestorven, terstond door de bewoners moest
verlaten worden, en tot meerdere weken na de begrafenis geheel gesloten en onbewoond
moest blijven.
No. 96. P. v. K. S. — Of het speciaal in Limburg gebruikelijk is, den trouwring aan
den voor laatsten vinger der linkerhand te dragen, betwijfel ik. Dat zal ook wel in
meer andere provinciën zoo zijn. De beteekenis voor den katholiek om daar den
trouwring te dragen zou ik willen verklaren met te zeggen, dat van genoemden vinger
eene ader naar het hart loopt, dat de zetel is der liefde. En dat staat tevens in
verband met de symbolische beteekenis van den ring. De ring toch is rond, gesloten,
zonder begin of einde. Zoo doet ook de liefde en trouw der echtgenooten zijn, dus
duurzaam, standvastig.
No. 97. G. H. te V. — De wording of het ontstaan onzer provincie Limburg is zeer
verdienstelijk beschreven door den Heer J. N. Snackers te Roermond, en kunt U dit
werkje (brochure-vorm) zelfs gratis hebben, als U lid wordt van het Genootschap
"Limburg". Natuurlijk is het Fransche Werk van Ernst veel uitgebreider (6 à. 7 dln.)
Maar waar zult U dat al weer vinden? D.w.z. om 't U aan te schaffen. De bibliotheek
van ons Genootschap heeft dat ook Ernst zegt, dat hij den oorspr. naam van Limburg
wel op zestig manieren heeft geschreven gevonden, en hij noemt al die namen in zijn
Deel I.
No. 98. Sm. te H. — Het marktplein "Oelemarkt" te WEERT dankt zijn ontstaan aan het
woord Oele, oel, ules, ule, uul, welke alle beteekenen "Steenen pot." Ulespot en ules
worden nog vaak In onze provincie genoemd. Oelemark moet dus beduiden: pottenmarkt.
No. 99. A. G. te K. Door de pump (van pompen=slaan) en door spitsrooi zijn dezelfde
uitdrukkingen voor het Nederl. "spitsroeden loopen". De eerste wordt meestal gebezigd
in Zuid-Limburg, de andere elders overal.
No. 100. H. v. D. S. — Ik geloof niet, dat U 't goed heeft. Voor zoover ik hoorde, is
de "Afneming van het Kruis" in de St. Servaas te MAASTRICHT niet van Rubens, maar van
van Dijk 1). Het graf van een veldheer in die kerk, zal wel dat zijn van Graaf van
Tilly. Of de O. L. Vr. kerk aldaar vroeger aan Diana zou gewijd zijn, heb ik in mijne
werken over Maastricht niet kunnen vinden. Wel, dat zij twee onderaardsche kapellen
heeft, een onder het koor, de ander onder het orgel. Ja, ik vermeen zelfs, dat de
onderaardsche gangen onder den St. Pietersberg vroeger wel zes uur gaans doorliepen,
maar ik vermoed, dat zij bijna alle wel door instortingen niet meer begaanbaar zijn.
In oorlogstijden hebben zij vaak voor inwoners van Maastricht en omstreken voor
schuilplaats gediend, en naar het heet, moeten zij voorheen een zoo ijzingwekkend
doolhof hebben gevormd, dat menig onvoorzichtig bezoeker er den dood heeft gevonden.
Ja, ook versteeningen van dieren uit de voorwereld zijn er herhaaldelijk uitgegraven.
Welke dieren? Och, U woont toch niet zóó ver af, gaat U eens even opzoeken Dr.
Goossens te Maastricht. Deze geo- en archeoloog weet U dat allemaal te vertellen,
tenminste als hij in U ziet een serieus belangstellende.
No. 101. Will. Sch. W. — Het door U bedoelde beeld in het oude kerkje van HUNSEL is
niet een Antoniusbeeld Dat is een zeer oud houten beeld, vermoedelijk uit de laatste
helft der 15e eeuw, van den H. Marcoen, aldaar vereerd op 1 Mei, 7 Juli en 2 October
tegen verschillende ziekten. De steen, dien U bedoelt, uit de kerk te Horn, met een
Romeinsch opschrift betrekkelijk God Mars, en een andere, aan Mercurius toegewijd,
zal wel het bewijs opleveren, dat die kerk in de oudste tijden als Heidenschen tempel
heeft dienst gedaan. Blerick (Blariacum) is volgens historici gebouwd op de
grondslagen eener sterkte, die ten tijde van Julius Caesar moest dienen om de
Sicambren te beteugelen.
No. 102. L. te N. — Het verhaal, dat het "Nijverenbroek" bij NEERITTER eens eene stad
is geeest, zult U toch ook wel onder de sagen willen rangschikken. Anderen beweren,
dat vóór vle jaren de Maas eens zóó ver uitliep en haar zóó lang daar liet rusten,
dat er een jachtige kom is uitgespoeld De oude stukken van boomstammen en de diepe
lagen turf, die er jaren lang zijn uitgegraven, daarbij het vinden ban hoeijzers,
stukken leder, steenen voorwerpen spreken m.i. deze laatste vermoedens tegen. Het
volk vertelt daarbij, dat er een krijgskas begraven zit. Datzelfde vertelde men
vroeger van den Drususberg bij Herten, doch beide werden nooit gevonden, en de
#244

107

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
6625

6630

6635

6640

6645

6650

6655

6660

6665

6670

6675

6680

6685

laatste is zelfs afgegraven. De diverse zaken die ik er meermalen opspoorde en de
vondsten bewijzen in elk geval, dat er eene nederzetting heeft bestaan van een der
aloudste volksstammen die hier geleefd hebben. Eenige honderd meters rechts heeft nog
een oude Romeinsche burcht gestaan, terwijl links op den berg bij ITTERVOORT een huis
zich nog bevindt, in vroegere tijden "die oude Borgh" genaamd, dat eveneens van
historische beteekenis is. Zoodra wij met onze Volkskunde-artikelen een verder
stadium hebben bereikt, zullen wij waarschijnlijk over al die oude ligplaatsen en
oude dorpsgeschiedenissen geregeld mededeelingen doen, die tot hieraan nog nergens
werden gepubliceerd, geduld s.v.pl.
1) In schilderskringen te Maastricht wordt dit stuk beschouwd als een gezamenlijk werk van
Rubens en zijn meest begaafden leerling. — Red. L. K.

3 juni 1922 Over Limburgsche Volkskunde. BEANTWOORDING DER VRAGEN.
No. 103. v. H. te K. — Voortaan worden geen vragen meer beantwoord, die niets met heb
Limburgsche Volksleven (in 't algemeen) te maken hebben. Dus ook niet de uwe, want
dat is een apologetisch vraagstuk. Taalkundige inzendingen worden ook beantwoord.
No. 104. G. Br. V. — Wij hadden er een prijsvraag van willen maken. Dat kan de
Redactie echter door verschillende beweegredenen niet toestaan. Uwe veronderstelling
is zoo kwaad niet. Maar ofschoon de werkw. fretten, vormen, vliegen, e. m. a.
natuurlijk een diernaam als grondvorm hebben, zouden wij toch niet durven
onderschrijven, dat het Limb. werkw. "kedderen" afkomt van ked of kid, als zijnde
twee benamingen voor een hit (klein vlug paard). Althans wij hoorden den Limburger
nooit van "ked" spreken, als hij een klein, hard loopend paardje bedoelde. Vergelijk
echter ook eens üe volgende Limb. werkw. met Fransche in beteekenis overeenkomende
woorden: ternpteere of temteere voor lastig vallen, beproeven (met tenter). Moddele
(spelen en vormpjes maken in het zand door de kinderen) met modeler. Battere en
bettere voor slaan met (battre). Keddere (loopen) (met courir). Chamfoetere (met
foudre). Door het hoes tapere (vergel. met taper) enz.
No. 105. A. Vr. Onder M. — Het beeld met de inscriptie met houtskool gemaakt in een
der oude burchtmuren te Valkenburg, en luidende:
Christophore Sancte
Virtutes (niet Virtus) Sunt tibi tantae
Qui te mane videt
Nocturno temixire ridet
zal wel (voor zoover wij 't met behulp van andere talen kunnen verklaren) beteekenen:
"H. Cristoffel, uwe deugden zijn zooveele, (of zoo menigvuldig) dat hij, die U 's
morgens aanziet (of aanschouwt), des avonds zal vroolijk zijn". De schrijver,
vermoedelijk een toerist, die goed met oude historie op de hoogte was, zinspeelde
daarmede op het feit, dat Christoffel voorheen door den ridderstand als
beschermheilige tegen overhaasten dood werd vereerd. Deze inscriptie vindt men daarom
wel op meer plaatsen in de oude wanden of muren van ruinen der oude burchten.
No. 106. W. D. R. — Ja, na informatie blijkt, dat in 1747 iemand onder dien naam te
Beegden is gestorven. Deze Egide, Ignace de Buggenom schijnt een Baron te zijn
geweest, die daar ontvanger der Belastingen was. Of van hem eene graftombe bestaat,
en of hij een wapenschild voerde, kan ik u niet zeggen. Ik zal bij mijn eerste bezoek
aan Beegden eens voor u gaan zien, en 't u dan later mededeelen .
No. 107. Mevr. v. W. V. — Als ik in Uwe plaats was, zou ik mij niet zoo druk maken
voor 't opsporen van oude portretten van een Napoleon, een ouden Frits, e.m.d. Dat
zijn geen rariteiten, want dezulke circuleeren met duizenden in alle mogelijke vormen
en expressies. Maar gravuren, zooals U (volgens uw brief) er ééne heeft kunnen
bemachtigen, waarvan op de stoel-leuning, op een kast, op de bedstede enz. de letters
A S staan in een milieu van halve en heel afgewerkte viool- en cello-instrumenten, en
met als hoofdpersoon een ouden langharigen artiestenkop, diepzinnig starend naar eene
onderhand hebbende viool, dat zijn zeer waardevolle stukken. Als 't atelier op die
wijze is uitgebeeld op de gravure, is dat een afbeelding van den ouden beroemden
Antonio Stradivarius, vioolmaker der 17e eeuw. Zoo'n gravure ziet men nergens meer
dan in een oud museum van schilderijen. Bewaar deze dus maar goed, want zij is geld
waard. De geschiedenis van A. S. verhaalt immers, dat die beroemde man de aardigheid
had op al zijn meubels de initialen van zijn naam te laten zetten. Vandaar die A. S.
op zijn leunstoel.
No. 108. Ger. Verh. W. — Hoe lang er in Limburg nog houten straten gestaan hebben?
Zulke wetenschap dient men te halen uit de stads- of dorpsarchieven. Dat kunt U dus
zelf wel eens bij U laten onderzoeken. Ik heb eens gelezen, dat de te Maastricht in
het laatst der 17e eeuw nog voor een groot gedeelte eene houten straat was. En daarop
voortbouwende zal dat met andere straten ook in andere steden wel het geval geweest
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zijn.
3 juni 1922 PINKSTEREN. (Mededeelingen en Verzoeken.) LII.
In een zijner brieven zegt v. Lennep: "Klisseboer en Pinksterblom Geen hunner zien
wij ooit weerom. Zoo gaat bet, laad, met aardsche dingen." ïen waarheid is het.
Zooveel moois behoort ds tot het verleden. Waar gewaagt men nog -a den "langs)apter'\
pink&terlunijnel 'ot luilak? "ie toegetakeld eens werd met groen en Lloenien lls hij
te laat kwam met het vee in de weide, '1 daarom als afschrikwekkend voorbeeld docr Re
anderen, rondgeleid werd van huis lot huis? Wie verhaait ons iets uit zijne omgeving
van "e PinksterbiosDi, van de Pinksterbruid als iVerblijfselen van, of herinneringen
aan Ffcra- Ja., het bloemenfeest onzer voorvaderen'/ Moet onze eeuw van stoom en
electrieitei,, van reiden en trekken, wedstrijden, reimen en vliegen o&s dan al dat
naïeve moois en merkwe.ardigs oötneuien? Laten wij zoo al eens bij onze oude
schrijvers en vëilkskundigen op "sjarfej>önk". (waar bezigü men dit woord zoo al in
Urnburg?) uitgaan, en laten belangstellenden oös eens mededeelen, wat er bij hen
daarvan "log bestaat? B.v. Is het Pinksterbruidje (= klein, in 't wit Rek! eed kind,
met bloemen gekroond,) dus Je Pinksterbloem nog altijd het heldinnutje vau Pinksteren
dag -,n Merkelbeek, Broekhui.iztn Vorst, Brunssuio, Hora, Doeuiade, Guttekovea, ir
den, Cuyk, Schinveld, Blitterswijk. .Sittard? den er nog de oude, merkwaardigs
liedjes ngen, zooals dat is gezegd van Blitterswijk: Daar komt die vurige
Pinksterbloem aan, Daar komt zij aangegangen, Mjet een schoon rozenhoedje op, M met
twee bloeiende wangen, enz, enz.: ordt er nog bij elkaar genaaid, geld voor: e,
wittebrood, eierkoek, lekkers, rijstepap, open te Sittard nog de opgetooide kiüdeun s
de deur, zingend van: "Pankstie broet D|e wien is oet Tappe,tappe, bijer.:'? 'aar
wordt nog het schoonste meisje van het > met bloemen yersi&rd en gekroond, de r harer
woning met welriekende kampcre, rozen en andere bloemen omkranst, ca r pad besirooid
met madeliefj es, botorbke i en margarieten? Wedijveren de jongelui er om hare gunst?
Immers de naïeve moetit r toch zoo trotsch op hare dochter ,omdat r zulk een groote
eer te beurt viel. er nog ergens Pinkstervreugde? Pinkijers? Pinkstsrzang? Optocht op
Pinkstermaaneen ommegang, die ons moest doen denken den Bacehanten-cortège van
Weleer* En traan de geheele bevolking eens mededeed? > Sint-Oedenrode in N. Br.
geschiedde ,n igere jaren het Pinksterzingen niet tr>epsijaie. Eén meisje, in 't wit
gekleed, n.l. met hemd ove>- hare kleeren getrokken, met al;i bont varier beplakt en
met b'oemen operd, met) een bloemenkrans gekroond, ging rs de huizea rond, om al
zingende oenieu die later met vriendinnetjes werifn gefuifd. — Hoeft dit gebruik soms
nog in Limburgsche dorpen nlaaüs? . Naar heel ou.i gebruik gingen in de omnrrken v&u
Bergeik (N.-Br.) de kleine meisjes, elk met e«n korf in de hand van huis tot huis
zingen en |*eü<j of eieren op'oaten. wat later ooi weer ?»der elkander wordt
verdeeld. De meiSjts hare eerste H. Communie gedaan hebben en 5et troepje bestond uit
kleinen van eiken -aivg f* stand. Ook deze zongen ongeveer hetzjlri* wat nen eens
hoorde te Blttk*rBWi;lc. is dit aardige troepje nog doende met Pinksteren? .. Waar
heeft .T.en voorheen de koenen, oie ep "e gemeenteweide graasden, op den len 1 ink
JWdag m|et Moemen getooid? Men 1 ewee. J-t dit gebruis, dat in Gelderland en
Overijse-l aog in zwang is, ook eenmaal plaats vond w Limburg. Nog las Ufl, dat
voorheen in "r>ze "ewesten stroop- >ppen (Pinkstermannen genaamd j in den
Pinksternaoht aan huwbare, jon.;e dochters werden gebracht, hoog op de daken werden
vastgemaakt, oi.enende tot spot, dat <ie jonf-e dochter nog gfn vrijer had op dat
«..ogenblik Nooit heb ik van dit gebruik hooren gc-wasren Misschien een onzer lezers
wei. Waar heeft "nen in Limburg al aan dauwtrappen oi dauwslaan medegedaan? Een
provincie buurman deelt mij het volgende mede: "Tot omtrent het jaar ISSÓ had op
zeeiveel i>laat'<sen en tnans hier eu daar njg, zo als in Luikgestel, het
Pinksterbloem .zingen op de volgende vijzo plaats. Meisjes van 4 lot 13 jaar,
oudtijds ook grooter, vermaken er ueh mede. Daags vóór Pinksteren plukken fti« in
tuinen en velden bloemen tot strooisel, hetwelk in een mandje of kcrfje, van twee
oortjirj voorzien, gelegd wordt. Op Pinksterdag na het middagmaal begint de
meisjestroep gemeenlijk zij-.i gezang aan ie huizen der inwoners, waarmoio soms den
geheelen aag wordt voortgegaan. Alle mieisjes pronken met hunne beste of schoonste
kleeren. Zij, die de Pinksterbloem daarenboven met eene fraaie strik om het lichaam
en eene bloem, welke zoo mogelijk eene zoogenaamde ("ornelisroos moet wezen. Twee an
dere meisjes, evenals de Pinksterbi-c/Ein met eene gekleurde strik getooid, dragen
het bioemkorfje, waaruit zij strooien eerst dan, nadat zij een geldstuk, ten ei of
andere gift hebben ont vangen, die zij dan, den tweeden Pinksterdag in een of andere
snoeperij omzetten onder vroc lijk gekout en gezang. De gezongen liedjes waren de
voligende: Hier is de ieverige Pinksterbloem Van waar komt zij gegangen? Met twee
roosjes in haar hand Met opgebazen wangen. PinksterbLom Keer ü eens om, Keer U tens
om Gods zangen. (Dan kaert zich de Pinksterbloem eenmaal in de ronde.) De
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Pinksterbloem is opgestaan, Zij is van hier naav huis gegaan, Slapen zonder zorgen.
Van den avond tot den morgen. Pinksterblom., Keer u eens om. (als voren)
Pinksterhaan, wat zijt gij schoon. Boven op uw gouden kroon. Die kroon van goud, drie
gouden, Dia ik wel kiezen zoude. Pinksterblom, enz. (als voren) Ontvingen zij daarop
niets, dan fclcnk het- Boven in den hemel Daar hangt een pakske met zemel, Zoe menige
iernel, zoo meinige duit, Hier hangt de gierige duivel uit. Zit in Hom en Amby de
Pinksterbicwin nf'g altijd opgesierd in een huisje met groen? En wordt in Einighausen
nog gezongen: Pinksterbroed, De wien is oet, Wie lengen weer de dacjen,- Eine mei,
eine mei, eene liebesmei, TEine mei met groene blaren. In weEke Lijuburgschic dorpen
langa de Duitsche gTenzen wordt bij 't Pinkster-rondgaan het volgende rijmpje
gezongen: Hiès aan deze breede steen, Feier-iozon, blijrnelein, Kömme naóbersjongens
bie-een Feïer-rozen, blümoiein Wakker is deb maigdefcin. Geifb os ein Pinkst-ai
Feier-rWen, blümelein SohlAon ver in der pan in zwei Feier-rozcn, enz. Gaift os ein
brAotwoosch Stilt den honger, en lósch den doosch Enz. Gaót ms op den hoonderschtal,
Daö ligke de eier euveral. Enz. Wordt daar niets geschonken, 'dan zou ei voorheen het
liedje geklonken hebben van: Det hoes. det schteit op moere, Hie wone gitzige (=
gierige) bcere, Det hoes. det schteit op schtippe Der duvel zal 't wippe. In het
volgende nummer hopen wij te kunnen voortzetten de inwendige beschrijving der boeren
buizingen, waarover in L en LI is geschreven.
10 juni 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LIII.
Wij willen thans eens een kijkje gaan nemen jll eene der omschreven boerenhuizingen
der wee voorlaatst* artikelen. Geen gang verschaft c&s den doortocht, want die is er
niet, en wij ""eden zoo maar ia eem? het woonhuis btanen, ™* zien direct, dat de
keuken een der voornaamste vertrekken uitmaakt. Voorheen was de vloer HOorgaans van
leem, maar in ïater jaren maalde *en hem van witte bedsteentjes, waardoorheen 'garen,
zooals (gebogen en hoekige lijnen, van «ito zwarte 'beentjes werden gevormd. Toch
*&ft men ook nog dei roode en blauw» plavuis *an, waaroverbeen de boerin das morgens
dikalls sierlijke1 figuren met wit zand weet to prooien. Aan den dorpel vindt men
noig kier en «aar den "stroowijsch" bij nat weer dienende ojs voeten-veger. 'sZaterdags wend d?e leemen o' Plavuizen vloer doorgaans met los «troo beleed *Q s'Zondags voornamelijk met zand bestrooid, fu terstond merken wij op, dat de'
ouderwetschra, oreede "schouw" (schoorsteen) boven den eenoudigen vrij l-'ggenden
haard (deze was hij de , in de echte «herplaats) de grootste heteekenis eeft voor het
landelijke, eenvoudige huiselrjfc «ven. Dat was zoo op 't ïand, en dat is nog r>o bil
den huidigen burgerstand, zij1 't dan ook 111 andere, meer moderne vormen. In de
bemuxing boven den haard zijn tegeltjes gemetseld van het bekende Delflfeche
aardewerk, die meestal blauw zijn beschilderd met allerhande tafereefen (in de oudste
tijden gewoonlijk met, figuren en teksten uit-den Bijbel), vaafc vindt men er nu
landschapijes, scheepjes, Oiersooirten, windmolentjens, koitfjas of mandjes met
bloemen, bruggen over watertjes etc op **n enkele maal vindt men deze tegeltjes ook
n»g wel in een ander vertrek. Een onnoemelijk Kroot aantal dezer steentjes zijn
echter — bijl" «onder tn de laatste jaren — door «te* boer verkocht aan rondtrekkende
anttquiteiten-opkeo- Pers. En de boer nivelleerde dan de ontstane Saten, en witte of
blauwde ze op adfn manier. wij kwamen eens in een Limb. dorp. waar een Israëliet op
èén dag meer dan SOO tegeïtjes had " eggehaald, waaronder zich inderdaad rariteiten
bevonden. Slaat men een blik in de "«chouw" öaar boven, dan ontwaart men nog vaak
daarin eenige dwarslatften bevesfcgpd waaraan stukken vleesdx, hammen, alsmede
worsten te rooken hangen. Ook vindt men esr wel de schoenen staan en 't "'iaaiaaad"
opgeborgen. Hooger op fciet mem de van blinkend roet) gKnsterende sonoor die in het
oude leven ook al ?jjne merk jyaardigheden had. Niet alleen was zij de afda'mgskoker
der geesten, maar nog is zij voor het Naïeve kind de weg, waarlangs de heilige Smt
Min lekkers an speelgoed naar beneden }>ezorgt, *ls hij achter tn "de Schouw" maar
eene metf *it krijt geteekenden ladder vimdt, om gemakkelijji; te kunnen dalen. Nu
valt ons het meeste oP In de "schouw" de "haal" (op vete plaatsen ook "kraan"
geheeten) welke eene groote rol in "et dagelijJesche landelijk leven speek, een waar
▼an wij reeds vaker melding en beschijving ga*en. Aan die haal hangt, een haak, de
*pteßiaak genaamd, en hieraan bengelt de groote k-e teil, of de kleine, al naar
gelang den dienst dien hij te verrichten heeift. Vervolgens valt ons in het oog het
gebloemd katoenen schoorsteen- of sdhouwkleedje, gespannen rondom den ruimen
schoorsteenmnn- veelal in dichte vouwen of plooien. Op dien schoorsteenmantel stalt
het goedige boerun- vrouwtje gewsonlijk haren schat aan tinnen en schotels uit,
dikwijls famllieborden, die Van vader op zoon zijn overgegaan. Op een der toeken zal
men niet zelden vinden — en steeds ?ï> dezelfde plaats — de haarkam en de almanak
beide ook van dienst in de huishouding Waar ook de "brónkappels" (pompoenen) mogen
niet vergeten, die zoo vaak met hun vial beroete kleur lusschen de borden staan te
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prijken. Tabakspot met de pijpen van vader en xoon(s) vinder er eveneens op een
hoekje huuna vaste plaats. Boven het söhouwkïeedje, in het öMden van daar tot de
zoldering zou ten slotte "et brave gezin met gaarne het kruisbeeld weg•aten met het
daarbijgevoegda gewijde pahn- Voo,-aleer wij nu van dien gezelligen baard afstappen
moeten wij nog mededeebm, *fat in diens ormiddellijke nabijheid in vele
boererihuizingen het hout — of kapblok mei de 'akkeinbosch (ook "krik" en "schans"
genaamd) "me plaats v;ndt, geëscorteerd door de "hejp", »hieè>" óf kepper", zijnde
het kapmes Om vorenbeschreyen haard was ca is nog bet geheele gezin verzameld. Onder
het flakkeren cUr stuijken brandend houA, en het zingen oï borden van .water- of
yoederketel bespreekt men daar van alles, tot zeMs de werkzaamheden van üeu dag, en
luisusrt het kindervoJtkjje met open oogen en ooren naai grootmoeders, moeders oi
vauers vertellicgein. Daar ook snort nog op ze*, hieuige pj,aata het onvergetelijk en
beteeken;s-*oUe spinnewiel, met zijn primitieven kio.s en baspejj, wat ce-k alleen
daar thuis hooi t» in Plaats van thans in zoo menige moderne salon. **& als daarbij
dan s avonds op de groote, massieve wit geschuurde tafel een klein koperen flapje
zijn pover Jicht uitwaJimde, even volgende cm ioor vader de "fiumpe" of "snup- Pc '
te laten snijden, de klompen te laten ophoo«en met stlukjes oud leer, het zaadgoed te
sor- of uit te rapen, om moeder des vrouw en <\en "scheper ' (= schaapherder) te
laten sokken «toppen of breien, oh, dan heerschte in zoo'n eenvoudig gezin een
ongestoord geluk, waarbij ?*> rijkste avond-ltuxe of weelde van een tegenwoordige
moderne wereld, maar kinderspel is, ca in 't niet valt. Wij komen in het aangrenzend
vertrek en zien ** —- was het een zoogenaamd "opka"Jertje" — bij den deurstijl hangen
het tinnen, f koperen wij watersbakje, voorzien van een #e- palm takje. Terstond
links vinden wij de fedstede van «len boer, die óf is een kastvormige atkove, óf een
legerstede omgeven met -übloem- e> roode of groene gordijnen. Ernaast geeft , 6elal
een klein, vierkant venster toegang voor licht. Naa.'t het bed de meestal rood- cf
urn geverfde groote kist ter bewaring van geld, t!"\v: t., kaars, linnengoed of
Zondagsche '< ice 'ca- Men vindt er nog met fraai mtgesneden wederom zeer gezodit
door de opkecf rs \an oudheden ,daar zij eene betrekkelijke heeft. De glazenkast of F
ronkkasi, Qie zioh hier wel eens bevindt ter opberging van «Kooi porselein en
glaswerk, volledige serviezen, • d. is voor de boerin inderdaad ook een waarde stuk.
Vaak is die kast een familiestuk, va:i placht op geslacht overgegaan, en is zij in 't
jo« der huisvrouw de glorie in de kamer. En orgvol, ja_ .ware het een relibwje,:
wojrdt dg.jge», heele inhoud bewaard, en met tuul of gaasdoek overdekt. In deze
kaïner hangen wijders een kruisbeeld, ccmmunie-prenten in eein lijst, het door een
schoolmeester opgestelde gedicht of opschrift bij gelegenheid van zilveren, gouden of
diamanten! bruiloft, van ouders of grootouders, aan den wand daar tusschen in een
groc-c'e krans van dngeregen musschen- et andere vogel-eit- Jes, daarboven yaak een
plaat achter glas in smal Ijstje, waarop te lezen staaft: "God ziet mij Hier vloekt
men nieö'" en achter tegen de deur de gebruikelijke "hulszegen" (zijnde een of andere
leerrijke of waarschuwende spreuk. ) Bezit de boer daarbij een groot aantal koperen
handelaars» oude kaarsenpannen tondeldoozen of ander koperwerk, somwijlen pronkend op
planken of houten richels langs den wand, dan is dat doorgaans een teeken van
welstand. Hoe tfalrijk al deze voorwerpen in oude tijden in dergelijke huizingen zijn
aanwezig geweest, hebben wij eens ondervonden, toen wij in het Antwerpscih Museum van
Folklore een rijke keuze van huiselijke voorwerpen mochten bewonderen, zooals
doofpotten, kandelaars, kaars-snuiters, vuurblazera en vuurslagen, tondeldoozen en
waterstoven, dompers en vuurbaldes enz. Veelal vindt mem op kasten nog allerhande heilftgenbeeftdjes en in een hoek van het vertrek wei eens een St Antonius of H. Haïtbeeld met voortJdurend walmend oitelampjes, terwijl in de Meimaand een 0. L. V.
beeldje wordt omgeven en opgesierd m*t aHerhande bloemen. Bij een eenijgsßjha
welgeetelden boer mankeert in deso kamer ook niet de in een hoek geplaatste "zorg",
d.i. een leunstoel mat een eigen, diW.z. door vrouW of dochter vervaardigd zitkussen.
Zoo ongeveer moet men zidh de opkamer van den ouden boe» denken. Aparte zitkamer
bestond Sa de oudste tuiden in zulke woning ntef* Wat betreft de "haal" of "kraan",
waarover wij 't in de eerste regelen, hadden, moet men ni*t vergeten, dat de
hoofddienst van dit bedrfffowerk tuig was niet het koken of bereiden der m4dd»g-öf
awondmaten voor het geajn, maar wel het kc-. ken van het veevoeder. De ketel aan die
"haai" werd en wordt) nog gevuld met spurrie, rapen en meer ander veevoeder, wat
wordt g&ar gekookt. 'sMorgcns wordt die ketel dan naar den anderen kant van het!
vertrek gedïaaid dioor middel van een we*Twijs«rvcrmigen kraan en daarna ieeggeschept
in de troggen (- voederbakken) der koeien. Bijzonder vermeldenswaardig ïa hierbti,
dat des Zaterdag» (tÉ}d van verschoonen der hcdssgenooten) achter dien haal en den
grooten koe- of voederketel de gelegenheid door moeder werd gegvarven om ongemerkt
"ei zuver hirnijme of hemd" «n. daa—_ "de MteT aari te wekken. Moeder immers had het
beheer «wer T "l«e--vendj" (- WfnwaeJcï). Zij ttSeen borgf het op «n hare kast of
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kist, en deelde lede* 't sijïïe op Zaterrlag-a"*ad uht En zoo genoeglijk rolde het
leven des gerusten landmana voort. — Hoe verder nog uh opschriften en uWhangborden de
volkskunst* d.w.z. de decoratieve kunst spreekt, zullen wij In eene vol gende
bijdrage trachten aan te toonen.
P. S. Bij deze beschrijving maakte & dankbaar gebruik ook van eene opgave mij verst
raat deor den heer 1. Geene .hoofd der school te Haaien.
17 juni 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LIV.
>ok de uithangborden getuigen van volkskunst i: 't dan ook van dekoratieve kunst.
Immers t' komen voor in divertse vormen, opsch» ':ft*n <n Virsco.'lingen, waaruit
stad en dcrp hun geschio <tois laten spieken door erin vast te leggen cf W vermelden
ho<*. eenmaal die plaats b'cci-4 hou 't er uit zag dn hun maatschappe Ü en huiselijk
laven, en of hun geiDttn'-e op knstzin kon aanspraak maken. Er bestaat een Wfc, dat
specijali gaat over oorsprong en betekenis dcc uithangborden; dat belangrijks bek
werd geschreven door Van Lennep en Terbuw. Deze schrijvers zoeken het ontstaan der
lithangborden in (ie heraldiek. Zij verhalen ons, 6t o.a. het huis van den ouden
poorter zooveel *s zijn kasteel hst'eekende, en wat deze zich tot Söneoeeld had
gekozen, vertoonde hij door een lazoen. Een der meest bijzondere typen en merk
"aardige uitingen vond men o.m. in de voortelling van "den Rooden Leeuw"; "de Gouden
Jeeuw"; "De Roos": "De Kroon"; "Het Kruis" fiz. Maar het syr..l oliseeren van ambten
en be•rijven was toch ook al bij de ouden in zwang, too verhalen on 3 meerdere
geschiedschrijvers, ftt in het oude Rome ook al een krans vóór een fcrberg hing; een
molensteen vóór een bakkersfuis r.ich bevond, eene geit of een schaap vóór en
verkoop-huis van melk te zien was. Zoo dralen ook nu nog verschillende hotels en
café's <e wapens en de namen van landen, steden enz. i-v. "Stad Woe'-t",
"Valkenburger Hof"; "Aache *er Hof"; "Hotel du Limbourg"'; "Hotel de 'Europe"; "Crtux
de Bourgogne" enz. Vroeger rcnd men in Roermond een eigenaardig uithang Wrd. Het
huis, eene slijterij, noemde zich "de rtad Schiedam", waarvan de zinspeling duidetik
is. Er onder stond in éénen adem door geschreven, geëscorteerd door drie tonnetjes:
"Han iel in binnenlands gedistilleerde koloniale wafen tabak sigaren". De man had
zijne tfc veilen producten duidelijker kunnen benoemd hebben door komma's te
plaatsen. Nu heette het, alsof bij handel dreef in koloniale waren, tabak en Sigaren,
die allemaal in het binnenland waren gedistilleerd. Wat betreft de zinnebeeldige
uithangborden, zooal6 "de Liefde"; de borden, ontleend aan den Bijbel "Arke Noacihs";
of aan de mythologie of volksvertelling "de Ridder met de Zwaan";van merkwaardige of
beroemde personen: "Erasmus"; ".Floris de Vijfde", zooals men die alle vaak in andere
streken van ons vaderland zog en nog ziet, helraan besteedde de Limburger weinig
aandacht, of 't moet) een enkele zijn, als "de Eendracht", of.de een of andere
heilige, zooals "Sint Antonius"; "St. Hubertus" enz. en :'Hotel
Wilhelmina of Juliana of "de Prins" e.m.a.)
Dit staat eo'iter vast, dat in vroegere tijden de uithangteekens overal een zekere
opvoedkundige beteeker-is hadden. Het volk leerde er geschiedenis door, en toen er
nog geen sprake was Van naam- o' stratenboi djes, deden zij dienst als goede
wegwijzers voor den vreemdeling. Het1 .Was met alleen practisch en typisch, maar
inderdaad ook schilderachtig. De meeste uithangborden en uithangteekens hebben wij
altijd ge- Vonden in de typeering der diverse bedrijven of beroeps bezignedon. En
deze zijn ook veelal tin- Ven bestaan, want re buitenstaander, beter gcïegd, de
belanghebbende vond er beteekenis en aanwijzing in. Loten we b.v. eens denken om 't
ook in Limburg veel gebruikelijke "ln den Gaper" boven de deur der drogisten en
apothekers. Immers, de zieke moet zijn tong voor den dokter toonen, en hij zal daarom
noodzakelijk moeten gapen, en zal dit ook moeten doen, als hij de geneesmiddelen te
slikken krijgt. — Verder kennen wij "den Hoed" voor etn hoedenvinkel, het
"s.meerbak.ia" bij den barbier; een "vat" bij den herbergier; het "varken" bij den
slager; "de naring" in den vischwinkel"; een rookena •►Moortje" boven een
tabakswinkel; of de "blauwe pijp" zooals voorheen te Roermond; eveneens ».de blauwe
Harjd" te Maastricht en eiders. Het schijnt, dat de blauwe kleur voorheen in Limburg
voor "schilden" (want zoo noemt de Limburger het ui-hangbord); de lievelingskleur
was. Althans ik hednner mij nog goed eens in Echt te hebben zien staan: "In de blauwe
Moriaan. ï>e fantasie van den hotel- of herberghouder Plaatste wel eens een naam naar
eigen goedvinden, meenende daarmede gasten te lokken: 100 had men vroeger meer "'t
Zwijnshocfd"; "de Zwaan" of "hes Zwaantje; "de reizende (soms rijzende) man"; in "den
Bok"; "De Zon"; "Het Hert", "Het Paard", "de Lelie" enz. Wie over een en ander, ook
buiten Limburg, interessaute taededeelingan wil lezen, schaffe zich vooral aan de
twee werken van "aVn Lennep en Ter Gouw" «J.w.a. als hij zo nog bemachtigen kan. Wat
betreft de rijmpjes en verzen op vele uithangteekens vroeger en nog in Limburg, die
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tot bezoek Van het pand moeten lokken, deze waren inderdaad soms van leuke vinding,
en niet zelden van Verrassende geestigheid. Ik las onder m*>er te Weert voor eenige
jaren het volgende rijm voor *aa huis waar *en barbier woonde, die tevens tapperij
hield: "Komt binnen, weest niet bang, Hier scheert men irin en wang. Ook snijdt men
hoofdhaar hier En schenkt men jenever en bier. Maar wat ik U verzoek, mijnheeren,
Geld bij drank en bij scheeren." Ook schreef ik vroeger eens in Maastricht langs "•t
Kanaal hot volgende op: In den Engel bemind, Komt l>innen mijn vrind, Hier tapt men
met plaisier Jenever en bier. Nog vond ik ten noorden van Venlo (de dorpi*aam is mij
ontgaan) boven een herbergdeur in * daar bestaande dialect: "Hier bij W. Keiren Kan
men goed geweiren, Hier tapt men hier en wijn, Dus gasten, komt herein." . ïn de
omstreken van het dorp Hunsel stond 'Oorhsen te lezen op een "schild": Op slechten
grond heb ik' gebouwd, Maar op 's menschen gunst vertrouwd"". En bij Swalmen, in een
houtrijke omgeving, KShaamd "IJet GrofmêWe;u.d/i nnodigde een. kas-. telein ons nog
in het jaar 1890 uit met de aanbeveling op zijn bord: "Hetzij gij dorst hebt* warm of
koud Hier lest men dorst in 't Groenewoud..'* Een tweede uithangbord aldaar getuigde
van meer artistieken aanleg bij den gastheer; het moest beteekenen: "in den zoeten
inval" en werd voorgesteld door een man, die met groot gebaar in een met honing
gevuld vat valt. We verplaatsen ons met onze oude aanteekeningen ever uithangteekens
ook even naar het noorden onzer provincie. Zoo woonde er vroeger bij de brug dn het
dorp Mook een herbergier, die op zijn "schild" een paard voor een kar er daarbij den
voerman had laten schilderen. Daarbij stonds als invitatie geschreven: "Het paard,
dat gij hier ziet* Dat kan U niet vermaken. Treedt binnen lieve vriend. Het bier, dat
zal U smaken.** Bij eenzelfde bezoek aan 't noordelijk deel onzer Drovincie werd mij
eens medegedeeld, dat daar oen kuips? heeft gewoond, die met zijn vak niet voldoende
levensonderhoud kon verdienen, en het daarom probeerde met eetn herberg te openen.
Hier bleek de verandering eene verbetering te zijn, want hij verdiende daarna flink
zijn 'brood. Daarom liet hij een uithangbord maken met het volgende opschrift: "Met
kuipen heb ik geen geld gewonnen En heb d*arcm deze herreberch begonnen. Nu probeer
ik het op een ander manier En schenk nu genever benevens goed bier.'" In het dorp
Mierlo tusschen Venlo en Venray had vóór vete jaren een kastelein de volgende
aansporing toÜ "good pruve" op zijn bord geplaatst: "Teunissen ir 't nieuw fontijn,
Tapt genever, bier ert brandewijn, Stap dus vrij en bestel gerust En drink maar
steeds naar hartelust.'* In het dorpje Neeritter (West. Limb. a. d. Belg. grens) had
vóOr honderd jaren geleden een herbergier op zijn "Sjildj" lauem zetten om de
voorbijgangers te animeeren: j.Hier vertapt men het grootste glas." Na tenigen ti.'d
kreeg de man concurrentie van zijn buurman ',die ook een "meiboom" geplant kreeg vóór
zijn kroeg. Aan dien boom bengelde het ovortroevendp opschrift, op een houten bord
met wit krijt geschreven: "in den ummer". {= emmer.) Ten slotte zag men vroeger in
ons gewest nog vaak gebruik gemaakt op uithangborden van woorden, die tweemaal
hetzelfde begrip bevatten, uithangteekens, die men feitelijk pleonasmen zou kunnen
noemen. O.m. kende ik vele: , (naam van den herbergier) tapper en herberg Nog
zonderlinger scheen zulk', als ten kastelein zich op zijn bord aandiende met:
"Kleermakê? herberg, apperij en winkelier", en hovenofen van' die diverse beroepen
ook nog de daarop zinspelende teekons voor de deur oplung, b.v een schaar, eau glas,
een of andere, maat of een houten schepper (om waren in de PaP"»0» zakken ie
scheppen;. Een dusdanige uitbeelding kon men nog wel eens vinden in de omstreken van
VWijiysluiten deze bijdrage over de kunst met het geheimzinnige bord, dat vK*?ot in
het dorpje Stevensweert voor een herberg was te zien en waarop stond afgebeeld een
jager in ScS oositie. Zijn hond, blijkbaar erg medeÏHdenu met ie arme wild, droeg den
haas in lndenu * verwonderden voor zijne v*andetl weldoen;,l GERH, KB. Rrmnd.Ti M O
Hoofden van Scholen, Hoof donderw. en Onde'rw) dat on* zoo belangeloos steunt .:netm
e Zoodra wij zelf eerstdaags wr u persoon -lien S"eH I " geven.
24 juni 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LV.
Voor eene behandeling der decoratieve volkskunst in onze landelijke woonhuizen hebben
wij in de vorige bijdragen een bezoek afgelegd om de koningen, doch wij moeten thans
oj.zg l-ecchou- voortzetten door andermaal de woning binlleri te treden. En dan zal
ons oog ongetwijjfeld j«rs*ond vallen op de ««geraamte bidprentjes. De •ezer versta
ons Wer wel. Wij bedoeïen niet het gemeen bekende d edspretnje, dat w»»di geblikt rid
overijj l'sn var> i>n farmilielid en (*»» ir aan verwanten en kennissen uitgeieotd,
maar het ouderwetsche herinneringswijitje of «>og*rfcBmd geweon zwart of ook
gekleurd, met goedjes erop Ji verzen en welke <M«t»ön moe4en als e&n souvenir van een
ff an-iw» «rrcote s*ffre gebeurtenis ef religieus feest. Maew voorna/**eli|k worden
zij in Hrc.viHe gthraeht bij geleed van de perste en pteeMie-e H. Communie, ter
'«rfnneifcg aan 't ontvangen van het H. bij verjaringen in
Christelijke .
Broederschappen , Man*en-, Jongelingen- en Vreuw9nver<>enJginge*i enz. Qie prenten
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worden d**n iropeltjst ew "'et groote zorg en voorzichtigheid Jaren en jaren
jlPgehangen en bewaard in woon- of slaapkamers, "e verzen daarop zijn natuurlijk
voJkso«Bzfe. zoodat men hiervan den juister oorsprong niet weten kan. Toch kan de
berijming wel eens van hooge dichterlijke waarde zijn, geen de zuivere godsvrucht,
die er somwijlen uit spreekt. Zoo b.v. Dr. Schrijnen er een aan, die moet "eeten eene
"Verzuchting tot Maria*" s
O Maria, graci-bron, Schooner als de gulden zon, Klaarder als de zirvre maeri, Die
men 's avends op si et staen» Oversuyver lsli-bloem, Uitgelezen Maeghden-roem, Bidt U
allerliefste Kindt. 'T geen ghij bovenal bemint, Dat mijn duijsterheijt verdwijnt, En
sijn gratie mij beschijnt, Opdat ick geheel verlight Magh voldoen aan mijne plicht. d
Ais pendant van deze bidprentjes volgt de nog •"Uk in gebruik zijnde prent of spreuk
"huisze- J?eö" genaamd, die eveneens netjes ingelijst in 'aap- of woonkamer aan den
wand hangt. Het 'iren oorspronkelijk in hoofdzaak afsmeekingen an geluk, voorspoed en
gezondheid van allee at zich maar aaa menschen, vee, spijs en drank "der dak bevond.
De eerste huiszegens bestonden eenvoudig uit eö geN-uisigden Christus, met bijgevoegd
gebed: jjjot den Zoeten Naam Jezus en Zijne lieve Heili/ «ch '. Soms werd het Kruis
met Christus met hej jg op event. zegen als volgt omschreven: "He* dit Lg Kruis van
Jezus Christus zij het dak van 'ö de Nagels van J- Chr. de huüsgrendels ** de sloten
aan de deuren; de doornen kroon ah J. Chr het schild van dit huis". .Êr bestaat eene
groote verscheidenheid onder ,«2e soort huiszegens, ook voor de kinderen bij 's &h
Pen Saan- Een der mooiste en meest bekenue d» h knielen(l kimd, gekleed in zijn
nachthemdje, « handjes gevouwen, de oogjes vroom gericht ffi een in zijn kamertje
neervallende lichtstraal,=l geheel omringd door een aantal engeleakop- Cis- Er onder
staat dan te lezen j
's Avonds als ik slapen ga, Volgen mij veertien engeltjes na' Twee aan mijn
hoofdeind, Twee aan mijn voeteneind, Twee aan mijn rechterzij, Twee aan mijn
linkerzij, Twee die mij dekken, Twee die mij wekken. Twee die mij wijzen Naar 's
Hemels Paradijzen l In de laatste jailen worden echter ook air opgehangen in de
huiskamer der" jöderne woningen allerhande aanmoedigings- en odere spreuken, in
verschillende talen, o. a.: 'M>eid Adelt"; "Arbeit schaift zufriedenheit"; p&eders
tred is uit alle te herkennen"; "Good, tifrck"; "Pour mon Dieu et moD Droit", enz.
«Ui zijrj echter ook nog andere prenten en voorr'Üngsn, die vdot onze ouden van
groote betee- Jöig waren, en die hiwr en daar nog ophangen j, Ko zie ik nog vaak de
bekende "Ladder of de '. aJ> des ouderdoms". Meestal is 't opschrift in fl. Pransch
gesteld, zoodat vermoed wordt, dat b> oude prenten van Franschen oorsprong zijn. /
«taal op afgebeeld eene steenen trap van Bnks £"f rechts stijgende, en van af haar
hoogste Haar rehta weer dalende. Zij bestaat gewoonlijk uit negen treden, en op elke
tred staat een paar, beginnende met een kinderpaar van 10 jaar oud, vervolgens
jongelui van 20 jaar; daarna een paartje van 30 jaar, een van 4Ü jaar, van 50, 60,
70, 80, 90 jaren. Verder is de plaat geïllustreerd met onderaan een wieg met een
kindje er in, en rechts voor 't laatst een heel versieten paar van honderd jaren,
dikwijls op hun sterfbed. Br zijn e rook met voorstellingen van laatste oordeel, hel,
vagevuur, begrafenis, enz, rondom de ouderdomstrap. Eindelijk vindt men nog de aparte
prenten van heiligen en beschermers tegen veeziekten en andere kwalen. O. m. de H.
Brigitta tegen de ziekten op den stal. Zij staat of zit gewoonlijk tusschen het vee
in. En er onder of om haar heen bevindt; zich 't gebedje, waarin de openbaringen van
de(n) Heilige worden vermeld. Op vele plaatsen haagt de huismoeder er ook een
gezegend palmtakje bij, terwijl men ook zeer dikwijls vindt als een versiering in de
volkswoning het bekende processievaantje. Deze vaantjes dienen echter gekocht te zijn
op de plaats, waarheen men de "heêvaart" inedemaakto, hetzij alleen, hetzij in kring
van kennissen, hetzij met de processie. Daar worden de driekantige, bontgekleurde
papieren vaantjes dan óf op den hoed, aan den kop van het ejeesof karpaard gestoken,
ook al gespeld aan de huif der met bedevaartgangers gevulde kar, en zelfs op de
fietsen in lustig gewapper vastgebonden of door den lantaarnhaak gestoken. Bij de
thuiskomst worden die vaantjes geenszins weggegooid, maar krijgen Integendeel een
mooie plaats aan spiegel of schoorsteen of schilderij. Men kan aannemen, dat deze
processie-vaantjes als eene navolging van de oude gildevanen of banieren zijn blijven
voortbestaan. Meestal heeft het opschrift der vaantjes betrekking op de kerk der
bedevaartplaats, en niet zelden ook. op het leven of de geschiedenis van de(n) aldaar
vereerde(n) heilige.ln onze, kinderjaren kenden wij alleen maar de vaantjes vau
beuerpenijeuvei en Kevelaar. Tegenwoordig zijn ze te koop in elk bedevaartplaatsje
van eenige beteekenis. Wij zagen er tenminste van Roermond, Sittard, Meerloo-Tiearaai
enz. Ten slotte wiken wij nog vermeiden een vroeger meer in gebruik zijnde
volksprent, üefst zoo kakeibont mogelijk. Het waren de zoogenaamde prenten van één
cent, bedrukt met een legende, eene vertelling of vermakelijke klucht, die door de
ouden 's avonds bij het walmende lampje luid voor het gezin werden voorgelezen. Zij
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waren eenvoudig, grof, onbehouwen en onhandig geverfd of beschilderd, maar juist dat
grove, dikvervige pakte het meest bij de kinderen. En de dwpswkike- Bers verkochten
er met Sinterklaas heeie boeken van. De eentenprent had toen inderdaad eene nationale
waarde. En er leefde volkskarakter in die oude platen. Vooral herinneren wjj ons nog
de plaat van den Wandelenden Jood; Genoveva in het Woud; de platen met de diverse
sprookjesvertellingen (Klem Doimpje enz.) met allerhande dieren, vooral ook met den
fcrofcsche* haan in zijn oude kteur-drukken en het rijmpje erbij! "Komt kinderen,
ziet den wakkeren haan, die a tot werk. zaamheid spoort aan". De platen met de
kinderspelen, zooals Ganzebord, zijn tot heden nog wel druk in gebruik gebleven en
worden zorgvuldig op een karton geplakt en bij lange avonden nog eens voor den dag
gehaaid ald algemeen huisspeL Maar toch verdwijnen al deze overblijfsels van
volkskunde hoe langer hoe meer, hoe belangrijk zij in hun dienst en kwaMteit ook
mochten zijn. Immer» zij weerspiegeien veelal getrouw de ruwe volkstaal zoowel als de
za«fate melancholie en het teer gevoel. Dat alles lag in die volksbiaden opgestoten.
Zij waren inderdaad eene ufttng en ee«e enuijputteitaEe brac voor de kenirfs van het
volksleven.
Kr. P.S. Een zich noemende "ongeleerde Zuid-Limburger" doet ons in een brief interessante
mededeelingen over Pinkstergebruiken te Banholt en Margraten, waarvan wij te gelegenertijd
gsarne melding zullen maken. Wij zullen meerdere brieven van den bescheiden schrijver met
genoegen te gemoet zien. Mogen wij misschien zijn naam weten? Met dank.

1 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 109. V. d. V. te G. Neen. De complete geschiedenis van de vroegere Heeren van
BLITTERSWIJK heb ik niet. Wel een mooi verhaal uit het leven der heeren. Kan ik u
daarmee van dienst zijn?
No. 110. A. G. te V. Eene overlevering van den Spekberg? Welken berg bedoelt U? Is
dat misschien de Spekberg in STEIL bij Tegelen? Daarover gaat we. eene overlevering
meet betrekking tot de zoogen. aardmannetjes en den man met zijn gebakken korte
pijpjes. Als u die overlevering bedoelt, zal ik u wel eens bij gelegenheid, als ik in
V. kom, mededeelen. Het ronddragen der groote beelden in de processie (Valuas
beelden) is verboden den 13 Juni 1719 door Mgr. Angelus d'Ognies, graaf van Estrée,
bisschop van Roermond. De beelden, die later wel eens bij optochten werden vertoond
in V. waren, voor zoover ik ze toen gezien heb, niet historisch-getrouw. De
oorspronkelijke bestonden uit zeer groote korven (uit "witsen" gevlochten) en daarop
werden koppen gemaakt. Valuas zelf droeg toen een lang staatsie-gewaad met groote
gouden knoopen. In de rechterhand droeg hij een een zwaard (hellebaard) — wat
eigenlijk een spies op langen steel moest verbeelden – en op zijn hoofd eene muts.
Valua's wederhelft was oudtijds gekleed in een geruite japon, droeg in de hand eene
reticule, maar liep blootshoofds met eenen grooten kom in het haar gestoken.
No. 111. [ontbreekt klaarblijkelijk]
No. 112. A. K. te B. De door U veronderstelde Meurkens-poort te ROERMOND was de
Venlosche poort; de Maaspoort was de Kraanpoort; verder had Roermond nog 5 poorten,
te weten: de St. Janspoort; de Brugpoort; de Kapeller- of Swartbroekpoort; de
Nielder- of Maasnielderpoort en de Ezels- of Molenpoort. — Hoeveel kloosters Roermond
vroeger had? Ik zou de namen moeten opzoeken. Ik vermeen van 14.
Neen. Het Karthuizer-klooster (thans Groot-Seminarie (sinds 1841) werd gesticht door
Werner, Heer van Swalmen. Ook niet zoo. Het klooster de Maria-Wee (Predikheeren-orde
in 1530) lag, waar thans bij de Bakkerstr. de Zoutziederij ligt. Van Maria-Garde
klooster kunt U bij Uw bezoek aan R. niets meer zien dan een hardsteenen
dichtgemetselden ingang in eene oude om-muring. — U zegt in eene Roerm. koopacte
gevonden te hebben den muntnaam "dobbele mottoene". Dat is juist. In R. werden onder
de graven van Kelder ook gouden munten geslagen waarop stond afgebeeld het Lam Gods.
Vandaar "Mottoene" (Mouton).
No. 113. G. H. B. Kl. te W. Neen; de eerst- of oudst bewoonde buurt van VENLO was de
laag ongeveer van de Jodenstraat. Valuas was een veldheer van den ouden volksstam
Bructeren. De historie houdt hem voor den stichter en ook den eersten beheerder der
stad. Hij had zich aanvankelijk nedergezet in Blariacum of Blerick. Dat was zoo wat
ongeveer 100 jaar na Chr. Daarna liet hij eene sterke "burgh" bouwen. Hij gaf daaraan
den naam Venloe, ook Venloo, wat beteekenen moest Ven, veen of broek, en loe, loo of
hooge plaats, heuvel. — Deze hoogere plaats kan daar heden nog aangewezen worden bij
de Joden- en Houtstraat. De vorengemelde oude "burgh" is echter reeds lang geheel
verdwenen. - Wel hoort men die plaats nog Burg noemen, later Vrijburg. No. 114. Mr. de B. te R. U vindt in Uwe weiden de zoogenaamde "heksenkringen" en
vraagt daarvan het ontstaan. Ja, deze kringen verplaatsen ons inderdaad in den nacht
der eeuwen. Zij zijn zoo oud als onze gras- en heidevelden zelf. Het oude volksgeloof
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schreef hun ontstaan toe aan nachtelijke cirkeldansen der alven, die met het
ochtendgloren weer verdwijnen. En eene weelderige graskring toont de plaats aan, waar
de reidans werd uitgevoerd. Ook waren er bijgeloovigen. die het ontstaan verklaarden
uit de rondedansen van tooverheksen. Deze konden immers van gedaante veranderen; zij
werden bok, kat pad, hagedis enz., en zoo ging het dan poot aan poot in de rondte
over de weidelanden. Tot zoover het volksgeloof. De heksenkringen der graslanden
vinden echter hun oorsprong in een groep paddenstoelen of champignons, die
gewoonlijk, na afsterven en organische stoffen te hebben achtergelaten, weer op
dezelfde plaats gedijen, waarna die plekken de vruchtbaarheid van den bodem niet
weinig verhoogen.
[No. 115.] E. v. G. H. Het doet mij innig genoegen te vernemen, dat U (al heeft 't
ook een paar dagen geduurd) op de door mij aangegeven plaats verschillende munten en
gebroken vaasjes heeft gevonden Kunt U ze mij ook eens toonen? Wilt U ze afstaan,
stel U dan in verbinding met den Zeer Eerw. H. Dr. Goossens Maastricht. Toch hebt u
nog niet de juiste plek gekozen, die ik U aangaf. Al staat daar nu ook eenig
struikgewas, dan gelieve U dat daar uit te gooien, voorzichtig genoeg. Het hout is
immers Uw eigendom. — (Zie hieronder over Kessel)
No. 116. B. G. N. Het "land van KESSEL" was omstreeks het einde der 10e eeuw eene
voorname Heerlijkheid. De Heeren droegen den titel van Graaf. Ja, dat is zoo. Later
ging de heerlijkheid over in het geslacht der Barons van Keverberg. Een der oudste
geschiedschrijvers Kilianus zegt: "In ouden tijden is dese vlecke een seer
treffelijcke stad gheweest, ende eygentlijck deselve die Ptolomeus Castellum noemt,
en de hooftstadt van de Menapij". Onder de gehuchten dezer plaats: "Kesseleik, 't
Brook, Donck, Hout, Ooijen bevinden zich ook vindplaatsen van oude Romeinsche
voorwerpen. Het geheele Land van Kessel, als voormalige heerlijkheid, bevatte eens 24
dorpen met pl.m. 22.000 inwoners. Het dorp ligt schilderachtig tegen de boorden der
Maas. Beveel U een bezoek ten zeerste aan.
No. 117. G. M. V. Ondw. W. Ja ik weet 't wel. U heeft volkomen gelijk. Ik heb al lang
eene complete beschrijving beloofd over 't ontstaan van Taxandrië en te hoever onze
provincie daarmede te maken had. Maar daarvoor kan ik onmogelijk de kolommen van een
nieuwsblad vragen. Is U soms op een of ander tijdschrift geabonneerd?
1 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LVI.
De volgorde der artikelen over de dekoratieve volkskunst gedoogde niet, dat wij
daarin eene onderbreking maakten, en moesten wij tot ons leedwezen in no. LV
overslaan de herinnering aan een Junidag, nl. den 24en, Sint Jan de Dooper, bij
iedereen welbekend. In het oude Germaansche Volksleven speelde deze dag inderdaad
eene groote, eene voorname rol. Het was immers de dag, de groote dag van het
Midzomerfeest met zijne offermaaltijden en offqrvuxen. tCte Heer Schrijnen zegt ons,
dat ("e H. Aubust_ius Le-ifi geschreven: "Opdat de mensch mocht vernédti _ worden, is
heden geboren Johannes, nu de dagen beginnen af te nemen. Opdat God verheven wcrde,
is Christus geboren op dien dag, waarop d> dagen beginnen te groeien." Zoodat wij
daaruit kun nen concludeeren, dat het geboortefeest van den H. Joannes de Dooper al
Vroeg in verband trad met het midzomer- of zonnestilstandsfeest. Het aloude gebruik,
om op dezen dag in stroomend water een bad te nemen, is hierdoor gekerstend. Want dat
gebruik is bijgehouden ter eere von 't doopsel van Jezus in den Jordaan. En het volk
heeft tengevolge hiervan wederom zij n p fantasie laten gaan, en op vele plaatsen de
Sint Jansdauw voor buitengewoon heilzaam gehouden. Eveneens het dauwtrappen op Sint
Jans dag. Een heel oud manneke vertelde ons eens, dat in zijne jonge jaren in deze
streken menschen, die aan 't schurft leden, zich geheel ontkleedden, en zich daarna
in St. Jans-dauw vertelden, waaraan zij vast en zeker genezing toeschreven. Nog
gelooven er menschen, ook in Limburg, aan, dat planten, op dezen dag geplukt,
gedroogd, en later tot poeder gewreven, niet alleen geneeskrachtige dranken geven,
maar ook tooverkracht bezitten. Dit is voornamelijk het geval met den bekenden Sint
Janstak. Daarmede wordt bedoeld een krans of kroon van op dien dag geplukte bloemen
en groen, die buiten aan voorfront of, ook al aan gevel van een huis wordt opgehangen
en daar moet blijven hangen tot hij verdord is. Hij moet dienen aLs afweermiddel van
ziekten, onweer enz. en moet bestaan uit het bekende S. Janskruid, blaren van
noteboomen en korenbloemen. Nu heb ben wij al vaker medegedeed, dat de noteboom bij
de ouden altijd een voornaam vruchtbaarheids symbool is geweest, terwijl het St.
Janskruid, ook al Jaag den Duivel, geheeten, de kracht bezit, om den duivel en alle
andere booze geesten op de vlucht te jagen. Voormelde kransen of volledige Sint
Janstakken werden vóór enkele jaren (misschien ook nog) ieder jaar getrouw opgehangen
in 't Noorden onzer provincie, o.m. ook in Afferden. Zulke gebruiken dateeren
gewoonlijk uit den ouden tijd, toen de goede, bijgeloovige menschen nog meenden, dat
in Sint Jansnacht de booze geesten hun onheilspellend spel speelden, en deze nacht
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voor een der meest geheimzinnige tooverriachten werd gehouden. Vergel. hiermede nog
de weerwolven in 't volksbijgeloof, zijnde menschelijke toovenaars, die zich door
middel van een wolfshemd of zwart haren wambuis vooral op St. Jan in een wolf
veranderden. Waren de geesten of booze duivelen verdreven, dan kon men gerust alle
natuurproducten als geneesmiddelen weer aanwenden. Dan liepeu er wel eens menschen
naar Buiten met groote doeken, die werden uitgespreid om daarin den Sint Jansdauw
(zie boven over schurft) op te vangen, daar deze een zoo vertreffelijk remedie w|is
voor oogziekte pi. Vandaar ook nog zoo menig middel aangegeven op Sint Jan als
geneesmiddel, en vandaar ook, dat deze heilige zoo veelvuldig voorkomt in de
volksweerkunde. Waar de wijnstok groeit wordt o.m. gezegd, dat "Regen van St. Jan den
wijn \v_g neemt, en geen brood geeft." Nog wordt aangehaald in het gewone volksleven:
"Vóór St. Jan, bidrt om regen, na St. Jan komt hij ongelegen" In eenige streken van
Limburg hoort men nu nog: "Regent het na Sint Jan, dan keurt (de eu als In 't Fr.
beurre) (- korrelt) het koren slecht." Ook in wenschen wordt St. Jan genoemd, of
beter gezegd in voorspellingen; "Wanneer de koekoek roept na St. Jan, dan komt er
groote duurte." —. Lu onze Weslei. Limburgsche streken (ook in de Limb. Kempen (B.)
uesiond voor veie jaren het gebruik, dat op St. Jans-avond (d.i. 23 Juni) de
boerenknechten en meiden verhuisden van de eene boerenhofstede naar de andere (d.w.z.
van dienst veranderden.) De boer, die toen een knecht of eene meid huurde, moest hem
of haar met eene kar, opgetooid met papieren rozen, lm ten en klatergoud gaan halen.
Dat noemde het volk destijds "overhalen." Oorspronkelijk ging dat hoed. feestelijk
toe. De boer moest dan ook de buurmeisjes aanzeggen om mêe te rijden den nieowen
knecht of de nieuwe meid te gaan halen. Onderweg werd dan volop gezongen en vooral
gesuikerd bier; bij de herbergen, die men op den weg voorbijreed. Des avonds duurde
veelal de pret voort in diverse kroegen of herbergen. De dans op muziek van de
harmonica ontbrak er ook niet aan. De boer «etaalde de biertjes, de meiden de suiker.
Soms ontaardde deze grappenmakerij in 'n echte brae- Par"J. Dit gebruik had eene
merkwaardige uitgebreidheid, en in de Belg. Kempen zpng men daar zelfs aparte
liederen bij op slependen toon welke wij allemaal wel in bezit hebben, ook met de
melodieën, maar te langdradig om ze hier te plaatsen. Een pendant hiervan is in "De
Leeuwerk" het lied, genaamd: "De verhuizende Meid." Van de St Jans-vuren, die nog In
Holland wel op enkele plaatsen bestaan, als overblijfsels van het groote zomeroffer,
hoorden wij in onze gewea ten niet gewagen, althans niet meer in de laatste tijden.
Dr. Schrijnen verhaalt ons in zijn meegeroemd werd, dat de meeste St. Jansvuren roo1
over-e^aan op den dag van Petrus en Paulua (29 Juni) die ten deele nog in Limburg,
maar vooral nog in België wordt gevierd, en waar men wn een vuur danst, zingende:
///
7 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 118. Fr. B. te G. Ik heb eens nagevraagd voor U, daarom bleef uw antwoord zoo
lang uit. Men deelt mij mede, dat het prachtig gebeiteld albasten beeldwerk van het
hoofdaltaar der kerk van AFFERDEN niet hier in ons land is gemaakt, maar in de 16e
eeuw uit Engeland is gekomen Meer kan ik er U met over vertellen.
No. 119. V. K. te S. — Niet Goor maar Ghoor werd zij altijd genoemd; zij ligt onder
de gemeente NEER, ter plaatse van het voormalig kasteel van dien naam. Men wil weten,
dat die burcht reeds is de 12e eeuw werd gesticht, maar vóór 1800 nog werd gesloopt.
In het jaar 1500 had zich daarin eene bende roovers genesteld, die toen daaruit
verdreven werden. Jan van Loon was de eerste heer van Ghoor.
No. 120. K. te M. — Als U weet, dat in een of ander oorkonde het dorp LINNE als
"oppidum" geboekt of beschreven staat, dan zou ik haast zeggen, dat Linne eens onder
de steden is gerekend geworden. Oppidum is immers stad. Wel is genoemd dorp
buitengewoon oud, daar het al in een geschrift van 943 vermeld wordt.
No. 121. A. G. onderw. M. — Ik zou U willen aanraden U te abonneeren op het mooie
Periodiek: "R. K. Studiebelangen", onder redactie des H. Dr. Knippenberg. Uitgevers
zijn Gebr. van de Burght Helmond. Daarin vindt U, wat U mij vraagt.
No. 122. v. W. te S. — Ik ken alleen eene legende over den sprong van de Maasbrug te
MAASTRICHT, die ons verhaalt, dat voor honderden jaren te Maastricht eene rijke
gravin leefde, die niemand der vele dingers naar hare hand kon tot man nemen. Eens
stelde zij een huwelijkscandidaat de voorwaarde om te paard van de brug in de Maas te
springen. Die koene sprong zou het bewijs zijn voor haar, dat hij haar beminde. De
dappere en moedige jongeling bracht die asprong ten uitvoer, en kwam al drijvende
eenige honderd meters verder behouden aan den kant. Toen de rijke gravin naar hem
toesnelde om hem geluk te wenschen, keerde hij deze dwaze en gevoelooze vrouw den rug
en zag nooit meer naar haar om.
No. 123. L. G. te W. — Ja, die gebruiken bestonden ook in Limburg. En er zullen nog
wel dorpen zijn, waar de kinderen als ze de eerste broek of nieuw pak aankrijgen,
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naar grootvader en grootmoeder, naar oom, tante en buren gaan om het te laten zien
met de bedoeling, dat in den nieuwen zak der broek of jas al ?tende een snoeppenning
wordt achtergelaten. Het schapenscheren gaf vroeger ook in Limburg bij de boeren
gelegenheid tot wederzijdse onthalen op bier. — De boeren zullen U wel weten te
vertellen, of zulks nog geschiedt.
No. 124. V. K. te B. — Of ook in Limburg zoogenaamde "Gods-plantenen" groeien? U
bedoelt daarmede zeker de planten, die Teirlinck in zijn Planten-cultus onder vier
groepen heeft gebracht. En dan groeien die natuurlijk ook is onze provincie. Toch
hoorde ik hier dien naam "Godsplant" niet noemen. Want, waar wij zeggen tegen de
Sedum acre "Muurpeper", daar zegt de Duitscher "Herrgottskraut"; andere planten
vinden wij in Duitschland betiteld met Goltblümlein; Godeskraut, Herrenblume;
Gotteshut, enz. enz. Wilt u daarvan een studie maken, schaf u dan het bovengenoemde
werk van Teirlinck aan.
No. 125. Br. te G. — Neen, dat te geen Limburgsch woord. Vaak hoort men hier het
woord "Kattebelletje" voor een onbeduidend schrijven niet noemen. Het heeft niets met
het Limburgsch dialect te maken, want het is een verminkt Spaansch woord, n.l.
cartapèl, dat beteekent een blad papier, dat aan ééne zijde beschreven is, en welks
inhoud van weinig beteekenis is (carta Sp.=brief.)
No. 126. v. d. Br. te A. — HEEL was vroeger een vrijdorp der domkerk van Luik. Het
dorp ligt langs den Romeinschen grintweg van Tongeren naar Nijmegen, nog op eene
reiskaart der 3e eeuw zichtbaar. Heel was in de eerste tijden van het christendom
reeds eene plaats van beteekenis. Grondvesten van Romeinsche gebouwen, terracotten,
allerhande munten, potscherven, stukken van urnen en van Romeinsche boordpannen
(tegulae) vindt men te Heel niet alleen op het kerkhof en achter den tuin der oude
pastorie, maar ook achter eene lange rij huizen van het dorp. Er moet in Heel al heel
vroeg zekere trap van beschaving en welstand bestaan hebben. Deze eigenschappen zijn
daar nog vertegenwoordigd in de inwoners, die zich van vele dorpen onderscheiden door
levendigheid en wellevendheid.
De kerk zal wel dateeren uit de 15e eeuw. De toren is ouder. Zij bezit een
merkwaardige doopvont uit de 12e eeuw. In den toren hangen twee zeer welluidende
klokken. Als de oudste er nog is, zal die wel zoowat pld. 600 jaren oud zijn.
No. 127. Ger. v. G. te B. Wij zouden al lang een heel stuk geschiedenis van WEERT
klaar gehad hebben. Maar wij constateeren in de eerste jaren eene gaping van vele
jaren, gedurende welke ons de historische gegevens ontbreken, en die ons met behulp
des heeren L. aldaar door de eerw. Paters zouden verstrekt worden. De heeren C. J. en
de heer Gemeente secr. J. waren zoo beleefd ons af te staan, wat zij over Weert
hadden, waarvoor onzen dank.
8 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. SINT CHRISTOFFEL. LVII.
Meer dam 2a eeuw waakte hij als 'eea troui, zorgvolLe torenwachter over Roermonas «te
en hare burgeren. Rustig en onversch.jk n stond hij daar. goudstralend in het glan3de zonnelicht, op het massieve gotisch bouwï »n »«? eene"ff«"*waardig schoone
schepping an geslagen Cuper overguldt' door een van I ,rfT^S evierde kunstenaren, van
vader ' '"h , Douv,en- s>tonn en regenvlagen trot.cci e,o,Ude »ch-'stopher" vanaf
zijne Sns^K1 'de3Ujds <* eene renai6-./stout ten Hemel ingestegen Juch slank heft
voor 't verbazend oog"
(G K) * ld* 8" Ui' de lotgevallen gade van 'zijne h.ller^!6 K6n I,Hre bur"brij' Maar
ook de w enJ! «e-«berohr"i en onsevallen der kolende thjöen heeft de ondc
beschermheilige - LBlSschoPsstad moeten doormaken hoewel hij 5 116 larXe r,'eks van
J**» aan JjTtrÏÏl >ien en natuu»elementen het hoofd heeft weij te bieden, en in de
ergste gevallen >ich tel* [na wist te herstellen, totdat het fatum van - Nov. 1921
zulks anders wilde- Een nooit go-9 md woeste orkaan ontketende zich over onze
iwesten, rukte den koperen reus van zijn zoet . uk, plofte hein door 't kerkdak heen,
kwakte I »m voor den vlotr van zijn dierbaren temcel P maakte zoodanig op
onmeedocgende wijze «* ,er einde BaD zi^ne scnOone, oude wacnnstaak tot. groote
droefheid en ontsteltenis fner trouwe kinderen der kathedraal. En aJ [iKüen wij na
ook zoo vaak tevergeefs naar 3ne voormalige n stplaats, die helaas boven, «n nog den
bespott'elijken vorm achterlaat w een zeker keuken-pot-modfel, toch zullen V den
getrouwen schutspatroon noodt ve»-ge*"• maar Integendeel nu nog meer dan oojt me
studie over h.;m toveren, en r*?m vnorstel. "aan t Limburgsche volk als een bescherni- e'uge, als een patroon en vader, dte niet alen voor den Roermondenaar, maar
ook voor o»vele volkeren steeds i« geweest eene figuur an groote betekenis, Te zijner
eere en naget»«l. S zull'JQ wiJ daarom opdiepen, wat ook aaar voor merkwaardigs over
hem te vinden ' ,ena aUe die bijzonderheden latende die•en ais eene bijdrage van
folkloristische waarde voor onze rubriek. En dan kunnen wij alvast •«Kinnen met de
eigenaardigheid, dat niet al en in Roomsche landen men tegenwoordig tns automobielen
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ziet met de afbeeldingen van >mt uhnlstoff al, maar ook, dat de Koningin noeder van
ItlaMë een auto bezit, die prijkt reet iet zilveren beei-i van onzen heilige,
waaronder SLIS?en- blJ^hrifte ..Heilige Christoforus ehoed m» voor gevaar op deze
reis."' En dan rankRoertnondVfn *en Populair 'ied
"Sint Christoffel, haai dich gcod, En bewaar Rr-munj yeur bange nachten."
££!?.? zllDer eere oP hei Podium gebracht ïèn" t voorn,*I'^e1'^e vereenigingr "De
Flaruscm •♦ Roermond, eens de meest gevierde en lè rl™? van voordrachten de hoogst
stean»e carnavals-Sociëteit in Limburg. Bint* rhl?!+n« ,scnooue legende gaat o.m.
over Chitus fffifc. Een goede twee eeuwfn Ka een zekeVP(tennJiJde J™ Keißer Decius>
leefdn er !fb2 of,orus Dat' was een jonge, moedige *e n 3 wF man, die steeds verlang
"et df *Z. irooU' en dat verlangen uitdrukte beJtaft TOTd?,n" »den sterkste, die op
aarde maar «il el lk v™den-" Daarom xwoer hij maar alken hem te wißen d]enellj die de
keW noZ! 0f hPe/ was- Ell ofschoon destij.ia moh.Prr *r,ooLWas macht, kon deze S 3?
d,> toch "let bevredigen: en hoe toch na.+ Cn, VOrst als Satan mocH -v«™- tul
vh,rvLodV6!Sfl voor het kruis van CTris?, 12taJ; Vervolgens moest Christus w-1 wm d9r
machtigen zijn, en wilde Ml Raatn daarom Meeren kennen. Maar hoe? Hij b^elB^k/^enaar
te rade, die hem Zegt op t« ™!l- • . doen' een woesten bergstroom en all™ vC2? asm
den oev6r neer ♦« zettan, draden '^ie 'ef verl over de rivier te *ldns ijnn^*1 zoo
Velen werden !r^ï?4^ïht' Zoo werd hij op zekeren > floo;" hlm «cor:eWtó kinderstem,
die smeek worde^i ™*[ dfn w,,den stroom gedragen ;woe*ter 7" Ed de voed was dien
nacht toe «ehw7™« te voren, terwijl 't hem ook R!etorRt.' hoH % ' Z ""ol* zoo"n
zweren la#.T , Uw w" 10/£.miI0/£.mi ** ki"d goed en wel over .had. zetdejMptJh *** *»
maar mliZ h^ten,
/ant Ophm.,3, gij Gbfi* 7jomv> mèt was <u v rTeTI Ka*6-' vee 7 *'e knaap verdwenen.
De ge- £et g*val na T, 1, zTder **"•* beSon na over
h«m duidelijk " J"enHen' ,en
eindelijk werd"'t had (wiriebrlrhS *** Ac» Chri<' !d« aJjn ijaaV , ot' vanaf dat
«osrenï.hk l»h«rua heeten D«« 1 oph?rus' maar Cbristo'Bl£ gebracht door MTd* Werd
mooi iri PoS- Zlet in Waterreus. *"»» afgebeld. deSnhhllliKe<,ok oP «tftt Bc heb al
beelden gezien, waaronder geschreven stond: "Christum Sum fer.ens" wat moet beduiden:
ik draag Christus. Gewoonlijk is het beeld een neus, met don siam van een palm — of
van 'n anderen boom in de hand. Vaak ook treft men Kern aan, tot aan ie knieën in het
watter staand met het Jezus-kindju op den schouders Levensgroote beelden van St.
ChristoftCel staan cm. in de kerken: Munsterkerk te Roermond; Domkerk te Keulen.
Ook ,n 't Bisschoppel:jk Museum te Utrecht in het museum van oudheden "Het SJe'en" te
Antwoi pen vindt m>en Cbristoffei, en verder ,n ve!< andere plaatsen. Te Naarden
heeft men oa. een oude St. Vituskerk. Daar ziet! men htm als muurschildering in de
Sakristie siaan. Verder hestoni er voor vele jaren op de Rozengracht te Amsterdam het
"Oude Doolhof' eene fontein, waarop een reuzenbee'.i van Christoffel stond. Dat was
bijna 5é M. hoog, volgens de legenden.
Terwijl er in NederL hoofdstad vroegf-r een
boeüaruüieai wa.% 0,1e een Lhi'isüofl'el >.p Win muiangooru had laten scnildeien.
Maar-ook .n de middeleeuwen, en dit is algemeen Lekend, vonü men zijn feeid haast
overal. Toen gold de neiüige Unrustópijorus ais een der veertien "aeiuge iNöUmeüer ot
wel Auxiliaiores". Wie reiden heelt geinaaüt in, Duitschlaad, «oor het
JéevenüeDergte, in ïiroi, in uen iJaitz, zal daar in gewon*» dorpsherbergen wel
j»aijs piaten aan üen wauü ïieuuen zien nangen, ook miuurscHiMjijHgen, ujaiangborden,
waarop veeruen Heiligen stonden, waaronder ook Cm is loijei behoorde. (ieen wonder
dus, dat, aan een aoo drukke en aiejeineene vertegenwoordiging van oiu<su Sint
unrisioifet zion een meiüwaardig en veelsoortig geloof hechtte. Zoo zal \a voornoemde
streieu nog Uitmand in doouzonde sterven cp den> dag, aat ruen het beeld van den
gruoten reus heelt gezien. Vandaar, dat op enkele plaat sen in die gew.-sten zijn
beeld bij den ingang üer kerk staat met- het onderschriït: "Christophorum videas
po&tea tutus eas", wat wij w.1- len vertalen mei: ,,Zie Christoflel aan, zoo zuil gij
veilig gaan'. Is het daarom ook te verwonderen, aat hij in dte oude ridder-tijden op
de waaden der ourchten óf werd uitgebeiteld, ol geschilderd, als een beschermheilige
tegen plot selmgen of overhaasten dood, met het laujusche Sancte VT«»J,es suilt tibi
tantao Qui te Mtuae videt \ Nocturne tempori ridet'-'^ wat wij als volgt, meeuen te
moeten ontcijferen. "H. Christophorus, Uwe dcugeVm zijn zoo vel.1, diat hij, die U 's
morgens aanschouwt, 's a: vonds vroolijk zal zijn.' Er is mij in Valken' burg eens
verteld geworden, 'dat deze spreuk ook op een der ruïi.(e-murcn tusschen de taüooze
inscripties *e vinden is. Ik zocht meer dan eens, doch vond Z6 niet In Belftië is in
een der süeden, waar bij het Chnstoffei-heeld het volgende in den vorm van een
vereerings-gebedje te* lezen staat: Per te serena datur, moibi genus omne fugatur,
Ata (ames, pestis, Chrislo (ere Christi testis." Met behuFp van de Fransche taal, en
een oud woordenboek der Latijnüche taal (Scheller) heb ik het zoover weten te
brengen, dat dit moet beteekenens ,.Door u wordt, helder weer verkregen, alle soorten
van ziekten Verdreven, de zwarte hongersnood, d<? pest, O Christophoius, Christus'
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getuige i"
Meer waarde heeft deze goede oude Sint nog. Hij heeft altijd gegolden als patroon der
schatgravers, omdat >ijj een» een verborgen schat over den wilden waterstroom heeft
tfearapen Eveneens beschermt hij tegen vuur, water, aardbevingj en is de
schutspatroon der tte.zigers. Voor yeien was voorheen een blik op zijn beeld
voldoende om bij zwaren arbeid niet vormoieid te wordon. Dusdanig lieten wel eens boe
ren in oude tijden zijn afbeeldsel schilderen ep eene plank, die zij plaatsten boven
de ruis-leur, tegen schuurpjod. of kort) bijstaanden boom. Ik las ergens dat ook te
Maastricht in de Koestraat een Chfu?t'offelbeeld moet gestaan hebben Wij vinden bij
Huygens een sneldicht, dat op deze voorstellingen zmspaelt, als voJgt: 'k Hoor van
een soet krackeel; Boer Jaap wil SU Ghristoft'el Doen schilderen op een planok, niet
langer, [als zijn schoffel, De schilder weet geen raed en toont hein Lwaer het
schort, Boer Jaap segWt: 't fa geen nood, al valt [de plank wat kort, Christoffel
kander op, men hdofse niet te Llangen, Soo ghij de heenen naar beneden uvt laet
Lhangon.
Volgens de kerkelijke geschiedenis heeft Sint Christoffel gedurmde zijn leven zeer
vele he!de nen bekeerd, en moest hij tijdens de heerschappij van voornoemden keizer
Decius, den cnnstenvervolger, den marteldood séerven, weshal ve hij is opgenomen
onder de Heilige MartelarGij Moge onze Rocmondsche Christoffel binnen niet af te
lamxen tijd weer zijn ouden zetel innemen, niet; alleen tot sieraad van de nu zio
onooglijk afgestompte spits, maar ook om wederom zijn blik te slaan op, en dan zijn
cruiseerende stem te.laten hcoren over de rare üin- Ken, die in den laatsten tijd
binnen de muren zijner aloude veste worden afgespeeld.
15 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde (Beantwoording der vragen.)
No. 128. G. G. Ondw. S. U vraagt, of er in Limburg veel Germaansche en Romeinsche
oudheden zijn gevonden, en of er een museum bestaat waarin dat alles te zaam is
gebracht en te be? is en of daar ook allerhande andere huishoudelijke artikelen zijn
te bezichtigen. Zeker zijn er in de gewesten reeds schatten van dien aard gevonden en
er zijn eveneens nog schatten verborgen.
U mooie collecties zien, gaat U dan naar Maastricht en breng tegen gering entrée een
bezoek aan het Oudheidkundig Museum aldaar Len?straat. Overigens vindt U geen museum
meer in onze provincie. Artikelen van huishoudelijken aard, om zooals U zegt een
salonnetje of kamer een klein interieur met antieke meubelen te g? vindt men daar
minder, doch U zoudt er in 't tegengestelde geval toch niets kunnen aanschaffen. Daar
wordt niets verkocht. Toch zal ik U hiermede al weel helpen. Gaat U eens op Zondag 16
Juli tusschen 3-8 uur n.m. 'n kijkje nemen in de expositie van antieke voorwerpen
enz. in de Harmoniezaal te Roermond. Daar zult U kunnen bewonderen niet alleen een
voorname schat van allerhande snuisterijen, schilderstukken, artikelen om op tafel,
op schoorsteenmantel enz. te plaatsen. kruiken, borden, schotels, beelden en vooral
ook een groot aantal steenen voorwerpen uit de steentijdperk, opgedolven in de
ontgonnen moerassen te Montfort, Echt, enz. en eene prachtige ?lecite Romeinsch
aardewerk en bronzen voorwerpen, opgedolven in de nabijheid der oude Romeinsce
heirbanen vanaf Maastricht over Maeseyck, ?tualium (Heel), Blariacum (Blerick),
Wanssum, Geisteren tot Cevelum (Cuyk), waarbij nog gevonden voorwerpen vanaf de Rom
heirbaan Sittard over Teudurum (Tuddern), Mederia? (Melick) en de vindplaats achter
Swalmen, waar deze baan den Rom. weg kruist, die eens uit? van de Maas bij Buggenum
naar Bruggen. Er is dan een gids op die uitstalling aanwezig, die belanghebbenden
koopers de prijzen aangeeft. Voor wand- en tafelversiering, zooals U dat verkiest, is
dit de mooiste gelegenheid, die U ooit kan geboden worden. Er liggen pl. m. 800
diverse voorwerpen geëxposeerd.
No. 129. M. Sm. R. U heeft gelijk: Het wapenbord dier graven, dus ook dat van den in
de Munsterkerk begraven graaf, Gerard III was de Leeu?. En Margaretha van Gulick,
zijne echtgenoote voerde een Roos in haar schild. Slichtenhof zegt het goed. In den
tijd van Johanna van Ra?denraeth was ook de Lieve Vrouw gekleed. Diverse afbeeldingen
laten U dat nog zien. Christus ? eene grot op Zijn Lijdensweg is niet historisch
getrouw. En dat is ook nog niet de eenige fout.
Wat betreft het op zijn bestemming komen van een poststuk, waarop als adres alleen
vermeld staat: "Swartbroekstraat" kan ik dit alleen toeschrijven aan het feit, dat de
voornaamste Belgische plaatsen op 't postkantoor een uitgebreid Aardrijkskundig
woordenboek in zulke gevallen raadplegen. Daarin staat Swartbroek aangehaald als een
dorp in Ned. Limb. Is ds brief dus aldaar terechtgekomen, dan is 't niet onmogelijk,
dat daar iemand de Roerm. Swartbroekstraat gekend heeft en den bode den raad heeft
gegeven 't stuk voor proef eens naar Roerm. te expediëeren. Is 't echt niet aldus in
zijn werk gegaan, dan feliciteer U, en heeft Uw firma een stuk wereldreputatie.
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No. 130. A. K. Ond M: De Limburgsche uitroep Koes! Koes! of Koesj! Koesj! of Koes
diech dien men veelal hoort bij dresseeren, bevelen of straffen van honden, en die
beteekenen moet: houdt je bek! of; wees bedaard of stil! is m.i. eenvoudig te
verklaren. Denk maar eens aan 't Fransche "couche-toi!" Ook tegenover personen bezigt
de Limburger wel eens met dezelfde bedoeling: "haa? dich mer koes(j) jong!" 1).
No. 131. Will. B te R. U schrijft dat woord foutief. Als de Limburger ook als
uitspreekt: "parresjuut", dan is zulks toch volstrekt geen bewijs dat het zoo moet
geschreven worden. Voorbeelden te over. Heeft u dan geen Fransen geleerd op school?
Zooja, denkt dan eens eventjes aan: para-plu (pluie); para-jour; para-sol (soleil);
para tonnerre enz. dus ook para-chute en niet "parresjuut". Het zal U nu ook wel
duidelijk zijn, wat hier "para" beteekent, en waaraan dit "para' is afgeleid.
No. 132. Ger. v. d. B., N. Over tufsteen en steensoorten van vulkanischen oorsprong
in Z. Limb. te schrijven, en of al die steensoorten weer met andere in het Ahrtal
overeenkomen, daartoe voelen wij ons niet voldoende competent. Vraagt U in Maastricht
maar, eens de werken van onzen bekenden Limburgschen geoloog Ubahs. Daarin zult U wel
alles vinden.
No. 133. Mr. G. te N. Ja zeker. Uitloopers van de geeseltochten der middel-eeuwen
zijn toen ook in ons gewest geconstateerd Maar deze vraag uitvoerig te behandelen?
Daarvoor is er te weinig ruimte beschikbaar. We zullen deze tochten eens apart in "0.
L. V." beschrijven.
No. 133. [dubbel!] Mej. Wed. v. A. te G. Het geburt vaker, dat in kerken onder de
beelden der Heiligen niet hunne namen staan. De Heilige, die U gezien heeft met
kroon, zwaard, veder en torentje is St. Barbara; die met zwaard en in de rechterhand
dragende een kerkje, is de H. Hendrikus; staf en boek worden gedragen door St.
Nicolaas; het beeld met een boek in de linker hand en een pijl in de rechterhand, is
de H. Theresia; dat met scepter, gekroond, linkerhand doornenkroon met 3 spijkers is
de H. Ludovicus.
No. 134. A. K. te V. Of het brood in 't volksgeloof eene groote rol speelt. U wijst
ons met die vraag op een feit, dat ons inderdaad belangrijk genoeg schijnt,
eerstdaags daarop uitvoerig terug te komen. Misschien vindt U de volgende bijdrage
wel geheel aan dat vraagstuk gewijd. Waarmede dan tegelijkertijd uwe vragen wel
voldoende zullen beantwoord zijn.
No. 135. H. V. te V. "De Wallen" achter Venlo, waarvan U spreekt, droegen bij de
boeren nog lang den naam van "Germaansche wallen". Het terrein tusschen die wallen
heet "de Reumer" of "de Romer" en is feitelijk eene groote Germaansche begraafplaats.
Daar werd echter tot hieraan geen spoor van Romeinsch verblijf, nederzettjng of
oponthoud gevonden. Wel zijn in de buurt, in het lagere land, "het Meir" genaamd,
vele Romeinsche potscherven gevonden. Volgens eene oude teekening moet midden in dat
"Meir" vóór vele jaren een heuvel gelegen hebben. Toen hij uit elkander werd geworpen
bij gelijkmaken van de bodems, kwamen daaruit toen een massa potscherven te
voorschijn. Er liggen er nog over de akkers verspreid. Mis geraden. Die baan welke U
bedoelt, liep in Romeinschen tijd vanaf Arcen over Geldern naar Wesel en verder.
1 "Zich koest houden" is een uitdrukking, die ook in het A. B. N. bestaat. - Red. L. K.

15 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. SINT CHRISTOFFEL EN RUBENS. LVIII.
(} Toen wij in onze vorige bijdrage beweerden, ',a >,ooz<e gooie, aaie ChristoffelT
nog meer ereldvermaar>'lneid had, dan die, waarin wij cm ook al mochten'betrekken,
hadden wij eene gebeurtenis op hét oog, waarin de grootie meester puilens, ook voor
Limburg geen onbekende rpnken wij maar eens aan de prachtige ïïtal- P'aat door hem
geteekend, welke plaat dienen Jöoesi Voor de eerste bladz. van het nieuwe weti 6k
(1619) én 'waarvan de werkzaamheden wAren opgedragen aan den te Roermond wonéndun
arukker Johan Hopes. Ben gravure dezer koperen plaat', is nog hij ondergeteekende
zichtbaar) """ eene groote rel heeft gespeeld. Wij zullen deze Beschiedenis'lijer
verhalen, zöoals ze Drijver ons heeft, ieder, zoo zegt hij ons, die Notre "&öie of
Onze L Vr. Kerk, te Antwerpen De- zal zéker met evenveel eerbied'als héwón- ?ering
heS kunstgewrocht van den grooten m*ea beschouwd hebben, genaamd "Afneig van h]et
Kruis", Ik wil geennadere beschrijving van dat kunstproduct geven maar alleen de
aandacht vestigen oP eene eigenaardige bijzonderheid, welke aan <Jezen en genen
'weMieht onbekend is,' en die in «erband staat met de levensgroote figuur van
Christoffei, geschilderd op de buitenzijde Van een der deuren van het altaarstuk. "^e
Kathedraal binnenkomende, ziet men ter 'iriker zijde aau den muur een' triptiek (het
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rieksche woord "trLptuchos" beteekent "drievou !g")) Zijndé een schilderstuk uit drie
panreei} bestaande, waarop gewijde tafercelen zijn af-2 Goeeld: Christoffel is
geschilderd op de achter- van de bovengenoemde "Afneming van het )\r-uiBi.
Toen Rubens, op aandringen van Aartshertog *Jbert en AarUhertogin IsabeJla, besloten
had re} naar Italió terug te keeren, maar zich in Aruwerpeu te vestiglen, begon hij
met in die d ad een huis te koopen, hetwelk hij daarna ge"e?'telijk liet afbreken,
ten einde het naar zijn ensch en behoefte: te doen inrichten. Toen de erklieden bezig
waren den grond, te ontgraven "perkten de Teilen van het Schuttersgilrie, dat,
f'Uoens over een deel van den hun in eigendom webehoorenden grond beschikt had,
wéswegen, * onderling overleg, de gildebroeders besloten aar Rubens t« gaan om hem te
wijzen op het e*V\echtmatige san zijn handelwijze. De schilder k meende in zijn recht
te zijn, Het hoofd eet? gilde, burgemeester Rockoy, traa, om b *:e. rechterlijke
beslissing te voorkomen, als ÜPBrf delaar tusschtn de beide partijen op, en ten
,namens de broeders, het volgende vrorstcl: w' behoeve van Rubens zou afstand
gedaan ,jp den van het stuk grond, op voorwaarde, dat Wieder, v.or het altaar van het
gild in de Vaa"'edraal, eene schilderij met deuren zou ver- eene voorstelling gevende
van hun I, ?0n of beschermheilige, ChristoffeL tj.T-1 voorstel werd door Rubens
aangenomen. Ben-?!tte zich 9al- dell arbeid. Op het middepvak ntlderde hij de
afneming van het lichaam van zus van het kruis, wiens lijk door Johanres, J; rooclen
mantel gehuld, op den voorgrond _ aande, in de armen gedragen wordt. Op de deur gaf
hij het bezoek weer van Maria.bij jHisabeth, in de "dagen, toen Jezus' Moede-.- haar
*>indeke onder hét harte droeg. Op de and-ie Scl)ilderde hij Simeon met/ het kind
Jezus D d«ea arm.
Toen het stuk gereed was, zond hij daarvan ®ncht aan het gildebestuur. De broeders
kwan en aanstonds l?et beloofde doek in oogenschouw ,j doch, wie schetst? hunne
verbazing als Kn nerl voo,r "Afneming van hot ruis" i)reTlg^) ,n plaats van hun het
toegez-sgde hg te tloonen. De leuke meester Ruh *|s glimlacht bij het waarnemen van
de door on k Verwacht« teleurstelling, die zich afteekent ik in voegt hun toe: "Ik
geloof, dat in ™y een goeden g eb uur getoond heb, immers nj; Plaats van een
Christoffel, gaf ik er U drie, MaV- hannes' het lichaam van Jezus torssnd; oienrf'
haar kindeke Jezus met zich dragend:-Sitend >'• op n arrr het Christuskind omhoog
helïaaS eVenwel- waren • de gildebroeders niat vol'en;L.^'e schten dat de schilder
hun geven zou Ser of Aeldillig van dien aderen Christusdra- tQffcl' het fcind Je2us.
over de rivier lijWwri* Rubens niets anders over dan aan »ene aLLan,S&n te voidoen;
op de buitenzijde van l'an ChHot ren niaakte hij de .-neuzengestaiae. Jeur
eer.i;o'Pnorus' terwijl hij od de andere en i met lantaarn in de hand schil "W od
ppVÜ. 'Ns nabijheid een boom met een "oP wPur, Lantaarn en uil zouden över de JHvi at
het overbrengen van het kind BevponZ!^l' nacht was . - Ue uil «iffa*8 van het
tafereel beweren, dat "=aa aL-v.itLZ(i'nder hijbedoeling in dien boom 't=acaua6ftl
floot 4efi geegigen RjJfetm fiJu om de bekrompenheid of kortzichtigheid d,er
gildehroeders te hekelen, die de zinrijke allegorie door" den beroemden schilder in
zijn werk gelegd, niet wijden of konden begrijpen. Hoe dit echter ook zij, de
gildehroeders waren thans in hun schik met het werk van den kunstenaar, dat zij
aanstonds in hun karel plaatsten, eene gebeurtenis, die zij van genoeg beteekenis
achtten om haar met een groet festijn te mogen vieren.
22 juli 1922 BROOD IN HET VOLKSGELOOF BIJ ONS EN BIJ VREEMDE VOLKEREN. LIX.
Wij allen llleill 't ons nog best kunnen herinneren, hoe onze jeugd er opmerkzaam op
gehaakt werijen op den weg liggend stukje brood toch voorwet te vertrappen, maar wel
ep te ra Pen, en op vensterbank of andere plaats nfer te lejsn voor huisdieren of
vogels. En in Limburg \*t ik verschillende plaatsen te noemen, waar hij, e brood
moedwillig vertrapte of weggooide of'rnielde, arm, ongelukkig of ziek werd.
Eigenaar?, dat deze vrees alleen bestond voor hst broodn niet voor andere
landbouwproducten! Zoo zal lonze Belg. naburen geen huismoeder toestaan at niet brood
wordt gemorst. En overal treft medezen eerbied voor het brood aan. De ouden noemden
het brood "den staf des levens", als het ste voedsel voor den mensen een voedsel dat
nooWalging of afkeer verwekt, en doorgaans het eers voedsel is, waarnaar een zieke,
bij 't begin zijn herstelling, vraagt. Merkwaardig is de eerbiealie de Arabieren voor
het brood aan den dag ie'en, Z übeschouwen 't als ten gave Gods, als eerier
treffendste bewijzen van Gods goedheid, fi een Arabier een brood aansnijdt, zal hij
nooit >latén te zeggen; "In den naam van den weldagen God" Valt er een stukje op den
grond bij zaset terstond met de rechterhand oprapen, «et en aan de lippen drukken, en
't ergens neerligen tot, voedsel der dieren. Maar ook in onze princie Limburg zal op
vele plaatsen nog een bod worden aangesneden onder de woorden; »,In <ü naam des V.
des Z. en des H. G." En bij vele Vestersche volken bestaat de gewoonte, dat iedehuismoeder of vader, of wie dan ook uit het atholieke huisgezin, die een nieuw brood
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aanrijdt, op de achterzijde met het broodmes een f meer kruisen maakt. En onze
geheele provine Limburg doet, als dankbare christen, ook nogaan deze gewoonte mee.
Dit gebruik moge doo velen als bijgeloof worden bestempeld, toch toistaat het niet.
Eigenaardig is 't ook, dat in sonnige streken nauwlettend wordt zorg gedrager het
brood niet verkeerd te leggen, uit vrees, daler ruzie in het gezin zal komen. In
Engeland 20) men, als 't brood verkeerd op tafel lag, vra-8e of er verraders aan
tafel zitten. In Limburg geoogen vele menschen niet, dat op tafel de mes-68
kruisgewijze over elkander liggen. Er zou cf nde of een ongeluk op kunnen volgen.
Eveneens Wrdt hierop gezinspeeld in ons gewest, als *<nand aan tafel het zoutvat per
ongeluk bmstot.
beteekenis verder aan brood en koren gelicht, als symbool van voorspoed en overvloed,
«cit vooral uit in tal van oude gebruiken, in **ang bij 't sluiten van huwelijken. Er
zijn streeft, waar de bruid een stukje brood van 't brui'csttnaal bewaard in de
overtuiging, dat dit kar huis en haar toekomstig huwelijksleven vor rampen zal
bewaren. In andere gewesten, et ook in Zweden b.v. geeft de bruid een brood &m ieder,
die haar op den weg van de kerk naar bus tegenkomt. In Goodwijn lezen wij o.m. dat
«at oude Rome de gewoonte bestond, dat de "rtid bij 't sluiten van 't huwelijk, drie
korenarm in de hand droeg, terwijl boven haar hoofd «ei koek van gemalen koren met
zout vermengd, flng, als symbool van stoffelijken overvloed Ook a»eg in oude tijden
in Engeland de bruid een *nns van korenaren om de slapen, terwijl, bij '«ar terugkeer
uit de kerk handvollen koren Jmdorn haar gestrooid werden. Wij zouden uit in boek
b.v. van Moubach interessante dingen «innen mededeelen, alsmede uit de werken van J*.
Brischan, betrekkelijk deze gebruiken, doch !Je alle zouden er vele kolommen mede
vullen. sij sommige volken bestaat de gewoonte, dat. na van het bruiloftsmaal, de
bruid, vergeet h an de Sasten» een koek &aat werpen over 'do i ls. van den bruidegom.
Hoe hooger die koek zijn m gaat' hoe gelukkiger het huwelijk zal
.Wa£rI;irïburg zijn er voorheen plaatsen geweest, les w?n, dspaar op den huwelijksdag
brood- Of zi7 , ' of Stoeten uitdeelde aan de armen, fel e:[ Wel wisten, waarom zij
dit deden? Ik twijbastk f3xV Het was een o,ld gebruik en daarmee om tte.l Maar de
bedoeling lag er natuurlijk in, te vit IT en voorspoed voor het toekomstig leven
doendß^6"- Uit deze voorbeelden blijkt vol- invWj e aatt koreitl en brood of koek een
groot W|6rd toesekend oP het wel en wee van sen's an, ?-zy hier no& herinnerd aan
A'nderfr'ad" i|0v van "Het meisJQ. dat oP het brood len of ee\ hebben wij immers
hooren vertelbaar meP t n van verwaande kmd. dat door ola üaar h res tot hare ouders
gezonden werd, Voor vadpn Welstand te vernemen. Als geschenk Wede hot,r n moeder zij
een groot brood haar'wpff * ziJ* toen een modderige plek op daarop, tf ?lltraoette,
in die modder wierp om Tien niet t , nnen stappen, ten einde hare schoctot haar 5
emorsen. Ook weten wij nog. hoe zij, «eden u"f , *l in den grond wegzakte, naar
bedaar nd**? en werd door het brood, dat haar *eller Qt } iosliet. En dan hoorden wij
door ver telingg ooek gewag maken van allerhande maret oud66n folteringen, die haar
daar beneden bij ttteld bü moeraswijf wachtten, een en ander vereende <fen prent of
iHnstratie, waaronder het den val- vfeekwoord: ..Hoogmoed komt vóór Welke str J/aar
ook tevens om te laten zien, Gods best n hem of haar treffen, die een van Urft te tv
n.l. het brood met voeten • -, herinTlo;?en- En vergeten wij hier ook niet ?Jke dam?
1* n de ramPen en armoede der a" s*avoren, die het volle schip met } dan 001/VT**1? e
zee deed werPen. Ach ja I Is 'e hebb-n* n ind?rdaad zali£ goed zijn "brood" ÏJaaiers
onv * *naieve Lijnburgsche jongen zegt UOij tot zijne vriendinnen: "Maidje, es te
trouwe wils. Trouw mit eine bekker, 'Wei-me wek met botter drop, tyjie Och, dat
smaaktj zoo lekkeri" *0cl? Wel de ««vinder zijn geweest vo«tisei k .merkwaardige en
veel besproken .volks WPtLbro0(i- De Grieken hebben de uitvina h ïsia t ♦ ven aan
Bachus, de Egyptenaren 'cies zijn' aten deze gissingen nu ook al niet pre>Vaa
bijL^LWnton dan toeh' welk een WOU* blijk gteüang de oudei> reeds voor het brood Zoo
heeig,eSC,hiedenis van het baksel kunnen wij **«*aZ™1 nlet vüxien' Wel «: sporen
aanfta uitshf-; ln,de vroe?ste tijden hier te lande bij- jnitend roggebrood werd
gebruikt. En het oPBemerW opeeteekend als eene der eerst het ireht. m bhJken van
toenemende weelde, dat eeuw (jf?* van,Titte" of tarwebrood in de 13e Werd int m 5) in
'* noorden van ons land laad vind r(L En in een Charterboek van Friest 8 Albr»^ dat
in een 6 ordonnantie van Her<is maw Van Beieren in 1398 aan de Pentiers drto KVan
brood' »Pain") was toegestaan om ie bakken V™1116 of zwarte-broodon een wit brood
*Qlijk« aü" ,Ian lieverlede kwamen echter alle mo- • van brood in kwaliteit zoo ais
in ""«a m zwar« en de smaak van -j Volk in 't samenstellen der onderdeelen heeft van
af het zwarte en witte brood aanleiding gegaven tot 't maken en probeeren van:
heerenbroód, grove bollen, kropbrood, fijne bollen, weggen, beschuit, ellebrood,
turfj es, krentenbrood, keyzersbrood, poffen, mikken, profetenbrood, saucijsbroodjes,
enz. enz. tot het fijnste luxe-gebakje, te veel soorten natuurlijk om op te noemen.
De oude soorten echter, d.i. het zwarte en Het witte brood spannen bij 't algemeen
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gebruik echter verre de kroon, omdat het bewezen is, dat die kwaliteiten onder alle
volkeren den ïnenüch tot hieraan dienden als de voornaaamste doelen' van het
dagelijkpch' voedsel.
22 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 136. Pet. Kr. W. Neen. Het woord "ulevelke" is geen Limb. woord. Immers ook onze
Nederlandsche taal gebruikt het voor suikergoed in papier gewikkeld. Uit mijn
schooljaren herinner ik mij nog de afleiding ons door den leeraar gegeven nl. van
"Ollivella", een Spaansch woord. De Spanjaarden zouden de gewoonte hebben om olijven
in suiker of in chocolade in papiertjes aan te bieden. Dat was hun "Ollivella",
waarvan ons "ulevel".
No. 137. G. H. te A. De pijpen van uwe rookersclub "De Lange Pijp" zullen
vermoedelijk dan nog tot de oude Goudsche pijpen fabrieken behooren. Ja, in WEERT
(Limb.) heeft altijd een fabriek van aarden pijpen bestaan, maar op de eindjes of
hieltjes van die lange pijpen heb ik nooit een cijfer 5 zien staan. Dat cijfertje
droegen wel de echte Goudsche pijpen ter herinnering aan Govert Cinq, die het
initiatief moet genomen hebben tot het oprichten eer allereerste Goudsche
pijpenfabriek in 1655.
No. 138. (Dezelfde). U stelt mij inderdaad moeilijke vragen; maar ze staan toch wel
in verband met onze-Limb. volkskunde. Ja, het is waar, dat in Limburg hier en daar
nog bestaan uithangborden met "In het Zwijnshoofd" en "In den Zwaan". Waarom die
voorstellingen of namen? Ik zou u aanraden de boeken van Ter Gauw en Van Lennep na te
lezen. Daarin vindt u dat alles; hier zouden dusdanige beantwoordingen veel te veel
plaatsruimte innemen. Voeg er dit dan nog bij, dat Ter G. en v. L. niet vermelden,
nl. dat in de zestiende en zeventiende eeuw wilde zwijnen en zwanen eene gewone spijs
hier te lande waren, ook in Limburg.
No. 139. H. B., onderw. L. Het oude gebouw van den Voogd aan het einde van de
Voogdijstraat te ROERMOND was in 1400 al door een muur omgeven. In de Steegstraat
vond men toen ook lakendrogerijen. Die straat was altijd zeer stil en doodsch.
Ja, "Godsweerd" was ook een benaming voor het oude klooster "Emaus". Daarvandaan nog
de Godsweerderstraat, en direct achter dit klooster vond u het Begijnhof met zijn
onooglijke woningen. Deze zijn echter gelukkig onbewoonbaar verklaard, en als u weer
in Roermond komt, ziet u er misschien een aanbouw van nieuwe huizen. Zooals 't er nu
ligt, is het Begijnhof inderdaad eene wansmakelijke ontsiering van dit stadsgedeelte.
No. 140. G. W. te O. Neen, dat is alleen gedaan; om den monumentalen indruk der
binnenarchitectuur te verhoogen. Niet alleen te Weert en Roermond, maar ook in de St.
Mathiaskerk van MAASTRICHT heeft men de hardsteenen pijlers of zuilen van hun
pleiiterwerk ontdaan.
No. 141. Dr. J. t. V. Bij de herberg "De Nachtegaal" tusschen BAARLO en KESSEL vindt
u de Romeinsche begraafplaats. Van daar uit loopt de weg naar ROGGEL onder den naam
"Keizersbaan", zeer gemakkelijk te vinden. Er loopt nog een tweede baan van de groote
chaussée bij NEER langs het kapelletje ten Zuiden van het Bosscherhuis en zoo midden
door HEIJTHUIJSEN. Zij loopt langs Roerstraat, Leveroy en dan noordwaarts van Millert
naar den grooten weg ROERMOND—WEERT.
No. 142. (Dezelfde). De prent, die u mij toegezonden heeft, is een afdruk van eene
ets, schijnbaar zelf door Czaar Peter den Groote vervaardigd. Ik heb vaker gelezen,
dat hij een zeer handig kunstenaar op dit gebied moet geweest zijn. Wat er onder
staat, heb ik als volgt kunnen ontcijferen:
"Peter Alexewitz, de Groote Czar der Russen heeft dit met de naald op koper geëtst,
onder leiding van Hadriaan Schoonebeek tot Amsteldam den 1698 in sijn logie en
slaapkamer op de werf van Oostendisse Maatschappij".
No. 143. [ontbreekt klaarblijkelijk]
29 juli 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 144. A. V. onderw. V. — Ja, volgens de oude geschiedenissen werden ounze gewesten
ook door de Hessen wel meer bezocht. Men wil hebben, dat deze naam is ontstaan uit
Hassen en deze weer uit Chatten of Katten! Dat vindt men zoowel bij Caesar als bij
Tacitus. Volgens dezen zou hun naam uit den ouden hoednaam "Hatt" samenhangen, een
Engelsch woord. De Hessen waren "hoeden" ter onderscheiding der Romeinen, die
gewoonlijk blootshoofds liepen. Vooral gold de hoed als teeken der vrijheid. Slaven
ontvingen een hoed bij hun vrijlating en bij de Saturnaliën, wanneer algemene
vrijheid en gelijkheid onder de menschen werd uitgeroepen, ging geheel Rome onder den
"hoed". (Historie spreekt van Pileata Roma.}
No. 145. Dew?de — Tot de wapens dier indo-germaansche volksstammen (die zich ook in
onze gewesten nederlieten behoorden messen, spiesen en vooral aksen (d.w.z. bijlen
met lange stelen) zoodat velen nog altijd beweren, dat de naam Kelten samenhangt met
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het woord "aks" welke door dezen volksstam met Celt werd aangeduid.
De oude Kelten bewerkten als andere volkeren van het steenen tijdperk den vuursteen,
den Celt, en zij maakten daaruit bijlen Deze bijlen ook noemden zij kortweg Celte,
wat beteekende Steenen. Een kleiner werktuig met holfkrongvormige snede was het meest
geliefde Deze eigenlijke Celte werd later ook in brons gegoten. Met een dusdanig
wapen doorstak Pausanias den Macedonischen koning Philipus. En van hun Celt hun
nationaal- of volkswapen, ontvingen de Kelten hunnen naam, evenals de Saksen van
hunnen Sax (=oud woord van steen) en de Franken van hunne Franca (=spies) hunne namen
verkregen.
(Over 't ontstaan der wapens (d.i. familiewapens) hopen wij a.s. week een uitvoerige
bijdrage te leveren naar aanleiding eener herhaalde vraag.)
No. 146. H. H. onderw. K. — Ook u schijnt veel liefhebberij te toonen voor beelden
van heiligen in kerken, daar u er nu ook weer op neerkomt. Wat u uit de Maria-kerk te
Venlo daaromtrent mededeelt is niet juist gezien. Daar vindt U de attributen der Vier
Evangelisten achter elkander geschilderd. De Kerkvaders kenden aan deze Evangelisten
vier attributen toe die men in oude kerken niet alleen, maar ook in nieuwe kan
aantreffen in hout gesneden, in steen gehouwen, op wanden geschilderd of aangebracht
op doopvonten, kerkramen, miskelken enz. Mattheus begint zijn Evangelie met het
geslachtsregister, waaruit de menschelijke afkomst van Jezus blijkt. (U zag immers
Matth. met open boek en Jezus aan zijne voeten). — Marcus met den prediker der
Woestijn. Lucas met het verhaal van den tempeldienst. Johannes met de inleiding op
zijn betoog omtrent de Godheid van Jezus. Aan Matth. kwam dus de mensen toe, aan
Marcus de Leeuw, aan Lucas de Stier (U vond immers een stier aan zijn voet en aan
Johannes de Arend (daarom de door U geziene vogel.)
No. 147. Wilh. v. O. Br. — Het beroemde boek van P. Genard, waarin ook over den
oorsprong onzer provincie Limburg wordt gewag gemaakt, heet "Anvers a travers les
âges." Het bestaat uit twee lijvige deelen, en is voorzien van zeer interessante
gravuren en prenten. In Belgie is het uitverkocht. Hier te lande ook. Ik bezit een
stel, en kunt u bij mij inzien.
No. 148. Mej. Verh. R. — Ja, St. Christoffel wordt gevierd op 25 Juli, in Roermond en
elders. Wij hebben het over hem gehad in een paar vorige nummers Limb. Koerier.
Abonneert u op dit blad, want wij krijgen nog meer beschrijvingen van Heiligen en
Kerkpatroons Heeft U nog nooit een beeld van St. Laurentius gezien?. Gaat in de buurt
— Maasniel — maar eens kijken, daar vindt u hem met zijn vuur-rooster in de kerk en
voor in den torengevel.
No. 149. F. H. te H. onderw. — Zooals uit de schrijfwijze blijkt zijn die
spreekwoorden eigenlijk Sittardsche boerenregels:
1. Is den ouws ouch kaaf, braik dien sjüer nijet aaf.
2. Es öt op Maria ziep rägent, rägent öt zös wike.
3. Um Sint Jacob en Sint An, is öt koùre in de sjüer of in de ban.
Letterlijk vertaald dus: Is de oogst ook kaf, breek uw schuur niet af.
2. Wanneer het regent op Maria bezoeking (2 Juli) regent het zes weken.
3. Met St Jacob en St. Anna (26 Juli) moet het korn of geschuurd (=in de schuur) zijn
of en schoven liggen (gebonden.)
No. 150. Hendr. P. te Sw. — Uit de doos met roode Limb. lakzegels is niet veel sekuur
te herkennen. Dank u voor de toezending. Het zegel waarop 1476 staat, en in 't midden
van een door vier halve cirkels gevormd vlak, een rechtstaande Bisschopsstaf,
waaromheen een koord of lint is geslingerd, vastgehouden door een uit 't midden van
den rechter halven cirkel komenden arm met links van den staf een zespuntige ster,
met het randschrift: S. Scabinorum de n.... moet het gemeentezegel van Neeritter
verbeelden. Dat van 1384 met doorsneden schild boven een tweestaartigen leeuw ten
halven deele uitklimmende; onder vier plantenstengels uit de punt van 't schild
schietende, rondom het schrift: S. Scabinorum de Weide, is van Stevensweert.
No. 151. J. M. te M. — Ja, als u soms van boeren of eenvoudige menschen in de
omstreken van Maastricht nog hoort gewagen van Treeg of Treech, van Triohterweegske
of Treechterweg, dan kunt u denken dat die benamingen nog in verband staan met de
oude Fransche of Waalsche namen voor Maastricht n.l. Treict, Treit, Trect. In de
middeleeuwen noemden de Nederl. deze stad nog Tricht, Trecht, In 't latijn Trajectum.
29 juli 1922 HET ZOUT IN ’T VOLKSGELOOF BIJ ONS EN BIJ ANDEREN. LX.
*n onze vorigs bijdrage hebben wij aangetoond "oe van oudsher het brood, als
voornaamste volks voedsel, van groote beteekenis en invloed was, en kelken eerbied
men er voor koesterde. Maar wij Wenschten tegelijk naar voren te brengen, dat ook het
zout niet minder in aanzien was. Grimm. W'jst er ons reeds op in zijne bekende Sagen
(Zie '£o. 572). Daarin zegt hij: "Brot und Salz segnet Gott". in Aken en ook in de
omstreken onzer Limburgsche plaats Vaals hoorden wij eens vertel en, dat daar nog
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menschen zijn, die gelooven, dat men voor elk verknoeid, weggeworpen of nutteloos
verspild korreltje zout één dag langer in ket vagevuur moet brijven. — Nog zijn er
voorbeelden aan te halen, dat reeds in den ouden "jd het brood en het zout, als de
twee kostelijkste gaven van God, bij elkaar werden genoemd en jF.ell"s bij elkander
behoorden. (Zie onze mededee ljng over den koek dör Romeinen). Een kennis van ons,
die Rusland bereist, vertelde ons, dat daar in sommige streken aan jonggehuwden brood
en zout worden ten geschenke gegeven. Een Limb. priester, woonachtig in Denemarken
vertelde mij eveneens, dat daar nog door velen op de nuchtere maag brood en zout
wordt gegeten, joet bedoeling tegen ziekte te blijven gevrijwaard. ook weten wij, dat
er Limburgers te bedevaart Sagen naar het klooster Affligem, en brood en *out
meenamen om van een of andere kwaal gelezen te worden. Ik herinner mij nog in onze
dagbladen in 19C2 te hebben gelezen, dat, toen de Deensche Prins Christiaan met zijne
familie in Aarhuis in Jutland aankwam, de bevolking hem alvorens deze 't slotplein
betrad, brood en zout aanboodj in den vorm van een koek, in welks mid «en een gevuld
zilveren zoutvaatje stond. Aan de overzijde bij onze Oostelijke naburen, vernam ?*
eveneens (ik van een te Waldfeucht) dat vroeger eenige Duitsche burgers zich te zamen
voegden om op 1 Januari hunnen keizer brood en zout aan te bieden.
Van het zout wordt gezegd, dat het allerhande krachtige eigenschappen bezit. B.v.
zout zoude Allerlei booze machten, zelfs heksen kunnen verwijven. Toen St. Hubertus
eens door booze geesten werd aangevallen, wierp hij hen met zoutwater, en aanstonds
gingen de vlegels op de klucht. _ En weet den lezer wel, dat in onze Provincie
Limburg nog menschen zijn, die vooral zout in eene nieuwe woning brengen, desnoods *n
een nieuw of pas gegraven waterput, bij wijze Van inwijding, met den wensch, dat
daaruit (uit "en put) nooit ziekte-aanbrengend water zal te 'Oörschijn komen. Dat men
in Noord-Limburg op Velö plaatsen op Nieuwjaarsmorgen, alvoresas t water van het jaar
te scheppen, een hand•ol zout in den put werpt, hebben wij nooit kun *en
constateeren, hoewel 't tegenover ons is belWeerd geworden. Dat aan het zout in onze
jeugd ai een zekere kracht of macht werd toegeschreven, weten wij als kinderen uit
het grapje, dat men ons aanried de musschen of andere vogeltjes fut op het staartje
te strooien, om ze te kunnen *angen. Toch ging men met de macht van het *out te ver
in vroegere tijden. De grappen sloegen «ver naar het bijgeloof. Wij lazen, dat
voorheen in Frankrijk bij het bouwen eener nieuwe brug *out door de metselkalk werd
gestrooid om tocyenaars te verhinderen te brug te betreden en waardoor onheil te
veroorzaken, en dat daar alle boerenvrouwen drie kruimels brood en drie korrels zout
in de kam wierpen, alvorens te boteren. «fij merkten wij ook in Limburg meermalen
yroe £=r op, dat er menschen 'waren, die eemge korlil Zo.ut in de melk wierpen, welke
men aan een ***e te drinken gaf en dat wel met de bedoeling g£LK2elf niet die ziekte
te krijgen. Of 't nóg in Limburg bij enkele boeren geschiedt, vernam £ Piet meer,
maar in Noord-Brabant wordt nog £"«ochte koe, alvorens zij uit den stal wordt
weggeleid, zout op den rug gestrood, terwijl men Cpnleuw aanarekocht stuk vee zotit
tusschen de Kewl"? strooit. Bij voorkeur gebruikt men daartoe Clnn d 20ut- en de
wi,ding van dat zout moet dan St t Vinden oP de Quatertemperdagen, of op Kt¥«ar?.usSt. Antonius en St. RochusVan Sewl]d zout, vaak met gezegend biood men het stalvee te
eten, om het voor hekSen en besmettelijke ziekten te vrijwaren WbL ] llet dooPen der
klokksn werd - ook m *ei£ S " vroeg«r zout aangewend, hetwelk ge, Bchen Wer(l in het
water, waarmee zij gewas- K^Pene/den- BiJ onze westelijkeJbUrnlnaam 'de kinderen, die
aan de zoogenaam- W'Sue-Miektß" lijden een kleine hoeveelheid «derf ?* in een zakje
op de borst, terwul weer tige een Wkje van een hartwo' in een linnen lapje #enaald' P
oudste tijden niet alleen maar 0* als symbool van vriendschap eni trouw, aat bü o5
van vrede. Hieruit is 't te verklaren W geheiH 6, Romeinen de tafel eerst als gedekt
beschouwd, ate het gfflßlflajasl vat er op stond. Eigenaardig was dan ook het gebruik
van eertijds, daarin bestaande, dat het hoofd des huisgezins het zoutvat op tafel
zette, terwijl hij daarbij deze woorden sprak:
///
5 augustus 1922 FAMILIE-WAPENS. (Beantwoording der vragen).
Eéne vraag, welke wij geen nummer zullen geven, hebben wij al voor langen tijd
teruggelegd. De reden daartoe is, dat wij maar al te vaak over dat onderwerp werden
aangeschreven, en wij daarom ten slotte het plan opvatten er eens uitvoerig op terug
te komen. De bovenbedoelde vraag van oen Limburgsen Hoofd eener school luidde: "In
onze provincie bestaan een zeer groot aantal familiewapens, ook onder niet-adellijke
families. Kunt u ons iets verhalen over den oorsprong dier verschillende
familiewapens?"
Het is niet zoo eenvoudig deze vraag naar den zin van den belanghebbende te
beantwoorden. Maar wij zullen naar een algemeene oplossing zoeken. Vooreerst: Wat is
een wapen, als hier bedoeld? Een wapen is een onderscheidingsteeken voor personen,
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geslachten, plaatsen (d. i. dorpen en steden), gewesten, zedelijke lichamen
(corporaties). Het eigenaardig kenmerk van een wapen is, dat het overgaat op den
rechtverkrijgende van den eersten bezitter en dus in vollen zin erfelijk is. Een
onmisbaar vereischte van een familiewapen is, dat het onderscheidingsteeken in een
schild zij geplaatst, en dat beide van kleuren zijn voorzien. Deze wapens behoefden
geenszins door overheid of van regeeringswege verleend te zijn, want in de
middeleeuwen (dat is de tijd van het ontstaan der wapens) en nog lang daarna,
beschouwde men het als een natuurlijk recht, dat ieder vrij mensch een teeken mocht
kiezen om zich van anderen te onderscheiden mits hij zijne keuze niet bepaalde op
dat, hetgeen een ander reeds vóór hem gekozen had. Ook staat er onder de menschen nog
altijd een dwaling, die ten opzichte der familiewapens zeer algemeen wortel houdt. En
wel deze: velen beschouwen namelijk een familiewapen als een bewijs, tenminste als
eene vermoedelijke aanduiding van adeldom. Geen meening is meer van grond ontbloot.
Het bezit van een wapen (familie-) g? zelfs geen presumptie van adel, want het g? der
wapens, door onadellijke geslachten gevoerd is verreweg grooter dan het getal der
familiewapens van adellijke familiën. Ook onze provincie Limburg telt tientallen van
oude familiewapens en weinige Nederlandsche familiën, die op een deftigheid of
voornaamheid aanspraak maken zijn zonder wapens, en zoo is 't ook in alle andere
landen. Onder de koesterende zon waarheid tijdens het vroegere republikeinsche
bestuur in ons land, waar men van herauten noch heraldieke colleges wist, zijn de
familiewapens als champignons opgeschoten, en in vele geslachten, adellijk of niet,
erfelijk geworden. Zij zijn daarom niet minder echte en werkelijke wapens, blijven
onderscheidingsteekenen der geslachten, die er zich van bedienen. Alleen — zij zijn
niet officieel erkend. Dit voorrecht genieten alleen de adellijke wapens zooals een
koninklijk besluit ze noemt ofschoon de rede ons zegt, dat wel geslachten maar geen
wapens adellijk kunnen zijn. De wapens der adellijken zijn bij den hoogen raad van
Adel geregistreerd. De overige worden officieel geïgnoreerd.
Wanneer zijn nu die familiewapens ontstaan? Met juistheid valt dit niet te zeggen.
Leest men de oude schrijvers, dan vindt men in hunne boeken overal phrasen, die ons
bewijzen, dat de krijgslieden in den regel hunne oorlogsschepen met teekenen en
beelden versierden, welke s ?tijds in de metalen huid van dat schild gegraveerd en
andermaal in kleuren daarop geschilderd waren. Doch deze teekens, waarin velen de
begin?len der familiewapens zagen, waren willekeurig en veranderden naar de luimen
der bezitters. Zelden gingen zij van ouder op zoon over en weinig of geen voorbeelden
vindt men, dat zij tot erkende onderscheidingsteekenen van bepaalde geslachten
gediend hebben. Daarom kan ik ook niet in ?deelen meegaan met de historische
uitspraak van zoovele Duitsche schrijvers, die het thans bestaande familiewapen
eenvoudig alleen laten ontstaan uit de vorenbedoelde krijgsmans-schilden. Een kiem
kan daarin geleefd hebben, maar eigenlijke familiewapens zijn eerst langzamerhand tot
ontwikkeling gekomen. Het is beter aan te nemen, dat de liefde en de zucht tot pracht
en weelde der middeleeuwen en de invloed der ?derzeden de kiemen uit hare sluimering
hebben opgewekt. En dan is er nog eene andere, zeer gewichtige oorzaak aanwezig tot
het aannemen van familiewapens als erfelijke onderscheidingsteekenen, behalve de
liefde tot pracht der middeleeuwen, en behalve den invloed der aparte teekenen op de
schilden der krijgslieden uit de oude tijden.
En hier bedoelen wij de zoogenaamde merken of merkteekenen, in Duitschland genaamd
"Ha? marken"; in Engeland "merchants marks". Het waren in den ouden tijd te teekenen,
die op roerende en onroerende goederen werden aangebracht. Uit een geschiedkundig
onderzoek toch is gebleken, dat het gebruik dier merken bij de Germaansche
volksstammen tot in de grijze oudheid opklimt.
De merken, die menigeen op grafzerken, kerkvloer-steenen, oude naamsche grafsteenen,
oude gebouwen zal hebben opgemerkt, zijn eenvoudig meestal rechtlijnige figuren, in
de gedaante van rechtstaande strepen, weerhaken, rechte of dwarse kruisen, enz., die
eerst later, toen het moeilijker werd een bepaald eigenaardig teeken te vinden,
ingewikkelder en meer samengesteld werden. Dergelijke teekens lijnen en merken vindt
men nu nog in vele familie-wapens. Die merken bezitten eene onmiskenbare gelijkenis
met het oude Noorsche runenschrift, dat ook meestal bestaat in eene loodrechte lijn
met zijstreepjes, die onder verschillende hoeken van haar uitgaan. Evenwel is die
schijnbare overeenkomst waarschijnlijk een gevolg van de omstandigheid, dat de rechte
lijn met de onvolkomen werktuigen van den voort? het gemakkelijkst was te maken. Wij
zoude diverse voorbeelden van die oude teekens en merken kunnen toonen, maar daarvoor
zouden aparte cliché-afdrukken noodig zijn. Maar ook zonder dat blijkt uit het oude
Noorsche recht der 12e en i3e eeuw, welk groot gewicht men aan die merken hechtte,
Ieder veehouder was verplicht zijn vee met eenzelfde merk te teekenen en zich, zoo
men een erfelijk merk bezat, daarvan te bedienen. Had men een merk uitgekozen, dan
behoorde dit aan een zeker getal buren bekend gemaakt te worden en niemand mocht een
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merk uitkiezen dat reeds bij een ander in gebruik was.
Het zijn deze merken nu, die er ongetwijfeld veel toe hebben bijgedragen het bedoelde
gebruik te ontwikkelen, nl. om familiewapenen aan te nemen voor bepaalde geslachten.
En in den riddertijd bij het gebruik der gesloten ridder-uitrustingen werden deze
herkenningsteekenen ook noodzakelijk, te meer, daar de strijdende partijen in hun
ijzeren dos bijna niet van elkander te onderscheiden waren. Daarom droeg toen elk
zijn wapen op schouderplaatjes over het harnas. Later droeg men die plaatjes aan den
gordel, gedurende de kruistochten werden de schilden ermee versierd, waardoor er
wapenschilden stonden. Zoo werkte vooral de mode mede om de wapens ingang te doen
vinden.
In de dertiende en het begin der veertiende eeuw stond de wapenkunde op het toppunt
van bloei. Doch gedurende de zeventiende en achttiende eeuwen, toen men voor de
geschiedenis de middeleeuwen de diepste verachting koesterde en de klassieken als de
eenige leermeester van het Schoone aanbad, kwam de wapenkunde in verval, en deze
gedenkstukken der middeleeuwen werden meestal vernield.
In de laatste eeuwen is de kennis der wapenkunde of heraldiek wederom een onderwerp
van studie geworden.
Ook in onze provincie Limburg hebben tal van familiën een wapen. En daaronder zijn
zeer mooie schilden. Het is niet doenlijk èn kleuren èn voorstellingen daarvan in een
courant af te drukken. Doch zijn er families, die gaarne een of ander twijfelachtige
wenschen opgehelderd zien, zoo zijn wij gaarne bereid, zooveel in ons vermogen is,
hen daarmee van dienst te zijn.
5 augustus 1922 (No. 3). Het Hart in het volksgeloof bij ons. LXI.
en bij anderen.
Wie onzer kent niet het hart van banket, van marsepijn, van koek, van suiker, van
chocolade bij gelegenheid van Sinterklaas? Wij allen zijn immers kinderen geweest, en
zelfs de grooteren zullen niet durven ontkennen, dat zij dan goeden Sint wel eens als
"postillon d'amour" zullen hebben genomen om 't hart van een ander te winnen door
ruiling met een der bovenstaande harten. Toch is dat niet de oorsprong van het
"Soekerhert" voor de(n) een of andere(n) "soekere". Die oorsprong ligt dieper. Laten
wij liever eens naar symbolen zoeken. Als zoodanig heeft het hart zijn oorsprong in
Egypte. Vandaar verspreidden monniken het over Italië. Zoo kwam het in Duitschland,
naar België, Nederland, dus landde ten slotte ook in onze Zuidelijke provinciën,
waaronder ook ons Limburg, en zoo komt het hart natuurlijk in diverse vormen voor,
zelfs als "vlammend hart", wat het vuur der ziel moet symboliseeren. De Egyptenaren
begonnen met het hart in den vorm van een reuk-kruikje als een amulet te dragen, aan
ketting, aan armband, om den hals, alsmede op het hart. En wat is bij ons daarvan
overgebleven? Wel eenvoudig alle hartjes van goud, van zilver, van edelsteenen, van
elfenbeen enz. als halssieraad of als de zoogenaamde "bedeltjes" aan der meisjes
armbanden.
En ons katholieke, dankbare hart deed meer. Het wilde zijnen vorm behouden, het wilde
worden niet alleen een symbool van erkentelijkheid tot God voor het vele goede, maar
het werd daardoor ook een symbool van liefde tot God. En gaat zien over de heele
katholieke wereld, of gij er in de kerken niet aantreft de kostbare votief-harten,
neergelegd als dankoffer aan de voeten der H. Moedermaagd, zoowel als aan de voeten
van zoovele bijstand verstrekkende Heiligen.
Dankbaar voor en gelukkig over de grootsche stichting der Jezuieten orde draagt
Ignatius het vlammende hart op zijne hand. Dankbaarheid voor de buitengewone en
bovennatuurlijke gaven Gods, hun uitgedeeld, geven de beelden van de groote Theresia
van Avila en van den H. Augustus te kennen, door het dragen op hunne handen van een
"vlammend hart".
Maar ook, spreken er niet heele boeken uit één beeld van Jezus met het Heilig Hart?
De ouden, de heidenen, de ongeloovigen, och armen, zij wisten niet beter, en wij
hebben medelijden met hen. Zij offerden hun goden zoowel menschen- als dierenharten;
de vermogenden konden zich deze luxe permitteeren. Maar de arme Egyptenaren offerden
afbeeldingen van harten in steen, en vooral in deeg en van koek. Eveneens de oude
Romeinen en Grieken.
De leer der goddelijke openbaring, die ons ontegenzeggelijk eenmaal een leider den
Christus, moest brengen en gebracht heeft, en met Hem het schoone christelijk geloof,
dat op zijn beurt weer de beschaving over het menschdom bracht, en ten slotte als
triomfantelijke eindstellingen de christen toeroept: "Kom tot Mij, toon Mij uw hart,
en Ik zal u het Mijne schenken", oh, zeggen deze weinige woorden niet alles, wat in
het hart kan opgesloten liggen?
Tot zoover de beteekenis van het hart voor ons en voor onze geloofsgenooten over
geheel de aarde. En die beteekenis is zoo diep bij het volk gaan inwortelen, dat zij
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nog in onze eenvoudige, naïeve zich nooit verloochende folklore blijven voortleven.
Immers, waar thans ook al bij de overgroote meerderheid van het volk de feitelijke
reden niet meer bekend is, waarom het hart wordt nagemaakt in gebakvorm, in zilver of
goud, en zóó gegeten of ten geschenke gegeven, en de geloovige, zoowel als de
ongeloovige daarin nog een symbool van liefde en verknochtheid ziet; waar de tijd het
geloof en de beschaving zelfs de herinnering aan de heidensche geschenken en
gewoonten hebben weggevaagd, daar is tot op den huidigen dag, al is 't dan ook bij
gelegenheid van huwelijks- of andere feesten nog bij ons het hart in gebak- of
anderen vorm altijd een gewild artikel en een begeerd geschenk. Gods beginsel en de
kerkelijke geschiedenis verloochenen zich niet.
11 augustus 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (BEANTWOORDING DER VRAGEN.)
(Vijf vragen wegens anon. onderteek. gaan wij voorbij).
No. 155. Sch. te W. Wij hebben van de door u bedoelde oorsprongverklaring van 't
dorp, of beter den naam GRATHEM niets gezien. Wij zouden denken, afgaande op oude
cijnsboeken en rentelijsten uit de 13e en 14e eeuw, waar wordt gesproken van "gerade"
en "gerathe", dat die dorpsnaam door den invloed van 't voorgeplaatste "ge" eene
verzameling of vereeniging van "rode's" of "roede's" moet beteekenen, in verband
staande met kleine uitgerooide velden dus zijnde eenvoudig hetzelfde als "rode".
Dialektverschil maakt in den loop der tijden van het "g?ode" ook geroth, gerath,
geraeth, great. graeth enz Heim (em) en (hem) zullen wij wel net behoeven te
verklaren.
No. 156. Dezelfde. Zoo is 't ook gesteld met ROTHEM. Rot is hier niets anders dan 't
oude "rode", voorkomende in duizend plaatsen zoowel hier als in 't buitenland, en
gevormd uit het oud-Duitsch "riutan", dat roeien, uitroeien beteekent. Rothem
(Rotheim) moet eens een huis zijn geweest, gelegen aan een uitgeroeid en vruchtbaar
gemaakt land, misschen bij 't ontstaan van 't dorp het huis van den uitroeid zelf.
No. 157. A. G., ondw. M. Of het spreekwoord "Hangen heeft geen haast" uit eene Limb.
geschiedenis zijn oorsprong heeft, kan ik u niet zeggen. Ik heb daarover nooit iets
gelezen of gehoord. Dat het afkomstig is van iemand, die naar de galg gebracht werd,
is best mogelijk, maar het juiste van deze zaak mede te deelen, laten wij aan anderen
over. Mogelijk weet een of ander lezer van de L. K. er meer van. Toch vermeen ik 't
van Hollanders ook meer gehoord te hebben.
No. 158. "Det is allemaol mer lari", voor "dat heeft alles niet veel te beteekenen of
heeft geen zin, geen waarheid". Wij vinden bij Delfortrie: Laer (kil) allem. leer;
flam. leeg; franc, vide; Lari vieux allem.; leer, flam. ledig, leeg, ijdel.
Bij De Corswarem vinden wij ook voor zijn verkaring van Lancklaer, dat dit laer ook
de beteekenis heeft van terrain inculte; terrain vague.
No. 159. V. H. te G. Hoe oud het Limb. en Brab. beugelspel is? Wie zal 't ons zeggen.
Dat het al zoo ongeveer 400 jaren in Limburg gespeeld wordt, kunnen wij constateeren
uit een oud geschrift, waarin vermeld staat, dat in 1553 de burgemeester van VENLO,
"ain Loey Spelttemecker betaalde VIII pair cloet op die buegelbaenden dat pair ad 11
rijder".
No. 160. P. Kreemers, onderw. Eijsden. Ik dank u voor uwe interessante mededeelingen
over gebruiken etc. in. EIJSDEN. Zegswijze "Dn ouwe zien groeter" enz. wordt door
heel Limb. in de diverse dialecten gebezigd. Ook in vele plaatsen v. L. wordt die
andere uitdr. voor iemand die rechtop loopt, gezegd. Op de eene plaats heeft zoo
iemand een paraplu, op de andere een stok of een boonstaak ingeslikt. Gebruik bij
huwelijk wel der vermelding waard. Mag ik u verzoeken geregeld uwe bijzonderheden te
zenden? Dank!
12 augustus 1922 Over Limburgsche Volkskunde. WITTE VROUWEN. LXII.
Indien wij met meer dan erna in dit dagblad hadden mbÏÏueven over 0. L. V.
Hemenvaart. den .ekenden Maria Kruidwisch-dagof 0 Kmidwijn op 15 Aug., dan zoude.dit
kerkelijk feest voorzeker in dit beurt zijn. In herhalingen vallen door een schrij
ver is echter nooit aangena-un voor den iczer Wy zullen £ daarom h!er hebben over een
ons meermalen gestelde vraag wat wy zoo £**& over de "Witte Vrouwen", "Witte "Witte
Juffers", "Witte Wieyer", waarover on- Z3 Umburgsche voorouders bij voorkeur
gew<*agüen. Ook die vraag is weer niet met een paar zinnetjes te beantwoorden. Wre
zullm oerst vertellen, wat de oude Welters daarover mededeelt in Zijne Limb. verhalen
legenden, sagen enz. Sprookjes over de Witte £»• 1'er,, zijn oqk in Limburg niet
schaarsch. m vertoonen zich gaarne bij warmen zonneschijn en helder amóiüicht aan
jonge schaapherders en koewachters, kammen hare lange haren of wasschen en tooien
zich, klopper, vlas, hekelen en apinnen, en wjijzen, met den voet stampend, de
ïiekken aan, waar verborgen schatten liggen bedolven. De "Witte Juffer" laat de
menschen die haar ongetergd laten ongemoeid. Wie haar echter Qijnacht of bespot,
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straft zij. En meteen geeft hij een lang verhaal over de "Witte Juffer" van het
"Gebroken Slot" bij Grubkenvorst in de 17a eeuw, en zegt ons, dat het inooie vrouwen
waren in sneeuwwit gewaad, of in half witte en zwarte kleedij, met gele of groene
schoent>es, aan de zijde latende bengelen een bos sleutel?, of dragende een mandje of
korfje met beerlijko vruchten. Zij wonen in heuvelen en oude ruïnes of vervallen
gebouwen. Zja danser* in. den Kerstnacht op de grafheuvels der kerkhoven en
verschrikken of plugen de familieleden. En hoc komt het volk nu aan de geschiedenis
dezer vreemde dames? Dit geloof aan de witte vrouwen lehoort tot de overblijfselen
van de Heidensche godsdienstleer. Eigenaardig, dat de boeren of de eenvoudige
landslieden altijd wijven zagen en nooit kerels. Maar — geen volksstam voerde dan ook
de eerbied voorde vrouw tot die hoogte als de Germanen. Geen vrede of oorlog werd
door hen aangegaan, zonder hunne priesteressen te hebben geraadpleegd. Men heeft van
haar gesproken uok in het buitenland. Dc Duitscher noemde ze Weisse Braven en de
Franschman sprak, van de Dames Blanches. Immers wit was ook de kleur der goede
geesten, en zwart was uit den booze. Met de Noorsche Alven hadden onze "Witte Wiever"
verrassende punten van overeenkomst. Beiden hebben zich tot na de dagen der Fransche
omwenteling weten te handhaven. Tegenwoordig zijn ze echter overal verdwenen, dank
zij den gelukkigen invloed van geloof en beschaving. Daarom zal het wel zoo heel lang
niet meer aanloopen denken wij, of het is met het gespook en geheks eenvoudig
afgeloopen. Er zijn vele sprookjes die gewagen van de Witte Dames. Er worden
ongelooflijke dingen van haar verteld. Gewoonlijk evenwel in gunstigen of
guitachtigen zin. Ze hielden wel van kattekwaad. Nu eens lezen we van een Witte
juffer Well die tegen den dageraad zat te spinnen bij een stuk linnen, dat ze overeen
stuk weiland had uitgespreid om te drogen. Een boer van Bergen kwam er langs, raapte
een handvol korrels van den grond, en zie — toen hij thuis kwam waren het
goudkorrels.
Een andermaal wordt er verteld van een armen nerder, bij Neeritter, die zijn schapen
weidende aan t "weikesbrókske" (=een brugje over 't walletje) bij de deur van 'i oude
kasteel een .Witte Joffer" zag zitten. Vóór haar lagen op een witten doek
vlasbolietjes, welke op 't punt waren open te gaan. Hij neemt een handvol van deze
lolletjes op, leg ze daarna wederom op de oude piaatp. en — terwijl de witte maagd
hem met vriendelijke hukken aanstaart, voelt hij opeens iets üneliends aan zijn voet.
3Jij trekt zijn Klomp UJt.en, jawel, daar rollen korrels lijn goud over zijn handen.
Ook. snoeplustig vooral waren de "Witte Wievei . Hij Venray waren ze op een
boerenhofstede ües naclits op zekeren keer de aan 't houten pamnd hangende worsten en
hammen ter dege aan * inspeeteeren. Zij zaten in een groepje om den cuscü, smulden
dat het een aard had, dronken volop melk, stalen een "klot" boter, en poetsten toen
de plaat. Dit feit heeft zich ook afgespeeld in 77 * *leerJo, Heijthuijsen. In Thorn
zate» zij 0p een zekeren nacht 12 uur in een oude brouwerij om ven brouwketel, en
dronken zoolang-uit het heei "J£ gistende nat. dat ze op 't laatst niet meer kon" De
brouwer was daarom des morgens lane Hm Br)ed8r)ed Lü sprekei'. do€h QiJ deed daaraan
niet korn(In,Noderweert hadden *» de« nachts dn betooverd. en moeder de vrouw kon r>w
Kaïn krijgen. In Echt waren ze op zekeren nicht midden op 't marktplein bezig een
lustag waiS te dansen, want op muziek en zang warep zomer gesteld. Zij gingen van
daar in v ei even buiten het dorp het daüspaitijtip'l™?««? en de boerenmeiden en
knechtaSËÊn^f^f1 SSS \]feto™ den aSandeX": (Zeker 1n kria«f\doar * & bedauwde gras
jfeher een voorteeken van een vruchtbaar >"Og werd ens door ouden van iaren Wn J , 7
de boer van een erf onder Helden een,,??' dat "wiue Wiever" op hem af. Gelnkkioi,"/7 »'o<* een goed glas gedronken daar fien voruf ha* Stje had placts gehad- Het
Helde'sch £ had hem durf gegeven en hij riep opfi •
"Witte Wieve, 'g höb gein lust Laot midi daarom mer met rust Laot mica door, ieh
rioi galop' Al mot het recht cuver eure kop" Wltte JÖlTeri Wa?en cchtcr ]«ng niet ge.
rieSl an ucze & "Wacht Üan even" toö hem toe' iatdat we oeweij schoebant - wegeknoopt
en oe daaraan gehangen höbbe i" hit TfUervan moes£ de üeteuterde man niets heb. ufir
Hlj r£ei iv vollen gaIoP lieen, en 't scheelde wunig) 0f de kranige witte dames waren
op zijn i-aarct gesprongen. f-en ander voorbeeld. Een knecht uit Sevenum gmg met zijn
baas eene weddenschap aan, dat hij in het holst van den nacht naar Horst zou gaan en
daar de Witte Wijven zou wakker maken en Pmgen. Zoo gezegd, zoo gedaan De boer gaf
hem zJJn Paard, en toen de maan achter Sevenum was opgegaan, reed de flnjaaSChrokijen waagjUais,. spoorslags naar die gevaarlijke plaats. Met stoute ijand
boorde hn een puntig ijzer in een der heuvelen (verblijfplaatsen aldaar) en wilde
juist een uitdagende uitdrukking bezigen, toen plotseling allo VUtte Ju.ters
opsprongen, en den vermetele te lijf gmg3n. Ze vervolgden hem niet allerhande
keukengereedscüap, tangen, potlepels, zelfs met bijlen. Hij natuurlijk er van door.
en beenen wemaakt van jewelste. Zondjr ongelukken bei- ikie hij ten slotte de woning
zijns meesters, trok de deur achter zich toe, en grendelde haar. Maar het was hoog
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tijd ook. De Witte Joffers zaten htm zóó dicht op de hielen, daf een van haar mat een
tiyi naar hem wierp, zoodat de splinters 'an »•; deur vlogen.
Ten slotte nog een sprookje over de snoep!u-1 der Witte Wijven. Het was nog in den
goeden ouden tijd, toen de boeren in Noord-Limburg hun eigen brood bakten, eagen
linnen maakten, zelfs hun eigen sooit bier brouwden. Nu gebeurde het, dat een boer
des morgens een gedeelte van 't brouwsel miste, al herhaalde malen. Dat » erd toch
een raadsel. De deuren w&rwi goea gegrendeld en de schoorsteen was dicht gemaakt. De
knecht hot het er evenwel niet bij zitten. Deze wilde er meer van wetn. Hij liet zich
tegen "bèdtied" in een "boes" (bos) stroo binden en zoo overnachtte hij bij den
brouwketel. En jawel — nauwelijks had de klok twaalf geslagen of zie, daar kwamen de
Witte Wijven door "bet sleutelgat en de reten van den zolderplafond aansluipen. Zij
schaarden zich om den brouwketel en hadden reeds aanstalten gemaakt om beur maag eens
ter doge te voorzien, toen er opeens beweging in de bos stroo kwam en een dikke
knuppel met een paar menschenbeenen daaruit staken Hierover verbaasden zich de Witte
Wieve zoo hevig, dat ze één, twee drie het hazonrad lozen en hal? over kop naar hare
haardsteden in de hei-heuveLm terugvlogen.
Zoo worden rr honderden sprookjes "ver rlï witfe dames verteld, het no;? al aardijrer
en guitiger 'Jan het andere. _ Ten opzichte van den oorsprong rn.-rer witte
jpfjfcrspoken kunnen wij mededeelen. dat zij veel nvere.enkcmfrt hebben roet de
Bchriksrodinnen der Germaansche en Skandinavische fabeUecr.
18 augustus 1922 Over Limburgsche Volkskunde (Beantwoording der vragen.)
No. 161. Will B. te 's-H. U heeft in Holland dat opschrift op een heel oude boerderij
zien staan? Maar ik geloof, dat U het verkeerd uitbeeldt, Het zal wel moeten luiden:
Seer SUBIIT
IST Mensche TIIT
En die oude boer had dan gelijk. Want het kan "seer subiet" met iemand gedaan zijn,
of der menschen "tied" kan zeer kort zijn.
No. 162. – H. Br. te W. Ja,er komen gedurig vragen over wapens-oorsprong en
verklaring.
Maar U moet toch niet denken, dat wij alles weten. Het "aut nunc aut nunquam" staat
volgens de geschiedenis op vele oorlogsstandaards als devies of wapenspreuk. Het
beteekent "nu of nooit". Of er ook families zijn, die het dragen, kan ik u niet
zeggen. De familie van Ryckevorsel van Kessel schreven in hun wapen: "Condit opes
virtus" of: "deugd gaart schatten". De Geloes d'Eysden: "in hoc signo vinces"- in dit
teeken zult gij overwinnen". Familie Michiels van Kessenich "Alles door en voor den
Koning".
No. 163. – A. te S. Ja, ik weet wel dat LIMBRICHT een zeer merkwaardig dorp is op
oud-historisch gebied. Ik heb daar al zoolang werk van willen maken, warover U
schrijft. Maar de tijd ontbreekt mij. Toch kunt U over een en ander al veel lezen,
als U event. "De Maasgouw", Jaarg. 1896 kunt bemachtigen. Daarin heeft de Flament het
over Limbricht.
No. 164. – G. V. te K. Ik zou denken, dat de naam Andriessen, Andriessens en
Driessens inkortingen zijn van Andries-zoon; Mertens van Maarten; Coppens van Jacob;
Stevens van Stephanus; Nijssen van Dyonisius; Bouwens van Boudewijn.
No. 165. – H. B. te V. – U is inderdaad eigenaardig. Hoe kunnen wij toch de lijsten
hebben van de verschillende pastoors uit die gemeenten en parochies, liefst nog wel
vanaf de 15e eeuw? Als wij dat alles konden bezitten in kerkregisters gemeentearchieven, enz. zouden we zelf wel een heel Prov. archief er op na moeten houden. Het
is nu vacantie-tijd. Gaat U zelf eens naar die kerk, hoofden in die plaatsen. U laat
graag anderen voor U werken, geloof ik?
No. 166. – v. B. te N. Ik kan U niet zeggen, of het werkje van H. Witte "In en om
Valkenburg" nog nieuwe edities heeft beleefd. Ik heb er wel eene van 1890, maar
daarin komen veel onnauwkeurigheden, en zelfs onwaarheden voor.
No. 167. – G. H. te N. Neen, dat waren de oude benamingen voor MOOK. Moldick –
Molijck – Mook.
No. 168. H. S. te R. Kan niets over een Roermondenaar Bernard Cornelis vinden.
No. 169. – V. B. te E. In de omstreken van ROERMONG moeten de volgende kruiden den
"kroetwès" uitmaken:
No. 1. Donderpoeze – 2. Vuurkruidje – 3. Donderkruid – 4. Donderknupkes of
knuipkes. – 5. Eels – 6. Vossestert – 7. Notentak
No. 170. – Remery te Goes. Per brief beantwoord, daar porti was ingesloten.
No. 171. – Henri Banens, Maastricht. Idem
19 augustus 1922 HET KAARTSPEL IN HET VOLKSLEVEN. LXIII.
Uit de uitgebreide antwoorden, die wij herhaaldelijk gaven op vragen van
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interessanten aard (vergel. Familie-wapens, Witte Wijven, enz.) Jtioet het den lezers
van den L. K. blijken, dat er toch inderdaad serieuze belangstellenden onze bijdragen
geregeld volgen. Zoo ligt nu weer eene oude vraag voor ons, die niet met een paar
woorden uit een te zetten ds, en voor! welker complete behandeling nog niet naar mijn
zin, voldoende gegevens binnen kwamen. Het is n.l. een verzoel; van het bezuur eener
Limburgsche Kaartclub om den oorsprong van het kaartspel (in Limb. zegt men meestal
eenvoudig "kaarten') op te sporen. Dat is ook vlugger gevraagd dan gedaan Uit de
diverse namen van reeds lang bekende kaartspelen kan ek omtrent oorsprong niets
dlsti! leeren. En er schijnen inderdaad vele namen van spelen te bestaan. Zoo ook van
oude, die thans niet meer in zwang zijn. Mijn vriend, de heei Hubert Bertrams,
architect alhier, die meer dan menig ander zeer belangstellend is voor onzen u-beid,
en die zelf ook niet alleen liefhebberij toont in de geschiedenis en folklore, maar
oel< nog al over gegevens bescMkt, had in zijn familie-kring meermalen hooren gewagen
van een oud kaartspel "petoeten" genaamd. Hoe het gespeel wordt, weet hij echter
jammer genoeg niet meer. Dan he>;tt men in deze omgeving sinds iaren gekend de
spelen: broete, toeppe, viefteene, smousjasse, kruuitsjasse, hoogjasse of heuge,.
boerjage, e.m tm want er zijn er over de wereld natuurlijk onnoemelijk veel.
Hoe kwam rr.en dus tot dat spel? Er zijn historici die willen hebben, dat de
"kaarten" zijn uitgedacht' in de 15e eeuw. Toen regeerde in Frank rijk een kon:r:g,
Karel VI genaamd, die in 1422 overleed. Hij leed aan vlagen van krankzinnigheid, en
om hem afleiding te verschaffen, zou een zijner onderdanen het kaartspel uitgevondsn
hebben.
Later heeft echter een geschiedvorscher uitgemaakt, dat het kaartspel zijn oorsprong
heeft in lndië. En de zigeuners zouden de kaarten naar, de andere landen overgebracht
hebben, en ze overa' als so«! hebben verklaard, lang vóór de 15e eeuw. Ma ir ook onze
Nederl. gescniedscijrijvers zeggen ons, dat het "quarten" reeds in ioÜO bekend was
aan 't graieijjü hof van Holiand Zij beweren, dat hei, "quarten" genoemd werd naar
vier kleuren, o wel naar Vijer vormen van figuren. En van Wijn, die de "Historische
Avondstonden" heeft geschreven, gaat nog verder terug, en betoogt, dat hei spel in
ons land al bekend was onder Albrecht van Beieren in 13/1. En Lij wil ,uut bewijzen
uit zijne rekeningen, waarin genoteerd staat, dat hem (den graaf) of zijne vrouw gyid
'in handen werd gegeven om te "tjuarten". Dut daarna het bewuste spel samengroeide
met het volksleven, bewijzen vele spreekwoorden, dtó in zwang zijn gekomen, en de
eer, als 't ware, om goed te kunnen kaartspelen. Zf/o kunnen wij ..iemand in de kaart
kijken"; üem "de kaart leggen"; wij kunnen "eene mooie kaart hebben '. maar ook soms
"d«s kaart vergeven": terwijl in vele gevallen "de gekken de kaait krijgen'" — enz.
enz. De oude schrijver Hooit noemde in zijn "Schijnheilig", dat "troeyen een geneugt
van duysendt galghen" is. Maar Bredero hechtte eraog meer waarde aan en zeide: "In 't
groote huisboek ben ik dapper ervaren, Ja, ziet mij vrij aan, den bijbel van 52
blaran Dien ken ik ox> mijn duim."
Nu weten wij wel een en ander over 't spel en jsijne beteeken! % Maar die poppeifjes,
die figuurij es'? Wat zullen wij daarvan gaan zeggen? Wij vertelden u lijervoren, dat
voor Karel VI kaarten werden geschilderd. De vlier heeren of ook wel koningen moesten
den vorst aan 't zwakke verstand nrengen, dat zij de vier groote inouarchiën
voorstaiden, nl. de Joodsche (David): de Macedonische (Alexander); de Romeinsche
\Caesar en de Frankische (Karel de Groote ) De vier vrouwen zou ien voorname Fransche
dames üQ »*• ten beteekeuen. Welke, kon ik niet te weten komen, tot dat mij de
Encycl. van Winkler Prins licht verschafte met te vermelden, dat Klaver- Vrouw
voorstelt Maria van Anjou (gemalin van Karel VU); ruitenvrouw Rachel=Agnes Soret, de
minnares van genoemden vovst), schoppenvrouw Pallas of Jeanne d'Arci hartenvrouw
moest beduiden Jud.vh, waarmede Labella van Beieren werd aangewezen De 4 boeren
beleekenden 4 schildknapen, en wel: Ogier, Lancetot, Labore en Hector, terwijl de
vier, figuurvormen de tanden verbeeldden, harten was de geestelijkheid; klaveren de
burgerstand; ruiten de wapunkneohten, schoppen de adel. De overige kaartan moesten
vier compagnieën soldaten voorstellen met een vaandrig laas). De zigeunsrs gebruiken,
en dat is eigenaardig, de kaarten mei om te spelen, maar wel om \& goochelen of waar
te zeggen. Al spoedig werd er ook misbruik van het kaartspel gemaakt, en geraakte het
hier en daar in ongunst. De overneid zag al spoedig overal gevaar in het zoo sterk
toenemende spel. Eveneens de geestelijkheid, en ai ras bestond er h.i. gevaar voor
goede zeden en welvaart. Hier en daar gelastte eene keur om ret spel te si/aken, zoo
in Holland als in Limburg. Eene ordonnantie van 1747 te Maastricht deelt mede een
verbod der "speelen, als tazetten, pharaon, passedix, cinq et neuff, quinze." In h-t
land van Kessel werd van 1714 tot 1744 het kaartspel verboden zelfs met bedreiging
met zwar* straffen. Het heette in dat verbod: "die emgeijssene verdellbl-che Carten
sp:ole von Bassette", Dit spel had veel overeenkomst met het bekende "bankspel", .dat
in koffie- en biljarthuizen, wijn- en bierkroegen doch voornamelijk in particuliere
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woningen werd gespeeld. Algemeen begon men er tegen te velde te trekken, en een
predikant in ons land (Middelburg) hield zelfs in 1719 eene heftige preek tegen 't
kaartspel, en noemde het een "verfoeilijk en schendig bedri;r". waarmede zich jonkers
en juffers vermaken. —de laatsten in onvoegzame kleedij; ontblote halsen, ruggen en
boezems, in gesette en afgesonderde SociëMjten." —
Het was dan ook overdreven geworden. In die tijden lieten du voorname families zich
geregeld met de "koets" naar de kerk brengen, doch die koetsen werden in grooter
getale voor de speelhuizen gezien, dan voor de kerkdeuren- Ook in de Hollandsen 3
Spectator kan men lezen, >K>e verfoeilijk van lieverlede het kaartspel werd gevonden.
In een der jaargangen vind ik, hoe een «cbjrijver Ie Rotterdam destijds het kaartspel
noemde; een werk des vleesches, hetwelk van den Duivel en de Heidenen sijnen
oorsprong heeft". Volgens hem heeft de afgod Mercurius het spel uitgevonden. Het
kaartspel heeft inderdaad overal tijden van miscrediet gekend. Ik las van Hu.ygens,
fcens met een gezelschap eien reisje naar Rotterdam maakte. Aanstonds begon men te
"kaarten maar in aangekomen, waar men bloot stond aan de blikken van 't! nieuwsgierig
publiek het jamt rondom dicht gemaakt, opdat de *Delers nr'et zouden worden
raageroepen. Huygens beschreef dat «t jzajn reisje met het volgende rijro; "Troeven
voor den noen, als wij ons wel bekeken, En staat) ni3t' half zoo wel. als vroeg te
hooren preken"
Ook in Engeland was het kaartspel verboden in 1700, Een Engelsen geestelijke was een
groot liefhebber. Men diende een klacht tegen hem in, en hem werd verweten een
verstokt kaartspeler te zijn. Toen de geestjge geestelijke ter verantwoording werd
geroepen, haalde hij 'n kaartspel uit den zak en zei: ziet hieij mijn almanak. De 4
kleuren zijn de jaargetijden, de 12 poppetjes de maanden. De 52 kaarten de weken, de
heer en vrouw verbeelden het hoofd van den Staat en Zijne gade , ter wijl de bo-er
(het Egelsche woord "knave" betcekent zoowel "boer" als "schurs') de man is, die mij
aangeklaagd heeft. Ten slotte hebben ai dis verbodsbepalingen weinig of nie-s
uitgehaald, daar het kaartspel overal in zwaij? is gebleven. En wat het "kaarten"
betreft als? eenvoudig gezelschapsspel, och laten wij daaromtrent niet te zwartgallig
zijn. Het is als zoodanig, tenminste in ons Limburg, op zich zelf genomen een
onschuldig tijdverdrijf, zoolang er geen overdrijving in 'v spel is. Want op menig
dorp is het kaartspelen in eene herberg op Zondag-avcnd of in de week, (hier en daar
zelfs nog na de hoogmis) bjet eenige vermaak van den eenvoudigen burger, van den boer
of den handwerksman. En laten wij daarom w ;ar 't heet: "eine gank"; ei sjpe(eijke";
"eine keei gaives" of "ei partieke" of "ei pjötje" voor een ampel pintje bier of een
sigaar gerust zeggen met Wijnekes: "G'ebruyck ze alleenlyck tot vermaeck, Zoo is &d
kaert geen quade saeck." Rrmd. GERH. KR
26 augustus 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXIV.
Op het lijstje der vragen, die niet onder de vragen rubriek met een paar regels
kunnen beantwoord worden, behooren nog o.m. de twee volgende :. a. Hoe komt de
Limburger aan de verwensching: "ich wol, det dich de maar reej?" b. Waarom deelde U
niets mee over "de krakeling", die toch in Echt is uitgevonden, toen U het hadt over
brood, harten marsepein, enz.? Om den belangstellenden lezers te voldoen, zul len wij
zoo goed en zoo kwaad als wij kunnen aan No. a. beginnen Dat nog niet overal het
bijgeloof is ten onder gegaan, maar hier en daar blijkbaar in stilte voortleeft,
voornamelijk onder de minder ontwikkelde klasse, is een niet te weerleggen waarheid.
Hoevclen immers beluisteren nog met een zeker gevoel van angst en schrik het
aanhoudend gehuil van een hond? In hoeveel gezinnen zal men niet zonder weerga,
constateeren, dat er toevallig samen 13 mensenen om de tafel zitten? Wat zijn er nog
niet een hoop menschen, die, zoodra een stervende in huis den laatsten adem
uitblaast, plotseling een getik, een geklop, of een slag of val ergens in huis of op
zolder vernemen? Zoo heeft ook nog het "maar rieje'*' niet uitgediend onder 't volk.
en onder deze benaming uitsluitend in Limburg. We zullen den lezer of beter den
vrager al aanstonds vericlle, dat dit "maar rieje" in Holland het teld wordt met het
woord, "nachtmerrie," hoewel dit "merrie' volstrekt niets te maken heeft met een
vrouwelijk paard. De Hollander zou dus eenvoudig hier zeggen: ik wilde, dat je de
"nachtmerrie" kreeg. Dit laatste woord is afkomstig uit 't Midïlél-eeuwsche
"nachtmaere," voorkomende in Mattheus V: 29. 30 met de beteekenis van kwellen,
ergeren, "teniteere," zou de Limb. zeggen . Letterlijk moet dus nachtmerrie willen
zeggen: nachtelijke kwelgeest. Dat er veel menschen bij "merrie" ( en misschien
houden vele Limburgers ook "maar" voor "mère"=vr. paard) aan een paard dachten,
ontstond hierdoor, dat de werking der nachtmerrie van aard is, dat de slapende een
gevoel heeft alsof een of ander dier, b.v. een paard, met geweldige kracht hem
neerdrukt of ook beklemt. Deze beklemming of nachtelijke kwelling dus het "maar
rieje". is in de meeste gevallen óf eene storing in de spijsverteering óf zij wordt
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veroorzaakt door volbloedigheid, overspanning van gemoed, overlading der maag kort
vóór 't naar bed gaan, te zware dekking, en v/prdt veelal nog bevorderd door 't.
«lanen met de handen of armen over het hoofd. Onze vooronders echter, en wel nog niet
van de oudsten schreven die kwelling loc aan den invloed van eene heks > of een
duivel. Daarover vinden wij in "De Navorscher" nog staan een zeer oud rijmpje: Duvele
die zijn in die lucht Die doen de menschen groote vrucht (=vrees) Couboutteri. Alven.
Nickers. "Maren". En in de oude volksmeening waren die maren vrouwelijke monsters,
lucht-elven, Witte Wiever, die 's nachts den inehsch kwamen plagen door op «ijn borst
te gaan zitten en de ademhaling betemmerden. *) (Juk de Kngeiscnen schijnen lust te
hebben van deze onzalige verschijning. Daarom ziet men op Oude Eng. platen nog
afgebeeld een ruigen aap met dikken kop en uitpuilende oogen. Het bezoeken van heksen
gedurende de nachtrust kwam in Limburg voor nog niet zoo lang geleden op meerdere
plaatsen voor. Ik herinner mij nog goed de ontsteltenis eener moeder, die des morgens
in het bedje van haar spruit gekrulde en verwarde veeren in het hoofdkussen bevond.
Het mensch schreef dit met klem van redenen en geloof toe aan een heksenbezoek. In de
noordelijke provinciën van ons voorheen, nog bijgeloovig land heette men het door de
"nachtmerrie" verwarde hoofdhaar van een mensch "de marenvlecht" vergel. nog:
"marentak." Vaak pratende met oude besjes in onze provincie Limburg vernam ik, dat
zij voor een zeer goed middel "om de nachtmerrie of het "maar rieje tegen te gaan,
noemden het plaatsen van schoenen, klompen of pantoffels onder het bed, met de hakken
naar achter en de punten naar voren. Op mijne vraag waarom, kreeg ik dan ten
antwoord, dat de "maar" zich den neus daaraan stiet. Ten slotte wil ik hier nog
afschrijven, In verband met ons onderwerp, een geknipt artikeltje uit 't Nieuws van
den Dag van 21. Augustus 1906, zooals ik er honderden over Folklore steeds in een
"Scrapbook" heb geplakt en' nog plak: "In een der buurtschappen in Twente werd dezer
dagen een kind ziek, en het stierf. In het hoofd kussen werd een veerenkrans
gevonden. Geen won der dus, dat men terstond aan tooverij dacht Een duivelbanner —
een oud-Oost-Indier -" werd geroepen, die de schuldige wist aan te wijzen, n . de f
unie der moedor van 't kind. Het oude mensch werd hierop zoodanig toegetakeld, dat
zij zich on der behandeling v«n een dokter moest stellen. De politie nam de zaak in
handen- Het zou mij niet moeilijk vallen ook in ons Limburg (nog van voor 40 jaren)
dorpen aan te wijzen, waar 'vrouwen voor dergelijke feiten werden genoemd of
aangewezen. Wij willen hopen, dat sedert, dien tijd het geloof en de verbreiding der
wetenschap die bouwvallige overblijfselenthans beeft omvergeworpen. No. b. "De
Krakeling". De goede lezer der L. K. heeft abuis. Dat is geen oorpsronkelijk Lunb.
gebak, hoewel de fabrikant Joosten te Echt een bc' roemde "Krakeling" in den handel
brengt. Als een der oudste bakwerken kan zeker ook in geheel Nederland genoemd worden
de krakeling, nl is de tegenwoordige vorm niet meer die van voorheen. Er zijn oude
geschiedschrijvers, die zeggen, dat onze tegenwoordige krakeling vroeger was een
gewone ring, die zijn vorm ontleende aan de zon, en dus ook gold a.ls symbool der
zon, In Holland wórdt nog in v"le koffiehuizen een ringetje aangeboden bij een
bittertje welk ringetje zij er noemen krakeling, ook al zoutballetje of zout koekje.
Waar o.m. de bekende "Duik-Almanak over Aschwoensdag schrijft, heet het: "Alle
Gentenaren eten "Krakelingen," d.i. ronde, te midden holde mastellen. — Er zijn
menschen, die den krakeling een "liefdeknoop" hebben genoemd, omdat hij vaak op de
Paaschfeestdagen werd gegeten. Dan moert hij dienen als symbool der herlevende
vruchtbaarheid. De bekende Duitsche schrijver Oberlin noemt den krakeling eene
vervorming van het "zonne-rad;" de vier spraakjes moeten de vier jaargetijden
verbeelden. Maar in den langen loop der tijden heeft deze vorm zich allengs
gewijzigd, mogelijk ook wel, omdat men van lieverlede de beteekenis van den ouden,
vorm niet meer kende of onthield. Immers wij kregen als gebak krakelingen met drie
spaken, in plaats van vier. Nog later vinden wij die spaakjes over of in elkander
gebakken of geslingerd, terwijl ten slotte de oude ronde vorm ging plaatsmaken voor
den ovale,, welke laatste vorm hij algemeen thans nog heeft, ook de bekende Echter
krakeling. De Duitschers noemen den krakeling "bretzel." Na lang zoeken ben ik tot de
ove-laiging gekomen, dat deze naam moet afkomen van het Fransche "bracelet", in 't
oude latijn "bracellum;' wat weer over eenkomst toetst roet Mum" en "brachio;la"")
een oude naam voor den krakeling, in verband met dien vorm, die eenigszins doet
denken aan over elkander o "lagen armen. Moeten wij echter de liegende gelooven, dan
is de krakeling het eerst gemaakt in Duitschland. Deze legende luidt als volgt: Er
was eens een koning, die zijn paleis te Stuttgart en tot hofbakker een zekere
Stichels had.. Deze bakker stond in hoog aanzien bij vorst en volk, voornamelijk
omdat hij zooveel brood aan de armen schonk. Op zekeren morgen echter proefde de
vorst een eigenaardigen smaak aan het brood, zoodat hij den bakker lief vragen, of
hij ook wel de reden wist, waarom het brood zoo bitter en zuurachtig smaakte.
Stichels kon daarvan niets begrijpen, doch veronderstelde. dat de een of ander uit
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zijne omgeving, die hem misschien minder genegen was, iets in zijn meel of deeg had
gedaan, om hem op die manier de gunst des konings te doen verliezen.- Maar de vorst
hechtte geen geloof aan dit voorwendsel, en veroordeelde den bakker eenvoudig ter
dood, daar een zoo ontrouw dionaar zijn meester ook wel eens kon vergiftigen. Zoodra
echter de armen der stad deze zaak hadden vernomen spoedden zij zich naar den koning
om hem te smeeken Stichels toch in 't leven te laten. De vorst scheen door deze smeek
bede des volks ontroerd, werd wederom ten gunste van den bakker gestemd, er*
verklaarde openlijk zijn vonnis te zullen herroepen, onder eene voorv/aarde: Stichels
zou van zijn kunst blijk geven, en een broodje bakken, dat doorzichtig was. Hoewel
het volk deze voorwaarde ook eene mtvfucnt noemde, nam Stichels toch met twee handen,
de conditie aan en toonde binnen enkele uren zijnen koning een gebakje, dat veel
overeenkomst had met den tegenwoórdigen krakeling. De vor? getroffen over de
bekwaamheid en- vindingrijkheid van zijnen dienaar, sprak hem vnj, en Stiche!- bleef
den hof-brood-bakker, terwijl hij de opdracht kreeg geregeld van die krakelingen
onder 't volk uit te deelen, die men met smaak verorberde uit blijdschap over zijne
redding. En een groot feest besloot den gelukkigen afloop van deze kinderlijke zaak.
*) Ik hoop, dat mijn vriend, de heer Jos. v. A. te Thorn, die na mijn "Witte Wiever"
een beetje zwaar gedroomd had, na dit opstel geen last heeft ook van eene
Nachtmerrie. Ik raad hem anders aan als secuur(?) weermiddel om een geraamte van een
paardekop boven zijn deur te hangen. Daarvoor vluchten èn "Witte Wiever" en ook
"Nachtmerriën."
** Brachiola beteekent: "armpjes."
26 augustus 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (BEANTWOORDING DER VRAGEN.)
[No. 161 t/m No. 171 zijn dubbel genummerd!]
No. 161. v. B. te G. Hoe de Limburger komt aan de benaming "Kantjerskees?" In de
woordenboeken Kiliaen en ook Plantijn vindt men: Kantert. kanterkese, een gros
fourmage. — Ik zou zeggen dat dat kantert (dus het Limb. Kantjer) kaas met scherpe
kant of korst zal beteekenen. Weet iemand een betere afleiding, dan houd ik mij
beleefd aanbevolen.
No. 162. Mej. R. te R. vraagt, hoe men er aan komt & voor en te nemen. De vorm van
dit teeken was oorspronkelijk de schrijflettes (hoofdletters) E en T aaneen, zooals
nog in oude drukwerken te zien is, dus het Latijnsche "et" ons "en".
No. 163. G. Gr., onderw. M. Waarom kerktorens en doodkisten op begraafplaatsen in de
door u aangegeven richting worden geplaatst is niet in een paar woorden te zeggen. We
zullen er we eens weer een apart artikeltje aan wijden.
No. 164. B., pr. te W. Natuurlijk is Elle er ELL hetzelfde, dus een gehucht van gem.
Hunsel. Het was in de Lente van 1859, dat in ELL op honderd passen afstand van de
kerk het stuk van een prachtige drinkkop werd gevonden. Ze bestond uit roode aarde,
en was georneerd met herten en pauwen afbeeldingen. Als u den weg volgt door de hei
van Hunsel naar Grathem, zult u nog een tumba of grafheuvel kunnen bemerken, waar
vóór eenige jaren een half dozijn Germaansche urnen zijn gevonden. Daar zitten er
natuurlijk nog meer.
No. 165. V., onderw. N. Niet van alle. Van de door u opgegevene wel de meeste. Zoo
heeft bijv. BORN zijn naam te danken aan de bomen, bronnen, die daar haren oorsprong
hadden. EIJSDEN van de twee oude Keltische woordjes es=bij, Den=woud. Dus: bij een
bosch of woud. EKKELRADE van Ekkel=hoekig, kromming, bocht en RADE=bosch. Dus bij de
bocht, ook kromming van een ouden weg, die daar door een bosch heeft geloopen. Het is
nog een oude heerlijkheid. HERKEN, HERKENBOSCH, HERKENRADE. Hierin zit het oude
ara=altaar. Dus: Offeraltaar in 't bosch.
In VAALS zou ik den kop, 't hoofd, het ontstaan, de bron eener rivier willen zien, en
dat met "Vols" beduiden. — URMOND. Als ik mij niet vergis, stroomt bij deze plaats
een beekje of riviertje, de Ur genaamd. In dat geval is de naam eenvoudig
verklaarbaar, zooals u weet. Er liggen nog een groot aantal vragen als de uwe hier
Maar wij zullen die naams-oorsprong geleidelijk hier laten volgen.
No. 166. V. te Maastr. Wij weten het niet. Kan misschien een der lezers van de L. K.
mededeelen wie de oude dichter daar is geweest van het volgende versje, dat
betrekking moet gehad hebben tot een duel:
Chier amy!
Qua porté
Nous voicy
Dans ce coeur
A Maestricht
Mon ardeur
Sans conflict
Pour la dame
Excepté
Qui m'en flamme, enz. enz.
No. 167. H. J. R. te S. Hai hait ein brom in voor: hij is dronken. Brom is hier
eigenlijk bram. De Holl. zegt: hij heeft een bram in. Bram is een zeemanswoord,
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beteekenend "bramzeil".
No. 168. V. G. te B. Eene Limburgsche familie Caron, d.w.z. oorspronkelijk vind ik
niet. Noch Winkler, noch v. d. Bosch gewaagt er van. Wel zijn er namen Caron van
beteekenis geweest in Frankrijk. En of daarvan leden naar Limburg later zijn
overgekomen, zou men moeten nazoeken. Dat kost tijd en geld. Heeft u een en ander er
voor over?
No. 169. G. te W. Neen, de Madonna van wijlen den heer Jos. Cremers, kunstschilder te
Roermond behoort niet bij de 70 gefotografeerde van Flament. Wel jammer, want het is
een zeer merkwaardig en daardoor kostbaar stuk. Het is nog te zien bij de kinderen
Cremers, Bergstraat, Roermond.
No. 170. W. L. te M. Den geheelen stamboom met familie-wapens der familie LambertsGortenbach vindt u in het boek van Poswick.
No. 171. Het is onze bedoeling later op de merkwaardigheden onzer Limb. plaatsen
terug te komen, een voor een. Maar dat ELSLOO eene zeer oude plaats is, zult u wel
vaker gehoord hebben. De Middeleeuwsche schrijvers vermelden haar onder den naam
Haslao, tijdens de Noormannen. Deze hadden er een kamp van 881 tot 883. Daarna zijn
ze verdreven. De kerk bezit een merkwaardige klok. In de Maas heeft men vroeger nog
sporen ontdekt van het aloude kasteel.
No. 172. W. F. te H. U moet mij nooit meer iets vragen, omdat u onbeleefd is en
daarbij ondankbaar is. Nu U op de door mij tweemaal aangewezen vindpunten twee munten
en een stok urn hebt uitgegraven — zooals u schrijft — bent u terstond uit
erkentelijkheid(?) deze voorwerpen gaan verkoopen, zonder ze mij eens te toonen.
Zulke liefhebbers kan ik missen. Met de kaart der bewuste heuvelen en tumuli ben ik
nog niet klaar. Doch ik verkoop er U toch geen afschrift van! Beterschap en salut!
No. 173. Mevr. Gr. te N. Dat zijn allemaal oude Keltische woorden. Ham en Hamm
beteekenen Bosch; Men=woning; Rho=moeras; Throp=dorp; em, hem, lem, sem, ha, heim
beteekenen alle huis; teer en ter=rivier.
No. 174. Dr. te V. Er is in 't Fransch een geschiedenis van "Schinderhannes"
verschenen in 1810, geschreven door twee magistraten naar de juridische documenten
van het vonnis. De uitgever is Dentu te Parijs. Maar dit boek is nergens historie
vooraf van zijn geboorte, opvoeding, le?hage heeft zelfs geen exemplaar. Daarin gaat
een historie vooraf van zijn geboorte, opvoeding, levenswijze en strooptochten. Een
aanhangsel bevat de geschiedenis der benden van Meerssen. Wat u al eens las in Limb.
bladen, zijn slechts fragmenten uit deze historie. Wenscht u 't eens te lezen, dan
zal ik 't u gaarne voor een dag of acht afstaan.
2 september 1922 EEN LIMB. "KRAAMKLOPPERTJE” EN EEN KLEIN LIMB. ELDORADO. LXV.
Vóór mij ligt een Hollandsche Spectator van 1? Juni 1734, waarin het volgende te
lezen staat: "Zo d;e vlag uitsteekt, mag niemand aan mijn huis, zo min als aan dat
van 'n burgemiesier komen maanen; geen stadsbode eenige msenewasie doen; ncch minder
de schout of een van zijn rakkers den voet over mijnen drempeL zetten tot het doen
van het minste eksploot" enz. Bij eenig nadenken, moewn wij hier tot de conclusie
komen, dat het woordje "vlag" daarin niets met ons wapperend dundoek te maken heelt
maar eenvoudig wijst op het eertijds gebruikelijke "Kraamkloppertje'-, wan: de
hierboven vermelde waarschuwing werd gevonden voor het huis van een kraamheer (hier
is bedoeld een pas lis gelukkigen vader gepromoveerd Haarlemsche Wever). Zoon
kloppertje was dus destijds vel een buitengewoon voorrecht, en ware het misschien wel
wenschelijk, dat ze thans (die klopoertjes) weor :n zwang kwamen op de deuren van ons
&rme belastingbetalers. Dat bovenvermelde voorzichtigheidsmaatregel voorheen werd
toegepast waar ergens een kraam vrouw zich in huis bevond, was toch wel een bewijs,
met hoeveel zorg onze voorvaderen oe onlangsche (verbeef mij dit eigenaardig woord,
lezer; ik vind het overigens wel duidelijk) moeders moedeis wenschten te behandelen.
Als een bewijs te meer voor die zorg wit ik hier nog een historisch feit uit de buurt
van Roermond citeeren. Een kasteelheer was ook. tegelijk kraamheer. Een landbouwer
uit de buurt schoot op kraaien, niettegenstaande Mevrouw noodzakelijk rust moest
houden. De L.er let üe onvoorzichtige schutter voor zich verschijnen en bij de vraag
van den sloihcer, hoe hij toch zoo ongevoelig zijn kon, in db dagen bij het kasteel
op kraaien te schieten en daardoor zoo'n hinderend lawaai te maken, aai de
eenvoudige landman, als preev.j van zorg en voorzichtigheid ook betrekkelijk zijn
eigen tfouw» ten antwoord: "Mijnheer, irne kunt U toch ge icoven dat ik, als vader,
zoo ieta zou kunnen eken? Het schot moet noodzakelijk docr iemand anders gelost zijn,
want ik weel maar al te goed ,dat, als mijn dierbare echtgenoote in dien staat
verkei, , ik wel zorgvuldig onder aan de zoldertrap mijn klompen uitdoe, uit vrees
met dat geklap op die planken mijne vrouw in hare rust te storen",.- Niet veel meer
ziet men in onze provincie de kraam- en deurkloppers en velen kennen ze mogelijk niet
eens. Ze zijn algemeen vervangen door huisschellen. Die klopper was een soort
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hamertje tegen de huisdeur bevestigd, dat, na eerst opgelicht te zijn, en daarna
losgelaten, met het zware ondereinde neerviel op een plaat of ook wel op een knop.
Het geluid of Leven daardoor gemaakt, moest den huisbewoners verwittigen, dat er
buiten iemand aan de deur stond. Was er iemand ernstig ziek, dan werd de klopper
alleen met een of ander stuk stof omwonden, om het geluid dof te doen klinken. in 't
Noorden onzer provincie werd, naar men mij mededeelde, vóór vele jaren op plaatsen
aan "Kraaihuizen" wel eens een bosje palm of zoo iets aan het hek of de deur der
woning gehangen, üe bezoeker wist dan, wat zich daar binnenshuis had afgespeeld. Maar
moeten wij bij rele schrijvers den oorsprong van dit oude geiruik gelooven, waar zij
zeggen, dat dit slechts Ie verklaren is uit een humamteits-negrip, daar reeds de oude
Germanen eene kraamvrouw als heilig rekenden, en in de middeleeuwen de huizen (vaar
zulke 'moeder verblijf hield, altijd een toevluchtsoord waren der ongeiukkigeu, bij
brand, »proer of burgeroorlog, invallen enz., dan hebben wij deze week toch een
woning bezocht, waarvan de eigenaar — zijn huis was een nieuwe rilla — blijkbaar aan
genoemde afleiding geen waarheid hecht, maar meer is afgegaan op den naam van het
toestel, voor zoover die naam schuilt in het woord "marskramer". Op dat huis Ite
Lottum) fungeerde ten minste als klopper een bronzen mannetje, dragende op zijn rug
een mars iemand om koopwaren te dragen). De Limburger noemt zoo'n mars een "kraam".
Eenvoudige, gebogen koperen kloppers merk ik in Limburg toch wel meer op, d.w.z.
effen bewerkt, zonder lenige uitbeelding, terwijl in 't Noorden oneer provincie, ik
vermeen in Venraay, door mij werd gezien vóór eenige jaren, een kraamklopper, die
veer zinrijk was betrekkelijk het moederschap. Het was een vogel, die vermoedelijk
een ooievaar leeft moeten voorstellen. In 't Noorden van ons vaderland hechae men lan
dit toestel toch veel grootere beteekenis. Vooral in Haarlem, waar ze in grooten
getalen gevonden werden en nog bestaan, wedijverden ie huisgenooten om voor 't geval,
dat de ooveraar een bezoek had gebracht, den kraamklopper zoo fraai mogelijk te
maken, door hem te omwinden niet met linnen doekjes, maar met zij de of kant. Ik heb
mij eens laten vertellen, dat het in ons hooge Noorden zoo ver ging, dat Mj 't
trouwen, vaak door de bruid al de voorwaarden werden gesteld omtrent dit eventueel
genoodigde pronkstuk aan de voordeur. Bij onze voorouders ook was 't voorheen
gebruikelijk,, [tenminste bij de deftige lui in de 17e eeuw) dat, Ie bruid op den
trouwdag in "staatsie" was, terwijl dan de bruidegom haar de eerste eer moest
bewijzen door de aanbieding van een ruiker, rijk versierd met kant en rozenroode
linten,- lic in slingers moesten naar beneden hangen. En van deze rijke kant en
linten moest dan later 100 noodig, het kraamkloppertje gemaakt worlen, althans de
omwindeling. Eigenaardig was ook in Holland, het gebruik, lat, wanneer het
kraamkloppertje met een wit papier was beplakt, in het huis een meisje geboren was,
of als 't een jongen was, werd de deurklopper geheel met wit linnen omwonden, terwijl
voor een meisje het omwikkelen slechts ten halve gebeurde. De kraamklopper is oud,
want Erasmus maakte er in 1525 al gewag van. Het verwondert, eenigszins, dat de heer
van de Ven in zijn belangrijk werk "Neerlands Volksleven" niet gewaagt van den deurof kraamklopper, noch Wrede in zijn werk over Rhein. rbikskunde. De werken van Herder
geven eene mooie afbeelding te zien van een deurklopper, looals wij die in Limburg .n
overal door ons land log vaak op deuren aantreffen, n.l. een dierentop of beter
dierenbek waardoor heen een ring is bevestigd, achter de tanden, die bij het
neervallen terecht komt op eene plaat en daardoor log al een fermen slag laat hooren.
Deze rinfen zijn feitelijk gekomen na den primitieven hamer, zoodat ik niet goed
begrijp, hoe Herder in zijn lexicon kan zeggen: deze ringen waren n den Romeinschen
en Gothischen tijd soms leer kunstvol vervaardigd. Er zijn ook menscheh, die willen
verklaren, fat de gewoonte om oen kloppertje uit te hangen. vindt in bëifc Spaanse!*
beleg,, len einde vr van inkwartiering te zijn. Dit betwijfel ik echter sterk, daar
de Spaansche soldaten van dien aard waren om kraamvrouwen evenmin te ontzien als ze
zulks met kinderen deden. Wie over deur- en kraamkloppers meer wil lezen, schaffe
zich het boek aan van Francx van Berkhey, over Natuurlijke historie van Holland.
Daarin vindt hij ook een afbeelding. Ik sprak daar zooeven over een bezoek aan het
plaatsje Lottum. Door omstandigheden van intiemen aard vertoefde ik er thans langer,
dan ik gewoon ben, en ik moet den lezer al terstond verhalen, dat dit dorp veel
interressants bevat voor een aandachtigen minnaar van onzen Limburgschen grond.
Vooreerst is de Lotturner zeer vriendelijk, voorkomend, mededeelzaam, gastvrij bü. al
zijnen gemoedelijken eenvoud. Maar ook vlijtig, ondernemend is hij. Men zou het
plaatsje feitelijk een "bloemendorp" kunnen noemen. Je bezoekt haast geen huis, of
uit zijn rijken voorraad pronkt op tafel een bouquet of een sierlijk vaasje met
dahlia's, asters, gladiolussen, e.m.a. frissche bloemen in de heerlijkste
kleurschakeeringen van veredelde- soorten. Uit de vensterramen hangen kleurrijke
petunia's en bengelen pas ontloken knoppen van fuxia's naar beneden uit gecacheerde
of omwonden bloempotjes of' c-xtra-aangebrachte bakjes. Het min of meer driehoekig
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marktpleintja, omgeven door breedgekruinde olmen, beschaduwende op heete zomerdagen
het vriendelijk frissche STüTzencomrjrlex, noodigt je als 't warei tot een zitje mt,
zoodat 't mij inderdaad niet verwonderde, daar onzen vriendelijken Roermondschen
maestro Henry Tijssen aan te treffen, die met zijne familie er voor eenige weken zijn
tenten had opgeslagen in het gezellige dorpshotel, en des avonds op het aanlokkelijke
voorpleintje met de zijnen een "kruisjasje" maakte. Wat zou op dat schaduwrijke
pleintje eene muziekkiosk op zijn plaats zijn. Te meer , daar Lottum beschikt over
een keurig harmonie-corps met uitstekende muzikanten, een gezelschap, dat onlangs
zijn 70 jarig bestaan heeft gevierd op eene wijze, zooals ik dit zelden of nooit heb
vernomen. Ken bloemenfeest met corso door het versierde dorp, waarin een
bloemenpracht te voorschijn kwam, die (volgens de door mij geziene foto's bij den
heer H. Schraven, boom- en bloemkweeker) menige groote stad de loef heeft afgestoken.
De orneering van zijn auto door den heer Schr. met duizenden van de heerlijkste rozen
in alle mogelijke vormen en kleur, nuancen mocht jn haar genre eene smaragd van
heerlijkheid en wondere scriakeering heeten. Het feestterrein aangebracht1 in de
Ju*'f- Re boomgaard3n van het oude kasteeltje "De ISorggrave ' (eigenaar de heer v.
d. Voort) was eenvoudig uniek in zijne bloemenweelde en fantasie-producteo. Het was
dien dag ate vloeide mijmerende (empering over de rijke kïeurkelken /acht was de
goudfelle zag van zooveel kleurige natuurkr.nderen, en het was, of'in wonde-en glans
regenboogachtig vochtgoud over de naDU»-:;>e vriendelijke huisjes en raampjes
schitterde. Zoo stonden daar wazig, droomeng, maar ook verbaasd d<> talrijke hoornen
te luisteren, roerloos in al die pracht raar het spel der Apolio's zonen, en teen de
avondrust kwam, stond een oogenblik stil de zomerlucht, eeuwig en plechtig in volle
pracht, doorwaaid van zachte rozen- en bloemengeuren. Wat was die aanblik grootsch
voor zoo'n peuterig dorpje-' Over "De Borggrave", het aloude XVIe eeuwsch
kasteeltje, meil zijn historie, zijn sprookjes, entree, interieur en omgeving later
een apart woord. Dat toeristen en artisten zich in Lottum zoo echt thuis gevoelen,
alleen omdat zijne schoonheid zoo verborgen ligt, ch, thans kan ik dit maar al te
goed begrijpen. Ais je er vertrekt. voelt men zich gedwongen nog eens even om te
zien, en, met de hand wuivend "tot weerziens" te roepen.
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P.S. Ik vergat nog te vermelden, dat Lottum bekend staat voor zijne kweekerijen. Een
groot aantal boom- en bloemkweekers verzenden er jaarlijks hunne producten naar alle
oorden van binnen- en buitenland. In een der volgende bijdragen zullen wij het hebben
over eerie kuristpraestatie uit een der oudste Limburgsche Stoftnlaatsen.
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2 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 175. G. H. te Helmond. — Als U in af zulke dingen veel belang stelt doet U toch
veel verstandiger U te abonneeren op het N.Br. Tijdschrift "Taxandria", De L.K. kan
daartoe moeilijk hare kolommen leenen.
No. 176. V. K. 's Bosch. — Ook voor U kan bovenstaand antwoord dienen.
No. 177. M. S. te Roermond. — Bij het kasteel van HEEL behoorden verschillende
hoeven, waarvan ik alleen ken: Bosmeulen; Hegge; Houtem; Kasteelshof; Nunhof - of er
nog meer waren,, weet ik niet.
Vóór de familie Hermans was hiervan eigenaar de gravin de Horion. Diverse foto's van
het oude kasteel kunt U zien bij den vriendelijken en gedienstigen rector WelEerw.
Heer woonende bij het oude gesticht.
No. 178. H. H. te Venlo. — Het aarden manneke, dat U mij toezendt, is geen antiek
voorwerp De half vergane letters onder de voeten vorm den eenmaal tezamen het woord
"Billiken'" Dit beeldje dat men nog veel achter een winkelraam ziet staan, moet
volgens bijgeloovigen het vermogen bezitten geluk aan te brengen Het is dus feitelijk
een talisman. In Amerika is zijn vaderland, waar hij als beschermgod op de auto's
staat. Vandaar is hij bij ons geïmporteerd. Vraagt u 't maar eens na, hoe dat
kereltje in uw huis is terecht gekomen, en U zult mijne verklaring van "Billiken"
moeten billijken. Als u er op gesteld is, kunt u 't weer terugkrijgen.
No. 179. K. te Heerlen. — De "Hondsruk" is een gehucht tusschen SIMPELVELD en
SPEKHOLZERHEIDE. "De Hondsdam" is de naam van een dijk in Zeeland. Nu is er wel een
verhaal, dat zegt, dat bij 't aanleggen van dien dijk of dam in Zeeland een hond
dagen achtereen zat te huilen, die, toen de werklieden zulks moe werden, door hen in
een gat onderaan in dien nieuwen dijk werd begraven. Als dit verhaal waarheid bevat
zou die hond feitelijk een "bouwoffer" zijn geworden. Uwe vraag, hoe men aan dat
woord "hond" komt in beide bovenstaande benamingen, en of beide in zich dragen den
hond als bouwoffer, zou ik u niet met zekerheid durven beantwoorden. In het gehucht
Hondsruk heb ik nooit van zoo iets gehoord. 1)
No. 180. J. L. B. te Heerlen — Ik moet u zeggen, dat ik nog nooit in onze provincie
hoorde gewagen van de betiteling "det is ouch ein gelièrde (= geleerde) Ketrien" (=
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Katrijn) voor eene vrouw of meisje die blijkbaar wetenschappelijk nog al hoog staat.
Maar als u zegt, dat de uitdrukking wel hier en daar voorkomt, zal 't wel waar zijn.
Kan in dat geval dan hier niet gedacht worden aan de heilige Catharina, die op 25
November wordt vereerd als de beschermheilige of patrones van de Wetenschap en allen
die haar beoefenen? Deze heilige was, meen ik, eene Catharina van Alexandrië, in de
parentage van Constantijn de Groots
No. 181. Mej. v. A. te Helm — Zeker bestaat er een Christus-beeld, genaamd "de Zwarte
Christus" in ons Limburg. Gaat u bij gelegenheid maar eens zien te Maastricht (Wijk)
in de St. Martinuskerk. Bij den koster achter de kerk kunt u een boekje over dit
mirakuleus beeld koopen. Als U de Zondag-nummers van de L.K. wilt nazien in dit jaar
verschenen, zult u de beteekenis van die diverse heiligen-attributen kunnen lezen. Ik
heb ze herhaalde malen behandeld. Van tijd tot tijd leest u de L.K., schrijft u,
abonneert u, dan kunt u alles uitknippen.
No. 182. Mevr. Gr. te Nijmegen Als U maar eens bedenkt, dat volgens het volksgeloof
boozen geesten in alle dieren kunnen varen, behalve in een lam (d.i. Jezus' beeld) en
in eene duif (symb. van den H. Geest) dan zult u best kunnen begrijpen, waarom de
duif door alle eeuwen heen in ons Christendom eene zoo hooge plaats bekleedde. Dat er
zooveel Madonna-beelden zijn, die een duifje in de hand houden, of ook al het
Jezuskindje, vindt zijne oorzaak daarin, dat de duif om hare reinheid en
zachtmoedigheid zoo hoog in aanzien staat. Den heiligen Vincentius heeft u gezien met
eene duif aan het oor. O ja, zeker, de uitbeelding moet beteekenen het symbool van
hemelsche ingeving, d.w.z. van den H Geest
No. 183. A G. te H.; H. B. Sw. e m a over dorpsnamen. (Laatste vervolg). AFFERDEN
komt van "affar"=woning en den=rivier. WIJNANDSRAEDE van Wijnand (is een eigennaam)
en raede of rade, het bekende woord voor bosch. BORG of BORGHAREN heete in oude
tijden Harborg, Harbourg. Daar lag eens een sterk, oud kasteel. Har=sterk en borg,
bourg, burg, burcht=kasteel.
VROENHOVEN, ook al Vroonhoven. Vroen=-franc, vrij. Hoven=woning of hofstede; goed te
herkennen uit het feit, dat in den ouden tijd te Vroenhoven een huis heeft gstaan,
met de beteekenis eener vrij heerlijkheid. Het huis moest onaangeroerd blijven, zelfs
door den vijand. Het diende dus als schuil- en vrijplaats voor veroordeelden. Daarin
was men ook vrij van alle lasten en belastingen. Jammer maar, dat wij in dezen tijd
niet hier en daar nog zoo'n huis hebben liggen.
VENRAY moet eigenlijk zijn VENRAEDE. Weer twee bekende Keltische woorden, Ven=moeras;
raede=bosch.
THUL is toch zeker het gehucht bij Schinnen? Ik vermoed, dat ook hier het Keltische
woord tul, dat "laag gelegen" beteekent, eene rol speelt. Immers zullen=afdalen, en
in die richting gaat 't daar wel een beetje bij dit gehucht, meen ik.
MONTFOORT of MONTFORT, hebben wij vroeger al eens ontleed. Het is eigenlijk een "mons
fortis"=dus een versterkte berg of heuvel. Denk maar eens aan het sterke kasteel,
daar nog (in verval) gelegen.
HORST. Ook dit woord komt op de lijst der Keltische woorden voor met de beteekenis
van "bosch" en "hout".
No. 184. W. Onderw. te E. - U heeft in 't Maastr. Museum van Oudheden allerhande
klein wapentuig gezien, zegt U, en U veronderstelt, dat er daarom ook eens een klein
menschenras moet geleefd hebben. Dat is niet juist opgevat door U. Vooreerst weet U
toch wel, de kleine menschen der oudheid, zooals dwergen enz. slechts in het rijk der
Sage leven. Ten tweede moet nog eerst bewezen worden, of die stukken inderdaad als
wapenen hebben gediend, en of zij niet veeleer symbolische navolgingen daarvan zijn.
Om dus de voormalige aanwezigheid van kleine menschjes te bewijzen, zouden gevonden
menschenbeenderen, vooral schedels dienden aangevoerd te worden, en juist deze
pleiten er tegen. Onderzoekingen omtrent de oude schedels, door deskundigen gedaan,
bewijzen evenmin de reuzen- als de dwergengestalten des vroegste bewoners.
1) Is het "Honds" filter niet een verbastering van "Huns"- of "Hoera", dat nog in
verschillende aardrijkskundige benamingen van Nederlaag voorkomt? — Red. L.K.

8 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 185. A. L. te Heerlen. We zouden U van al die families gemakkelijk een volledigen
stamboom kunnen opmaken, maar dat is een zeer uitgebreid werk door 't opzoeken. En
tijd kost geld. De familie van Caldenborgh (bourg) stamt uit uit gehucht Caldenborgh
of Caumer bij Heerlen; De Cloeps uit Maastricht. Ook de heele stamboom van de Limpens
hebben wij, evenals van Woestenraedt uit de omgeving van Valkenburg Van deze alle
hebben wij de afstamming volledig Ook van Wijnants.
No. 186. Dr. W. te Kerkrade. Dank voor Uwe mededeeling over "Kantjerskees". Inderdaad
geen zinlooze vergelijking. Zullen haar met andere binnengekomen opvattingen onder
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studie nemen. Historie v. "Schinderhannes" reeds door verschillende belanghebbenden
aangevraagd ter lezing. Zullen notitie houden van uwe beurt.
No. 187. Secretarie Kessel. Danken U voor uwe welwillende mededeeling. Ik hoop op die
kwestie van het merkwaardige monument te gelegener tijd uitvoerig terug te komen.
No. 188. Will. B. te Nijmegen. A. Cardon is een knap graveur geweest in Londen. De
diverse platen, dus Engelsche en dan in kleuren, zou ik U aanraden niet voor een
prikje weg te doen.
No. 189. H. S. te Maastr. De mij gezonden plaatjes, zon als "Het Karthuizerklooster,
buiten Amsterdam in 1496; Het Reguliers-klooster aldaar in 1502; de moord op Willem I
van Oranje te Delft in 1584 enz." zijn alle gescheurd uit oude geschiedk. boeken over
ons oude Vaderland Dat heeft u toch wel gezien aan de onderzijde. Zoo bestaan er
honderden, maar ze hebben als antiq. geen waarde. Ik heb zoo zachtjes aan een heel
pak van al die soort platen en plaatjes Ik deel hier daarom voor 't laatst mede, dat
ik aan terugzenden niet begin. Wie zijne zending perse terugverlangt, schrijve mij
even.
No. 190. W. H. te E. Dat uwe vacantie om is, is wel jammer voor dit geval. U zoudt
anders nu over die heele streek veel merkwaardigs kunnen te zien en te hooren
krijgen, als U de tournée wildet medemaken op 12 Sept. e.k. Dan houdt het Gesch. en
Oudheidk. Gen. in Limburg eene excursie, die bestaat in een bezoek aan alle
bijzonderheden der bezienswaardige plaatsjes Echt, Ohé en Laak, Stevensweert, Wessem,
Thorn. Als u lust heeft is het nog tijd. Vraag dan even permissie aan den secretaris
Dr. P. Doppler, Maastricht.
No. 191. J. H. de Fr. Meerssen. Ik dank u voor uwe gewaardeerde mededeeling over de
vondst bij Herkenbergh, en de ligging der vindplaatsen. Zal mijn belangstellenden
vrager ermede in kennis stellen.
9 september 1922 HISTORISCHE WAARDE VAN EEN OUD GEZEGDE. LXVI.
Het was zomer in de tweede helft der 19e eeuw Gouden schijn brandde herfstig over de
Chris, toffelstad, terwijl de laatste Septemberdag nog zacijt gloeide in wonder
legende-rood. Over de verre akkers achter 't oud mirakuleus kapelletje Lu 't Zand
ging allengs doffer werkgerucht en de stil-bronzen laan met hooge olmen en linden,
heimvol in geruisch, verzwierven lan-t--etemmigen zang, klankbroos, zucht van
legende, en druisch van afstervend leven. Toch was in den namiddag plots het weer aan
't draaien gegaan, en de wolken zeilden, en het land glansde in trillend vocht. En al
ras was er nattig geglimmer overal op de blaren. Fijn gesproei van vocht tusschen den
hoogen kleurgloei van boomen.
Van de over de reeds bevochtigde velden keerden een viertal jagers daarom met
vermoeide honden naar hun heem terug, en namen er enkelen hun intrek ter verpoozing
in het oude, gunstig bekend hotel "Het Gouden Kruis" te Roermond. De gelagkamer had
een ouderwetsch, maar, gezellig aanzien, en de twee Limburgsen jagers Baron de
Bieberstein en de oude heer Burghoff, die hunne twee vreemde collega's, in
groenejagers kleeding met gevederde hoedjes lieten voorgaan, namen aanstonds een
viertal biezen stoelen, teneinde hunne bezoekers gelegenheid tot uitrusten te geven,
terwijl de twee vreemde heeren, de notaris Genius uit Aken, en de referendaris Otto
von Bismarck, nog bezig waren zorgvuldig hunne beslijkte stevelzolen af te vegen op
de dikke stroomat, die gewoonlijk bij de deur op den helder geschrobden en
geschuurden vloer lag. "Kom Otto" zoo ving de notaris aan, toen ze zich naar de tafel
begaven, "hier zullen wij na eens een heerlijke kop echte Hollandsche mokka drinken".
Onderwijl ging de namiddag over in ongedu rijr spel, en kwamen de buien opzetten, die
al.lengs in hefteen droppelenval toenamen en nlots verkeerden in gietenden regen.
Moeder Timmermans, de kaisteleines uit "Htt Gouden Kruis' was, ronduit gezegd, niet
zoo bijzonder ingenomen met dat hooge jagersbezeck. Want al hadden de heeren nog zoo
secuur en met zorg de bemorste zolen gepoetst, toch scheen haar de vloer der
zindelijke gelagkamer voor dien avond, als de geregelde gasten kwamen, min of meer
bevlekt, en toonde niet den bekenden gezelligen aanblik.
Zij was eenvoudig eenigszins ontstemd, en ware fop dat oogenbük niet haar dochtertje
Hijbertir-a ;de selagkamer binnengekomen met het dienblad, waarop de bestelde koppen
koffie, moeder Timmermans was in staat geweest zich een minder vriendelijk woord te
laten ontvallen, Hubertina dit opemerkt hebbende, redde ech ter de situatie, en
noodigde de heeren, die in middels een kijkje door de «elagkamer namen uit met de
woorden: neemt plaats heeren, as;o blieft, de koffie is klaar", terwijl zij tot
referendaris von Bismarck, die blijkbaar in het onzekarc: scheen waar te moeten gaan
zitten, met vriondelijke stem zeide: "neem maar hier plaats mijnheer, en doe maar of
je thuis bent. Want als je hier éénmaal de voeten onder de tafel hebt, ben je thuis".
Von Bi3marck keek even schuin op naar hot •vriendelijk kopje met haar sneeuwwit
mutsje, dito halsdoek en voorschoot, voldeed terstond aan de uitnoodiging, vond het
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erg gezellig, en slurpte weldra zeer behaagMjk aan de warme, geurige koffie. "Wel
vriend, hoe bevalt u dat drankje, vroeg notaris Genius? "Heerlijk, ja inderdaad
voortreffelijk!" antwoordde daarop de toekomstige Rijkskanseüal-. terwijl hij eon
vriendelijk oogje ftloeg op hst kleine, spraakzame, gedienstige kasteleinadoehtertje,
en 7jjn lange, forsche kurassiersbeenan met hooge stereïs onder de tafel uitstrekte.
"Wprkeüik notaris t is zoo, wie bij een dergelijk otrakelijk konje koffie hier de
voeten onder de taf-'l zet,'in eène zoo gezellige omgeving, mag gerust zich
voorstellen, of beter, heeft hetzelfde gevoel als behaaglijk thuis te zijn." Na nog
wat te hebben gekeuveld over den verloopen jachtdasT en het thans ingevallen
regenweer na zooveel prachtige nazomerd'agen, stapte het hooge bezoek pp, terwijl von
Bismarck bij heiheengaan zich tot de jeugdige Hubertina wendde met de wooTden: "ik
heb je goed begrepen, jonge juJrouw. En nu weet ik dan ook soed waar, wan i.eer en op
welko wijze men hier bij de Kapel van onze Lieve Vrouw in 't Zand thuis is.. Ik
beloof je, ik zal het goed onthouden."
We tellen einde der 19e eeuw.: In "Het Gouden Kruis" te Roermond is yee* veranderd.
Vader Timmermans en diens ecirtgenoote hebben inmiddels het tijdelijke met het
eeuwige verwisseld, en onze besproken Hubertieh tjo is in die aangebroken
tijdsperiode de bedrijvige huisvrouw geworden van Ties Bertrams, dus de nieuwe
kasteleines van het aloud bekende Souden Kruis. Schrobben en schuren, vege;a en
poetsen en alle dergelijke werkzaamheden zijn overgegaan in handen harer vlijtige
dochter Nelké. En ailes blinkt en glanst er als voorheen Vlet kind aaidt hare moeder.
En ook in de oude Kelagkamer is bijna alles hetzelfde geoleven, ais vreesde men zich
tegen de deugd van heemschut te bezondigen. De mooie ouderwetsche spiegel, de zware,
vierkante biezen stoelen, de lange houten banken langs den wand, de oude klok, de
landschapschiJderijen, dat alles hangt en staat noc als voorheen, evenals daar rechts
int den hoeK de oude, gioote ronde tafel, de na het hooge üezock steeds genoemde
"Bismarcktafel;, waaraan des middags de stamgasten zich bij een bittertje
vereenigden, en des avonds zoo menig "Kruisjasje" werd gemaakt voor een sober Klaasje
alom bekend "Remunjs aat' . Hoegenaamd niets was veranderd dan het v..or front van
het hotel. Hubertina had Hes zoolang "laamgemaaktj" - "iaammaken" komt hier veel voor
met de bcteekerus van "aanhouden — tot Dij order gaf tot aanbrengen van een veranda
voor "Het Gouaen Kruis. Daaronder kregen en vaste stamgasten én de pelgrims een
aangenaam zitje, vooral in den zomer gedurende het bezoek der talrijke processiën van
binnen- en buitenland En zoo gingsn de dagen ook voor Hubertina en Ties in
onveranderde en ongestoorde omgeving voorbij. Doch hoe geheel anders was dat
intusschen met hun vróegeren hoogen gast Otto von Bismarck. Da referendaris van
voorheen was Rijkskanselier geworden, niet alleen, maar ook mcdegrondves'-er van het
eenige Duitseije rm. en hertog van L.iuenburg. In den volksmond heet.e hij de
"IJzeren Kanselier". En mag men nu .en slotte de historie gelooven. dan mogen wrj x
aan "Het Gouden Kruis" bij de Kapel wna L. vr. In 't Zand of nóg duidelijker
uitgedrukt aan üe jeugdige Huberüna Timmermans danken, lat von Bisma*ck voor event.
annexaties nooit het oog heeft laten vallen op ons land. En waarom. Prins Napoleon in
het -laatst der 19e eeuw overleden, leert het ons als volgt: . uiUt war,e.s moeilijke
tijo^n.J^jn,».eef..ilN;aß3j. leon 111 was' een vurig aanhanger van het noodlottige
systeem der annexatie. Op zekeren dag moest ik naar een conferentie van diverse
diplomaten. Mijn neef, die de zucht tot annexeeren wederom niet kon bedwingen, deed
mij aan von 'Bismarck, die ook bij die conferentie tegenwoordig was, voorslaan om het
rijke en tevens voor hem hinderlijk liggende Holland maar eenvoudig in te lijven. ..
• Op dit heerschzuchtige verzoek van mijn neef fronste de groote Duitsche Staatsman
de wenkbrauwen, keek mij toornig en afkeurend in mijn aangezicht en riep met luider
stemme: "Dat nooit, Mijnheer! Want daar is mijn thuis, als men de voeten onder de
tafel zet! Verstaat n dat Prins!? En gelieve dit mijn antwoord aan uw neef Napoleon
111 over te brengen!" Thans tellen wi; weerom een kwart eeuw later. Ties Bertrams en
zijne hooge gasten van weleer, zij allen hebben afgedaan met het leven.... Maar de
nieuwe kastelein Frans Hendnckx bewaart nog steeds in hetzelfde, eenigszins gemoder
niseerde "Gouden Kruis" dezelfde "BismarcKtafel" voor zijnc gasten, en ook deze
kastelein met zijn vriendelijke echtgenoote en hartelijk gezin houden nog steeds hoog
de traditionee.e beteekenis van het oude Bismarckgezesgde: "als je de voeten onder de
tafel hebt, ben je er als thuis."
P.S. De gegevens voor dit historisch verhaal werden mij verstrekt door den heer Hub. Bertrams
architect Roermond, zoon van den ouden kastelein Ties Bertrams.

8865

16 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXVII.
Wij willen met onze gedachten voor ditmaal pens volgen de loopbaan des men schelijken
levens en al "voyageeirende" opteekenen, wat langs- die groote baan gevonden wordt om
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te dienen als opbouwingsstof voor ons museum der Folklore. De zeden onzer volken
hebben iets uitwend'igs aan zich, wat men "gebruiken" zoude willen noemen. Deze
begeleiden ons leven al vroeg op zijne hoofdgangen, op zijne voornaamste tournée's,
vanaf geboorte, doop en kindsheid, hruidtijd en huwelijk, tot dood en begrafenis. Zoo
is de geboorte van het kind met gulden sprookjes draden omsponnen, zegt ons Dr.
Schrijnen. De ooievaar brengt ze, de heilige vogel, én hij haalt ze met zijn snavel
uit den vijver, evenals op de wei de spartelende kikkers uit de slooten. ' De
ooievaar, zoo zegt men brengt geluk en zegen aan; in ons Limburg komt hij echter niet
veel voor, ... in oen nest op het huis. In ons gewest worden de kindertjes ook vaak
door dokter of vroedvrouw gebracht, of ook al door vader gekocht in China, in de
missielanden. Ook in onze provincie, in de goede, oprechte, landelijke oorden
ondervinden vrouwen in gezegenden staat nog eene bijzondere oplettendheid van den
kant der buurvrouwen en vriendinnen. Daar hoedt mep het in hoop verkeerende ïnensch
voor schrik of ergernis. Zij mag naar niets verkeerds, naar geen abnormaal of
mismaakt beeld zien, opdat haar spruit geen leelijk uitzicht of een lidteeken bekomt.
Zoo ook moeten zij vermijden den aanblik van kreupelen of roodharigen. Want heeft het
kind bij de geboorte eene hazenlip of een ander gebrek, dan wüt men dit aan
onvoorzichtigheid der moeder gedurende hare zwangerschap. In ons Limb. gewest zijn er
plaatsen, waar de- aanstaande moeder in dien tijd geen waschgoed mag ophangen, niet
onder een drooglijn of touw doorloopen, en evenmin met de armen boven het hoofd
slapen. Verstandiger is het, naar veler meening, de toekomstige moeder vaak hare
blikken te lalen gaan nar mooie beelden, figuren en gezonde kinderen. — Ook worden er
nog altijd Zondags- en Kerstkinderen geboren. Dat zijn veelal gelukskinderen. — Van
Vrijdagskinderen wordt wel eens gezegd, dat zij spoedig sterven. Kinderen die niet
"den helm" zijn geboreji, kunnen volgens sommigen voorspellingen doen. Van roodharige
eerstgeborenen zegt men, dat zij van "God geteekend" zijn. En het volk heeft er een
zegswijze aan vast geknoopt, die in diverse dialecten wordt gehoord, maar over 't
algemeen, de beteekenis heeft van: "Rood haar en elzenhout groeien op slechten
grond."
Aan de oostgrenzen onzer provincie hoorde ik nog zeggen; dat, zoodra in het echtelijk
huis de zorgvolle gebeurtenis aanbreekt, de gev.ege.nda waskaars wordt aangestoken.
De geboorte zou daardoor goed verloopen, en in geen geval langer duren dan de
waskaars brandt. In vele dorpen even over onze grenzen, en ook in Vlaanderen kent men
nog een zoogenaamd geboorteboompje, doorgaans door den vader in den tuin geplant, als
zijn vrouw hem een telg schenkt. Dit boompje zal mèt het kind, als zijn evenbeeld
opgroeien en bloeien, om eenmaal te verdorren. Voor jongens kiest men een noten- of
appelboom, voor meisjes een pereboom. Is het dan een goed noten- of appel jaar, dan
worden veel jongens geboren. Zijn de peren overvloedig, dan komen veel meisjes ter
wereld. (Zie hierover Dr. Schrijnen en Teirlinck). De vroedvrouw (meestal in Limburg
"wiesvrouw" genoemd) die op 't 'and (d.i. op de meeste dorpen) den geneesheer
vervangt, is in de oogen der ouders veelal een zeer bedreven persoonlijkheid, zelfs
in de toekomst-voorspelling van d"n nieuw geborene. Men bo'i-il haar het kindje
kijken, en vaak worden daarvoor fooien achtergelaten. Wij zouden nog vergeten te
Zeggen, dat bij don doop van een kindje in Limburg de buurvrouwen het recht hebben
tegenwoordig te zijn en ook de daaropvolgende feestelijkheden bij te wonen. "Zie
komma oppe koffie," waarbij mik of beschuit bestrooid met "soekorkeurkes" (wit en
rood) volstrekt niet mogen ontbreken. Vandaar op vele plaatsen in Limburg nog de
uitdrukking, in plaats van op de koffie gaan, "oppesoekerkeurkes". Bij de terugkomst
van den doop uit de kerk worden op vele plaatsen eenige Wees Gegroetjes in het
geboortehuis gebeden. In de kerk gaan allen om het altaar, bij wijze van offer gang.
Nog zijn er plaatsen, zooals Stramproy en Neeritter e. m a. waar eenige dagen later
alle buurvrouwen met de vrouwen der bloedverwanten moeder en kind bezoeken, waarbij
de traditioneele peperkoek niet als gift ontbreekt.. Ook knapkoek en andere koekjesof suiker-versnape ringen worden meegebracht. In hot dorp Stramproy noemt men dut
gebruik: "mèt den eierschoat gaön" omdat voorheen dit geboortegeschenk urit eieren
bestond. In zeer vele plaatsen heerscht nog het gebruik, dat de kin der draagster, de
vergezellende buurvrouwen, de peetoom en petemoei vanaf de kerk de heele rij
herbergen binnentrekken, alwaar "peter en pètertant" het Voorrecht hebben op jenever
of bier met suijker te trakteeren, en telkens op nieuw het kindje wordt afgedekt om
door de huisgenootcn en aanwezigen in oogenschouw te worden genomen. Het gebeurt
echter wel eens, dat dit "kindje kieke" in al te veel herbergen plaats vindt, én vele
uit dezen optocht boven theewater geraken. Men hoort dan wel eens door een "kemiekige
peter" zeggen: "Veer hubbe hem good onder de pekel gezat." Vandaar, dat op vele
plaatsen de Limburgers nog zeggen, als men in eene herberg, alwaar geene vergunning
bestaat, stiekum 'n borrel vraagt achter buffet of in nevenkamertje: "Veer gaon nao
't kindje kieke", of "laot os 't kindje ms kieke"?
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Ter wtille van een gunstfgen groei van het kleine wurm, moet er, volgens de
"wiesvrouw" on vele dingen gelet worden, de kleine mag voor n! niet liggen op de
linker zij, want anders wordt het kleine schaap li-.'.fcsch: men wachte zich over de
wieg heen lo reiken, waarin "het klein huipke" slaapt. Anders deugt zijne nachtrust
niet. Men wiege ook volstrekt niet met eene ledige wieg, want de kleine keuter zou
wel eens kunnen sterven. Niemand zij toch zoo onvoorzichtig "het leef dingske" te
meten. Want het zou ook de maat kunnen worden van zün doodkistje. Wijders wordt door
inspiratie dikwijls alweer van de "wiesvrouw" de houdinsr van "-det klein muuske"
bestudeerd. Houdt het zijn vuistjes bij de geboorte gesloten, dan wordt de kleine,
nieuwe wereldburger een gierigaard. Houdt het ze open ,dan wordt het vrijgevig, en.
klinkt het wel eens: "dat waird ei good veur enne" — Wordt na verloop va.n korteren
of langeren tijd een jongen onwillig, zuur kijkend, stuursch, dan zal voor het jonge
menschje in zijn historie geboekt worden, dat "hai is euver kops geweegdj". Wil
verder de moeder niet hebben, dat "mien hertje" of "mie stumpke" ook zal leeren
stelen, zij zijte dan zorgvuldig de jonge vingemageltjes van haar "pocterke" af. —
Het is algemeen gebruik bij den doop voor peter, en meter te nemen de naaste
bloedverwanten. Heel vaak geeft de peter aan 't kind zijn naam, en er zijn plaatsen,
vaar hij zulks als zijn recht beschouwt. Er zijn er zelfs, die- mecnen, dat het kind
de hoedanigheden erft van peter en meter. Bij den doop. van. den etersten zoon is
meestal de mansvader peter, bij een meisje de vrouwsmoeder de meter. Sterft het wurm
voordat het gedoopt is, dan zal het na zijn dood als 'n dwaallicht boven moe rassen
en venen zweven Sterft het kort na zijn doop of dan nog als kind, dan is 't een engel
is den hemel. Daarom spreekt men in Duitschland nog van begraafplaatsen van gedoopte
kinderen, en noemt die daar: "Engelgarten." Veel kinderen beschouwt de landelijke
Limburger nog als geluk- en eere aanbrengd. Bij 't ten doop gaan wordt een daarvoor
apart kleedje over de kleine gelegd, het "doopkleed" genaamd, en. het wordt jüer
overal in de families zeer zorgvuldig bewaard, opdat ermede zooveel mogelijk
geslachten ten doop gedragen worden. Sommige families maken van deze doopkleedjes
bijzonder veel werk. Vooral in kanten kleedjes steekt soms een groote waarde. Nog
bestaan er in onze provincie plaatsen, waar peter en meter eene mooie gift schenken
aan den nieuwen wereldburger; veelal een zilveren lepel of iets van dien aard. Wat
betreft de,n bekenden "kerkgang" dien de moeder na een bepaalden dag houdt, moge hier
gezegd worden, dat dit gehruik is ontstaan in navolging van Maria, die het
voorschrift der Joodsche wet nakwam, volgens welke de vrouwen, veertien dagen na de
geboorte van een zoon zich tempelwaarts moesten begeven ter reiniging en om haar kind
aan den Heer op te dragen. Ook bij dezen gang ter kerke kunnen de buurvrou wen
wederom meê gaan. Na afloop heeft dan ook de laatste traktatie plaats op koffip met
koek, of brandewijn met rozijntjes. Er zijn plaatsen, waar men deze plechtigheid
betitelt met den naam van "kindjes kermis". Langs de oostel. grenzen van onze
provincie, zoowel op ons als op Duitsch gebied zijn er nog plaatsen, waar de stoet,
als hij van "de kerkgang" naar huis keert, door de kinderen wordt nageroepen: "Veul
glök mit de kirkgangk, Peperkoek einen erin iangk".
16 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 192. H. G. te Helmond. Het zal iederen warmen beoefenaar der Volkskunde genoegen
doen, als hij een dergelijke hulde als de uwe leest. Men behoeft trouwens ook ons
niet alleen te gelooven, als wij onze groote sympathie voor dit vak der wetenschap
betuigen. De grootste geleerden uit Duitschland hebben al voor jaren geschreven, dat
"Volkskunde will ein Spiegel desi Volkslebens sein. Sie will das Leben des Volkes
schildern, wie est ist" enz. Deze zelfde waardeerende woorden zouden wij U kunnen
aanhalen uit Fransche, Engelsche, Italiaansche, e.m.a. werken. Ja, ons Limb. Dagblad
"De Limb. Koerier" is inderdaad een warm voorstander dezer rubriek. Dat zulks echter,
ook het geval is in Uwe provincie, zult U gemakkelijk kunnen navragen, als U het
mooie artikel van onzen collega Bernard Verhoeven deze week in "De Nieuwe Eeuw" wilt
lezen.
No. 193. W. A. te Ven1o. De Kerstboom is in de laatste jaren niet alleen in Limburg
in zwang gekomen, maar door ons geheele land. Wat U vraagt over zijn ouderdom,
vanwaar hij gekomen is, en waarom hij juist een naaldboom is, kan ik U niet in een
paar woorden zeggen. Daarvoor zijn heele bladzijden noodig, en heb ik zijn heele
geschiedenis voor enkele jaren in dit blad gegeven. Heeft soms een uwer kennissen het
"Nederl. Tijdschrift voor Volkskunde"? Dan vindt u daarin ook (aflevering 3, van
1922) mijne uitvoerige behandeling.
No. 194. A. Gr. te Eindhoven. Dat al die spreuken nog steeds in de Latijnsche taal
zijn vervat, moet U niets verwonderen. Immers, niet alleen in de middeleeuwen, maar
ook nog tegenwoordig wordt deze taal bij voorkeur gebezigd voor motto's en deviezen.
Zij leent er zich dan ook uitstekend toe om eene gedachte kort en krachtig uit te
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drukken. Wij kunnen er niet aan beginnen al die Latijnsche deviezen te vertalen. De
lijfspreuk "Credo-pugno" of "Ik geloof - ik strijd" was van Dr. Schaepman Wat U in
een boek heeft zien staan, nl. "industria" (Peel) heeft niets te maken met de
moerassen genaamd "de Peel". Deze zinspreuk beteekende "Door Vlijt" en was die van
Robert Peel, een bekend industrieel uit Engeland.
No. 195. G. H. te Vaals. "Cortijls" was een riddergoed in de Limb. gemeente Wylré.
Die van Cartils namen omstreeks 1380 den naam van ?oen "Broedersberg" bestaat niet
meer. Het was gelegen tusschen Reijmerstock en Ter Linden. De geslachtsnaam "van
Reijmerstock" is zéér moeilijk te achterhalen.
No. 196. Y. B., Maastricht. Neen, niet geraden. Als U ergens hebt zien staat den naam
"Henken der Scroeder", dan behoorde daarachter nog de naam der plaats, waar deze
woonde. Zoo ontstonden de eigennamen. Scroeder=Sehreuder=Schreur (kleerm.) waarvan
Schröder, Schroeder, Schreurs enz. Offenman beteekent koster. Dus daarvan kwam de
naam Offermans. Als U thans een weinig studie wilt maken over naamsafleiding, zal ik
U wel niet behoeven te zeggen, welke familienamen in Limburg op die wijze zijn
voortgekomen uit de 13e eeuwsche aanwijzings-namen: Willem Spechouwer; Peter der
Oleij Slegher; Henken den Scomeker; Cloes de Sceper; (Johan, brouwer uyt Sent
Margreten; Cloes de Potgijeter; enz.
No. 197. H. G. te V. Wat dat woord "Landjuweil" in de oude Schuttersacte van
Valkenburg beteekent in "Ite de Koninck en den Scotte, du Sie van Beick quam en
brachte dat Landjuweil gewonne" enz? Ik vermoed, dat het hier beduidt den besten
prijs voorde schietkunst onder diverse schutters. U zult overigens wel weten, dat
Landjuweel anders de Rhetorica-prijs is onder de Rederijkers.
No. 198. H. W. te Sittard. Voor de beantwoording Uwer diverse vragen over de historie
van Obbicht enz. (omgeving) zou te veel plaatsruimte noodig zijn. In die plaatsen
moeten toch vele menschen het boek van J. L. Meulleners hebben. Daarin kunt U veel
vinden.
No. 199. M. S. te Roermond. Neen, het was geen Lintgens of Lintjens uit Swalmen, die
in 1572 ook behoorde tot de martelaren van Roermond. Misschien verwart U dezen naam
met den kok, broeder Leonard Leetgens, die uit Swalmen geboortig was. Ook zijn er
toen verschillende vrouwen vermoord, die werkzaam waren in het oude klooster der
Karthuizers.
20 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 200. A. K. te Eindhoven. In Noord-Br. bestaan verschillende plaatsen met dien
uitgang. Domburg ligt in Zeeland. Dit Dom zal wel zijn ontstaan uit Tom van tombe,
tumba, =grafheuvel onzer voorouders.
No. 201. W. V. te Roermond. Dat Herten en omgeving tot een der eerst bevolkte streken
van Limburg behoort, is volkomen zeker... Ten tijde der Romeinen was de streek al
bevolkt. Waaruit dat blijkt, vraagt u? 1e uit de overblijfselen van een oud gebouw,
de Oudenburg genaamd; 2e uit 't onderdeel van den toren; 3e uit den grootsten tumulus
van Nederland die er eens lag, n.l. de Drusus-berg (helaas zo jammerlijk vernield
voor de historie); 4e de uit de grondslagen van eene Romeinsche brug over een der
monden van de Roer; 5e uit den naam der hoeve "Offerkamp", waarvan de benaming nog
wijst op Heidensche geloofsvereering. Merum is ontstaan uit den naam der Romeinsche
stichting Mederiacum, en Herten uit den naam der godin Herta (wat "de aarde"
beteekent.)
No. 202. G. B. te Montfort. — Ik ken geen Maalberg in Limburg. Bedoelt U misschien
Maalbroek gehucht der gemeente Maasniel? Daarin zal Maal wel de beteekenis hebben van
"bijeenkomst"- De achternamen voort, voorde, voerde, achter eigennamen beteekent
gewoonlijk: weg of bank of waadbare plaats. Vergel. ook het Duitsche Furt
Furth=doorwaadbare plaats.
No. 203. L. v. M. Venlo — Neen, dat is geen oorspr. Limb. zegswijze, al zet u ze ook
in 't Limb. dialect, en al zijn de verschillende woorden niet in 't Nederl. gegeven.
Zoo hebt u, wat de spreekwoorden betreft waarin de "vrouw" komt, ook: "Alles mèt de
mâot, zag de snjeder, en hai ranselde zie wief mèt de èl"; ditzelfde spreekwoord
wordt in Holland ook gebezigd, en dan is de "snieder" daar kleermaker; enz. Zóó
luchtig moet U er niet over heen gaan, als U de zegswijze ook al in dialect hoort —
En zooveel beslist in Limb. ontstane spreekwoorden zijn er ook niet, als u meent.
No. 204. A. K. te Sittard. — Dat is zoo, althans ik heb 't meermalen gehoord, dat op
Goeden vrijdag de smeden niet werken in de omstreken van Stevensweert. De sage leert
ons hierover het volgende: Toen Christus op Goeden Vrijdag zoude gekruisigd worden,
was in Jerusalem niet één smid te vinden, die de nagels wilde maken, die tot de
kruisiging benoodigd waren. En nu, zooveel eeuwen later willen daar de smeden nog
hunne instemming met die weigering betuigen, door op dien dag niet te werken.
No. 205. A. W. onderw. M. — Boeken uitsluitend over de Limb. dialecten? Zijn er niet
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veel. Tracht in handen te krijgen: 1. "Grammatische vormen der Limburgsche sermoenen"
door Cosijn; 2e "Proeve van het dialect van Kessel bij Venlo"; Idem van Maastricht;
3. "Roermonder Tongval" van Halbertsma; 4. "Het Limb. dialect" van Mertens; 5. ZuidLimb. taaleigen" van Jongeneel; 6. "De dialectvormen" van Mr. Jaspar uit Maastricht;
7. "Ittersche Kal" door J. Cuypers; Dan staan er in "Het Nederl. Museum" van 1888 nog
eenige verhandelingen over 't Limb. dialect.
No. 206. V. B. te Maastricht — Niet geschikt voor een Nieuwsblad. Beter gezegd,
ongeschikt voor elk periodiek, af nog beter: overal waardeloos. Alleen aan uwe
bittertafel kan 't mogelijk wel eens hilariteit verwekken. En die daar dan het hardst
lachen, doen ons denken aan 't spreekwoord der holle vaten.
No. 207. de H., Eindhoven. — Over Hartjesdag ieder jaar gevierd wordende te Amsterdam
den Maandag na Maria Hemelvaart, kunt u alles vernemen in Ter Gouw's "Volksvermaken".
— Limburg kent dat niet.
No. 208. D. onderw. M — Het woord "blas phemije" dat U zegt gevonden te hebben in oud
geschrift over Limburg doelt op "vloeken'. Verder dient u zelf in den zin na te gaan,
waarom dat woord daar met die beteekenis wordt gebruikt. Wel weet ik uit een oud
Memorieboek, dat eens iemand in de 15e eeuw, zwaar werd gestraft "omme dat hij
"blasphemije" ghesproken hadde van Gode van Hemelrijcke." Ook in Vlaanderen werd in
oude tijden de vloeker soms door beul inderdaad gemarteld.
No. 209. Dr. W. te W. — Daarvan heb ik in Roermond nooit iets gehoord. Wel is er in
KESSEL eens (voor vele jaren) een oud-Romeinsch altaar gevonden. In HEEL schijnen ook
nog fundamenten van een Rom. gebouw te zitten.
No. 210. V. W. onderw. R. — Neen, onze gewestgenoot Dr. Schrijnen heeft toen geen
Volkskundig onderwerp besproken. Bij de aanvaarding van zijn ambt van Bijzonder
Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht heeft hij het gehad over de Sociale
Klassieke Taalkunde. Die rede zult u wel ergens in druk kunnen koopen.
No. 211. L. V. te Sittard. — De Negendröp? Waar die ligt in Limburg? Als U in Uw
schrijven daarmede bedoelt een berg of heuvel, dan kan ik U heusch niet terecht
wijzen, en ik twijfel er sterk aan, of ergens in onze provincie eene hoogte ligt van
dien naam. Trouwens het woord zelf doet ons aan droppels, dus water denken, in plaats
van aan land. Ik heb vóór eenige jaren eens met een Maastrichtenaar een bezoek bracht
in den St. Pietersberg. Ik ontwaardde er behalve talrijke galerijen en versteeningen
trechtervormige verdiepingen, aardpijpen genaamd, en uit een versteenden boomstam
sprong eene bron, die, haar mijn Maastrichtschen vriend beweerde "de Negendrup" werd
genoemd. Bedoelt U dat misschien? Meer weet ik er ook niet van.
No. 212. Dezelfde. — Zeker heeft Uwe buurtplaats NIEUWSTADT, vroeger vestingwerken
gehad, die na 1500 gesloopt zijn. De sporen daarvan zijn nog tot in de laatste jaren
te zien weest. Het heet ook niet voor niets "Stad." Wij weten ervan, dat het plaatsje
in 1312 stedelijke rechten kreeg en Nieuwstad kwam vervolgens met de andere "steden"
uit de omgeving ter dagvaart. Als U dus ook Nieuwstad schrijft, en niet Nieuwstadt,
bezondigt gij U in geen geval aan eene geografische fout.
No. 213. Dezelfde. — Wij kunnen nog niet aan Uw verzoek voldoen Al vaker hebben wij
in deze rubriek medegedeeld, dat geografische en archeologiscne wandelingen door onze
provincie Limburg eerst later aan de beurt komen. Wij wenschen het menu regelmatig
achter elkaar af te werken, ten einde onze lezers de porties niet alle tegelijk te
laten verduwen.
No. 214. H. D. Onderw. Nijmegen. - Er bestaan zeer mooie legenden in onze provincie
Limburg, zoo interessant, dat zelfs Fransche en Duitsche schrijvers vroeger
verschillende in hunne geschriften hebben gepubliceerd. Die alle op te noemen is
echter ondoenlijk. O.m. schreef Duitsche pater eene mooie legende over het beeld van
O. L. V. te WITTEM; een Fransch priester beschreef de legenda van de H.H. Monulphus
en Gondulphus; ook lieten vreemde schrijvers ons mooie sagen over Limburg achter,
o.m. Elisa van Valkenberg door Blum; Reginald van Valkenberg door Wolf, Het gebed
vóór den slag van Jan van Weert door Wolfgang-Müller; Laatste tweegevecht van Jan v.
Weert door Rahlenbeck; De Witte Juffer van het gebroken Slot bij Grubbenvorst door
Blum; enz. Speciale boeken daarover bestaan niet.
23 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXVIII.
Thans is onze kletne uit de voorgaande bijdrage gespeend. Maar nu dagen allerhande
gevaren op voor hem. Het zijn voornamelijk de kinderziekten der eerste levensjaren.
Het zijn de stuipen, de mazelen, de kinderpokken, de kinkhoest, wormen, de dauwworm,
de croup, roode hond, Engelsche ziekte (soms genoemd de "aat-menkes-krankheid")
tuberculose, enz. Het volk heeft echter voor al die kwalen allerhande huismiddeltjes,
waarop wij later zullen te- er vele ouders ito Limburg, die helaas 'enkele
kinderziekten aan toe te schrijven Voorwaar nog een ergerlijk overblijfsel vSTi
geloof in onze laatste, zoo verlichte eeuwen En zijn er niet menschen, die meer in
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ellecfaeel wmen zijn, en toch nog een veel bruik maken van diverse belachehjkeAmuMten
"" j, «Vkten huner kinderen? Ja, voor stuipen rLo'eihjk doorkomen der tandje, riet
men hal. snoeren dragen van bloep^%tokies worKï enoer van lijsterbessen. En een
viooltjes-wortel zonder bevorderen) Het doorbraken van den eersten tand verwekt 'fa
hïtSeen bijzond««e vreugde. Later echter Ss de kleine bij verwisseling der tanden van
trjd St tijd eenTossen tand wegbijt, werpt hij dien over H hoofd! menende daardoor
een nieuwen te krij8 Bij .al deze eigenaardige bijgeloov.ge meene men toch ttitet, zoo leert ons
Sclmjnen dat alleen tooverij en bijgeloof hun .«J«P»' zwaaien over de prille dagen
der kmdshwd Het is waar, geen tijdperk wellicht in het menschelijk leven wordt zóó
door trad.ttioneele vormen en leefregels beheerscht, die wortelen in het meest
primitieve volksgeloof. Maar den boventoon voert 'tocti koesterende moederliefde en
blijde aldoor geprikkeld en gevoed door de hulpbehoe Vendheid van den kiemen
lieveling. W:e in deze eerste dagen de gezellige huiskamer met haar Kulden innigheid,
haar guitilg wiegje, welhaast den levendigen kinderstoel, van zonneglans en
zonnewarmte doet tintelen, — het is de kleine dwingeland ih het hagelwitte linnen,
dat de gelukkige moeder in de blijde dagen Jiarer verwach ting met moederweelde en
vréugde-kloppend hart heeft in orde gebracht. Hoe teekenend en hoe innig, hoe
berekend voor de luistergrage oortjes, de naïeve wiegeliedes, met, hun beperkte
notenbeweg&ig en toch rijkdom aan klanken, waarin de rhytmische wiegbeweging maar ook
moederlijke bezorgdheid en liefde zoo duidelijk hoorbaar door .klinken:
"Slaop, kindje, slaop! Die vader heuit eriJ sjaop, Die mooder heuit de bontje koe.
Kindje, maak dien uigskes toe, Slaop, kindje, slaop! Dit wiegeliedje wordt op
verschillende plaatsen 'ook anders gerijmd en gezongen: "dou, dou, kindde enz. Het
zal echter vermoedelijk met de lieve, zoete wiegeliedjes eerlang gedaan zijn. Immers
onze medici verklaren het wiegen voor onhygiënisch, en zoo doet de groeiende
beschaving 'allengs veel oüds, maar schoons voor goed verdwijnen. Eindelijk heeft de
bezorgde moeder den kleine zóOver, dat de school voor loopen en spreken begint.
Leiband, loopwagen en loopkorf doen buiten nog steeds 'hunnen bekenden dienst, al
raakt dit materiaal al meer en meer in onbruik. Eerste kindertaal en stamelwoorden
zijn soms van verrassende schoonheid in de ooren van vader en moeder Hoe vormloos,
boe primitief ook, toch heb ben zij voor de grooten des gezins duidelijke beteekenis.
Noemen wij o.m. maar eens de woordjes "tata"; "botam"; "mam"; "opoe" enz.' Wordt de
kleine allengs grooter, dan neemt yader of moeder hem op den schoot, en wordt er
gehuppeld, gehost, gesprongen op de maat van hfij schootliedje:
"Hop, Marianneke, Pop Marianneke, Laot de pupkes danse; Eilne gooie man, Bine brave
man, u Eine man van complaisance. ' Al ras komt nu voor den lieveling het
verrukkelijke genot van paardje rijden op grootvaders vaders, ooms of broers knie. En
veel vlugger gaat het rythme nu daar de beweging het galoppeeren San 't paard moet
nabootsen: Hop, pairdje, meule, De koster riedtj op 't venle, Pestoar zitj op 'n
bootje koe ' Die rieje same nao de menie toe, Om ei zekske haver, Waat zal det
pairdje drave, Om ei zekske mikke Waat zal dat pairdje slikke Hop pairdje draaf
Morgen is 't Zondaag. Er bestaan op dit rijliedje zeer veel varianten door onze
provincie, te veel om op te noemen, immers de kleine rijder bezoekt soms
verschillende plaatsen in 'de omgeving, of 't gaat nog alwder met hem naar
Maastricht, naar Amsterdam enz Het daurt nu niet lang meer of de kleine krijgt
ongemerkt het eerste onderricht in het noemen der namen van naaste omgeving en
P«rsonen Niet vergeten blijven hierbij gewoonlijk de namen der verschillende vingers;
we wdmae lijking een paar voorbeelden mededeelen, daar van deze vingersprookjes een
buitengewoon groot in de verschillende plaatsen bepiaan: Naar bed, naar bed, zei
Duimelot; Ik heb nog niet gegeten, zei Likkepot; . Waar zal ik het halen, zei lange
Jan, Uit vaders kast zei Lingeling Dat zat ik verklappen, zei 't kleine ding.
Duimelöng had .een varken gekocht, Fikfak heeft het thuis gebracbH, Langejaap heeft
het gestoken Ringeling heeft de worst gemaakt Klem Pietje heeft ze opgegeten.
Zoo wordt het kind van lieverlede een meisje, en komt voor hen het onderwijs op
school aan de beurt, de machtige nu eens voort, stuwende, dan weer stremmende faktor
in _<ie voiks ontwikkeling van het kind, zou ons Dr. zeggen. Terwijl op dezen
leeftijd ook de speektaft dus kinderspel en kinderlust tot algeheele mtmg komen,
waarvoor een groote verscheidenheid van epeeltuig bij elke sekse zijnen dienst
verricni, ai naar gelang de landstreek, waarin d«™öOT«i- Z-oo maketn onze
Limburgsche_tongeren al zeer weinig gebruik van molentjes, scheepjes enz. wat is 't
Noorden veelvuldig voorkomt Algemeen in zwang zijn de bouwdoozen, poppen, paarden,
ballen,, tollen, hoepels en in de laatste tijden vooral de miniatuur-spoortreinen en
luchtschepen, allerhande stöommachinetjes, auto's, auto-peds enz. Van het speeltuig
nog altijd meer speciaal weggelegd voor den kleinere dreumes, komt het tot speeldrift
van samenspel. Ook het kind ver toont nu een zoogenaamden navolgingslust,' die dé
#244

146

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

9200

9205

9210

9215

9220

9225

9230

9235

9240

9245

9250

9255

9260

geheele maatschappij tracht weer te geven, al is 't dan ook in 't klein. We denken
hier aan: moedertje spelen; school spelen; soldaat spelen» tooneel spelen; verkooper
of koqpman spelen; op tocht, processie, begrafenfespelen etc. Het spel is
veelsoortig, welke eigenschap kan vergeleken worden met het komende menschelijke
werken en kunnen ,zoodfet het spelen van-den kleins reeds in zich de kiem draagt voor
zijne handelingen al man. We gaan derhalve volkomen aceoord met de stelling van vele
geleerden, als zij beweren: "het spel is eene voorschool van het leven". Er bestaat
over onze kinderspelen een prachtig standaardwerk van De Cock en Teirlinck, waarin
volledig en grondig de kinderkisten zijn onderzocht Dezen onderscheiden de spelen der
kinderen in: loopspelen, springspelen, dansspelen, werpspelen, ambachtspelen,
raadspelen, schommelspelen, knikker-, tol-, hoepel- en vliegerspelen, sneeuw- en ijs
snelen.
Voor zoover deze ook in onze provincie Limburg worden uitgeoefend zullen wij 't
daarover in eene voljrende bijdrage hebhen a
///
30 september 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXIX.
Inmiddels is onze kleine, voorspoedig opgegroeide dreumes onzer vorige regelen een
ferme schooljongen of een aardige knappe zus geworden. En daarom volgen we beidp"
thans op hunne wegen naar het grootere kinderspel, wat ons, ouderen van dagen in hun
prozaïsche sfeer nog eens zoo heerlijk en gelukkig terugdenken doet aan onze
voormalige droomwereld, aan dat goddelijke Eldorado van fantatsie. En we beginnen met
hen nog weer eens in gedachten mee te doen aan de pret der "loopspelen," waarvoor we
het allereerst nemen het "naloopertje-spelen", waarvan wij den gang en de beteekenis
voorzeker niet behoeven uit te leggen aan onze lezers, daar het algemeen was en nog
is. Een pendant daar van Is het boompje-verwisselen, dat ook met een onbepaald aantal
kinderen kan geschieden Een aantal spelers houdt een paal, boom een huls-hoek. een
muurplek, een pomp, een put, enz. bezet. Bij het wisselen van de eene plaats naar de
andere, moet de laatste, d.w.z. de rustende trachten een der losgelaten plaatsen i!n
te nemen. In Noord-Limburg wordt bij dat loslaten of verwisselen der plaats geroepen:
"Eeder van zien alt iezar aai." Op de meeste plaatsven in ons gewest bestaat ook het
blindemannetjespelen, algemeen in zijne uitvoering bekend, terwijl ook het
verstoppertje, bergemuiske of bergmenke-spel nog alom in zwang is. Allen verbergen
zich, en de zoeker moet tot honderd tellen, vooraleer geroepen wordt, dat hij met de
zoekerij mag beginnen. Wordt hij onder 't rondzoeken naar zijn kameraadjes plotseling
onverwacht door een verborgene verrast, die de hand aan zijn uitgangsplaats kan
brengen vóór hem, dan kan hij opnieuw beginnen met tellen. Nog kunnen als loopspelen
aangemerkt worden het steltloopen, wel bekend door onze jongens. Het is een der
oudste kinderspelen, daar het reeds bekend was bij de Grieken en de Romeinen. Waar de
jongens het spel goed kennen, wordt er wel eens krijgertje of naloopertje op stelten
gedaan, alsmede «oJdaatje en gevechtspel.
Een oud speJ ïn 't Westen onzer provincie, omstreken van Neeritter, Thora, was het
"doffen." Op zeker punt geplaatste jongens verlieten opeens het punt van uitgang,
trachtten de anderen op straat door naloopen aan te raken, waarna de aangeraakten
onder 't slaan met de vuist op den rug naar de oorspronkelijke uitgangsplek werden
teruggedreven.
Dat noemde men "doffen," doch het wae een uiterst gevaarlijk spel voor de longen van
kleine medespelers.
Nog kennen we op vele plaatsen het "door spits rooi loupen"; het "doorstekerke"; het
"pienlieërke"; het "Moeder-mag-iU"; het "Schipper mag ik over varen," alle zuiver
loopspelen. Natuurlijk zullen er nog veel meer spelen van dien aard zijn, en houden
ons beleefd voor opgave, benevens verklaring aanbevolen. Weet misschien iemand hoe
het loopspel: "1—2—3—4—5" in zijn werk gaat? Ook het bekende "haarspeel" te nog op
vele plaatsen in zwang, als echt jongensspel. Het speelterrein wordt door twee
"baren" in twee kampen verdeeld- Daar tusschen in ligt het gevechtsterrein. Wie onder
't loopen wordt aangeraakt, moet krijgsgevangen worden en gaat op de baar staan. lüj
kan achter worden afgelost. Het "voetbalspel" een thans zeer geliefd loopspel, was
voorheen niet bekend in onze provincie.
Thans komen wij aan de "springspelen". Daaronder kennen wij het " haasje-over". Het
is de sprong over eene rij voorovergebogen jongens, waarna de beurt is aan den
laatste van de rij. Het "bokspringen" is ook en spel in dien geest, maar hier gaat de
sprong om de beurt de een over de ander. Ook het "hijnkspeQ" is bijna overal bekend.
Er wordt op den grond eene figuur getrokken met een stuk glas of ander scherf,
verdeeld in verschillende vierkante vakken, welke figuur veelal "de hemel" wordt
genoemd, daar zij aan den bovenkant afgerond wordt. De eerste speler neemt een
"hinkscherf" of een plat steentje of stukje hout, en tracht dit zonder een der
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getrokken strepen aan te raken, van het eene vak naar het andere te schoppen, steeds
hinkende. In de figuur vindt men hemel, het en vagevuur. Ook het springen der jongens
wie het verst komt vanaf eene bepaalde streep, kan onder deze spelen gerangschikt
worden, alsmede het springen met een stok (polsstok). Wie als zoodanig den grootsten
afstand springt, in beide spelen telkens opnieuw door een controleur aan te geven,
hoever de sprong kwam, wint.
Een der meest in zwang zijnde spelen onder de meisjes zijn de dansspelen. Daartoe
behooren touwtje springen, en ronde of reidansen of dito springen. Wijl bij deze
spelen een zeer groote variatie in liedjes bestaat, vinden wij 't geschikter daarvan
vermelding te maken bij de kinderliedjes of rijmpjes.
Het zoogenaamd "werpspelen" kent ook zijne varianten. Wie kent o.m. niet uit zijne
jeugd het "bokgooien" op steenen (een kleinere op een grootere); op noten in den
herfst, (een hoopje noten op elkander geplaatst heet "eene bok"); het werpen met
centen, knoopen, scherfjes enz. naar eene bepaalde streep (sjraom genaamd), meestal
in Limburg "stèke" geheeten. Eveneens het "kruus-muntj" spel, d.i. het omhoog werpen
van eenige stukken geld, dij, op den grond terecht komende, worden gecontroleerd,
welke dier stukken op de kruis-, en welke op de muntzijde zijn terecht gekomen.
Ik vermeen, dat dit spel in Zuid-Limburg heet: "haan of plaatsmiete." Ook het
"naogooie" ziet men nog spelen, nl. twee jongens ieder met een steen werpende naar
dien van zijn kameraad, en voor elken raak-worp eene kleinigheid uitlovende. Dit
spelletje wordt dikwijls uitgeoefend door knapen, wien door vader of moeder een
boodschap naar een naburige plaats worden meegegeven, waarna de jongens den verren
afstand aldus zonder verveling afleggen. Vervolgens komen we aan de "balspelen," door
gaans uitgevoerd in Limburg met een "prikkebal" {in een bal van om elkander gewonden
garens), thans ook wel een gummi-bal. Men maakt kuiltjes in den grond van het aantal
der medespelers, terwijl de speler probeert dien bal op zekeren afstand in een der
kuiltjes te doen len. Dan is het de taak van hem, in wiens kuiltje de bal terecht
komt, dezen zoo gauw mogelijk te grijpen en daarmede een der wegloopende spelers te
raken. Wie getroffen wordt, krijgt een steentje of knikker in zijn kuiltje. Ook hij,
die met werpen, zijn medespeler mist. Wie de meeste voorwerpen in zijn kuiltje
krijgt; moet later voor straf door "spitsrooi" (=spitsroede) en wordt onder dat
loopen tusschen een heele haag van makkers ferm op zijn rug getimmerd. Op enkele
plaatsen noemt men dat ook door daj "brits loopen. Het "zogspel" dat volgens iDr.
Schrijnen nog in Doenrade in zwang is, kennen wij op andere plaatsen niet. Tot het
balspel kan ook nog gerekend worden een spel, op vele plaatsen in Limburg door de
meisjes uitgevoerd onder de benaming van "bikkelen". Het daarbij behoorend materiaal
is een bal of steenen kaatsbal en eenige "kootjes". Dat zijn of beentjes uit
schapenpooten of dito vormen uit lood, koper of staal. Deze kootjes worden los door
elkander op een dorpel of anderen harden steen geworpen, en dan een voor een, onder
't opwerpen en "prfkken" (= opvangen) van bal of kaats rechtop gezet tot de laatste
koot toe. Staan ze alle recht, dan wordt eerst een voor een naar zich toe gestreken,
vervolgens twee aan twee en ten slotte alle tegelijk in één streek in den schoot
gehaald.
Onder balspelen behoort nog te worden gerang schikt het van ouds bekende "kegelspel"
en het "beugelspel", die beide ook nog in Limburg op vele plaatsen beoefend worden,
en van algemeene bekendheid zijn, wat betreft den gang van het spel. Deze spelen
worden echter weinig door kleine kinderen, maar doorgaans door de grooten uit
gevoerd, waarom men ook het prijskegelen en prijsbeugeden kent, voor geld-, vleesch-,
kleedingprijzen alsmede voor huishoudelijke artikelen.
De lust tot nabootsen bij onze kinderen heeft de zoogenaamde "Ambachtsspelen', doen
ontstaan. Waaronder wij kennen: koetsier spelen met touwen, leertjes en miniatuur
paardentuig het maken van oventjes en huisjes in het zand, waarmede annexe het
bakkerspelen; het verkoopertje of winkeltje-spelen, soldaatje en muzikantspelen,
optocht, processie, of geestelijk (=altaar) spelen; tot zelfs het rechtbank spelen.
Wij kunnen hieraan nog toevoegen het spelen der meisjes met hare poppen, het bruidje
(processie-bruidje) spelen, en het tooneel- of zoogenaamde "kemiekeijng" spel der
jonge knapen, alsmede voor kreupele of gebrekkige spelen, welke spelletjes alle zeer
typisch zijn en inderdaad vaak van dramatische kracht en beteekenis.
Een spel van minder varianten is het "raden". Bijv. een kind houdt een zeker aantal
voorwerpen in de toegeknepen hand: centen, knikkers, spelden, boonen etc Men steekt
de hand vooruit en laat raden paar of onpaar. Raadt de gevraagde het verborgen
aantal, zoo zijn de verborgen voorwerpen voor hem; raadt hij 't niet, dan geeft hij
een zelfde getal aan zijn makker. In Limburg wordt dit spel of dit raden veelal
genoemd; "paar of omp."
Een zeer geliefd spel mag ook genoemd worden het "schommelspel", als meest
oorspronkelijk uitgevoerd op een buigzamen boomtak, waarop een der knapen door zijn
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speelgenoot heen en weer wordt geslingerd in schommelbeweging. Daarop volgt de
bekende wipplank en het schommelstoeltje, hangende aan touwen. Dit spel draagt in
Limburg diverse namen: "sjoekele" "varen" in Venloo; "joekelen"; (in Kessel), waar
bij wordt geteld tot een zeker getal, waarna de beurt aan een ander komt, of deze
beurt door het zingen van liedjes wordt aangegeven.
Onze Jongens van Poot en Hildebrand hielden echter steeds verreweg het meest van het
"knikkerspel" Er zijn verschillende knikkers. De grijsblauwen, maar ook gekleurde
heet in Zuid- en West-Limburg "huuf in Noord- en Midden-Limburg meestal "köls". De
geelbruine uit potaarde gebakken knikker noemt men in Zuid-Limburg de "Klits", en in
Venloo gepotsöemejde (Dr. Schrijnen). Verder heeft men nog kleinere en grootere
glazen knikkers of kaatsballen. Men wil hebben, dat het knikkerspel zéér oud moet
zijn, en dus over de geheele wereld in zwang moet geweest zijn. Thans een paar
verklaringen over het spel op zich zelf. Er wordt b.v. met knikkers "geschoten." De
echte schieter neemt den knikker tusschen top van den wijsvinger en knokkel van den
duim, en kan daarmede soms verbluffend raak treffen. De slechte of onhandige schieter
daarentegen neemt den knikker tusschen nagel op top van den wijsvinger en van den
duim. Op sommige plaatsen noemt men dit laatste "foeken." Het is voor een goed
schieter echter zaak de hand heel stil te houden en slechts met den duim te drijven.
Wie met dn spel den knikker van zijn speelgenoot treft, is de winnaar. Er zijn echter
ook spelen, waarbij de schieter al wint, wanneer hij op een dergelijken korten
afstand bij makkers knikker terecht komt, dat hij met vingerspaimmg dien afstand kan
bemeten, Er worden ook wel eens ovale kringen gemaakt, waarin knikkers worden,
geplaatst om die er uit te "knikkeren". Soms wordt ook "putje geschoten." Onder de
niet bedreven schieters wordt meestal met de knikkers op het doel gerold, terwijl een
ander spel den knikker tegen muur of steen laat terugkaatscu om hem zoo kort mogelijk
bij die van zijn kameraad te laten rollen. Raakt hij, of kan hij "bespannen" met de
vingers, dan is hij gewonnen. No«r bestaat 't spel "omt !kken". Dat is met den kortst
bij den steen gekomen knikker of kaatsbal 'n geldstuk op dien platten steen tot kruis
omtikken, en tot zijn winst-eigendom maken.
Vergeten wij nu verder ook niet het "tolspelen", in Limburg veelal genoemd "dobben"
en kerelle."
Met dobben wordt bedoeld het werpen met een tol waarlangs een tou / is gedraaid,
waarna de tol op zijn pin of om zijn as draait. De jongens nemen den tol op de hand
en laten ze zoo uitdraaien. Of ze werpen den tol in een kring. Draait hij er zich
uit, dan kan hij opnieuw een worp doen. Blijft hij binnen den kring, dan wordt hij 'n
't middelpunt gelegd, en beproeven de andere spelers met een smak de tollen eruit te
werpen. De drijftol of "koekerel" wordt eerst in beweging gebracht en daarna zoolang
mogelijk tot voortdraaien gedwongen door 't beslaan friet eene zweep. Knappe
"koekerellers" slingeren hun drijf tol soms een heel eind draaiend vooruit.
Ten slotte rest ons nog het "hoepel- en vliegersper.
Mca de "reip" spelen wordt op :de meeste, plaatsen in Limburg gezegd. Het vliegerspel
noemt men doorgaans den windvogel laten gaan. Hoe hooger deze staat en hoe rustiger,
hoe trotscher voor den knaap. Beide spelen zijn hij iedereen voldoende hekend. De
sneeuw- en ijsspelen zijn uit den aard van het watergebrok in Limburg Qiet zoo
bijzonder algemeen in zwang. Noemen wij daaronder het met de "boonebak" varen, het
met sneeuwballen werpen en sneeuwmannetjes maliën, dan zal de voornaamste attractie
in dezen wel genoemd zijn. In ieder geval kunnen wij deze bijdrage beslui ten met te
zeggen, dat de speeldrït bij onze kinderen een gevoel van welbehagen verwekt, dat de
volwassenen niet meer Sleten kan. In zijn spel 'eeft höt tJad als in een tooverland
vol gelukkige fantasie. Heerlijk is 't daarom te zien en te hooren dien rijkdom, dien
schat van begrippen, dat groote tooneel van mimiek, die bij ons ouderen van dagen met
ons nuchter verstand inderdaad oDaa en verbazing wekken.
2 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (BEANTWOORDING DER VRAGEN.)
No. 215. Maastrichtenaar, zonder eenige onderteekening. We zullen U over deze uwe
mededeeling gaarne van antwoord dienen, en u de vraag van den betreffenden
Nijmeegschen onderwijzer eveneens voorleggen, waaruit u zult zien, dat wij het juiste
antwoord gaven op zijn verzoek. Doch noem ons eerst uw naam. We zullen ongetwijfeld
goede vrienden worden, wat steeds ons streven was aangaande onze rubriek.
No. 216. Mejuffr. K. te Helmond. Het is ons niet bekend, wanneer Helmond eene "stad"
is geworden, of eene stedelijke keur heeft verworven. Men wil hebben, dat Helmond het
eerst als stad is genoemd in 1354. Ook kan ik u niet zeggen, of uw genoemd "Helemont
en Harlemont" (welke namen in giftbrieven van 1137 en 1151 genoemd worden) alhier
moet gezocht worden. Gaat u eens vragen bij den archivaris — als er een te Helmond is
— ; deze zal u wellicht een en ander kunnen opzoeken. Maar dat Helmond nog in de 19e
eeuw poorten heeft behouden, daarvan ben ik zeker. Kunt u mij niet eene foto
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verschaffen van het oude kasteel, dat in 1402 werd gebouwd?
No. 217. D. te KERKRADE. De kaart, die ik heb van Ort, geeft eene oude Romeinsche
heirbaan te zien tusschen Keulen en het Belg. plaatsje Rekkum, even over de Maas. Tot
Bavay, wat u vraagt heb ik ze niet. Maar op die baan over Jülich passeert men ook
Rimburg, in de buurt van Heerlen. En de sporen van dien Romeinschen weg zijn
herhaaldelijk teruggevonden, terwijl er in het begin van de 19e eeuw ook oudheden
zijn opgedolven. Dat het kasteel Rimburg thans aan Pruisen behoort, is u natuurlijk
bekend. Zoodra ik te K. kom, zal ik 't aangebodene bij U wel eens inzien.
No. 218. H. te MAASTRICHT. Mij dunkt, dat het voor U toch veel gemakkelijker is om in
M. aan dergelijke beschrijvingen te komen. U hebt boekwinkels, die allicht over de O.
L. Vr. kerk iets vermelden. B.v. de korte beschrijving door Flament zegt U
daaromtrent genoeg. Deze is indertijd (1912) uitgegeven bij N. H. Kersemeekers. Ook
de diverse monumenten van Maastricht zijn heel aardig behandeld in een boekdeeltje
van 140 pag. uitgegeven door Bury-Lefebvre à costi, in 1843.
No. 219. G. W., onderw. N. Het mooiste boek over de "Ballade" vind ik het werk van
Hans Benzmann, uitgave van Hesse & Becker te Leipzig. Daarin vindt u alles op dat
gebied. Vraagt u eens in uwe leeszaal. Mogelijk heeft men 't daar. Het is nog al vrij
duur. Het werkje over "Onze hedendaagsche Limburgsche Dichters", door Bellefroid,
gaat alleen over die dichters van Belg. Limburg. Eene dusdanige biografie over onze
Nederl. Limb. literatoren ken ik niet.
No. 220. W. V. te SITTABD. Ja, Mr. Russel heeft een brochuurtje geschreven over
Geleen in den Franschen tijd. De drukker Bern. Claessen à costi kan u mogelijk wel
aan een ex. helpen.
No. 221. A. J., ROERMOND. Daarover lezen wij iets van van Veen. Dat de
oorspronkelijke parochiekerk van Roermond heeft gestaan buiten de muren en wel op de
hoogte buiten de Inops-poort. Deze heette later de Kraanpoort. Ze is in het laatst
der 14e eeuw afgebroken. In een brief van 1391 staat: "Onze moederkircke buten
Inopp". Ook v. V. acht het bijna zeker, dat het stadsgedeelte, waartoe die poort
toegang verleende, oudtijds dien naam gedragen heeft. Vergel. den naam "Buitenop".
No. 222. H. P. te MAASTRICHT. Eene schilderij of schilderijen, waarop de groote
steenen brug van Maastricht staat, geschilderd door Joris van der Haagen, heb ik
nooit gezien. Ik kan u tot mijn leedwezen daarover geen inlichting verstrekken.
No. 223. G. onderw. te H. Ik begrijp niet, dat u geen lid wordt van het Provinciaal
Genootschap voor Limb. Gesch., taal en kunst. Iemand, die in de door u gevraagde
dingen zooveel belangstelling toont (en om al die vragen (6 stuks) te beantwoorden
zouden wij ons Genootsch.-Jaarboek moeten openslaan) kan niet verwachten, dat wij
daarover uren gaan schrijven. En de kolommen van den L. K. kunnen voor zoo lange
behandeling niet disponibel zij.
No. 224. Dr. C. te B. Het beroemde schilderij van den ouden Stradivarius is te zien
bij dhr. Grevers te Roermond.
No. 225. A. W. te E. Dat kunt u beter in N.-Br. tijdschriften vinden. We zouden te
ver buiten onze grenzen gaan. Taxandria, uitg. te Bergen op Zoom, is zéér mooi.
No. 226. v. R. te V. De levensbeschrijving van de Venlonaren Goltzius, Puteanus,
Bonerus, van Dalen; van Cleef vindt u alle in Keuller's Geschiedenis over Venloo.
No. 227. B. C., onderw. W. Ik zal er u enkele echt Limb. opnoemen. Zoek u nu ook eens
naar meer, en geef ze mij op: Hal hait eene mondj wie ein waofelpan; Hai leut reube
good moos zeen; Alles op zienen tied, wie bookeskook in den herfst; Moos is gei
vleesch; Zoo meug es kaai pap; Hai locht wie eine kèrmishondj; Dae mos geine gek van
Sint Merte make.
No. 228. H. R. te A. Die oude heirweg liep van de Maas te Arcen over Walbeck naar
Geldern. Daar zijn langs den heelen weg Rom. oudheden gevonden. — Het eindpunt dezer
baan was Wesel.
7 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXX.
Na speel- en schoolperiode als wij deze jaren zoo eens mogen noemen, komen wij ai ras
tot den dag der plechtige eerst Communie, hij welk feest in ons Katholiek Limburg
algemeen nog eene vermeldenswaardige ceremonie plaats vindt, in den vonh van een
feeststoet met bruidjes, waarin de jongens in stemmig zwart en de meisjes in 't wit
zijn uitgedost, naar de parochiekerk trekken. — Veelal vergezelt de plaatselijke
muziekvereeniging deze plechtigheid, en zijn er streken, waar de kinderen een huits-.
laurier- of palmtakje of bosje meedragen, of jasje of bloesje daarmed.e versierd
hebben. In onze Limburgsche gewesten heeft nog vaak het "paren" plaats. D.w.z. een
communieant(e) krijgt een ander oommunicant(e) naast zich die in den stoet, én -in de
ker aan zijne (hare) zijde blijft, én die verder den geheelen dag ook bij het
feestmaal, gezelschap houdt in het huis van zijn (haar) makker. Bij de tweede H.
Communie werden de rollen dan wel eens omgekeerd, wat betreft het buis- Verblijf
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gedurende den feestdag.
Na deze gebeurtenis hebben de kinderen volgens den volksmond "de kienjerschoon
oetgedaon", en zijn jongens en meisjes nu kind-af. Eene tweede merkwaardige
levensperiode doet thans hare "joyeuse entree". Thans nadert van ücverLede de tijd'
van minnen en werven. Hoewel hier gevoeglijk zoude kunnen bewezen worden, dat andere
tijden ook andere zeden brachten, wat betreft aanvang en verloop der verkeeringen
onder 't jong volkje, meenen we toch beter te doen met de diverse gegevens ons te
bewegen op het terrein van vrijers- en huwelijks-gebruiken; alsmede de gebruikelijke
zegswijzen en spreekwoorden. Zoo heb ik wei) eens In Limburg ergens hooren zeggen,
dat "een huis met vele dochters (ongehuwd) gelijk staat aan een kelder met even
zooveel vaatjes zuur bier". — Heeft in onze provincie eene jonge dochter drie
kruisjes (3xlo j.) achter den rug, dan piaatst de jongelingschap Jiaar op "St. Anna/s
sjaipke". Blijft een jonge dochter te lang maagd, dan "kwaam de ware Jacob nog neet".
Trouwt een paar, waarvan een der twee een lichaamsgebrek heeft, oud of met knap van
verschijning is dan heet het "daar is Keen potje zoo scheef, of er pa-rt wel een
deksel o1>". Over 't algemeen wordt ook afgekeurd, als t er dik boven op ligt, dat om
het geld werd gebauwd. "Ein mit freldj mer ouch hèuk oppe tenj boorde ik wel eens
zeggen. Ook wel "Ei nek vroumes, mer zie hait de sleuteïs van de brandikas". Wat Dr.
Schrijnen in zijn Folklore-werkea Verlelt over 't ontvancen van een vrijer in 's meia
3.? s huis, was ook vroeger in Limburg op meer- rre Plaatsen het geval. D.w.z., dat
uit de wijze T?* ontvangst de vrijer al spoedig kon bemerken ,? ?ün komst of aanzoek
welkom was. Bleef het h isje zitten bij 't binnenkomen van den candiri at> zonder een
stoel aan te bieden, dan wist v? vrijer hoe laat het was, d.w.z. dat hij wet zijn Z,
ezeU. kon pakken. Ook kwam wel eens een vrij-55 PiJP of sigaar aansteken. Werd hem
dan terstond door het meisje een hicifer aangeboden en Voor hem een stoel gehaald,
dan stonden de fond Sen voor hem gunstig. Het afwijzen van een vnj,er werd of wordt
nog geheeten: "cm blauwtje 'oupen"; of "door de manj gevalden". In het zuiden onzer
provincie strooide men vroeger kaf op de stoep van het huis, waarin het meisje woonde
*k dit er meer dan één vrijer op na hield. Een bijzondere e:genaardig gebruik houdt
zijne oude traditie taai, en wel het volgende: heeft ergens meisje of jongen openbare
ergernis gegeven, volgt daarop al spoedig de voïksrechtspraak. üe jongelui uit het
dorp verzamelden zich op een bepaalden dag, en verschijnen voor het huis van de(n)
zondige met ketels, kettingen, toeten, gieters, belten, zweepen, klompen enz. en
maken daarmede een oprverdoovend geraas. Deze plechl'.gheid valt ook de(n) getrouwde
ten deel, die pch op onbehoorlijke manier heeft gedragen met iemand uit het andere
geslacht, of wanneer man en vrouw in huiselijke twist elikander hebben afgeranseld.
In Noordelijk Limburg noemt men dit concert "varen"; rammelen, toeten of hulen; in
-Midden- en Zuid-Limburg betitelt men deze serenade meer algemeen met "den aizel
drieve", behalve in Doenrade, waar het heet: "de bair Er waren voorheen plaatsen,
waar een pas gehuwd paar, wier jaren te veel verschilden, of waar een weduwe of
weduwnaar hertrouwde, of waar bij 't trouwen geen "huulbeer" beschonken werd ,
daardoor reeds aanleiding saven de wildemanspret uit te voeren. Toch kon de man het
ook afkoopen, vroeger met 10 tot 30 Irarics. En in Sittard kocht hij zich af met
eeni- flesschen jenever, die door straatmuzikanten 'enden verteerd' te worden. Een
meer poëtisch gebruik is het steken van 'jj-p mei aan het huis van de jeugdige
schoone. breiroVer hebben wij 't vroeger al meer uitgenaar JP dit blad en verwijs ik
daarom o-ie Zaterdagnummers*. " ciëeiatF in de steden zich een paar meestal offi- Van
een oft' daar spreekt men ten platteïande kftSe+Wone vaste verkeering. Plechtige verIk heh de gewone volksklasse niet. onder verl" W6l) eens 'aten vertellen, dat ook
bestaat MoPofden noK MII zekere dosis bijgeloof en beschenke elkaar niet met mocre
pennernesie,of dasnaalden, met scharen of mooie xi?oKatWaart' Want dit zou (Ï8 )icfde
en I; el bestaat nmlijk de kennismaking afbreken. a-In & eaaa?^overal hot schenken
van vingerÏl ;. De Bom** verlovingsringen en trouwrin- yestlgdo iQ^eft1Qen deden het
reeds. In Rome bc""*""' «JJIMIgtgJySJSEL_de jrjna een^koppcontract. De vinger,
waaraan de trouwring wordt gestoken, heet den ringvinger. Immers van den ringvinger
loopt een zenuw naar het hart. De lage volksklasse op het platteland blijft echter
den trouwring niet dragen, maar bewaart dien zorgvuldig in een doosje met watten. Nog
zijn in Limburg op eenige plaatsen bruidsgeschenken of bruidsstukken gebruikelijk te
geven. En in hoofdzaak zijn dat de hemden door de bruid gemaakt om op den trouwdag te
dragen. Soms £0k de bedlakens voor het huwelijksbed. En waar zulks nog traditioneel
ernstig is blijven voortbestaan, wordt dat trouwhemd weer later uitgetrokken en na te
zijn «ewasschen, weggelegd ate doodshemd. Eveneens de bedlakens als doodsmantel.
Daarbij komt nog een witte slaapmuts met zwart lint omzoomd. Zeer oude gebruiken
heerschten voor nog niet zoolang te Strarnproy bij Weert. Immers, het is bekend, dat
op de drie Zondagen, die komen vóór den huwelijksdag het huwelijk of de
echtverbintencs door een pnes ter op den kansel wordt afgekondigd. Het volk noemt de
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afkondiging schcrtsenderwijze: "van de praikstool rolle of vallen" en ook al: "zr.e
hubbe hem van de praikstool aafgegooid".Welnu, op die Zondagen vierden aldaar bruid
en bruidegom feest De bloedverwanten bieden dan den verloofden "ein weggensop" aan,
d.i. een gerecht van wittebrood en meïk met suiker rijk bestrooid. Ook moest in die
streken de bruidegom de schoenen aan zijna bruid schenken, terwijl de toekomstifre
vrouw bed met toebehoor dient te yerschaffen. Het huwelijk of de trouwdag brengt op
vele plaatsen van Limburg eigenaardigle gewoonten met zich mede. Zoo wordt er hier en
daar door bruid bij het verlaten der kerk geld (centen), ook al levensmiddelen
(meestal broodjes) onder het publiek geworpen. Ook wordt wel eens een klein bedrag
(b.v. een gulden) in een wittebrood gebakken. De bruid werpt die mik onder het volk
en voor het ingebakken geld "huulbeer" gekocht. Vroeger werden de gehuwden nog wel
eens uitgescholden, als ze "tej" waren of niets- los lieten. De jeugd schreeuwde in
zulke gevallen hen na met: "klieë inne tes"; ook al "de kaal broed wurptj niks oet".
In de omgeving van Ven. lo waren plaatsen, waar de bruid bij 't uitgaan der kerk een
glas- water over haar hoofd naar achteren wierp. Niet alleen het water, maar ook het
glas. Vloog dan het glas aan stukken, dan was dit een goed voorteeken; een teeken van
geluk en voorspoed. We spraken al eens meermalen van het zoogenaamde oud bekende
"huulbeer". De dronk geld eigenlijk het afscheid van den Jongen man aan zijn
kameraden. Hij zou zeer onvoorzichtig doen met dat "huulbeer" niet te geven, want wis
en zeker werd er op zijn huwelijksdag de ezel aangedreven (zie hiervoren), zoolang
tot de betreffende er toe overging. Wij willen voor het goed verstaan der diverse
pretmakerij den lezer de twee woorden "huwelijk" en "bruiloft" wat nader verklaren.
Bij onze Germaansche voorouders was het gebruikelijk hot huwelijk te voltrekken onder
het uitvoeren van dansen. De gotische vertaling van het woord "dans" is "laiks".welke
wortell wij nog in huwelijk) terugvinden Ook had er in heel oude tijden een optocht
plaats van bont gekleurde jongelingen die op dien dag gehuwden naar hunne nieuwe
woning brachten. Dat was dus eigenlijk een "bruidsioop ', waaruit "bruiloft" is
ontstaan. Later heeit men dat woord toe gaan passen op het gehcele huwelijksfeest. En
nu is er ook geen snkel feest, waardoor en de bloedverwantschap èn de gemeenschapszin
in zoo groot: mate wordt versterkt, al» door de viering van het huwelijk. Leuken wij
hierbij vooral aan het zeer oude, maar schoone gebruik om op den huwelijksdag de
graven te gaan bezoeken der afgestorven familieleden. Onder de zeer oude gebruiken op
dezen dag noemen wij in de eerste plaats "Aartje" en "Aartjes 'kinderen" te Nunhem,
fwaarvau wij vioeger uitvoerig gewag maakten. Zoomede hot "beschenken" bij het
verlaten der kerk en het trekken door de straten naar huis, D.i. beschenken met een
glas jenever of wijn met koekjes of ander gebak. Dit gebruik heeft bestaan en bestaat
nog in tal van Limburgsche dorpen, o.m. Neeritter, Thorn, Hunsel, Echt, enz. en waar
tusschenin andere jongelieden geweren, pistolen revolvers of kamers afvuren, ten
teeken van vreugde en blijdschap over de groote, intieme gebeurtenis. Vroeger gingen
bruid en bruidegom ten plattelande na het eerste koffiedrinken "oet rieje" naar de
naburige stad, hetzij met paard en kar, hetzij met tram of trein. Zooals men mij
verhaalde moet vroeger in Echit een zeer eigenaardige gewoonte hebben bestaan, n.l,
het aanbieden van een soort bowl. Aan het einde van de bruiloftspret werd daar een
groote schaal of kom met wijn (soms ook jenever) klaar gemaakt, en aan meisjes en
vrouwen der bruiloftspartij rondpegeven.Deze namen daaruit dan een eetlepel vol en
lieten daarbij een schellen, langen kreet hoeren ongeveer overeenkomende met den
uitroep "ioeg".
(Wordt voortgezet)
P.S. Ook wij hebben thans een verzoek aan onze verschillende belangstellenden, en wel een
verzoek, dat gemakkelijk kan ingewilligd worden. Er zijn zooveel amateur-fotografen in den
tegenwoordigen tijd, dat wij bij eenigen goeden wil hunnerzijds allerhande kiekjes zouden
kunnen hebben van alles wat ons dierbaar Limburg nog aan historisch-mooi bezet. Alles is
welkom: een oud kasteel, oud klooster een ruine, een oud kerkje, een merkwaardige doopvont,
een waardevol tableau (schilderstuk), een mooi landschap, een historische plek, kortom alles
wat maar eenigszins in onze herinnering roept het verleden van ons in die opzichten zoo
rijkelijk bedeeld gewest. Als nu weldra alle beloofde foto's worden toegezonden, waarvan wij
in dit blad melding zullen maken, behoeven wij voorzeker niet meer achter te staan bij andere
zuster-provincies, die tegenwoordig alle zulke pakkende bijdragen, zoowel op aesthetisch als
archeologisch en historisch gebied, aan hunne provinciale periodieken leveren.
Limburg, het wonder-schoone maar ook het wonder-rijks Limburg blijve toch in deze niet achter.

14 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXI.
Wij kunnen van de verschalende gebruiken bij een nuwenjk tn buiuuuxg m ueze uijuragen
niet zoo viug afstappen, nieu aliéeu, om ue gioote waarue uier gtucui.uijb vour ijd
iocis.oni>n,.se leven, maar ook ler vo-iedige uttwerkijig der veK aanvuijijngeu, wij
in ven laaisien lijd van zoo metug ueiaijgslelaenae mocnien ontvangen. Ja, over ueze
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pjecnugneid, als zijnde het voornaamste tannijeieest, en hei kuunijiawepunt van twee
meuacneineveijs, zouven inderuaau geen kolommen, maar bladzijden zijn te vullen. !>-e
gehmiken voornoemd, ioopen nog al uit elkaar. Wij vernamen vroeger van den heer Boers
uit Sittard, dat, wanneer in Stem, Elsloo en omgevmg een jong paar geroepen is in de
Zondags-misseu, beiden bij .het uitgaan der kerk Worden aagowacat. Bij hun
verschijnen wordt geroepen "huuib'eer"! De bruidegom vindt het daarna plclit een
vaatje bier te schenken, dat door de jongelingsschap van het dorp wordt verteerd. Of
dit aan hu,s van een der verloofden of in eene aangewezen herberg wordt opgedronken,
meidt de heer a. ons niet. In Arcen en Velden werd in alle stilte, zoodra het
huwelijkspaar op den dag der echtverbintenis zich in de kerk bevond, door de
jongelingen van het dorp den te volgen weg beplant met eerebogen, groene meien en
slingers, wat alles reeds een dag te voren was klaar gemaakt. Zoodra hadden de
getrouwden niet de kerk verlaten, of zij werden onder gejuich en vreugdeschoten
huiswaarts gebracht. Vóór hunne woning werd door een meisje een huwelijksgedicht
opgezegd en in sierlijk schrift overhandigd), waarvan de dorpsonderwijzer meestal de
maker was, omdat "meester" veelai de gave had mooie krullen aan de letters te kunnen
sl.ngeren. AMe geschreven huwelijkswenschen werdea met zorg bewaard en in de zitkamer
eene eerenlaats aan den wand gegeven. Men vond en herdacht ze nog wel eens op den dag
der gouden bruiloft De boekwinkel in de Limb. steden verkochten voorheen het daarvoor
bestemde schrijfpapier (vergelijk ook de "Nieuwjaarsbrieven"). De heer B. deelt ons
mede, dat nog in Maastricht d t gebruik in zwang is gebleven, terwijl in het gehucht
"De Beek" bij Maasbracht, volgens den heer R., in een woning der pas gehuwden een
houtblok wordt gedragen, waarin èn door bruidegom èn bruid met de> bijl wordt
gelagen. De gebruikelijke ceremonie bij dccc bijlslagen w*rd mij tot hieraan nog met
door den hoer B medegedeeld, hoewel hij 't beloofde daarvan uitvoeirge vermeiding te
doen. Wijlen de Eerw. lieer W'elters, deelt ons het volgende mede over de
Lrouwplechk-gJacden te iJugge num. Is (ie eerste afkondiging van het huwelijk op den
preekstoel geschied, of heeft het jeugd,ge paar den eersten "roep gehtvd, dan
vergaderen de jongezeilen boven de 18 jaar om te beraad- Üagen over hei te geven
hullijer. De oudste hun ner, goeverneur genaamd, slaal den brusdegom voor eene vaan
(4 L.), een kijiUje (S L.J, een anker, een halve, een smalie, een heele ton, sonia
ook wel voor meer tonnen huilbter (huulbeer) üen bruidegom wordt die taxatie
medegedeeld, die uaarincde deorgaans genoegen neemt. Na het Lol oi ue vespers wordt
voor het toeten of huilen op een "lèker , (aker) (is kleine emmer om water ie
scnejtpcuij ol ep een wateigieter, waarvan iaën het voorsluk (mei gaatjes aouijjooru>
aiachu.ni, voer ac ued'oeig v»ttu.r nel r gegeven worut, het sianaai tot cuuutua
t>aonVeU- iV3:ltl»eücilJij 2aU vel w* wel zoo Uiebijn lB bl,o-u> £.""oo en. - i\i.j
weiöeij ue zien aan het taxaat te onderwerpen, huwerl^*11 Ua" üö voijreaijiag van Hel
kerüeujiv eze »? Voor üe woning van den onWUuge "ue helul^rUlBe(lre,eü' . d.L in den
nacnt wordt ei gesurn l Up &eu del' u-L'or*in of muien een ezel er mJI7ru ol liever
gesmeerd mei eene slol, die gade-, al lü kllJ&uli 1!i- LNa üel avondeten ver Üe
iongeiuuen voor de woning van het kot f' 0p loelen (wa-dnorensj of ook andere leen1"
(Kr.) ifiuiteai, (jook " elJen «. elgciaiauulg gemaakte biaasnislru-4(! atea, van
wijgenhast) wordt nu eens ooi-ver»oovende muziek geaiaakt tot iaat in ven nacht. *fn
gebrek aan deze iastrucaenten neemt men 21Jne toevlucht tot ijzeren en bakken
potdeksels Poken, tangen en zweepen (smikkeu). Na de voltrekkins van het kerkelijk
huwelijk wordt het aan de kerkdeur met saluut-schoten gegroet. De gansche stoet wordt
aan de bevnenoe huizen, waar die voorbijtrekt "beschonken", £ 1. allen worden op
brandewijn met suiker en knapkoek, ook wel op een glas wijn onthaald.i Wordt er
brur'loft gehouden, dan trekt het bruids paar vóór en na het eten met de gasten de
herbergen rond. De bruidegom en de'getuigen rooken uit lange Goudsche pijpen, vereerd
met blauwe linten, de over'gen uit lange pijpen zonder lintversiering. Als de
bruidegom of bruid bv bet mr'ddag- of avondmaal drinkt, dan roept een der gasten: "De
bruidegom of bruid drinkt'! en al de aamverigen slaan tot teeken von bijvalsbetu;ging
het mes of vork op den rand hunner borden of tegen hunne glazen. Dair eene bru loft
waarop niets gebroken wordt, een slechte wordt genoemd, wordt er bij die gelegenheid
nog al tamei'jk veei opzettelijk stuk geslagen. Wordt er bruiloft gehouden, Uan
brengen de genooüigden ieder '.eis voor het huisraad mede. De getuigen, bruidsuiaagd
en brutdegonisJuiecht, geven en ontvangen ieder een kleedingsiuk "brmd- Etuk"
genaamd. , »- ' Soms worut er geen brui-oft gehouden, In dit ;evai wordt er
"uitgevaren", d.i. de gehuwden /ertrekken na het ontl\t met de huif- of koetssar naar
eene op eenige uren van hun dorp gelegen plaais, om daar te dmeeren en s-avonds
luiswaaias te keeren. Uitvaren werd in aen be- Jmne voor delüg gehouden. In het dorp
Hae«ïi,waar dit gebruik eok opkwam, uiaakun twee 'Umge boeren van deze gelegenheid
gebruili, )rn zoo min mogelijk kosten te maken, /ij laaa*e« proviand op een kar en
reden naar een a&burig bosch, om daar op de meest landelijke w'jze bru.loit te nouden
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en tevens groot te doen s- Dorper). a VYJJ wiueu aan het slot dezer bijdrage nog meLt elen' wat o*s de-heer Boers uil bittard veri over het zoogenaamde "Baervaren". Ben
waühoa Uit öteln verhaalde . -* het volgende: ll<uue r een man zijne vrouw en gezin
miananliua üfW.eru beüeijd gemaaüt, dat er na de ttwog- ( ül voor het newuate huis
"Baervaren &1J élka een VOÜl'ai' bepaald uur kwam men eoilüe bf' eu in een oogvreMk
had men met vex- 'Uljr'ceei acilleil ..e. kerKel ol "Baerekar ge- Kfcvlüchien Ua
eißénaaruig voertuig nes.ond uu •<Jlast gl'UKue twijgen en nau»zeer veel ovei' -uw ij
v£ilt!l eene gewone sieepeiskar. was de -l be 2." aoui' üen man met klomp, stok of
vP^ohleQ k»\t(ti bewerkt, dan w«rd op vat ge to]?uw W6s? eerst eene st*-«opop, die de
het eene geplaatst, en daaiacu«reni VoorWerre PoP. den man voorstellende, met ook
fBd' ba èJVaar»>ede de mi.sliandeUig was WerH 6e ..kerit6 oPgeheven hand. Soms werden
a d» vroUwKes" gemaakt. Op een daarvan 6,1 oP de apder de man geplaatst i>ij de
woning van beuoeid eeulpaar gekomen, werd aait genouuen- op cuinmcLnuo van üeu
voerman weru niuj.cn tauur gescnioeun bil gever oni het UuiS "gevaren , waarna op 0e
vul van ucn vouijnan weer weid naai gehouuen. ueze nani nu een grooi buoa. ter nauu
en las uauruil üWiuiti, aai, mon vuinuinun Oau, aal uci eenkpaax unuei- slecnte
veiataoiuijouu-ng ieelue, en val uö man mei nel veijuonue uei.cn ac vrouw uau
nnsnanueid. zouuat van veruei aaiueweven op üeze geen sprake meer £yu, en ac Luun
jjesiuien nau ne.ni inaarj n,euw paar ie bezorgen, en val allen hoopten, vat üei in
aen vervolge beter zouue gaan. op commaiKio van een, iwee, ürie, werden ac beiue
poppen aan narden geslagen, hiermede te kennen gevende, üai zij vet nooit meer
noesten wagen een nieuw lechy paar ui huis te balen. Na nog eenigen lijd geschreeuwd
en getierd te beunen was dan bei ".baervaren" afgeloopen. H.eip deze veriooning nu
nog niet, aan werd dezeilue comeuie nog eens dunnetjes ovti gedaan, zoolang tot ói'
beterscliap intrad, öf liet beconcerieerds paar of gezin voor goed ven-trok. Veruok
bet gezin niet naar eluers, van nieei de schande zoolang aan bet huis vgezin) kleven,
tot zich elders weer een zelfde n.euw geval voor-' deed. Maar dan werd het beschaamde
buis ook weer in eere hersteld door de j ongelinschap mei den uitroep vóór üe deur:
"wij kernen den baer (uitspr. "bair"), terughalen. De heer B. wijst ons nog op een
hardnekkig gebruik te Sittard. Rauwelijks is iemand voor de tweede maal in het
huwelijk getreden of er wordt "gerammeldtegen wil en dank. Meestentijds wordt te
voren reeds de hulp der politie ingeroepen. Maar ueze staat daartegenover veelal
macbieloos. Bij dergelijke gebeurtenssen wordt dan ook steeds de hI? IJ?oor« meordere
aBc constant bewaakt. Het was den heer B. tot hieraan raadsel, waar al aio
onmogelijke voomerpln rerd8enaa;ehaa.rkvn' Zoo PlotS*ling v weraen gehaald. Voor een
tiental jaren w<»-ri de plechtigheid (?) door de politie nog oogiï vf,gelaten- ïhan*
echter proeïverri?£ teKen *> overtreders der orae en geval van ZT Paar jaren geval
van zeer ernstigen aard voor. Bet betrn, een man. die door zijn laaghartig gedrag
ÏZvJ l«»iS vfgerlj tegen *<* in het hainwhad ït jaagd. Z.jn vrouw n.l. had hem v
egTrï znh efroos optreden verlaten, en daarna de hand aan zich zelf geslagen. Toen
werd er "gera^meld^ MLlhfle J""toolüke Peltte «n deKotfffikê Marechaussee» waren ra
de weer omtoS™ de perwnen in bedwang te houden. Op een ven oogenblik liet de toestand
zich rócfeinsug aanzien, dat aan chargeeren moest gedaclS wor "almte ca **" WWd W Te
Overhoven bij Sittard" maakt mm kü i gelegenheid gebruik van d^e zweep. Beze l 3 een
Po™ lang, en wordt wel eens om den voorarm vestigd. Gewoonlijk moest zij met geslagen
worden, wat een heele kraSoS wï? De zweepslagen klinken dof maar en zi,n op verren
afstand nog duidelijk hoorS In t noorden onzer provincie moeten nalr ons werd
verzekerd, nog wel eens mee?V<£eï rende scènes bij deze volksrechtspraak Crkt men. en
zal het ons daarom zeer aar^enaanTzt£ van belangstellende lezers herover! VS? S
volgende beurt, iets te vernemen.
21 oktober 1922 Beantwoording van vragen en brieven.
A. Plum, Simpelveld. — Simpelveld werd in middeleeuwen Simplexvia, Simplevey,
Simpelvo, Saint Plovoir, Simplovoir, Simpelvoirt geschreven. De naam Simpelveld
dateert van de zestiende eeuw. De Simpel is een riviertje, dat door het dorp langs de
kerk stroomt, zoodat de benaming Simpelvoirt dus moet beduiden "voort" of waadbare
plaats door het riviertje de Simpel. Er valt daarom veel voor te zeggen, dat de meest
echte nam van het dorp is "Simpelvoirt". In de Publications kan men verder lezen, dat
gedurende het Romeinsche tijdperk een uithoek der buurt Bocholtz (dat in later tijd
ook nog heeft behoord bij Simpelveld) bewoond is geweest door volkeren van
Romeinschen aard. Want er zijn nog overblijfselen hunner woningen opgespoord aan de
Duitsche grens, ter plaatse "lantgraaf". Verder vindt men nog vanaf Bocholtz naar het
naburige Laurensberg en ook naar Aken door een grooten aarden wal heen een akkerveld,
genaamd "Telender". Daar zijn vele tegels, oud puin, schrot en scherven van oude
Romeinsche gebouwen gevonden.
Een ander historicus vermoedt, dat het dorp Simpelveld ontstaan is uit verschillende
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koninklijke bezittingen in den tijd der Merovingers, tusschen de Maas en Rijn.
Hieraan doet nog herinneren eene plek, gelegen naast de kerk, die altijd "Vroenhoff"
is gedoopt gebleven. In middeleeuwen was Simpelveld nog een deel van 's-Hertogenrade,
en de prins Bisschop van Luik, had daar toen ook rechten zoowel als goederen.
Tot hier dus de ontwikkeling van het bewuste dorp. De latere geschiedenis kan
natuurlijk ook in zijn geheel worden medegedeeld, doch wij meenen hiermede niet
alleen te hebben voldaan aan den wensch van abonné Plum, maar ook zouden wij door
beschrijving te principiëel historisch gaan worden in ons blad, terwijl bovendien
daarvoor geen ruimte beschikbaar kan zijn. Over de omliggende dorpen een volgende
maal.
W. J. H. Römgens, Heerlen. — Dank voor uwe interessante mededeelingen over huwelijksgebeuren. Is zeer geschikt voor de beurt, wanneer met de aanvullende gegevens weer
opnieuw wordt begonnen ter geheele completeering
Mr. van Arensbergen, Roermond. — Het vorige antwoord geldt ook voor de afwijkende,
maar aardige trouw-gebruiken in Gennep en omstreken, ons verstrekt door bovenstaand
abonné. Zoo moeten wij het hebben. Van overal wat.
W. Crommentuyn. Meyel. — Zeer vereerd met uw aangenaam briefje. Het zijn inderdaad
mooie bijdragen voor ons geheel. Houden ons, na dank steeds aanbevolen.
H. G. Maastricht, (verzoekt zijn naam niet voluit te vermelden). — Zeker een prachtig
succes voor dien jeugdigen Meerssenaar. Ik zou denken, dat de kunst bij dien jongen
schilder in het bloed ligt. Als mijne vermoedens over naams opsporing juist blijken,
was de familienaam zijner voorouders "van Eyck". En als dat waarheid is, is ook hier
weer de appel bij den stam blijven liggen. De zuster Margaretha van Eyck is ongehuwd
gestorven, en welke der twee broeders van Eyck kinderen heeft gehad, vermeldt
Wolter's historie niet.
Banens, Maastricht. — Wij komen op het geteekende wapen der familie v. d. E. terug,
daar het op enkele plaatsen niet secuur en helder genoeg de symbolische teekens
aangeeft.
(P.S. De ontvangen vragen worden een volgende maal beantwoord.
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21 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXII.
Er zijn geleerden, die de folkloristische gegevens gebruikt hebben tot het verklaren
en om- Werpen een ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk. Daar heeft men o.a. den
geleerden Bacnofen, die er mede w.i aantoonen. dat de allereerste vrouw van het zoo
vee; besproken en beschreven huwelijk is geweest het matriarchaat. Hij heeft er een
heel Doek over in elkaar gezet, getiteld "Das Mutterrecht", waarin hij mei een Kroot
aamal bewijzen betoogt dat voor den tijd der patriarchale "familie-inrichting (o.i.
waarai de aan het hoofd is des gezins) het menschdom een langen tijd van
vrouwenregeering heeft doorgemaakt. Dat moet dus een periode geweest *'jn, waarin her
"zwakke geslacht" in het gezin de baas was en de man maar eene ondergeschikte rol
speelde. Zijne theorie laat hij waarde erlangen door het feit, dat vele volksstammen,
zelfs met geheel lage cultuur, het matriarchaat nog steeds huldigen, en dat oude en
diepe volkskundige gebeurtenissen van de meeste, ja van alle volkeren bewijzen genoeg
leveren om bewuste matriarchaat-gezinsinrichting voor de ehale als de oorspronkelijke
te ™til«e£7£6Jl leerden die zich met deze betoogen bezig hiel «ffi.vèVdeèldln het
ontstaan of de; voornoemde begin-historie des huwelijks volgt gemeenschappelijk
bezit: één huwelijk onder enkelgice pen; veelmannerij; veelwijvenj; enkelvoudig» of
niet herhaalde echt. Tot deze laatste ca egone van verbinden!*, dus de monogamie dige
echt en dus ook met deze tot het patnai zoogenaamde schaak- of roothuwe lijft, waarme
de ook nog eenirata verband bondt.to^vrou I?Ï*IZ terend het £ «:nsel van J« £**£.
Weedï fiï£'Z rhoofdWeniedde%in moest men gaan ver- Kornet de kocpsom de, de Dt
verknopen gold echter ook ui vmuw. De kinderen bleven er h v™ cnpr. bleven aan de
moeder, wier *£$«X*t*T. en mer der kinderen was. Van nev hj. (]pT, dat jB nog al
naton}**, onlw .kktffle rader eene sterke liefde naar / > M meer, daar hij ze
onmogeiukbn «n n "h op het veld en In de bosschen Jon m >s vader leerde het werk aan
zijnen ™on; ecnp volgde gene later in alles «*£>£* sympathie, die overg ng in een
Hoewel in vele opzichten en geval! n "« won hierover zich verwoede strijd het
vaderschap het pleit op den.duur. E ««t voort het e gendomsrecht over ['«tkma het
patriarchaat deed hiermede. W™**™ > **r, intocht. Hieruit onstondl ens « de idéé "fam
lic", en men ging voo d *» Z'i uSi werd hem geleverd als koopwaar, en als zijn
rechtmatig eigendom Na deze u teenzetting .ver de ontwijking» geschiedenia van het
huwelijk gaan we ov r tol de volksbeteekenis van den huwelijksdag Hierin houdt het
volksgeloof ook nog zijne zi.nsw ijzen •rop na. Immers, men trouwt bij vooivui «p
iMijsda» en Donderdag. Woensdag en Vrijdag £ n noo steeds geeu gelukkige trouwdagen
Even ÏSi vndt men op vele plaatsen de Meimaand ergiwenschten Uwtijd Er dan ook T
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Mee'rdte^vattingen ssa « ss » a of me r melancholisch, want ook eene te Wijde brafd
maakt ook eene bedroefde vrouw ts de bruid op haar huwelijksdag nog ai 'oy.ial ?« de
tranen, dan zal zij een gelikkig leven hijgen, en omgekeerd zal zij in haar huwelijk
veel tranen storten. Nog wordt er ook op vele plaatsen ten bruiloft genoodigd. Waar
dit gebru k nog bestaat wordt het als "buurplich bescaouwd. In £ meeste gevallen gaat
deze Invitatie Wnige dagen te voren van het bruidspaar zelf uit. Het fee i toaal
wordt gehouden ten hu ze der bruid de plaatsen, waar voor het op rtraa* en aan huis
wordt gesierd, bestaat het BebruK deze onkosten gezamenlijk te betalen, door het
ophalen van geldelijke giften gr^%™t buurmeisjes. Ook voor het "bruid scmeien u het
opgehaalde geld. Voorheen was t in een dorp eene volslagen plechtigheid op dien aag.
Van alle dorpshuizen -apperde het dnndo k f In feeststoet keerden bruidegom en_biaid
metd* Betuigen, bruidsknecht en bru dsh f££r Ueleden, vrienden en kennissen
mUefce£tnaaf huis. Hoe deze ceremonie verder in haar werk g ng 0f nog gaat, hebben
wij in vorige reeds'breedvoerig besproken. vnweTls Wij willen hier nog vermelden, wat
volgens 'Dr. Schrijnen op eehige plaatsen in onze buurt, nrovincie N Br., als slot
van voornoemden optocht geschFedt Op enkele plaatsen moet er de br id over den
drempel worden gedragen. Mm legt Jïan daarover een stok met een rood -Juk doek óf het
paar wordt onder een krans ac nieuwe woninghinnengeleid. De .rans wordt dan tegen de
deurstijlen gelegd, n het. paar wringt naar binnenzat wij hier met een overloefsel
van den vrouwenroof te doen zouden hebben (zie Rossbach e.m.a.) zegt Dr. Schrijnen,
lijkt mi «iet aannemelijk. Immers de bruid wordt er n-et door den bruidegom, maar
door een ander willekeurig persoon gedragen, of springt over den drempel, en trouwens
in beide gevallen wordt ta N.-Br. èn van bru d èn van bru'degom gesproken. Verder mag
men daar ook niet tegen den •empel stooten. Waarom niet? De drempel % toch de
verblijfplaats der zielen, wat er uit tal van volksgebruiken spreekt. Misschien
werden «ij bij voorkeur vóór den drenpel begraven. Het roode doek, wat daarbij
behoort, heeft ten doel aan kwaadw llige geesten den teegang te beletten, terwijl het
paar zich over den drempel liat heen dragen of er overheen springt, om de geesten
niet te storen of te vertoornen. Thans komen wij aan den avon 1 van het
huwelijksfeest. Welke interessante gebruiken voor heen in ons gewest oJsdan plaats
vonden en in eenige dorpen nog plaats vinden, zullen wij, om der u tgebreidheid
wille, bewaren voor de Volgende bijdrage in dit blad.
- P.S. Op hoop van navolging wenschte ik hier laren te vermelden, dat ik een zeer
uitgebreid dossier van het vroegere "Cooldragersampt" van Roermond heb ontvangen uit
de hand des heeren P. Richelle, Deurwaarder te Helmond, waarvan te gelegener tijd zal
worden gebruik gemaakt. Onze oprechte dank hiervoor.
28 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXII.
Eenige ons toegezonden vóórnamen Al deze na men zijn van Germaanschen oorsprong. De
Gernia nen gebruikten als BS-n hunner hoofdwapenen eerie werpspeer. Zij noemden dat
wapen Gairu, Vandaar nog "geer" voor speer. (Verg. geer - spits uitloopende slip).
Deze zelfde Germaansche stam zit ook nog verscholen in Gairo, Gero, Gairard. Er\n
tweede Germaansche stam is het woordje Hardu, dat "sterk" beteekent. en ook een
tweede deel is van veel mannelijke namen. Uit deze twee oude stammen Gairu en Hardu
is ontstaan de voornaam Gaerhart, Garhard, Gerhard,Gehart.Gerard Gerrit. De stammen
Hard of Hart zijn in mansnamen bij alle Germaansche volken bekend en in geibruik. Zij
zijn slechts halve inge korte namen dus naamstammen van volkomene namen. Vergel, nog
Hartman, . Hariger (bij de Friezen); Hardewijn Hartwig, Gerhard, Folkhart, (Volkert).
Het "aart', ook wel eens in dezen naam gebruikelijk is een vervlaamschte vorm van dit
oude, algemeen bekende Germaansche hort en hard. (Vergel. nog Everbard, Bernhard.
enz.) De oude schrijvers noemen deze stammen adeloude, schoone, welluidende,
volklinkende namen, die den dragers tot eer verstrekken, en hen het kennvrk verleonen
van edele Germaansche van eoht Nederlandsche. of van oud Vlaamsche stammen. Ten deele
komen deze oud Germaansche namen in hunne nieuwe, hedendaagsche vor men voor, helaas
soms tot, een Franschen naam verbasterd, zooals Gerhard tot Gérani. Wie dus met
bovenstaanden voornaam is gedoopt, zal m. i. verstandig doen zich aan den mooicji
ouden Oer maanschen stam te houden en een der welluidende Gerhard of Gerhart te
kiezen dan blijft hij ook volgens Winkler, als stamverwant getrouw aan de schoone
adeloude naamgeving door zijne voor vaderen achter gelaten. Adriaan. Ook Harja is een
oud Germaansche stam, die "heir" beteekent HieruH ontstond Ha, ri, Herio, Ario,
Ariaan, Adriaan met verkorting Tanus. Alfred. De Germaansche stam "alda", die hieraan
ten grondslag ligt. beteekent "oud". De twee de bijgevoegde stam frid of fred houdt
eveneens verband met het oud Germaansche Frit.hu « vrede, of Fi'iund=vri"nd De
beteekenis van den voor naam Alfred is dus duidelijk. Een naomkundige de het hierover
heeft in een oude aflevering van volkskunde beeft met ,/red" op 't oog een stam uit
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het Germaansche "froda". dat vroed of wijs beduidt. Maar ook in dot geval heeft deze
mansnaam een gunstige beteekenis. Willem. Hierin moeten wij zooken den oudGermaanschen stam Vilja, dat "wil" beteekent. De achtervorm lem is ontstaan uvt helm
en draagt deze sia.ra de beteekenis van eou oorlogstuig, evenals Goer= (weer) in
Gerhard.Hit de oorspron kelijken stom Vilja ito ontstaan. Willahelm. Willehalm
W'llehelm, later dus Wilhelm. Willem Robert. Wij voegen hier de twee oud-Genua on
s«he stammen Hrotlij en Bcrht bij ekander De eerste naamstarn beteekent: zege of roem
de twee de: blinkend of heider en klaar. Uit Hrothl-berht ontstond Hród'eb.ert,
Hruodbert, Bodebert, BobPrt. Antold De oud-Germ. stam ara en arm betee kenen beide
"arend", Uit den stam "nodi=(nood) ontstond "nold". Zoodoende ontwikkelde zich uit
stammen Arin-ncdi: Arnoald Arnald. Arnold. Hubert. Hierin I'gt opgesloten de oude
stam "husnj", die beteekent, geest of verstond. Bert uit Berht. Samen vormen zij dus
"Huguberht" Berht verklaarden wij hierboven. Er kwam dus TTngub"rht, Hugohert,
llnheTt
28 oktober 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXIII.
Eindelijk zijn de bruüoitsgasten na een stevig leeötmaai, waarbij varkeuskarbuuaden
met kaltsbout met elkaar wedijveren, en een breede koffietafel, waarop de U
aditioneeie "Haai" 'm de meest diverse soorten niet mag ontbreken, wederom bij
eikwder. Er wordt een lange pijp of sigaar gerookt, desnoods ook weer een glas
gerste- of ander nat gedronken, en men confereert over de ge. t>eurtenissen van den
naderenden avond. Veelal volgt nu eindelijk onder meer nndere trebruikelijke spelen
het "halen" of haalleiden". Al naar de streek in de provincie noemt men het "heelen",
>.heulen", "hielen", "hiëelen '. In een der Zater. of gsnnmmers van dVt blad hebben
wij dit gebruik uitvoerig beschreven. Het stamt voort uit een gebruik der landen uit
het Oosten. De Indo-Oer. maansche stam de Osseten voleen het ro<?. Deze wonen in den
Kankasns en hunne eehm'kpn vinoen wij in hee'd mooi getoond in de hoeken van Dr
rtusrhan. Temn»!" of kerken heeft deze stam niet. H"n irod<ïdten<'t is eon Sel van en
Pbr'o telijke gebruiken. In vrnesrer jaren heeft een Timoer hen uit de bergvlakte
verdreven en verdrongen, en verhuisden velen meer naar het Wes. ten. Door den vorm
hunner werktuigen hij akkerbouw enz., door 't eebm'k van =tnel»n, bedden. ler>pi«
rnecßPu. vorken het maken vnn bier, he! afnemen der hoofdbedekking hij 't «Toeten
dnen zij ons herinneren nnn de ftermnaTisrh0 vo'kor<vn Welnu, deze Osseten voerden
ons "haalleiden" al vóór lang op weinig afwijkende wijze uit. Ook bij ben geleidde de
bruidegom de bruid enkele malen (meestal driemaal) om den huis-haard of het
haardvuur; üai weid uei teekeij, dal de bruid in de ëemeeiLacijijp vtui vet water en
het vuur weid oPgeijoineu. wul in tuit Liuouigsene huis de "haai" ol de keieiliaaK
wa» en uuy vs, heoi>en wij reeus meemiazeij venu aura. En ook om d e z e 11 h a e 1
werd de bruid wei eens geleid. Waar een bruiloft in huis kwam, werd voornoemde "haei
steeds bijzonder blinkend opgewreven of ge schuurd. Zoo kwam in ons land ook het
gezegde Ui zwang: "op ven hual na. is alles gepoetst". Wet voornoemde gebruik heelt
door het modernisme :n den buischjken" haard iets van zijn primitieve beteeKeuis
verloren. Immers, de ceremoijie wordt ook al om de kachel uitgevoerd niet alleen,
maar het gebrurk heeft zich van lieverlede uit h,<t huis der bruid verplaatst naar
het boerengezin, Jaar een nieuwe knecht of meid hun entree maken. Wij onze oostelijke
naburen aan de Puitsche Brenzeu is het gebruik nog op zeer veel P'aatsen in zwang
gebleven. Somwijlen wordt bij deze vertooning nog een of ander keukengereed *chap,
voornamelijk een kook. of potlepel aan de j*euwe ingeburgerde overgereikt. Zulks
heeft in Noo,"d-Umburg nog plaats, en naar wij vernamen c'ok in Gruhbcijvorst. Als
wij de plaatsen thans boeten noemen, vanwaar wij bericht kregen, dat oet "haal
leiden" of hei "boelen" nog bestaat, of I,(ig voor zeer korten tijd bestond in
Limburg, dan Vc,igen in aiphabetische rangorde: Alferden, Ar "^ut Aaeuiaj, Louwen,
Lieneid, Lteeguuu, ijuui pu, Uiciüjeu, ijini Guilekoven, tirevenbiciji, lioiat,
ijeiueij, lied, Kessci, l-euneil, briciji, Aieuijo, Meiaeio, &iaaswue, Meijcu.,
Neeriu **«. Oirioo, '<pluo, ounicui, roöierho.t, ptt{M9Uliuiern',f,: \oJglin' Venray.
Wanroy, WeijC,l<,t>., Weert gedJnHeera""^'6 dPZe "^bUgheid een.ge rijmen, de men
elders bh'het hT"- T gehoore bracht en brengt doch een ïï , ?" "i de omstreken van
SiUord. o. tSr Guitekoven, L.mbncht p^ hoinhijJ 'f 6ei) Vene'ns mcl blfve"'en
omhangen noutblok slaan In de meeste gevallen verbergt naan Karna,dan de l,nl'degom,
maar men achter. t»uSrvr™m- GewoonliJk zoeken en vinden hem de he«.r o ü n' woarna
hij moet trakteeren. De tin
ScIhnjnen beweert, dat dit kappen met de rei J;»
net.ho"th,ok wijst op eene oorspronkelijkde nar,delmg, en we] op een houioffer aan w
're'.cnermgeesten des huizes. Immers, de baard het/ e plaats van het huis, danr
vrimhft0"116 offerP'aats was. Dat er tevens een hip£ \ v rlleif'sbeginsel zit in dit
blokslaan. kan bor-ni bewez«n worden, dal het in den echt ver. Kr 11? P"ar een spr"'t
met knilharen fdus een *' rol*opke") zullen ontvangen, wanneer de bij) le« iVast 'n
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'* blok b'yft smeken. In 't tegenover Ven g6VaJ Zal het huweliJk ongezegend blij- een
ona^crhoud is ons verder nog gebleken, 1 bij ue nruuoijs-majen op eenige plaatsen hu
o in genruik is. in het uoip aeidtn en 1j"j^cv"jS, aiMijeue in Orui)x.envorSL en
omstreken, , iUleu ue aan taiel tHüenuen op een gegeven HÜen nu uden onder ijwt maai
met mossen, orken en lepels legen wijn- ol bierglazen te tik. ü. zooiang lot de bruid
opstaat. Een der zwa« f 8 neenij naar onder den arni en geleidt haar van1" het
geheeje luns onder een algemeenen rotp der! ,de broed alül droet". Daarna worden
meere gtazen, en somwijlen porselein, voor de deur Ree
bu'si ook aJ van de kamer,
aan stukken Rro o'd' terwiJ) na ai'oop de buurvrouwen onder 6 oot gedruisch en lawaai
met allerhand keuken. -feedschap rondom het huis trekken. — Ook er gelieve de lezer
te denken dat het spektakel dP aKWaai) oorspronkelijk heeft moeten dienen om booze
geesten te verdrijven, bui roo van&t voor het Paar van lieverlede het derl"t leven of
verkeer aan. Men woont afzonbij h of men ..^rr,l,wt '"n"- d- w- z- f"*5" trek* Dg 01,
de lui van bruid- of bnijdea-omszijde in. 0 , Joh?e echtelieden Tjore'en echter te
tonnen, dat Tev f'- — voor zoover het laatste intrekken het Aikp JR " z'ob me<
woorden en daden de huise"•iek f en rnP^p hehertigen. Een soed kathoftilt o"n'
pird"st den dng met gebed, en df'Pt heke hok nan den dlscn- terwijl in vrome katho.
•tan nog steed« — en voorn' in de tejji1 Octoher — de<» avonds d"or het ceheele hoorl
f\or>,< knechten en meiden danr*no *egv>p de l?n^on,<rans wordt sreheden. — Wat te
l>e'h'n Vnn '* e,pn hij nri7P P'at*el^n<^':•.-he"'onor<:<, n.of'Irir, !s j-rwpj"no,
OT,w(>ijt rnfik-r-r tar,krnifl<if,W. Des avord's /rphrijikte men in hoofd
wórfloerPkr"l!<te me'k, w.iar;n »*ijHaü brood, of g*hf>|,i? er no? wel errce '<V H»
n?>Ti n r>p vnornn"ms"e h'ijven in £pri>n s'Pva' n,e"o-rnnirij< (ft j rne'lr fekneH
met Wlttphrinfp. nannekoek mef <=pek. te1-. Êteh!-.v rr,",d'srTr1""' no? sfeeHa over1 frn"W ;o *OrH?pnPri aan zime erwten- *>n en den ""rnden stamp-T>ot bestaande ni 4
V-00l rf «,«a:<se ot.t. \V\t <ynw \everA herinne. len ujJ ?ns r,r,rT 'evenditr ,1e
avond- en ,ftl llit "e van Neeritter Er werd veel Wroet6"* schotel of "komp" oote
ijomj met aardappelen en saus gegeten. ieder krijgt voor zich een ijzeren vork, prikt
daarmede etui aardappel, dien hij, vóór hem te verori>eren, hem diep in de sauskom
dompelt. Zoo ook eet men nog hier en daar de "mejkspap" uit éénen schotel, üat echter
het brood het voornaamste volksvoedseJ is, zullen wij wel niet meer benoeven te
betoogen, d. w. z. het ouderwetsche bruine of zwarUj roggebrood. Dit is ook op te
maken uit de omstandigheid, dat men het wittebrood met brood noemt, maar wel "mik".
Na het middagmaal volgt in ons Limb. gewest nog op aeer vee) plaatsen het "unjere".
Uit beteekeut een rustuurtje vóór den namiddag-arbeid. De gebruiken om met den vinger
een kruisje te drukken in het weeke deeg vóór den hak, of het maken van een
kruisteeken op 't nieuwe harde brood, hebben wij reeds vroeger beschreven. Een oud
tafelgebruik heerscht nog in zeer vele Liuih, plaatsen, nl. het laten aanzitten aan
den disch door de in het huis werkzaam zijnde ambachtslui: timmerman, tuinier of
kleermaker (snieder) enz. — Toch stond de ambachtsman in oude tijaen niet hoog
aangeschreven. Wij lazen wel eens. dat vroeger de wever absoluut niet gezien of
getapt was. Hij kreeg in eene herberg zelden of nooit een onbeschadigd glas. De
zoogenaamde "vilder" stond wel het minst-goed aangeschreven Deze mocht niet eens de
herberg binnenkomen. Hij kreeg zijn drank in de gang aangeboden. Van fijd tot tijd
brengt het zoosrenaamde faml. liefeest nu wat meer leven in de hrouwerij Hrer geldt
in de eerste plaats het zoogenaamde "naam. feest , in honfdza-k van de ouders Dat
heeft zich echter allengs ook uitgebreid over de kinderen br wordt eene "mei"
gemaakt, die veelal in een koek (peperkoek en ook dikke koekï wordt gestoken waarna
met dit stelletje de feestvierende worden "bestoken" onder 't opzeggen van; "Noe is
't den aovend (j) En morgen (mörge) den daag, Det ich Sint (2\.) bestèke maag". Bij
dr'e aanbieding van koeken heeft zich van lieverlede vastgeknoopt het schenken van
gepaste en benoodigde aardigheidjes, terwijl doorgaans op öeze feestelijkheid volgt
een ferme traktatie geschonken door den jubilaris. In onze provincie beteekent verder
"mei" ook nog het geschenk zelf op den vooravond van den naamsdag aangeboden. Ue
viering van den verjaardag wordt tegenwoordig ook wel eens hier en daar uitgevoerd
maar in vergelijking met den ouden naam. of pal troonsdag mist deze toch alle kleur.
4 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXIV.
, 'n onze vorige bijdral z'i" «« reeda gekomen {"' iauilie teven, aal duur het gehwde
v-lh*. «•ven ook zijne gebruiken eo feesten er op va Zoo ts ook een dei meest
gevierde famllio'««aten, ai is 't met de kerk nog zoo eng verboij- de kennis.
Natuurlijk is de kermis (eiUlijfe *»" gedenkfeest van de kerkwijding. Want oet OudNederlandsche woord was ..kercmisse, W*t beduidt: "eene 11. Mis bij H feest der
kerk*ljding Maar dus ook tegelijk "viering van Wal erkelijk feest •) waarbij nog'in
éénen adem kan «•noemd worden "jaarmarkt . welker beU.ijk.eijß *'j immers kunnen
terugvinden in de alg«ri.«eij en van ouds bekende Duitsr.be Mease in meerdere «eden.
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{7.P,e.r bekend is voor ons de Leipziger «es.se). Wij zullen voor d«n oorsprong onzer
"kermis" mo«le.n teruggaan naar de Middeleen *en, naar de "kercmißßa" . in die
periode al werden alom de Roomsche *eken niet bijaondere plechtigheid gewijd Al»
'oorbeeld dezer gronie get<eurttKirs mogen wij den lezers misschien wel even
vertall«l, dal bo de '"Wijding van de Domkerk te Utrecht volkerts de 3
ABrtsbissidoppen en 7 Ruwenopp"n '•Sfenwaordiß waren Zelfs de keizer, met e"r, sTnót
gevolg van hertogen en graven was aaowe Ïlr- Nu was 't voorsr-brift j/ewonien (van af
de *Tidd»l eeuwen) dal zoo'n plechtige Inwijding ieep jaar weer fecKtel'jk min'?)
worden herdacht. natuurlijk nog tol beden is gcwrhierl laten !?'j bier ook een
Limbwrgsch voorbeeld nenirn was te Roermond op. het Stedelijk ar '*f aanwezig een
diploma waarvan on* een af
chrift werd getoond, t welk vermeldt, dat in h*t [2>20
de prachtige kerk naast het Cisu.ciani j!*r Convent, de tegenwoordige Maria-Muijstei
Kr.rk "or den heiligen Kngelbertus, aartsbisschnrj van eulen werd ingewijd in
l»genwoordtgheid; van "e" Suchter der At*ijj, Uerard lil graal van de. e. van zijn
gemalin tylargnretha van llrabant, «leiden, liggen in de M. kerk begraven. Zie foto
»n "üe Nedermaas" van (Vtoher) *ijn toon Otto een neef was vaüogZ 'SSChüp' «eze
gelegenheid een af aai van 40 d T*""* ï? Personen, die ook uil mf daKen a"' alle «P
't iaarf/Lt i dl're Pa™chién deze kerk iMr/e-M i f !nWiJ 'tochten. Kn o» Uwérm j k 1
ei,daad vrüüHJk *»*»« * ">^< «ad L™. nste dorp als '" 'mze Htaaehoi.B de rüw a^rnste•
stil9ts k]o"sierke zoowel al» in «rijkste, grootste en drukste abdij. •de on ÜWe
ait;BUlöt;Ue ceremonie is van ook al in eaür^t6 Uiaau IJel ZBKde ontstaan; " t Is
fce«.n 'a.ue * *o ctoyo.M si en hevet eens keruij&se Pleciut \" Eu w' öIUB "ll'Ju eIJ
overal eerst eene dus << ' MIS vuoraJ Ü(J aie dagen. Ziedaar als v 101l01"8**1'
zoowel van 't woojÜ "kermis- wij*0 " ,eesk:il-ik «ebeuren op dien dag. *>e iL &ü er
dit geheel aan wijden. die bn h». J T'iT' aJujd n,1I) üit ue eigenln51 olk meest in
eere t\e «'*i-iMigtmaB.het1,löeten' dat van de kleine 200 twinkterlteD in het bisdom
Roermond meer bilna .i?• ? Z'jn toe^ew'Jd aan den H. Martlnus C.!"'* aan den HLanibertus, meer dan' H- Joann?' ,rr,oUW' en -v - schillende aah -en Vo"r zoo!! 6,n
Üooper en dM ü- Niklaas, en Chr n/k Wefl Siechts 6ftD aan deo Hd6" InZ. i m, oen mUUr
des tore,ls' naast djbg een g dCr, kerk Plaatsfe men na de inwij. frijdin'?
*e"enksteen, die èn aan bouw en aan *»*en dun "! J.uven »er">"wen. F-« daarmede de
Jaarrti-V o? dle steen,en den dag aan, waarop MenTou'h Ch! 'e ke <*» «anvang nanf bc'
fe«,f rtanrdoor zoo n kermis eigenlijk een dub*» r">>roonBof^^noenien- Imme,'S;
kerkwÜ<üogs. dei^,^1. VüUs uechtte er voortdurend een bjjzon»aar jo Waa,-de aan. Het
verlangde ieder jaar eü Voor3 ll*rrut*komi*1 dezej gezellige plechtigheid, a'leeri l
Parochianen was 't op dien dag njet kerk n eü bi|Jd»chap, niet alleen feest in de Er»
m,O , ouk iIJ het "U'S, op plein en op straat, «ierinö" gon met iB de kerk alle
mogelijke ver doek &an te brenBen "iet loof en bluunen, dunk e>ejt T sintisers, en
het beeld van den patroon Meestal " eXt'"a feestsewaad. Na de 11. Mis bad er
p"oce«si "! **** Btaatsie een plechtige, heerlijke *elfs j e <ook al "ommegang")
plaats, waarbij werdPn prveslor9 "h alle omliggende plaatsen een T verzocl)t- f,el
werd voor het volk zelfs *en 7&8 van vreußde, genade of bijzondere ga «elf Ioo
krpfren de arme zondaars vermindering . * kwijtschelding van boeten of straffen. En *
den goeden, ouden, naiëven, nog niet zoo» ongelukkig vennoderniseerden, beter gezegd,
gedemoraliseerden tijd, de autoritaire geestelijkheid hoogelijk was ingenomen met
deze onschuldige goede sier, bewijst het feit, dat Paus Gregorius de Groote zelfs
beval, dat de Bisschoppen zooveel mogelijk de "kermissen" door hunne tegenwoordigheid
zouden opluisteren. Het waren toen uug de dagen van het echte eenvoudige, vrome,
rpehtsreaarde volkskarakter. . fn de huizen van dorp en stad was er dan ook echt,
oprecht feestvertoon. Iedere burger of heer had zijne kermis- of dischgastsn, en
ovei' 1 werd er naar hartelust getafeld. Op straat en plein was 't eene
aaneenschakeling van kramen en tenten, waarin de kinderen hun snoeplust konden
bevredigen of waarin kunstenaars en bokeJers met halsbrekende of verrassende toeren
hunne nering dreven. Ze leefden destijds alleen van de kermissen. Maar ook de kerk
verbood zulke onschuldige vermaken niet. Want zelfs de kloosters, de begijnhoven, de
gasthuizen van die lijden hadden hunne eigen kermissen, Tjt '.él.'s instituten en
gestichten, die niet eens eene kap«J of kerkje bezaten, bijv. wees- en ?.iek uhtuzon,
vteruen ten mulste éénmaal per jaar den gedenkdag der SlicijUng. En dal feest werd
Uien ook al kermis genoemd. En daar de buunen ook hare bijzondere heiligen hadden,
voor wie een beeldje in een "heylicb' huysken" aan, den hoek der straal werd
geplaatst, zooals er te Roermond nog vérwhillrade bestaan, zoo vierden de buren den
dag vnn hunnen heilige met alle vroolijkheid, en dit gaf al weder zooveel kermissen
als er in de plaats buurten (in Roermond de "pot" geheeten) waren Deze zoogenaamde
particuliere kermwsen werden op twee manieren gevierd. f)e putkermis werd in de huurt
alleen, dus op straat, gevierd, de weefthuiskermis binnen de muren of in het huie. Oe
bectuurderen kregen een maaltijd, de kinderen werden op rijstepap met wittebrood ge
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trakleerd, terwijl zij bovendien den geheelen dag vrij af hadden, zongen en
scrongeri, naar hartelust. Zelfs de kloosterzusters vierden voeTheen haren kprmrdag
En dat was geheel natuurlijk, wijl zij eigen kerk of kapel haddpn. Oie kermis bleef
pchtcr binnen het hof.' Vroeger bestonden er ooi zoogenaamde kennisfooien. Zij vinden
haren oor Rprong in de kennis-offers, < ar gegoede meoschen toen nog al veel nan de
kerk fn hare ..ie naren schonken op de dag der kermis. (kerkmH Wel eigenaardig mag
het heeten, dat de blijdschap, de vroolijkheid een kenmerk is geweest onzer
voorvaderen, het strekt den geest der mid dejeeuwen tot eer, dat daarmede
vroomheid .;n echte godsdienstzin gepaard gingen. Wij lazen eens in een reglement der
16e eeuw uit een gesticht ..degenen die in den' huyse sijjn, sullen eeten, drinken
ende vroolijk sijn." Nu maakt men in de laatste eeuwen veel meer reglementen dan
voorheen, en vreemd Inderdaad klinkt het, dat men in deze reglementen nood zal
aantroffen het voorsclirift om "vrnolfjk" te zijn. Maar na de middeleeuwen zijn ook
andere tijden gekomen, en thans zijn wij zoo ver gevoederd, dal de oude vroolijUhaid
heeft plaats ge maakt voor de moderne ontevredenheid. , Er is een tijd geweest,
laatst der 18e eeuw, dat door dn Generale Stalen in de landen van Overmaas alle
kermissen op Zondag'na bint Mart mus zouden plaats hebben, maar niet l.w&er dan dije
dagmi mochten duren Vau Uwn af ontstond \u Limburg de zoogenaamde "HullanUsche
kermis, ' waarvan men ten huldigen dage nog hoort spie ken te liumie. Heek, Geulle,
Heerlen, Hulsberg, Itteren, Klimmen, Margraten, Meerssen, Übagsberg Voereijdaal Wij
hebben vroeger vaak genoog over. de diveist; spijzen on gebak voor de kennissen
gesproken, overuwns over 't op de kermis nooligipn van fa mllie. en 'bekenden, over
de groote poets vóói de kermis, over de v«le soorten vermak'lijkhpden gsrtijrenrle de
kermisdafjpn enz., en'belanden daar. •>m tenslotte bij ppn paar kerrrns-Qehpurtemsspri. waarovpr volrfnf>nrie voor een volgend opstel kan worden f»nt rfin de
markten fn de gildpfpppfeTi. rt*md r,F..T? Ktt.
11 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXV.
We zouden immers ook een en ander vertellen oVer de door geheel Limburg, ja door
geheel het land bestaande mankten en jaarmarkten. Eet "faren vrije jaarmarkten en
geheel en al verkillend van de kermissen, hoewel ze toch al Vroegtijdig met de
kermissen verbonden waren. •Öaar oorsprong luidt dan ook anders. Deze girg Jwl uit
van de kerk — wat wel het geval was met oe kermis. — De markt dankt haar ontstaan aan
de burgerlijke autoriteit, en wij moeten ermede terug naar den tijd der Romeinen. Wie
had dan '>et recht om markten zoogenaamd nit te geven of te verleenen? Dat lag in de
oudste tijden in de ijsden van den keizer, tot aan de twaalfde «eeuw de Periode nl.
waarin de Nederlandsche graven pt hujrpp souvereine macht op den voorgrond traden.
7ij vroegen niet eens meer aan den keizer, maar zij gaven ze zelf uit, wanrin de
v<=,rp-nnnmg tot het houden eener markt lag 1Psr<*>lo*en. !n die tijden immers, ook
in de 13e eeuw streef"eQ graven en hertogen, vooral naar strikte ontvankelijkheid van
het keizerlijk gezag. Van lieverlede breidden deze heeren ook hunne gebieden Wt, en
namen tot zich het recht om tollen te gebie ?en> munten te slaan kortom alle
"regaliën" zelf 111 handen te nemen. daardoor ontstond meteen ook meer regel in
Keiaeentebeheer. De burgers der gemeenten en de ;s werden allengs talrijker en
sterker, en ?ok meer welvarend door de opkomende nijver-' fleid. De landsheer op
wiens gebied of eigendom ®eoe stad was gevormd, schonk aan de burgers «erhaijde
vrijheden en rechten, hetzij vrijwilig of gedwongen. Maar de poorters hadden in den
loei eener stad als van zelf sprekend veel belang, om daarom het voortbestaan eener
gemeente ie erzeieren, waren zij al spoedig door eendracht a gezamenlijk streven er
op bedacht, zoo het *aoest, paal en perk te stellen aan de soms onverürageljjke
willekeur van den landsheer. .Hierdoor ontstonden dan ook in hoofdzaak de ergerlijke
autoriteiten, gemeente-regeeringen en ««den. De heeren of vorsten vonden het
tengeoJge der aangroeiende burgerlijke macht raad-0 ,,keuren" of "charterbrieven" te
maken in we^leS niet de burgerij. Daarin werden dan alle tien, volgens welke de,
gemeente zoude bestuurd st0l'deD. vervat. In dien tijd ging dan ook de onrt Roormond
een tijdperk van bloei tegemoet ader Graaf Otto II (Otto met den panrdevoet). 'j was
zijn vader graaf Gerard III in 1229 opgeen .en hij was een man voJ van rtdderdeugden
n begaafd met veel staatsbeleid, die vele voorsten schonk aan de steden van zijn
gebied, «ij voelde vooral veel;voor zijn/geliefd Roerbond, zoodat hij deze vlek al in
1231 tot eene "civitas" verhief, een- hoogen muur liet trekien 03 de stad, en haar
proclameerde tot eene voale'S vrije stad. Van toen af klom de vooruitgang
Aanmerkelijk, zag men alom de opkomst groot worden en werd in 't algemeen de
maatschappe'Jke toestand der bewoners in hooge mate verbee d. Geen wonder. Bestond
voomeen zoo'n stad oornamelijk uit lijfeigenen, knechten of onderhorigen met enkele
halfvrije lieden, thans wérken dexe alle geacht vrije inwoners te zijn, die , er,)
kregen in het beheer, en wien zonder eigen "'•stemming, zoo maar niet autocrattsch
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belastin- Keu 0f cijnzen konden worden opgelegd, terwijl ?ij e' Voorrecht kregen
hunne eigen Overheden aan e stellen, te benoemen of te, kiezen: Allerhande echten
kregen zij als vrije stad- Laten wij eens het: "jus de non evocando". Wat behels-'
Z*: dat: Daardoor werden de burgeren verzekerd n'et buiten de grenzen van stad of
gewest voor |o'! rechter gedagvaard te worden,. Verder ver- r«cg men vrijheid van
tol, het recht om zelf te kieken en het houden van Jee';- alsmede jaarmarkten met
goedkeuring van Qon voirst Op dezelfde manier kreeg ook Venlo een groot oorrecht op
1. September 1343 door hertog Rei- Dpw7 oorkonde bestaat nog, geschreven op
JKamenl
en wel op "Sente" Egidius dach." W *' dat "net dorP Venle" tot rtad werd ben 6n' stadsrecnten en burger--hap verkreeg, töarkf0118 e.Iken Dinsdag des jaars eene vrije
week > drie maal per jaar eene Jaarmarkt, en na goP ndas na St Lambrech*,?ijg óp
Zondag l,,.0jV;0o"VasteTiavond en op St. Albinsdag met uit met m'S. Van acnt dagen
vóór en na die data, alles E «edegoedvlnden van den hertog. zelfd6neeias bestaat noS
in de stad Sittard eene. een 6 0orspronkelijke oorkonde op perkament met te neaaf
zegel, waardoor op 2U November 1515 Cleef dort door Wühe,m> hertog van Gulik, Voor
->n Berg' de weekmarkt wordt vernieuwd en aileri50ed 8'evestigd, zijnde eene
toestemming om MPn nd? koopwaren aa-n den man te brengen. markt Zal de marktklok te 9
ure luiden, en de öjag duren tot 2 ure namiddag, te welker lostep, memaüd een a1»1»
mag slaan of mov '; en> oP straffe van hand-verliezen, en nog ;' rneer andore
bepalinf?en_ *o];ü',l '/0cht eJke stad oP nare groote kermis of te véri— meerdere
kermissen eene "vrije markt" Gaame had men er geld voor oveir, alRemlr Ctv'
Privile«ie was in 't belang van 't • •£?ebeurde wel, dat de kermis ter tijd
erlaarmarkt werd verzet of uitgesteld, alkarJk • voordeel der burgerij. Toen alzoo èn
waren fn,marlrt als 't «ware vereenzelvigd na rn0'+ er aan scheiden der twee feesten
bij-' De n TOeer denken! waard fn8tÖ hebbenJ deze vereenzelving riog be- de .W0,0rd
"foire"- Hoewel daarmeaf van hpTw 6 k,ennen stamt faire toch w^ats hptlifc ,?SChe
»forum-" wat eene publieke 0r,'> koonhlSS W^ar h6t VOlk zich verzamelde Mi«i- e! fe
drijven, hoö» te T W6ten Vele Iezers no? niet, dat voorhnd • " L ooro,0r£aamste
kermis" en marktplechüg *"£mTstelkn6?;3* inIi!iden' mtluidenT en hef dat het in n .f"
handvest.van 1379 heet het, ' weten h !Veschiedde: "opdat die teu tyt il l u dJ'"hem
tottcr marckt op sjjn rechzou ',;,,, S'*'!J(;11- (dus opdat de koopman weten Uur om
zich ter markt të begeven).' o* nog een andere bedoeling had men met Xv;n- en mf
luiden. neer het laatste gebimbam van het inluiden .?e vl.akte verstierf, was "hét
kruys opge V'- aan de poorten der stad of'aan de houten kruisen gespijkerd, die
wft ,?? s "o"(!' maar oP sommige plaatsen ook J zwart geverfd waren. In eenige steden
werd . aie kermis, waaraan eene vrije markt was "Kruis», , ' " on de scheiding van
andere de ziehthn genoemd. Dit kermiskiruis was het heid , teeken voor waarborg van
rust, v vrede. want deze waren in dien tijd teeken was 't dus juist, wat de kermis
tot dan v-r"6 jaarmarkt" stempelde. Iedereen «locht ham i C" ongehinderd binnen de
stad komen en SchijJi dri-'vcn- Zulfs mocht niemand er wegens 'UJden of eenige
civiele zaak gehinderd wordan. Alleen 's Heeren vijanden en ballingen werden
uitgesloten van het vrijgeleide. Immers rustverstoorders of bandieten had men op eene
kermis niet noodig. Want wie overigens bok den marktvrede veirbrak, werd uit die
plaats voor altijd gebannen. Hij mocht daar nooit meer terugkomen. Dc stad Roermond
heeft sinds eeuwen zijne vrije jaarmarkten en kennissen gehad. Er bestaat een
stedelijk archief, waarin te lezen staat dat "op 11 November 1-461 op Sent Meertijns
dach in den Wynter" de Hertog Airnold aan de stad Roermond vergunde, de jaarmarkt die
tot dien tijd op St. Nieolaasdag werd gehouden, te verzetten op St. Barbaradag, omdat
de eerste dag een geboden feestdag was, en "die sunden die dairaff komen mit koopen
ende verkoupen verhuedt mogen werden." Daarna zijn nog verschillende jaarmarkten
gesticht, nl. in 1562, 1573, 1587, en wel op de Woensdag of Zaterdagen, op de markt
vóór het Stad huis. In 1589 vergunde Philips II aan de stad Roermondeene wekelijksche
markt van paarden en vee, op den Woensdag, en nog twee jaarmarkten en zulks ter
oorzake van den verschrikkelijken brand, die aldaar in het jaar 1554 plaats had, en
omdat de stad door deze "lanekduerige troublen ende beroerten bis in den grund
verdorven ende tot uyterlyke armoede ende miserie geeommen is." In 1607 was het getal
jaarmarkten reeds tot zes gestegen, want op 6 Septefeiber schrijft de magistraat van
Roermond .aan dien van Neer, Rade, Horst, Nederweert, Weert, Stramproy, Maeseyck,
Susteren, Sittard en Heinsberg, dat, daar te Roermond niet genoeg laken gemaakt kan
worden om de burgers te gerieven, het voortaan zal zijn toegelaten allerhand soorten
van laken te brengen en'te verkoopen op de zes aldaar gehouden jaar markten in
Januari, Maart, Maandag na H. Drie vuMigheid, in Juli, October en December. Wij
willen dit hoofdstuk besluiten met eene merkwaardige jaarmarkt uit de buurt van
Roermond, welke nog tot in den aanvang van de 19e eeuw eeneder drukste markten was,
die wij hebben gekend. Hot was de Merumonermarkt, in het aloude gehucht Merurn onder
Herten, op den eersten Dinsdag van September. Met wagens, karren, honde- en
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kruiwagens, vol geladen met allerhande landbouw- en tuingereedschap, huishoudelijke
artikelen, manufacturen kleedmgstukken, ijzer-, steen-, blik- en tinwaren, potten,
pannen, ketels, borstels, laarzen, schoenen pantoffels, klompen, wannen, biggen,
varkens enz enz. enz. waren tal van kooplieden reeds daags te voren door Roermond
getrokken om er te Merurn hunne étalages op te zetten. En ze kwamen er van heinde en
verre. Maar ook de koopers daagden op van uren uit de buurten. Het was gebruikelijk
niet van Merummermarkt nao<r buis te gaan, zonder iets mêc te nemen. Te Roermond
verdeelden zich de hr,r-: -Innen in twee gedeelten. Het eene deel ging er voórmid&™
n' andere namiddags. Wie niet naar Marura was geweest, werd uitgelachen. Tenten en
kramen stonden er legio, en er werd flink ge StX gvendronkp'n' k«™is e*vierd en
gedanst Er is van deze markt te Roermond nog een oud gebruik blijven hangen. Tot nog
niet voor zoo KgeLlden bli6Zen oP dien da« de Roeimon™ sche bakkers op hun
"toethoorn", om den inwemo'r 6 rrkondigeTi' dat aI heci vroeg in den morgen de
"spmweggen" (=eene soort brood jes) waren gebakken. Dit gebruik U oer-oud 1 dateert
uit den tijd. dat de spinsters en het'an dere dienstvolk van dien da<* af •, mnrL I
het laraplicht hun werkbejronnJSi,Ja?*? S ™et met dat licht voortzetten
SWfe"pZïen ?JT?S op tijd kwam en dus m,« J 'iLtg JUISI kreeg dan van de vroede!
hSÏL. was. wegk" cadeau. S hUlZes zoo n 'W™- J£*tf££.ig> «™ -eer eersten Dinsdag van
CS WOT[den oP dien .gebakken, gekoot BOg *?
13 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 227. (dubbel!) H. B. te S. — Ronddwalende vrouwen of dames, die als geesten van
afgestorvenen bij het bijgeloovige volk doorgaan, treft of trof men niet alleen bij U
aan, maar op zoovele plaatsen En dat was ook het geval met Elisa van Valkenburg, eene
kloosterdame in Duitschland. Ook deze werd immers bij maanlicht op het dak der oude
burcht gezien, bij welke gelegenheid zij de haren opwaarts droeg en een groot mes in
de hand had.
Bij Houthem, zoo vermeen ik, ligt ook eene groote boerenhofstede "Ravenbosch"
genaamd. Zij is vermoedelijk dezelfde, die U hebt vermeld gezien in eene 16 eeuwsche
koopakte, waarin U zegt, dat staat: "Op te Heirstraat an den Havensbosch." Daar in de
buurt liep eens de Romeinsche heirbaan, vandaar de bijliggende benamingen:
Heirstraat, Heereweg, enz. Ik zou denken, dat "Ransdal" Ravensdal moet zijn.
No. 228. (dubbel!) Idem. — Ik zou niet durven verklaren, dat de eigennamen Koten of
Kooten van een ouderen naam "Keuten" afstammen. Van dezen laatsten familienaam weten
wij wel, dat het voorheen bierbrouwersfamiliën waren. Daarvandaan nog de naam "keute"
voor een zeker kwantum bier. Hieruit is nog verklaarbaar het kremers- of kramerslatijnsche: "minotes plart keut"= ik drink bier. Ook een gehucht onder Wylré heet
"Keutenberg." Maar of het riviertje, dat door uwe plaats stroomt, en, volgens U, in
den volksmond "Keutelebeek" wordt genoemd, ook met de oude familie Keuten in verband
staat, zou ik niet durven beweren.
No. 229. H. K. te W. — De uitgeknipte signature, welke U mij toezendt is de naam:
Fl.=Philips de montmorency. Deze was in de 16e eeuw graaf van Horn.
No. 230. G. W. te H. — Ik ken geen gehucht Runnen- of Runenberg in Limburg. Er
bestond voorheen wel een kasteel Runne- of Renneberg onder de gemeente Heerlen. Het
was een oud slot, en de bewoner noemde zich Graaf van Rennenberg.
No. 231. F. H. Rmnd — O ja. Velen meenen dan ook, dat Melick het Romeinsche
Mederiacum is, ofschoon in eene oorkonde van 943 het plaatsje staat genoemd:
Malicaliol. Er zijn ook historici, die Merum houden voor Mederiacum. De geschiedenis
gewaagt in de 12e eeuw van Heeren van Meerhem.
No. 232. W. G. te M. — Wat U mij toezendt, is vermoedelijk overgeschreven uit eene
oude kroniek over Maastricht. Althans in "De Maasgouw" (welke jaargang weet ik niet)
heb ik eens een lijst van jaartallen met hunne gebeurtenissen zien staan. Ons blad is
niet geschikt voor het opsommen van al die jaren met hun geschiedenis vanaf de 13e
eeuw. Bezorgt U ze liever aan den Z. E. Heer Dr. Goossens, Archivaris. Wat U zoo erg
onduidelijk vindt, heb ik met moeite kunnen ontcijferen als volgt:
1333 "Int jaer MCCCXXXIII doen galt men een quart wyns om eyn ey en den besten om
twee eyeren, ende der wyn hyet Nasse lodewick."
(Wel om van te watertanden, vindt U ook niet?)
No. 233. A. G. L. te S. — Dat valt altijd moeielijk te zeggen. Men zou het uit den
mond van het volk zelf moeten hooren. Maar ik denk, dat er voor ons Nederl. weenen of
schreien tal van synoniemen in dialect zullen bestaan. Althans in enkele van mij
bekende buurten hoor ik spreken van: janke, griene, hule, toete, enz. — Uwe
spreekwoorden welke U meent Limburgsche te zijn, komen ook alle in het Nederlandsch
voor.
No. 234. Dr. G te E. — Neen. Oorspronkelijk was de heerlijkheid Millen genaamd:
Millen-, Gangelt en Vucht. Zij was in de 14e eeuw een gebied van twist tusschen
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Valkenburg, Limburg, Gelderland, Brabant, Heinsberg en Gulik. Later werd zij een deel
van het Koninkrijk Pruisen. Een gedeelte van Millen is weer later aan onze
Limburgsche gemeente Nieuwstadt toegevoegd. Millen is dus een oud kasteel, een
gehucht van Nieuwstadt en een dorpje in Pruisen. Waaraan het zijn naam ontleent?
Misschien aan het feit, dat het plaatsje heel kort bij Sittard ligt, dus ook niet ver
van het Rom. Theudurum. (=Tudderen). Bij de oudste beschrijving dezer plaatsjes staat
te lezen, "mille passuum a castro," op een afstand dus van pl.m. "mille pas," vandaar
"Millen". Zoo veronderstel ik ten minste, en geef mijn idee voor beter. In die
streken liggen meer punten, die ons nog aan de Romeinen doen denken. Buchsberg
(=Bacchusberg); Godinweide; Nervierstrasse, enz.
No. 235. Dezelfde. — Ook die meening is niet juist. Ger. uit Germanen komt niet van
den Oud-Germ. stam Gairu=speer. Dit Ger (gweer, weer) beteekent hetzelfde als guerre.
Dus weer- of oorlogsmannen.
(Onze medewerker beantwoordt onder no. 236 een anonymus. We hebben dit geschrapt. Menschen,
die den moed niet hebben hun naam. te noemen, behoeven ook niet te verwachten, dat van hun
opinie notitie genomen wordt. — Red.)

18 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording van vragen.)
No. 237. A. W. H. Venloo. De schilderij, die ik vroeger op het stadhuis à costi heb
zien hangen, voorstellende Het Laatste Oordeel is van Goltzius, een bekend Venlo'sch
schilder. Ja, U heeft gelijk; in de St. Maartenskerk is het beelden schilderwerk van
bijzonder interessanten stijl Maar hebt U dan vroeger nooit eens gelet op de
prachtige koperen doopvont en den kostbaren preekstoel. Dat zijn toch inderdaad
meesterstukken van giet- en en snijkunst.
No. 238. Anonymus, Roermond. — Zie noot der Redactie in 't blad van 13 November.
No. 239. H. P. te Maastricht. — Ik vind op mijne kaart van Limburg geen gehucht "de
Wolf" genaamd. Souret ligt bij Heerlen.
No. 240. G. H. te Venlo. — Voor zoover ik weet, bestaan er wel een zestal
verschillende werken over de Legenden en Sagen langs den Rijn. Drie er van ken ik en
zijn aanbevelenswaardig: nl. Alfred Reumont hij Ludwig Kohnen, Cöln; Groos'
Geschichten und Sagen vom Rhein Heidelberg Légendes du Rhin par Kiefer, Edition
Halenza. Mayence. Als men van Keulen af den Rijn stroom opwaarts stoomt, komt men een
groot aantal plaatsen en bergen voorbij, waaraan heerlijke legenden verbonden zijn.
Voor iemand, die ze alle gelezen heeft, is zoo'n Rijnreisje dan inderdaad zeer
interessant, en hij zal er dubbel genieten.
No. 241. Tooneelver. te S. — Daaraan kan ik U nog niet helpen. Zijne partituur van
Schinderhannes (en zij is de eenige, die nog in Limburg bestaat) is momenteel in
handen van de vereeniging "Limburgia" te Oss, waar het stuk binnenkort wordt
opgevoerd.
No. 242. H. L. Kerkrade. — Kinderspel-rijmpjes of liedjes, die onder de rei- of
ringspelen op straat ten gehoore worden gebracht, zijn er legio. Maar een
afzonderlijk werkje daarover bestaat niet, evenmin een boek waarin ze zijn getoonzet.
Volkskunde heeft er veel.
No. 243. L. M. te Maastricht. — O. zeker Er bestaan zeer vele hoogten, heuvelen en
punten in onze provincie, die in den volksmond "Galgenberg" heeten. Maar gemeenten
van dien naam zijn er niet. Wel in andere provincies, heeft men buurten, die zoo
heeten; bijv. Galgenberg, Galgendaal, Galgengoed, alle in Gelderland; Galgeneind,
Galgenhoef, Galgstraat in Noord-Brabant.
No. 244. idem. – Ja, ik heb ook diverse menschen hooren debateeren over die 3
benamingen. De geografie noemt Boven-Maas het gedeelte rivier van haar oorsprong in
de Vogezen tot den mond van de Jeker bij Maastricht. De Ned. Waterstaat noem BovenMaas, het geheele gedeelte van de rivier, dat in Limburg en N.-Brabant tot aan Mook
reikt. Neder-Maas (Departement) bestond in 1795 uit eenige deelen der Oostenr.
Nederl., de Boven-Maas-landen (Staats Landen): een deel van Luik (Bisdom), eenige R?
landen als: Gronsveld. Wittem, Wylré, Stein, Kessenich, Cartiels, Leut enz. Frankrijk
noemde Departement de la Meuse intér. bestaande uit ? Maastricht Roermond Hasselt. Na
1817 k? men eenige stukken aan Pruissen ?ant k? aan Nederl., vormende met eenige
deelen ? Dep. v. d. Roer sinds 1815 de provincie Limburg Over-Maas is de landstreek
in Z.-H. tegenover Rotterdam en Overmaze is de landstreek gedeeltelijk in Limb.,
België en Pruisen. De Brabanders geven dezen naam aan de landen, welke ? Brabant
tusschen de Maas en de Roer zijn ge?men, nl. graafschap Dalem, 's Hertogensbosch
graafschap Valkenb. Sommigen rekenden het geheele Hertogdom Limburg tot het "Landvan-Overmaze."
Zuiver geografisch is de naam van het nieuwe maandblad dus niet slecht gekozen. De
Nederl. Waterstaat heeft hierin niet de toonaangevende stem.
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No. 245. Th. St. Heerlen. – Het door U toegezonden liedje is een van de sensatieliederen, vroeger gewoonlijk na eene hoogst dramatische gebeurtenis door
straatzangers des volks voorgezongen of aangewezen bij kermisgelegenheden op pleinen
en in straten op een met bloed en rompen be?kend doek. In 1787 greep te Sommersheim,
gelegen in een oud Graafschap "Degenfeld" in de Beiersche Pfalz zoo'n gruwelijke
moord plaats. Er zijn nog plaatsen waar dergelijke persproducten na een misdaad
verkocht worden. De melodie is gewoonlijk een variant op die van het "doorgezaagde
weesmeisje."
18 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXVI.
I ke>0o.raleer wiJ afstoppen van het Limburgsche - "nisvicren, willen wij nog eerst
gewag maken *o« ehke'le gezelschappen en gebeurtenissen, die wal in onze gewesten de
kermisdagen vanaf de oeßste tijden hebben opgeluisterd. . A%n de Spits hiervan staat
het Schuttersgilde of ds orPsschutterij. Over 't algemeen genomen zijn ft'Wden van
Germaanschen oorsprong, en vertoonen gekerstendcn vorm der Oud-Germaansche edsbroederschappcn. Wij vinden dezen vorm nog terug in den oer-11 plicnt onl m' een
afgestorven lid een lijkbp f aan te richten. Deze plicht is blijven voort't S •?'an'
maar ging later over in 't gebruik om . SUdemaal, alsmede ook de feesten te houden op
Jien feestdag van den patroon (heilige). Wij kun- Hoa f 6 beteekenis van den term
"gilde" immers Wa teru£ vinden in het Middelnederl. "ghilde", aHn ligt opgesloten
<len zin van "mleggen" "Keiag- (vergel. ons "geld") j> 9 schuttorsgilden waren
vroeger door geheel van meer algemeenen aard. In 't dei?rden Van ons dierbaar
Nederland echter v/er fa d.e fri'flon al spoedig door het optreden van opn1fijSeh
aangelegde Frotestantsche predikanten «Don ie P]aatsen tegengewerkt, zelfs ontbonden.
W de g,',den daar in de 17e eeuw veelal te Wr-i-!n"en' Maar 'a ons Koede,
eenvoudige, heblijft e Liml)llrS> nebben wij ze nog. en hier i rso"- steeds
l^oprn•f,nl^rl, ()p schni'v-svaan 00/vaderen.Want met de kermis heeft door W* .
Tilde-feest plaats; ook het gild» Ul"t. met al de oud», kleed-imveelen, die nnc
01 ,"ordp7l 111+ 'r'"r' vervlogen pauwen van de oer(}a';de schuttersgilden. En 'denkt
niet, lezers, "iet arm geen Poesie- f?00'1 kleur schuilt. Denkt dat het den trouwen
leden, hapert aan zelf- dat""'gheidsarevoel of wapemtrots' Gelooft niet, VOQ z'l
zonder eerbied zijn, de oude schutters. <>at - n kaPiteul. voor niln koning. En weet
fccfcftJÏÏ' de ollde getrouwen, het zich tot eene BTont zo"dfn rekenen, als zij op
den dag der *>a.r)ri ProcPssie of ommpp-fintr niet in het gelid toaeVit" crestrlanter «ere van hun grootsten en aohfi,L ten Koning. De historicus van Fleurden feij
1 .rde hunne waarde in mooie kleuren, waar ] Zeide: _
*••,,Voorop een hopman als een reu», Op 't zijden buis het eerekruis, Met recht der
burgren trots en keus, 't Rapier ter hand met gouden band! Hoezee! de ampten trekken
tu*t In pronkgewaad met grooten staat, Met vedel, hobo, trom en fluit, Met
eraffelknecht, naar 't oude recht", }o?m2oo trel*en ook in Eysden ieder Jaar de **elm
van alle gehuchten met hunne vaandel, ?*ar S*cij in den svooten ommegang meê, en ook
Crr' naMr ik v"™am, nog kermis- W !, e" -r"nïfin«' öe overleden schutters t 6n
zielmiSsen gelezen en door de schutüttWw 'T 0 Na die ""ss'-!'1 heeft dan een h plaais
naar het prachtige kasteel van traminfe Geloes- waar de oudbekende dans. de eUcand?
o,l»Wordt uitsrevoerd, waarbij de leden b,J de hand vast nemen en met hun Hiaat h
vooraan. een lange rij vormen, die op de *'e;v ,«» mmlddels aangekomen harmoniemu.***»»* allerhande geslinger en gedraai zich S*t oen, voortbeweegt. In het
bijliggende gekenni<J;" gorden door de oude schutterij op l*«lel£I ' ***««"**"*«*
*»lost, weneend van nmf' f*?4*611 uit"> maar >n foakgeS" Pen gfat h.et nos "In Ha en
™et srooten staat' met vedel, hobo *Cajfiten» T'0 " li'-'i Ui beeft op een «aen.
door- het schuUersgilde plaats. Daaiaßa a, * <u weer eeue plechtigheid verbonden.
Voorjaar? schieuerrem, meestal een apart, o*> ven oomen Kele.«en of «rasper Geeltje,
Nel K,C^U',UWI u UK ULXI masi een den , _?L' iJaaineeu trekt het geheele corpa HiS
omstuwd van de geheele maufHel !. pen vrouwelijke dorpsjauga, onder getrom- SgstPmg ,
oespeei, en onder algemeene beh t ePlot ë Zai Üe keizer 01' kol*n3 van het gilde ?te
scnot lossen, waarna soms van ai Kele"j of uifc.de hand, of 't geweer aan*Ülei oP
fctill üiuulijJual. de schuttersleden naar ie ,Ur hmx (den houten vogel) trachboer , eu- ÖIJ eIK- raak acuut roijeit ac taxu- Veel v Uüw' Heöft de mouten vogel
eindelijk kele heuien gelaten en troont nog slechts één enen oP & spits, dan wordt
het een gejaagd Bebleve aciltlg "cuiotspei,, .wie het iaaLste overige tU uJfstukJe
naar beneden doet tuimelen. toe£ehf:eiuiddße treffer wordt van -alle kanten
eePrOVi0Vi ' handengedrukt, rug-geKlopt, exa. en den. -Jlanieerd als schutterskoning
en hem wor«o0 . e gehruikelijke versierselen omgehangen, fiüitjjif zilveren
halsketting met heetste platen, Hier e m een ïilvargeiroonden vogel. *el en daar
wordt hem een apart hoofddeksel. , ven vorm van een generaalsfeoed, opgezet, voort
Parte sabel wordt hem omgehangen, en <loo,r -aat het weer, geëscorteerd en
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geflankeerd of ten^1*n adjudanten, onder t-romKeroffeli, zang ij)ars!iziek,
dorpwaarts, in triomHantelijken open ' door de dorpsstraten, en uit vele deuren Haar
i en saat' e€n nieuwsgierijge blik, zoekend totd'a» en kranisen, nieuwen
schutterskoning. t'innern Stoet onder srcjuijch de "schuttekarner" i>W tD*re!it,
alwaar doorgaans veel jolijt en veel jhun R.iler deel zijn. c,cn e? is meer
over_>onze-scfiufteijsgj'lden te verhalen. Wie kent niet op een dorp den bekwamen
"vaandeldraaier" van het gilde.! Hot is de man, die. vóór de kerkdeur, .vóór 't huis
van sdiutterkoning, burgemeester of pastoor, bij etjlle. aandachtige dorpsbewondering
eeme bijzon dere vaardigheid, aan desa da» legt bij t zwaaien van 't vendel over 't
hoofd, om den hals, om het middel, cm de knieën, om de. enkels, onder aanhoudend
geroffel der trom. Ook hij is 't, die het nieuwe sekattersüd, na te zijn
ingeschreven, invendelt, door hem in sierlijk gewöpper, het vaan 4el over zijn hoofd
te zwaaien. Het heeft voorheen altijd als Gene groote oneer gegolden, als een
echutterslid door een of andere misdaad of vergrijp tegen het corps van de lust moest
worden geschrapt. Dij onze naburen even over de grens in Noord- Brabant zijn er
Ejchuttetrsgilden waar de doop van Jcen nieuw lid op iheel andere manier plaats
vindt. In de omstreken van Eindhoven wordt een onwaardie: lid uit 't gilde zoogenaamd
"getrommeld". Dat wil zeggen: de tamboer iegi, op zijn trommelvel een of andere
geldmjjnt, waarna zoo lang moet geroffeld worden, tot het geldstuk er af wipt. Dan
wordt de bewuste naam uit het gilde verbannen. Als kermispret bestaat in ons gewest
ook nog hier en daar het "ringsteken", het "carrous?elrüdien." en bestond voorheen
nog, het "ganstrekken" en het houden van optochten, votOimamelijk faerkinerjnigst- of
historijsche ommegangen; geïmiteerde historische veldslagen festivals etc, terwijl in
een paar dorpen onzer provincie, en wel te Beesel en te Heel, het "draak steken" om
de zooveel'jaren wordt uitgevoerd. Wij hebben deze plechtigheid ai eens meer
uitvoerig medegedeeld, en kunnen daarom hier volstaan met te zeggen, dat die draak
een monster is, meest al uit teenen (witsen) gevlochten en met 'lappen van katoen of
linnen overtrokken. Zijn hu'd wordt zoo aroed en kwaad als mogelijk in schubben voor
gesteld, teiwijl groots vleugels van pinnen voorzien daarboven uitsteken.. De
schutterij neemt het ondier op haren tocht door* het dorp mede, ierwiu een der leden
hein voortbeweegt. Ln deze plaatsen is de schutterakoning de held of de ridder St:
Joris. Zijne functie of" heldendaad bestaat in drie maal op den draak los te rijden,
en ervoor te zorgen dat hij 't gevaarlijke monster ten derden male zal treffen, opdat
dit dan vuur en water wütbrake. Hierna is de zege behaald en wordt het schrikwekkend
ondier door een bruidje triomlantelijk weggevoerd.
Wij kunnen hier nog gevoeglijk bijknoopen, <ier,ü f'mi/llrg dorPeji zijn,' waar op
den laatsten dag het "kenniskindje" wordt be £^"len' d!ït, 00, k onder eenigen
volksoploop en verdere pretmakerij plaats vindt. Men moet die ceremonie beschouwen
als een paal en perk 4el neenav^o-pHlkermfS?r?' en weik gebruik wij kun. woenldaf
«H6f bIJ den te Blitterswijk op Aschwotnsddg uit te voeren "doodendans". or bij het
Terkoop1 van le1; "den WÜlter **™A o "vtrijoop van ledige beurzen" Eene zeer
eigenaar*** kermispret, de vermelding wel waard, was in vroegere dagen het weispeel
in de gemeente Heer bij MaastrichV'zöndags na de hoogmis leidden de jongelui de
jeugdige dorpsschoonen van af het kerkplein naar eene 1m.,*',.?," UrlT* werd gedanst
en gedronken. Onder een aparten dans. dien'ïnen den carredans noemde. we«J plotseling
opgehouden arwni «an een der jongelui met twee aSgotóSta de handen onder 't spelen
dei- muziek een ron gang maakte, waarbij twee kameraden ieder eén brandende kaars
meedragende, naast hem hepen Was onder deze bedrijven een der aanwezigen rul
orVerrdozenfzwaJ1orde?ijk' dan s&rak dG over dezen urne. sirai mi, die bestond in
eene afffifdft Ili?aie veelmaal gespleten houten lat ,J , kastijding moest de
schuldige mitUen in de gejagkamer op de knieën gaan zitten en den op den vloer laten
rusten. hfchttóng droeg er den naam van "britsen", welk woord ook sen Z T"tr\ in
-andera ?laat Na ten slotte nog te hebben aangehaald dat in md" GERH. KR.
25 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXVII.
In de landelijke kermissen, markten en buurt- d pesten in 't algemeen, ligt iets van
gemeen- 1 roaPszin. Deze roept allerlei gemeenschappelijke ti o*langen in 't leven,
en waarborgt daardoor als e 'aa zelf de gemeenschappelijke hulp. Daardoor t< " «staat
de vuderwetsche, nog steeds onder 't lanj !lJke volk bestaande, gezellige buurtschap
— in g meer algemeen bekend onder den naam g an "naóberschap". In de steden omvat een
buurt v Ep'oonhjk een klein aantal straten. Zoo heet in r eene buurtgemeenschap "de
pöt" (put) s J?1 centrum van de put is meestal daar, waar de i zVh bevindt, waaroo
vroeger het beeld van r ,? Putheilige stond. — Zoon centrum kent men t 'Senlijk
minder oo het land. Daar is de gTens ( een paal. een pad of een weg. s Andere tijden,
andere zeden, zpgt men wel 'eens, I ??*t het oude buurtschap begint op de meeste c
j"aatsen helaas ook al te tanen. Het was in onze c Pn£elmgsjaren toch maar wat
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gezellig, zoo'n ge- c buurtmaal jaarlijks. leder deed z **t om de onkosten
gezamenlijk-te deelen. Later I ' dit het zoogenaamde potverteren geworden. En 1 *J
bewees, en op vele plaatsen gebeurt dit nog. < jw'n buurt' niet goede en aangename
diensten? i o*1 heuglijke, zoowel als pijnlijke oogenblikken des £Ver>s, doen de
boeren onder elkaar hun diensten, J Je freboorte van een nieuwen wereldbuurman: ffi
van trouwen; een sterfgeval,.dat alles werd i door de buipn. Zelfs werd er onder el1 ltitf a%esproken, wie bij eene trouwpartij het ge- < huis moest versieren, wie de
weg moesten ,ePlanten of bestrooien met bloemen, waarlangs bruidspaar van uit de kerk
naar huis zich be ' oar- Werd er een nieuw huis gebouwd, moest er $ J;11 put wordt
gegraven, bij 't inhalen van den ' io£Bt, bij dorsenen, aardappelrooien, bij ongeluk< etl door stormvlagen, watersnood, brand of iets < dien aard, steeds waren het de
buren, die 1 'a ruggespraak, de hulpvaardige ' hand boden. Men beschouwde al. Jd de
"naoberhulp" als een voornamen plicht, < ,5, deze plicht werd van lieverlede iets,
wat vanjj ,f sprekend was, waarover niet eens meer gere- Ipaveld werd. Op vele
plaatsen werd door den < "'Paierraan met behulp der buren op de vorst van ' et dak
een boompje (demae) gezet, zoodra het van een nieuw gebouw gclheel was opgev 6- Deze
smuk moest in heel oude tijden, toen ' j?' bijgeloof nog zijnen invloed op het volk
had, "!enen als afweer-toovermiddel. Dit denneboom- ' !£Je zoude bliksem en
ongevallen ver van 't huis ' J 1 zijne bewoners houden, maar alleen het geluk; De
invloed van dit bijgeloof was nog 6el meer hij onze oostelijke naburen in de RijnWovincie dan bij onze Limburgers doorgedrongen *emand uit Wassenaar vertelde mij eens
dat daar ?* vroeger tijden de timmerman de aangewezen Persoon was, om bij 't
zoogenaamde "Richttest" jd-i- nadat het dakhoutwerk was opgericht) staan £6.haast het
denneboompje. God te danken en den geluk te wenscfaen, .Oaaribij werd dan het
volgende rijm uitgespro'**n door den timmerman: Kommt alle herbei, gross und klein,
Kinder es regnet Wockebrei, Pertig is das Haus, Gott schutte seinen Segen aus I
Dieses Haus stèht in Gottes Hand, Gott bewahr'és vor Feu'r id Brand. Got beschütze
alle, die gehen ein und aus. Halte auch alle Unglütike fern vom Hans 1 Der Bauherr
und seine Frau soll leben Hoch I und ein guter Imbiss daneben! . daarna werden dan
onder alle bouwwerkers taj 3*, sigaren, zakdoeken en andere zaken verdeeld *ca brokje
éten en een gezondheidsdrank en ?cberta en leute was dan het einde bij deze gehuisheffing. - Ook bij gelegenheid eener geboorte was 't in over-oude tijden in vele
streken ozar provincie nog gebruik, dat de buurvrouk 9a> nadat ze d*n gelukkigen
afloop vernomen adden, zoo spoedig mogelijk naar de moeder en naar het kindje gingen
kijken, werd dan een of ander- passend gedenk je meegenomen, een peperkoek, koekjes,
(is suiker-muize-korreltjes) zelfs ,a flesch wijn, enz. Dezelfde vrouwen hielpen J*
onmiddellijk aan alle huiswerk en wisselden j>*jar af met het verzorgen van moeder en
k'nd. I*1 oudste gebruik, dat bij deze gelegenheid behd is geweest (maar nu lang n!et
meer in Lim- bestaat) was het zitten met de voeten in een met assens, voor zij (do
buurvrouw) de gelukken nioe<3er en de(n) nieuwgeborene mocht bezoe kra erdoor was 't
niet mogelijk dat zij bij het eenige ziekte of onheil kon veroorzaken d» e buurmanskinderen kwamen vooreen op plaatsen naar het nieuwe kindje kijken, Qet jonge volkje
dan werd getrakteerd op j?ej, kion-t bruidsuiker. Moet de nieuwe wereldbury teh doop
gebracht worden, en woont de "wies•t ouw" (vroedvrouw) te ver uit de buurt, dan is
alweer eene der buurvrouw en, die de gedienstig oxid
Ujont de(n) kleine, goed
verpakt, liggende <ier 't wit doopiuanteitje, vergezeld van vader pßter of
petetarite, ter kerke te dragen. — Over ten Bftbruiken en ceremoniën bij al deze
feest i ei)ben we reecis elders gesproken. We (hebben de"! (iei:e bijdrage in
hoofdzaak over den dienst en Jo beteekenis van 't "naöberschap". Zoodra eixtujk üel
meer ernstige spel des levens zijn min ' ttieer trieste entree doet, ko.aen we tot
het gouech" 0l Ula-manten-uruijoitsi'eest, na 50 of üü jaren Wederom heelt de
buurtschap haai' hartelijk aandeel, zoowel bij de voor. v, butende werkzaamheden, ais
bij 't opsmukken *<i straat, straten (put) of huis, alsmede bij 't y o. dfeestvieren,
door middel van optochten met rlichte ballons, afsteken van vuurwerk enz. In
ty01d2aaij is dat alles het werk der put-buren. een dorpsgenoot gevaarlijk ziek,
zoodat zijn voor de deur staat, zoo deelde vroeger eene buurman dat aan den andere
mede. De- riep den dokter, hetzij te voet of te paard, «aar gelang den afstand, den
heer pastoor, een den l KPoeaile zich in allerijl naar de familieiederi SOUIS oP
verren afstand woonden. Een kj.rde hielp de familie of het gezin van den zieke jJ
oPpasaen, verzorgen en anderen noodzakelijken 'seüjken arbeid. — Werd het met den
zieke zóó dat hem de "volle zaken" (is de H. Sado eilten der Stervenden) werden
toegediend or een priester, het waren alweer de buren, voor over dit mogelijk was,
die bediening bijoonden. -elf 3 waren er voorheen in Limburg plaatsen e< buren voor
den ernstigen, gewoonlijk "ophep KVe" 'iS door den dokter als niet weör ge- esbaar
verklaarde) zieke 's-avonds gezamenlijk ker? )6en der buurhuizen, óf zoo mogelijk in
de gt . den rozenkrans gingen bidden Duurt de dood .tnld van den zieltogende lang,
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alweer zijn j (zoo mogelijk) zeven buurmeisjes, die ken onoPhoudelijk gebed ter kerke
trekjes (veelal genoemd: "de zeven meissfm fm voor O. L. V.") ten einde voor den Is
een zachten dood af te bidden.— of "e dorpsdoode ten slotte op zijn laatste praalder
ustbcd gelegd, ("boven eerde" genoemd) wehet? verzamelen zi.ch de buurlieden 's
avonds in bed S iv f'!luis tot gemeenschappelijk rozenkransgebuni aar noë meer hulP
en dienst vers«haft de denh?1^1 in Limburg. Hij is ook de eigenlijke doo""ewaker,
gedurende de nachten én laat de atgetobde, bedroefde huisgenooten, zoolang de
afgestorvene boven aarde ligt, van een zachte nacht rust genieten. — Soms wisselen
meer dan een doodenbewaker elkander af in den napfat, en brengten déze door met
bidden of 't lezen der gebruikelijke gebeden in kerkboeken, terwijl op den morgen,
dat de afgestorvene ter laatste rustplaats naar het kerkhof wordt gebracht, alweer de
buurtschap onder verschillende vormen daarbij hare diensten bewijst. Buren dragen de
doodenbaar, buurvrouwen reinigen terstond het geheele huis tijdens de zielmis, en
brengen een middagmaal of een degelijke koffietafel klaar voor de uit de kerk
terugkomende familie-leden en goede vrienden. En hiermede hebben wij zoowat de meest
ernstige, meest gewichtige momenten uit het buurleven geschetst. Toch zijn er ook nog
andere sprekende, wij zouden haast zeggen, meer poëtische levensmomenten in het
gemeenschapsleven van de buurtschappen. Daar heet men o.a. in den herfst, ongeveer om
den tijd van St. Maarten in de Slachtmaand het slachten. Wie b.v. een of ander
slachtbeestje heeft gemest voor eigen gebruik, begint om dien tijd het mes te wetten
of te slijpen. Vooral welkom bij jong en oud is het "verke schlachte" De
"dorpsslager", dat is hij, die overal bij de dorpsgenooten voor een gering loon den
borsteldrager van 't leven tot den dood helpt, verschijnt op een daartoe bepaalden
morgen in het dorpsgezin, omhangen met het benoodigde gereedschap. Dat was in oude
tijden inderdaad een echt familie-feest, waaraan ook weer de huren een werkdadig
aandeel hadden. Onder gelach en gescherls wordt voornamelijk te zamen de heerlijke
soorten van worst gefabriceerd. (Braad-, bloed-, lever-, witte- en dikke worst. ) —
En het. mooiste gebruik bij dit alles was, óf het verstrekken van zoogenaamde proeven
van het varken voor betoonde behulpzaamheid, of het noodigen van de buren op een
avondmaal, waar de varkenscoteletten, de bal kenbrij — onder diverse namen van kroepoet, tuut enz. — de 'verschillende worstsoorten, en de karbonade, door moeder de
huisvrouw heerlijk gebraden of gebakken, met stevige boterhammen Bij koffie of bier
volop ten eten werden aangeboden. Zijn er in eene plaats in eene week meerdere dezer
knorheertjes naar de andere wereld geholpen, dan spreekt men op eenige dorpen ook wel
eens van een algemeene worstenkennis.
Het was tot hieraan ook nog steeds gebruikelijk eenige dorpsautoriteiten, vooral den
H.H. Geestelijken "ein proof van 't verke" te schenken, een ge bruik, waarvan menig
dorpspastoor of kapelaan of onderwijzer im den laatsten tijd vooral de afschaffing
met leede oogen zal ondervonden hebben
Tot het gemeenschappelijk burenwerk behoorde in den ouden tijd nog het spinnen des
avonds aan de huizen; het inmaak-moes snijden met messen; het afranken en daarna
snijden der snijboonen, eveneens tot inmaak. Er zouden nosr meerdere van die
huiselijke en buurtbijeenkomsten kunnen genoemd worden als kaartspelen, e.a. doch ik
geloof, dat wij met de behandelde volstaan kunnen om voor de zooveelste maal het
bewijs te hebben hoe gezellig, in den ouden cenvoudigen, naïeven tijd het volksleven
zich op alle mogelijke manieren uitte, ten spijt van 't huidige, moderne haastige en
onrustige, maar toch niet altijd oprechte, noch veel minder hartelijke aanstellerig
gedoe.
30 november 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 250. Gregoor te Vlijmen. Dank voor Uwe moeite.
No. 251. A. V., onderw. M. De uitspraak is is verschillende streken onzer provincie
anders. Het Limb. woord "kreiten" komt van "kreten", is een gewestelijk werkwoord
voor "sarren". Hel woordje "peis", dat U noemt, heeft niets met "peinzen" te maken.
Dat is 't verouderde "pais" voor "vrede". Lain of lène in "lène-stool", zooals U zegt
vaak gehoord te hebben, is de verouderde vorm van "lene", dat leuning beteekent. —
"Konkeletoesj" is geen Limb. woord, d.w.z. niet oorspronkelijk. We hebben immers in
ons Nederl. ook: konkelfoes en konkelfoezelen=arglistig handelen. U zegt zich gaarne
toe te leggen op dergelijke etymologie, en vraagt woordjes (uit Limburg) ter
nasporing of onderzoek. Voor de aardigheid willen wij U er slechts een paar ter
afleiding opgeven: "Kruetelik" voor knorrig, niet gauw voldaan, enz.; "tujere" voor
een stuk vee aan een paal vastleggen; "tulme" voor een dom persoon; "bridsels-kuus"
voor een stamper in den veevoederketel; "hoevermet" voor iemand die het gauw koud
heeft. Deze alle zijn niet zoo erg lastig af te leiden, en ik verzeker U, dat ze hier
en daar in onze provincie gebezigd worden.
No. 252. Crommentuyn te Meijel. Dank voor Uwe toezending, kan wel eens te pas komen.
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De historie van Meijel vanaf de vroegste tijden zou inderdaad te veel ruimte innemen,
om die in ons blad op te nemen. Waarom laat U met eens te uwer plaatse eene lezing of
voordracht geven door een historicus? Dat is toch zoo boeiend en tevens leerzaam voor
de inwoners eener gemeente. — Dit laatste antwoord dien ik ook voor te leggen aan de
diverse aanvragers uit Bomrn, Urmond, Eijsden, Echt, Meerssen, Grubbenvorst, Obbicht,
Odiliënberg, Stevensweert, Elsloo, alle plaatsen met een zeer interessante afkomst en
historie. — Dat wij aan den heer Plum uit Simpelveld een antwoord gaven in dit blad,
had zijn oorzaak in de niet zoo belangrijke of uitgebreide geschiedenis dier plaats.
No. 253. H. K. te W. Dat moet U geenszins verwonderen. De letter oo blijft in ons
Limb. dialect vrijwel overal haar zelfden klank behouden. Neem maar eens:
loopen=bijna overal "loupe"; boom overal "boum"; koop overal "koup"; rook "rouk" enz.
Alleen N.-Limburg brengt in de uitspraak een kleine wijziging. M. L niet. Ik vind het
Venloosch een van de mooiste dialecten uit onze provincie. Het klinkt zacht en
gemoedelijk. U zoudt beter doen U lid te laten maken van ons Genootschap "Limburg".
No. 254. G. B. te R. Ik heb dat jaartal in den toren te Haelen wel eens opgeteekend,
hoewel het nogal onduidelijk was. Bij opzoeken in mijn notitieboek vind ik, dat het
vermoedelijk is: MCCCCXXIII.
No. 255. Dezelfde. Wat U te Leveroy gezien hebt, en daar toebehoort aan de kerk, zijn
priestermiskleederen, die nog afkomstig zijn van de oude graven van Horn. Dat kunt U
opmaken uit de daarop geborduurde wapenen: drie jachthorens zijnde Horne, twee
visschen, den rug tegen elkaar geplaatst zijnde Altena, en een schild. De historische
relikwie-houder moet ook een geschenk zijn van de oude adellijke dames. Als U meent,
dat de kostbare kerksieraden te Nunhem zoó interessant zijn, wil ik wel eens met U
daarheen rijden.
No. 256. P., rector te A. Altijd te Uwer dispositie. Indien eenigszins mogelijk vindt
U al een mooie bijdrage over Asselt (eene kerkelijke) in 't eerstvolgend nummer van
De Nedermaas. Daarvoor is gezorgd. Maar er valt nog heel wat meer te verhalen.
No. 257. H. P. te V. Ik vermeen, dat de naam van het klooster "In de Oode" ook altijd
genoemd werd "Marièndaai" (buiten Venlo). Wijlen Habets gaf er ergens een
beschrijving van.
No. 258. L. V. R. Ligt niet op onzen weg.
No. 259. De B. te M. Als U er toch niets aan? (zooals U schrijft) waarom bezorgt U 't
ons dan niet. Wij zullen 't bij de geschiedenis trachten aan te passen.
No. 26O. G. H. te V. Welke plaats juist het oude "Littemala" is geweest? Dat is
moeilijk uit te maken. We weten wel, dat eertijds Vijlen met Nijswiller den naam
droegen van Littemala. Dat is natuurlijk al eenige jaartjes geleden, want Littemala
was in de jaren 600 eene bisschoppelijke bezitting. — Zou uit Littemala niet Lemiers
zijn ontstaan?
No. 261. H., onderw. te R. U vraagt naar zaken welke wij ook maar alleen kunnen
gissen, als er geen historische gegevens aanwezig zijn. Waarom dat gehucht bij
Posterholt "Winkel" heet? Bij nazoeken vind ik, dat in eenige afschriften van de
oorkonde van Bisschop Balderik van Utrecht (in 943) "Evinclo" staat geschreven. Zou
dat dus niet op "Winkel" kunnen doelen? Wat U veronderstelt, als zou van uit dat
gehucht 't allereerst de koophandel zijn aangevangen voor die streken, betwijfel ik
sterk. Dat zou dan toch in de eerste plaats van het centrum eener buurt uitgaan, zou
ik meenen.
2 december 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXVIII.
Het nauwe betrekkingsgevoel van Bei landelijke, Jö hot akkermansleven tusschen den
eenvoudig landman en de natuur zelfs, openbaart zich in verschillende werkzaamheden.
We zul-18 daarbij zien, dat ha de akkergebruiken niet al:fn een» natuur-vereering
schuilt, maar dat hier £J een gewichtige factor sprake is, nl. van het Pdsdienstige
bewustzijn van de Voorzienigheid *JJs en Zijne heerschappij over de natuur. JjAten we
maar met het zaaien beginnen Waar. J" leggen op vele plaatsen de 1 andbonwers patmtusschen het zaadkoren T Omdat zij daarl** de vruchtbaarheid trachten te bevorderen
**h komen verder nog voorwaarden bij het Het is immers in 1 treheel niet onverschil!
*• "P welken dag wordt s-ezamd. De Maandag en !* VrMdag worden op plaatsen als zeer
onge- eehondnn voor ge*>oiwr>d»ri veM«"»N»id. Even?*B zoo vertelde mfi een boer.
rrfeW hij de laatste J*«k van September voor niet a»nijv»vwl«nswaft.r-!*. want don
sprong het zaad uit den grond pp. JJ> deze zelfde man zaaide zijn rogge altijd bij
op- of wassende maan. doch nooft tusschen en een nur, en ook nooit op een QuatertemFen andere landbouwer uit Limburg ver. ?*ert mfj, dat in over-oude tijden de gewoonte
voor het zaaien een krnis te maken over ?* zaaikorf, of dat de zaaier zelf het teeken
de= maakte, terwijl wew andere boeren de drie zaafwnrpen Jn den vorm van een kruiss ?
*den ondor 't rritonreken van een gebedie. Even. wordt eezead. da* het zaad hoog moet
opce?"rT*m worden ten einde het graan een ferm» te doen bereiken. — Toen ik eens een"
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land- in het noorden onzer provincie Vroeg. **&Rom hij na den veldarbeid de egge
rechtop gaafste op het land, gaf hij mé' ten antwoord. dal heksen daaronder des
nachts konden schn'l en zij er wel voor zonden rorgen. dat niets jj.al het bezaaide
perceel gebeurde. Is het graan ,T|delük behouden boven den akker, en welig on- dan
zorfrt. de landman voor allerhande Smeermiddelen tegen gevaar. Want het is voor ?*<n
een tijd zoowel van bange znrcen als bl"de "Oop. Vooral de vraatzuchtige Vogelen
tracht hü TaT» zitne producten af te honden door vogelver"chrikkers in allerlei
vormen: met. stroo oTKrenil 'e hroeVsnirnen: heple s+roomannetïew; rinVolmdo e-las >n
tonwties over den akker gebonden- doode kran* of «Vstor aa-n een paaltje; flad 'P'epde lnnieq aan ««fokken, enz.
, Ook wordt stroo of teenwerk over *t bezaaide gespreid en vaak heeft de akkerman aan
de jkhieente-autoriteit verlof gevraasrd het schadem gevogelte met den snaphaan neer
te schieten. "Ds misgewas te voorkomen meent de goedgeloo| boer gunstig resultaat te
verkrijgen doer het P'aatsen van een gewijd palmtakje op de vier boe*en van het
perceel. Hebben eindelijk de gewas- hun halve hoogte bereikt, omstreeks einde £wil
(St. Marcus) dan wordt in de Roomsch- streken eene processie gehouden door *6 velden
om een voorspoedig gedijen van de af te bidden. Wel eigenaardig mag get heeten, dat
ook op dezen datum eertijds te **ome de volksmassa om de velden reed en trok. noemde
dit trekken om de graanakkers het >4rubarvale". en het geschiedde met dezelfde be
doeling als hier onze Marous-processie. En ook de oViden spraken daarbij diverse
gebeden uit. Is het graan eindelijk in hooge halm tot aar uitgegroeid, en boort de
landman nu de kwartel fiaan, dan meent hij, dat zijn koren goed zal borrelen. En de
Limburger heeft er een spreekwoord op uitgedacht, dat ons zegt, dat -.zooveel tï*aal
als de kwartel slaat, zooveel vat koren ko- uit de vim. (is een bepaald aantal
bossen). Is eindelijk het graan tot voJle rijpheid gekomen, en zwaait de blinkende
zeis of sikkel door de gele halmen, dan worden straks, na zwoeg en de schoven
gebonden en bij Koopje» ovende stoppels gezet, in afwachting der korenwa- die den
"kostbaren schat" in triomf naaide schuren brengen. 0:p vele plaatsen buiten onze
Provincie gaat het "inhalen der laatste schoof véél plechtigheid; gepaard. In Limburg
zijn j* wel dorpen, waar de laatste schoof veel dik*er, soms tweemaal zoo dik dan
gewoonlijk wordt terwijl'zij wordt opgesmukt met bloeden of met groen, wat ooit "de
mei" wordt gehemd. Deze mei vfo. dan boven op de gela |?ö kar aangebracht, terwijl
onder 't naar huis 'Jden eene zingende menigte knapen en meisjes |je kar vergezelt,
die opzettelijk gewoonlijk een r*hweg kiest, ten einde door het dorp kondschap *
doen, dat de oogst gelukkig en behouden bin**eö is. Daarna begint in het dorp de
pret, en het feest wel eens tot laat in den avond, ontbreekt het natuurlijk niet aan
den oodigen drank onder alle kwaliteiten en keuze, remede aan extra daarvoor gebakken
vla-soor- e«> alles voor rekening van den gelukkigen eigeyaar der laatste oogstkar.
-Voornoemd gebruik heeft altijd bestaan ta Vlote? P!.,R.euver' Teilen, Heel, Geleen,
Beek, enz. hrtZx, in plaats Nede weert bij deze gelegen(Vu Jer !n 00k zoete melk
wordt geschonken 'W,, affon«*erlijk natuurlijk). Daar heeft het 0nt.,2?1 laatsJoP,
een Zondag, dien men daarom noemt, (zicht is zeis). *f*T zoogenaamde "meien" der
laatste oogstkar wl/ *ÏÏ,d in Mar vele Pelsen in Lim W '.» l zlJideil onzer provincie
zijn er »ok eej?» ?rpen' waar op d€n laatsten oogstwagen *X hïoK rrdt g,eaet' m biJ
'« o*"K Ook nnL£? P daarmede tsébogt en gesold wordt. ok noemt men daar den oogsttijd
neg veela 'Srta^3' r*™" * noolt ™™ afdoende ver' aring of aannemelijke oorsprong heb
srehoord f\ de ?t 2oolang het kostelijk! graaSSSaT ir te rusten, of de landLan ™
hdamp?«' ***£* &edorscnen hrt schuurvloer). Er WQr£fl WaarhH Ij .ogende zware,
moeitevol werk > de\orrelsrultT« dnen h?ute,n vleBel hantS dorsnLri / Ult de aren te
slaaJl- Ofschoon d,t *ö on'! 6ne e.ereeelde maat houdt, hoort men > daaSt^f"8 wel
aanbevelenswaardig a<*en ISe?>1Se?> ten &inde he* eentonige van te breken. Tenminste
Dr. Schijnen wt om het volgende dorschliedje uit de Betuwe! Lange vlegel, wonderklop,
bloa der helder, lochtig op Vief en twinüg duzend slag lelken korten winterdag Met
verdrag, Vlegel! klap 'm, klep 'm, klop • Die t met gleuft op stuggen kop, W*}a i*
beikönd. dat op vele nlaatsen in Limteekn • .laatste van de doirschvlegels van bef»
aS.'? 'S' d-WZ".aJs 'l raa,l daarbiJ beelemaal dor^u(lors;hp":.,Dlen 'aatsfe slag
door alle ö fceners tegelijk op den vloer gegeven te worden re "s geen aar meer
gevuld, maa»- het laaMe ko voor *" uworden opgeaakt. En deze laatste slag is te i! ae
huisvrouw het teeken, om naar de schuur arhn??len' met gevulde kannen of glazen, om
de bij dezen volbrachten arbeid, te trakteeonl. O***1 "Martelgaus" is een zeer
iczenswaaraig vhi yeschrereai in het Jaarboek "Limburg" door r- Th. Dorren, > ren. —
Dat is dan gewoonlijk het staartje van t geheele oogstfeest. Ofschoon nu in Limburg
nog veel meer andere veldgewassen worden ingeoogst hoorden wij hier toch nooit
gewagen van een hooivlas-, hop-, koolzaad- of aardappeloogst-feest, wat in andere
provinciën wel het geval is geweest, doch welke aardige gebruiken, volgens
volkskundige werken uit die streken, helaas ook reeds sinds jaren ophouden te
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9 december 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXIX.
Wij kunnen maar niet zoo vlug onzen ouderwet. *hen landelijken burger, den
eenvoudigen land'aö, verlaten. Hij, d.w.z. zijn bedrijf, waa ons al te vaak als een
baken op het groote, rui* terrein der folklore. Daarom willen wij heden *S een
laatste woord wijden aan zijne omgeving, *n zijn stallen, zijn vee, en wij willen
zijne hoftoners, die o. i. van de belangrijkste beteekenis Pia in het volksleven, in
deze bijdrage de revue pen pas&eeren. Over de afweermiddelen, dcc ter escherming van
zijn vee worden aangewend als J zijne meening zekere remedies tegen onge- J™kige
inwerkingen, hebben wij 't al eens meer pad. we zullen daarom den lezer onder 't
oog /eagen, dat zijn paard vooral het geliefde dier is, *&t blootstaat aan beheksen,
betooveren en ook J,a? plagerij en kwellen van de "maar', welke W vroeger ook
behandeld hebben. Immers, komt ?** onder den ouderwetschen boer nog niet vaak oor,
dat de "maar" niet los te maken, of niet te Mwarren knoopen vlecht in de manen van
zijn ™ard? Hoorden wij dan niet vroeger vaker verï'fen door hem, dat hij maar niet
kon begrijpen, zijn "broene ', zijne "vos" plotseling j a** in een volslagen zweeten
verkeerde. ,ËQ in zijne naïeviteit ging de brave man op , ?ek r.aar helnende middelen
in deze gevallen en oïacht hij veelal allerhande bezweringsformulen 'praktijk. Zelfs
liet hij een paardekop in den der landhoeve aanbrengen, daar deze vast *ö
beschermenden invloed was. Maar het verfrijnen of naderen van den schimmel (wit
paard) J*s in oude tijden niet zoo bemoedigend, want £ Cracht geen geluk voor den
aanschouwer. En ylde 't paard plotseling met de geladen kar een :! aader huis niet
voorbij, en stelde het dier zich Rustig aan, wederom was er iets kwaads op rög voor
den boer, was er wat "ten onstaac". genden wij in onze jeugd, dat de boer zijn koei>?
en schapen door vijver (wieërd), beekje, gracht waal) 0f vaart dreef op ze óf te
laten drnken óf de schoonmaak te brengen, dan hadden we niet aan het ware eind. Want
de oude ö was hier een vruchtbaarheids-idée en eene .VeÜiging tegen ziekten. En welke
groote onvoor?tntrgheid, alsmede welke vele voorschriften wer- Jf* er niet gevolgd
bij het melken, ten einde over. !oedig melk te bekomen, dat de melk niet blauw I te
vlug stijf werd, of tot boter overging: der voornaamste remedies tegen al deze dingen
was het aanbrengen van een vlierbflnk en den gewijden krur.dwisch of het geze- J'öe
palmpje. Ije zoogenaamde "Spinneköp" (=spmnewebben) N> men gaarne en de stallen
alsmede werd het der zwaluwen als een gelukkig toeken be-. *houwd. Enkele zijner
beesten waren voor den "den boer al van heel weinig belang voor het o!i!sgeloof 0f
volksleven. Dat waren de geit, het en het varken. Terwijl de kleine nuisdie> als de
kat de hond, zelfs de haan op het erf ioor' hem van zeer diepe beteekenis waren. Zoo
de ouderwetsche landman de kat en de hond ?' f'eel vaak als voorbode dienen van
weersge- dus als weervoorspeüers. Denk maar $»s aan' regenweer, als de kal zich
aanhoudend 3ft wasscïien. Anderen voorspellen dit weer, de kat den heelen dag ligt te
slapea De lesjes moesten vooral de kat goed voeren, wil. p zij mooi weer op haren
trouwdag en geluk in aar huwelijk hebben (Ik zou hier willen wijzen «IJ het feit, dat
aan Freija, de godin der liefde. ,1 kat was gewijd). Een heel eenvoudige boer j
vertelde mij eens, dat i* , pSe jaren de monschen geen beter middel kent6Tl <>m een
nieuwe kat goed aan het huis te doen jennen dan haar *n een zak te stoppen,, dria.
j*o-! om zfcli heen te draaien, en dan de knt in fl schoorsteen (hèrd) te laten
blikken. (Van de k tfeij in functie der heksen zullen wij 't later tobben).' het dier
dat fn het volksleven overal van woote beteekenis was, is de haan. Vr-ora.l bij bij
het qogstfeest, hij .'oorspelling en*. Tal van bladzijden zijnl hem In verschillende
volkskundige boeken "oven. Maar van oudsher, van den tijd onzer
voorvaderen leeren
wij, dat de Germanen - zeer in genteenschap met de dieren leefden.dat J dan eens
naast hem bij 't gerecht optro*te
Vooral de kat, de haan en de hond kwamen voor als
zijne onmisbare huisgenooten. En ij n<i3s de haan in de mythologie optreedt als L
Waakzame vogel, zoo vinden wij hem met dit v, ?-kter ook tenig od onze kerktorens. Er
gaan Ipjïllen wij hier en Wassant bijvoegen — verschil- lezingen over de vraagwaarom hij op onze oftens prijkt. De meesten zijn van oordeel., dat Oe kerktoren-haan
moet worden opgevat als ge? offer, gebracht aan den schutsgeest van het Vj. uw, als
een zoogenaamd bouwoffer, dat he? in de errondvesten, vaak onder den dor. W'
'hs'emetseld werd. Op deze gewoonte berns. \S 'tnmars ook eene menÉgte gevelsieraden,
die hier en daar opmerken, betreft het geroep, het gekraai van den dit geldt van
ouds, ook in de taal, als van den dg. Immers er wordt nog y'id gezegd: "bij het
eerste hanengekraai". Ook 4g toaat komt het banengekraar. nog bij ons in onder het
landelijke volk "Óp Drie. iwj'ngendag, zoo heet het, zijn de dagen een ha- gelengd".
In België meent men daar- Vh -e6n I):inengpkraai, dus een hanenschreeuw Hh rJn
Duitschland spreekt men in dit geval van j> Hahnenschritt. %6l ** verder Ie
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verwachten, dat dft hemn, in hS(J karakter van offer, ook bij andere plechtig- V of
B'eDrinkei> *sro voorkomen. Hot aantal ïieft.,eelden hiervnn zal vroeger wel overal
aank j. 'Jker geweest zijn; wat thans nog overblijft, ** t^er Boring en zal ook
spoedig verdwijnen, en bij ons reeds verdwenen. Niet altijd h$t onrechte, want de
haan was nog voor kort Va Xoorwerp van zekere harbaarsche gewoonte, *ctij(Tn het vo"{
enn '*'ent te verklaren genoegen Vhf' e Dedoelen hier de vroegere hanenge- u' En een
niet m'nder bloedig en even bar- Sn.nt s"ol was VOorneen het haanslaan of %,j
nuppelen. Misschren zullen velen zich af>e^ n' wo"ie oorsnronkelijke idéé in dit
afkeudo) v "aardig gebrutk ligt opgesloten. Wij moeten "nan in die omstandigheden
beschouwen als Jffer. na den oogst aan de schenkende goden b hti lle.i2aan gaf ook
aanleiding tot raadsels. Het *v?,n Iners n'e* anders of een dier, dat in het
ftevi?,en de verbeelding van den mensch een zoo % h "ge rol speelde, moest de
scherpzinnigheid £ "et volk op de proef stellen. 'iW? hoorden wij ook hier wel eens
vragen: *>itlarorn staat een haan op den foren?" Het % rf ord luid<ip: ..aïs 'l een
hen was. dan zouaf>apJe eioren, die ze legde, alle breken". Nog een %t ri Vfaag werd
iemand gesteld: "Waarom 'Han üe haan zijn oogen toe, als hij kraait?" Deaadde het
niel' maar de vrager Irelp hem met te neggen: "omdat hij zijn muziek. \V'J van buiten
kent", '«tl weten ook, dat de haan in het volksgeloof 61 e^,efVoorspeller is. Ik heb
hier in ons gewest % h hooren beweren, dat het gekraai van een teeken is van
verandering van eèn zwartroode haan, zoo lazen we eens « mjthologie, kraait onder de
aarde in dg zalen van de hel. Daarom dragen zeker Mefistofeles in Goethe's Faust, en
Belzebub in Schinder hannes een haneveder op de muts. O zeker, de fantasie des volks
smukt gaarne de goden met een deel van het dier, dat hun heilig is. Zoo was het aan
Wodan gewijde dier het paard. Bij de invoering van het Christendom gingen
verschillende attributen van Wodan op den duivel over. Vandaar dat deze in de heden,
daagsche voorstelling zijn "paardepoot" niet meer kan verbergen. Eveneens zijn er.
die den haan noemen het zinnebeeld van waakzaamheid, alsmede dat van dapperheid.
Vergelijk hiermede dat er vroeger zekere korpsen in de legers wa! ren, die als
sieraad op hoed of muts een haneveder droegen. Als natuurstern heeft het gekraai van
den haan anders wer.nig of geen beteekenis. Immers, verklaringen of zinspelingen bij
't volk zijn wegens de kortheid van zijn geroep te onbeduidend Neemt echter eene hen
de vocale capaciteit Van den haan over, d.w.z. kraait eene hen als een haan dan wordt
zulks hier en daar in Limburg nog als een ongeluks-teeken gehouden. De haan, de hen
en het ei gaven, bij de groote plaats, die zij in den volksgeest innemen aanlanding
tot spreekwoorden en andere gezegden. De hen immers geldt als dom; daarom wordt p-e-zegd, ook in Limburg, "Zoo dom as ei kuke". h*t SfToffd der,he,n' diß le^en moe*. was
het meest treffende beeld dat men vinden kon om de ongerustheid te kenmerk^v™*LS'
SSTS't TfkTlarinff o-a ™edn lastigen gang heeft. In eenige plaatsen van ons Limburg
zeg*men van den eerste: "ha/ rit met iemand t geeft wie een ho™- «e iwut ei neet Kan
kwret ware " En er zullen p* SeTkerai **? lezer *' &£Sg ntt heïnneren* *** eigen, nog
9 december 1922 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen)
No. 262—265. Alle anon. onderteekeningen, die voor kachelvoeder al hebben gediend.
No. 265. S. onderw. te S. Als U de verschillende recensies over De Nedermaas ook in
onzen Limburger Koerier heeft gelezen, is m.i. commentaar overbodig. — Zeker, iedere
gemeente uit Limburg krijgt met hare beurt haar aandeel in den inhoud van het
periodiek. Dus ook Weert en de noordelijke plaatsen, waarvan U gewaagt. Over Heerlen
hopen wij in het December- of Januari nummer eene mooie bijdrage te hebben.
No. 266. H. Onderw. te S. Der Niederrhein was een periodiek van "heem-cultuur. De
eerste jaargang verscheen in 1911 en had reeds meerdere bijdragen ook over onze
gewesten. Op dat gebied beschouwen zij daar ons Limburg als eene zusterprovincie,
daar ook zooveel gebruiken nog gelijkvormig zijn in Limburg en het Rijngebied. Of 't
nog bestaat kan ik U niet zeggen; weet U personen of instituten, die er meerdere
jaarg. van hebben, ons Genootschap zal ze gaarne koopen. Of U is nog niet lid
hiervan, meen ik. En heeft U al een abonnem. op "De Nedermaas"?
No. 267. Dezelfde. Het Koningsveen is een moerassige streek ten noorden van Gennep.
Daar in de buurt heeft men ook het heerlijke Rijkswoud. Alweer het jaarboek Limburg
Genootschap zou U daarover heel wat te lezen geven.
No. 268. G. W te R. In de Publications dat de oudst bekende heeren van De
Heerlijkheid Stevensweert Pietershem heetten; daarna ? Cuylenburg; vervolgens aan de
familie L. Stirum-Bronckhorst; die de heerlijkh. in 1719 verkocht aan van Hornpesch.
Hierop volgde de familie van Riedesel. U vraagt de bezitters tot het begin der 18e
eeuw, zoodat wij met deze opgave meenen voldaan te hebben.
No. 269. Dr. J. te V. ik zou heusch niet weten bij wien ik een exemplaar van het
mooie werk van wijlen Rector Welters "Limburgsche Legenden, Sagen en Gebruiken" voor
U zoude kunnen koopen. Bij den boekhandel zijn ze niet meer. En gaarne ook, maar
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eigen boeken verkoopen, doe ik niet. Wilt U 't een tijdlang ter leen hebben, het werk
staat ter Uwer dispositie.
No. 270. C. Priester te B. Ik heb de voll. jaargang daarvan niet. Maar in 't
Seminarie te Roermond heeft men ze dubbel. Die biblioth. in het Gr. Sem. heeft
meerdere werken dubbel
No. 271. H. Secret. V. Jammer genoeg. Maar voor de Kerstmisweek ben ik voor lezingen
besproken. In Januari '23 wel.
No. 272. Idem. Dat werk heb ik. Houdt u er echter niet aan, het in bezit te hebben,
wel sche? het aan een der leeszalen in Limburg. De financieele toestand onzer R.K.
leeszalen laat niet toe, dat ze veel uitgaven doen voor boeken aankoop. U doet er een
goed werk mee.
No. 273. Mejuffr. Gr. te H. Zulke mededeelingen doen of informaties geven kunnen wij
niet. Ik geloof dat U op dat gebied moet wezen aan het kantoor der juffr. F.
Bertrams, Munsterplein, Roermond.
No. 274. v. R. te H. Kuiten? als Limburgsch gebruik? Zeer zeker. Dat heeft altijd
bestaan alvast in het dorp Neeritter. In de dagen van Vastenavond (tusschen Nieuwjaar
en Carnaval) hebben daar vroeger de vrouwen "Kuit". D.w.z. een huismoeder geeft aan
familie en vrienden of kennissen een lustig avondpartijtje. Deze gastvrouw wordt dan
op hare beurt later ook weer door de andere buurvrouw genoodigd. En zoo gaat dat
voort. Dat op zoo'n "Kuit-partij" natuurlijk menigeen een veer (naar vrouwenaard)
moest laten is begrijpelijk.
16 december 1922 Over Limburgsche Volkskunde. LXXX.
We hebben 't in de laatste bijdragen hoofdzakelijk gehad over gebruiken, gewoonten,
feesten in Limburg die min of meer met de levens-geneugte in het nauwste verband
stonden. Daaruit *rak noff niet de levensemst, die gelukkig ook 'il de landelijke
bevolking zonder onderscheid " xonder aanzien des nersoons reerei matig ha-ie '"trede
doel. Het is de rechtvaardige hand der [oorzienijiheid. die ook na de genoegens van
het *ven van den sterveling de ziekte en de dood tiun >*Vchologl9che indrukken wil
laien gevoelen. W*i deze betreffe. zoo is 't onwedei legbaar, dat fc landelijke
bevolking mema lijden, menig verplet veel lager aanslaat dan de stadsbewoner "!« njn
vaak hoogere cultuur, Deze gedachte is "os menigmaal in den geest gekomen, als wb
vernamen. zeifs ondervonden, dat er landbouwers ti)n. die veel gauwer gereed zün om
den veearts *oor de Btalt«U£ten *• gaan halen, dan den dok& voor zich zelf of voor
iemand uit hun gezn. *» in dit laatste geval is hij ook nog niet altijd doordrongen
van den ernst. Getuige, dat hij voor "ekte nog wel eens liever naar den waterdokter
*» tutti nqant! gaat dan naar een bestudeerd ge- Iwsheer.
En toch kan die goede, eenvoudige man, zoo tevoeli* zijn voor soms de fjerinieste
misvorminte of de onbeduidenste kwalen Als voorbeeld kier-bij kunnen wij
illustreeren. de tallooze be- tegen wratten, pu.sten, zwefcn enz. Maar dit alles is
slechts een Intermezzo '1 deze bi'drajte. Op de volksgeneeskunde komen *e eens
afzonderlük en ook breedvoerig terug, zijn hierboven me* de ziekte, de kwaal
aanhangen waaroo veelal de dood hare trieste cc- dort, Ja. zoo zeggen dor op vele
plaatsen de Mitreloovige landlieden en sted"el ngen, ja, wn 't wel voorzien. Er zijn
b v. wel dorpen, waar wij eens hoorden >*neUn. dal die voorboden des doods «*»" 7»?™
fcoake*' genoemd werden (voorspukeu). Wu heb Wg.ste.en no* den bond van buurman N.
aoo Sarmel ik boo?en ianken En. te andere plaats, csteren viel nog vóór het hu b (dat
ï, tet huis van dein) doode) plutselin* de *ankett,ug van* de kar Och ,a Wra*zear
'sprong opeens de deur van ««lf open en ook weer d.cht, en t was het of te onz
chthaar wezen door de kamer schuUelde. vCcbt /.ei ook nog gisteren: "dao. .« u*h Hal
Ket ten onstaai", want mijn paard bleel IWlf.fg óor het buis staan en .k kon t maar
«et ve,dcr krijgen. Ja, maar ook. Heef kou Uu het h..ifi immer» den hee'.en dag eene
ekster ut C sXue™e™ en ue» heelen uacli. hebben wij Men en ook kraaien hooi on
rassen, ja, zoo *«a 't "ij ons ook, vait onder zulke gesprekken ree, een andere in:
"uuze waaki.oud pre N» om IU uur 's nachts verse .ïkkehjk te uu.» te, en 's ami«!
raiujaaj;s vas onze goede vader lyk". Uu een bi.iK«l"uvigen vneuo *as ook de klok
blijven stilstaan daags voor 1 "Wven van untóder eu 's nachtó hacken de kal*«n z.ch
oibarmeüik o-eboten. Kn hadt je dan toen «et dat ijtvku» 'm ijacuts uj den ...uur of
aclnei kasten eu driemaal een bons op deü iolüer ïeijooiu? Eu aoo gaal dat maar in
het onemd.ge Srt met de op *ele piaaUen uo6 uijdw 't voik Staande bijgeUmvige
voorleekens of tooals on** oostel. uaijuren nat ook nueijmn: "'l'odesanzei|eti". |
eti". tin bij d.-zulken is ui dan g*:en twijfel tue"r Jngolijk; eu onder kpuni.sscu
en i,uurli.-uen, die alles meeijen meejieu fe | loord te hebben, het wei eens: "hai
geit de gaird aaf", al: "hai ruuktj nao de sjöp". Want man "«emt Let doorgaans met
die \ürge!ijkijigen ol Inspraken zoo gevoelig niet, al zit daarin geen wensch of
bedoeling. Of nu ook de lan- ijewouer daarom o a dood meer vreest Jaü de stedeling,
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is niet gezegd. De mens.:hen M buiten l"vom Land" noemen enze buren uit '%
Hijnprovincie dat) worden .el vuoitdurenu aan den dood door het dagelijks mede?ft
saam .'even met de natuur. En zoodoende 's f'i mcci geneijtd zoovele natuur- en ook
natuur- en opvaileuue verschijnselen als' voorbo- eö te beöcliou^en.
üe; voiü echter de . >oü met als een eiu* > aiaar wel ais overgang beschouwt, daarvan
uijuti' «ije njitkcifc-i Lwi' üUiue ue üiceat "'th.cuue uewijzuu. üil wt.A.e
fceiuu.iu.eij uk bej li» <ikoo liujia, kan uien vuuiai aavitg'tl.oouu 'ba in u«
weiden van iüoLUjacu, uie ze tule u.ei piaien heelt laten illustreer en. Ook Jrbuschar heeft ze aaidig in beeld gebracht. oil tte inverse scneiumgjjsebruiken die <r Koi>wel juy sterven als va i_-a nood u-eerschen. J 1 'jeelt ornui mie ruikeren tol
ue ouusie stanijj*i toe, een aigerneen uieuschelijke overtuiging /"i-aan, dal lever
uieasch oeataai leert on» Ür. Schrijnen) uit een tweevoudjj ik, dat t-i O' den uuud
een scijeiuiUßbpi uceft waarvan tiet c.islerielyk {*ethlijft, ons een. nieuw leven te
beginnea. j. Uu»'ijutinde geicerde uoeuij ueze overtuiging t^r Uuiteud, waar hij
zegi: "zij behoort tot de ij auaüeren u» veeial waardeloos of naader waar Vul erts.
'-'ok onze Limburger doet dus in deze gevalko tnee aai de bi-sproken ;..
.eidingsgebruiken. ook hg huipi de(n) doooe nagels en tfa'an af. Op enkele plaatsen
legt men bij 't ver- ee|Uten van denj d-eruannn af«cstoiv«ne banken »t*J stoelen,
soms de omver, aei men ter. ,U|lu Qe venst..s op-n, en n eeni0e üoipcu 6aat whekvolk"
na de(n overledene in het gral Joipeu ie nebben, een c a de k«n. ,£OO blijft de doode
toch nog steeds up- Ui de wereld, n blijft hij de gemeen%'&v der levenden
voortbestaan. rtj*o*- zoover het volksbegrip over dood en schei- we nu ten en ander
over oude geforui- hiededeeien, die tijdens deze hoogst ernstig* nog op zoovele
plaatsen in zwang ujn B.v. wet het «-ebeele overblijvende ge"( 0' dat nu spoed s het
stervensuui zal intreden ,)(, oien met klunmenue bezorgdheid het einue m' haderen,
lai> oi. .eekt de brave, katholieke de gevrijde "vas- of doodenkaars, waar ,l 0 alle
huisgenooten, zoov 1 gezinsleden als 4]jnstvolk om het sterfbed kotm .i t" stnan. Nu
<Kwl er plant—'ri, waar de(n) stervende in deze y6tribijüKeij van aam.ouu nd gebed
ouk uog re- a«t wordt of hü(zij) nog een laatsten wensch Im""< vervuld za«t of eene
noar n et volbrachte heeft gedaan, waarvoor eventueel n neijon;d woiden. ijij de
menschen di« Xp e laatste wilsbeschikkingen ten uitvoer breuttaJ? heerscht nog het
naïeve ireloof. dat alle i.p- \ln- bevelen, beschikkingen of wat van den i)(,h ook
vn.n e«n stervende per se moeten wor- ac, volbracht. De dierbare doode zoude ans'oh
n-e' r"st'ff slagen in zün graf. Heeft ten vi" een stervende den laatsten snik
gegeven !•)<> T' zie! het liehaara verlaten, dan komen de '* uv,"rwanten en nluilen
voorz'chtig en zacht »e "fipen tesren elkander, terwijl de allernaaste de oogen dicht
maken. Is het huisgezin katholiek, dan wordt den afgestorvene een i/zenkrans of ook
al een kruis uu de saamgevouwen handen gegeven, en is lui ei een van een aehnwd [mar,
dan wordi hem de trouwring ontnomen en is t gebruik dat de overblijvende dezen ring
lui den zijne (hare) aan den ringvinger voegt.
In heel oude tijden werd daarna de gestorvene van het ziek- dus ook het sterfbed
genomen en on eene tegerstedrt van stroo pelwrd. welk stroo ot> vele plaatsen in
Limburg nog het schoofstroo wordt genoemd. Over dit stroo, de beteekenis van zijne
benaming, waar het verder blijft enz. zullen wij het in een volgende bijdrage hebben.
29 december 1922 BRIEVENBUS.
Mej. W. te LINNE. Wij zonden uwe vraag ter beantwoording door aan den schrijver onzer
rubriek "Limburgsche Volkskunde".
6 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXXXII.
Wij vermeenen vroeger al eens te hebben medegedeeld, dat wij in onze bijdragen over
Volkskunde volgen den leidraad van onzen bekenden Limburgschen professor Dr.
Schrijnen, aangegeven in zijn merkwaardig boek Nederlandsche Volkskunde. Deze, onze
wegwijzer, voert ons thans binnen in de afdeeling der volkstaal, en moeten wij voor
enkele opstellen de beschrijvingen en het opsporen der verschillende gebruiken in ons
gewest laten rusten. – Voor enkele opstellen, zoo schrijven wij, want lang kunnen wij
er niet bij stilstaan, aangezien een nieuwsblad uit den aard zijner roeping niet kan
meedoen aan verhandelingen en grammatikale studies, die feitelijk in een vakkundig
tijdschrift thuis hooren. Toch zijn er wel enkele punten, die voor onze
gewestgenooten, naar wij vermeenen, belangrijk genoeg zullen zijn, om te vergelijken
en na te gaan. Weet b.v. om maar eens te beginnen, wel iedere Limburger, dat de
Nederlandsche algemeene taal of landstaal ontstond in Limburg, en achtereenvolgens
den overheerschenden invloed onderging van Vlaanderen, Brabant en vooral van Hollad?
(Dr. Schrijnen). Verder zullen wij niet gaan met eene ontknooping van deze uitspraak,
en zullen wij een ieder, die grondig wil gaan studie maken over den oorsprong van ons
taaleigen of dialect, over volkstaal en algemeene of landstaal, over beschaafde of
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kultuur- en spreektaal den raad geven, zich te voorzien van de door ons hierbij
genoemde schrijvers en taalkundigen. Men leze dan vooral Dr. Schrijnen bladz. 37 over
de geschiedenis van het Limburgsche dialect. En al weten wij nu ook, dat het
taaleigen zijne volks- en kultuur-taal heeft, en dat in kultuur-dialect gestoken zijn
niet alleen tallooze dicht- en prozawerken van Westvlaamsche, Friesche, Limburgsche
en Geldersche schrijvers, het kultuur-dialect spreken toch ook de beschaafde kringen
van menige Nederlandsche stad, waar de algemeene taal, het "algemeen beschaafd" wel
in openbare bijeenkomsten, maar lang niet algemeen als omgangstaal, zelfs in de
meesst gegoede families gebezigd wordt. Het algemeen beschaafd is dus niets anders
dan een kultuur-dialect, dat zich tot landstaal heeft weten op te werken. (Dr.
Schrijnen).
En vooral verstandig zullen de liefhebbers voor Limburgsche dialect-studie doen, met
lid te worden van het provinciaal Genootschap "Limburg", dat hun gratis voorziet van
het Jaarboek, waarin onze beste Limburgsche taalkundigen het geregeld hebben over de
geschiedkundige wetenschappen, de taal en de kunst in ons gewest. – Maar ook eerbied,
hoogachting en liefde zullen zij krijgen voor hun eigen dialect, als zij in de
afleveringen lezen van een Hoens, een van Wessem e. m. a., die met gloed van schoone
bewoordingen ons zeggen, hoe de diverse dialecten als eerstgeborenen recht hebben op
een plaatsje in de zon, wijl zij de eerste en natuurlijke middelen waren om onze
gedachten uit te drukken. Zoo lang de Limburger zijn eigen taal behoudt, zegt dhr.
van Wessem, zoolang zal hij ook Limburger blijven, want wij weten het volgens den
grooten Bilderdijk, dat "de taal is gansch het volk". Geen wonder, dat dhr. van
Wessem terecht uitriep op eene lezing "wej willen blieve, waat wej zien" En klinkend
in zijn enthousiasme, waar hij zich uit: "de landstaal komt mij voor als een "jochie"
van nette ouders, mooi aangekleed, bang voor plasjes, dribbelend aan de hand der juf
en het dialect als een echte jongen, de schrik van dienstmeiden en honden; die over
heg en greppel springt en niet bang is voor 'n vijf in zijn broek. Verder waarschuwt
hij voor het verdwijnen en verdraaien der echte Limburgsche woorden. Hij wil de
klanken van het Limburgsch plat laten inwerken op plaat of rol voor phonograaf, om ze
zoo onvervalscht te bewaren. Nog brengt hij hulde aan de Limburgers, die het plat
gebruiken als schrijftaal. – Vermeldenswaard is hier ook, hoe een toehoorder van eene
destijds door genoemden heer gehouden lezing, den handschoen opneemt voor zijn
dialect, in de volgende rake gezegden: "Nu de dwaze mode om thuis het Nederlandsch
als omgangstaal te gebruiken in sommige oude Venlosche families ingang vindt, vond ik
het zoo buitengewoon sympathiek van den voorzitter (destijds dhr. v. W.) dat hij er
roem in stelt in zijn huiselijken kring ons dierbaar Venloosch in eere te houden.
Waarom ook dat koude, stijve, alles-glad-strijkende Nederlandsch? Waarom niet onze
eigenaardige, schoone natuurtaal gehandhaafd? Alsof ons zangerig woordenrijk
Venloosch alleen goed was voor keukenmeiden en slagersjongens!? Meer dan mij lief is,
ben ik gedwongen het officiëele, prozaïsche Nederlandsch te gebruiken; maar de taal
mijns harten, de taal, waarin ik jubel en treur, droom en scheld, de taal, die in de
zuiverste lijnen mijne gevoelens weerspiegelt, is mijne moedertaal, het Venloosch.
Weemoedig gevoel ook ik mij gestemd, wanneer ik het Venloosch uit de beschaafde
kringen zie teruggedrongen. Een Venlonaar, die zijn Venloosch niet kent en spreekt,
komt mij voor als een vreemdeling, een bastaard, een verrader van zijn vaderstad en
zijn voorgeslacht." – enz.
Wij willen 't niet verhelen. Ook ons komt deze ontboezeming zeer sympathiek voor. 't
Argument hiervoor ligt iederen Limburger in 't bloed, wel te verstaan, iederen rasechten Limburger, en wij scharen ons volmondig onder het banier dezer strijders voor
ons zangerige, heerlijke dialect. En niet alleen menig Venlonaar zal goed doen deze
spontane uitingen van geestdrift in zijn ooren te knoopen, maar ook zoo menig
Roermondenaar en zoo vele burgers uit andere Limb. plaatsen, lijden hieromtrent aan
het kwaad van aanstellerig gedoe, en meenen soms inderdaad, dat zij mank gaan aan
plompheid, wanneer zij in hunne omgangstaal de vormen van hun taaleigen gebruiken; of
meenen dezulke misschien, dat zij veel gewichtiger schijnen in het oog van anderen,
als zij in plaats van de Limb. uitdrukkingen: ich dank uch; geer zeet bedankt; enz.
met een hoog gebaar van aanstelligerheid uit hun spreekbuis laten rollen het "dank u
wel".
Om aan onze beweringen nog meer grond te verschaffen willen wij ten slotte eenige
fragmenten neerschrijven uit eene bijdrage van het Jaarboek, getiteld "Limburgs
taal". (XVI – 1e afl.) (bladz. 64).:
A. Aan zuiverheid van vormen paart de gesproken Limburgsche taal eene verscheidenheid
en rijkdom van zegswijge, en wint het in zoetvloeiendheid van vele andere.
B. De Hollander heeft wel eens de eigenaardigheid de schouders op te halen voor 't
Limburgsch. O.m. beschouwde een mijnheer Hobbel 't Venloosch als Hottentotsch. Zijne
edele verstond dat dialect niet. 't Was dus geen bewijs tegen 't Venloosch, maar wel
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een doorslaande proef van 's mans kortzichtigheid.
C. Professor Kern zeide eens: "Maar Nederlandsch is het Limburgsch om zijne
geschiedenis, om zijne ontwikkeling, om zijn consonanten-stelsel.
D. Bismarck redekavelde eens met een onzer diplomaten. De ijzeren kanselier sprak
over het Nederlandsch als van een verbasterd Duitsch. Maar de Nederl. diplomaat
herinnerde er den almachtigen Staatsman aan, hoe de bewoners van de lage landen aan
de zee reeds eene litteratuur hadden, toen de ridders der Duitsche orde nog ten
strijde tegen tegen Heidensche Pruisen en Wenden. Bismarcj begreep den zet en sprak
over iets anders.
E. Het scherpere, meer naar het Rijnduitsch zweemende Heerlensch, heeft een anderen
rytjmus als het languitgesproken, met zachte, vloeiende klanken doorweven
Maastrichtsch, Vergelijkt men dit weer met het Sittardsch, dat sist en een rappe tong
eischt, of met het Kempensche elementen vermengde zeer klankvolle Weertsch, of hoort
men het meer en meer aan het gehoor aangepaste en met zuiveren regelen toegerust
Roermondsch naast het Venloosch, dat dobbert tusschen de taalgrens van de "dich" en
"gij"-zeggers, dan ziet men duidelijk in, dat er een gouden draad door al die vormen
der taal loopt, die hen verbindt dat is de constructie, de samenstelling, de bouw
zelve, maar ook, dat in de kleinere bijzonderheden groote verscheidenheid heerscht.
En wij besluiten en beamen met hem, dat zeer zeker de toename van 't verkeer, de
verspreiding der nieuwsbladen, de school van grooten invloed is op het verdwijnen van
de eigenaardigheden, zoowel in taal, zeden en gebruiken. In Limburg is dit reeds goed
merkbaar. Het Roermondsch der ouderen is niet weer de taal der jongeren. En met de
kleeding is het evenzoo. Menige jongere schaamt zich voor de kiel van den vader, en
de dochter wendt zich vol weerzin af van de knipmuts der moeder. Het uniforme in
kleeding schrijdt wis en zeker voort, maar daarmede neemt ook het smakelooze het
indifferente toe.
De taal echter heeft een taaier leven. Eer het dialect verdwijnt, zal de onbeteugelde
Maas nog menigmaal bezoek moeten brengen aan slink, waard, gehucht en weide, en zal
menig torenhaantje in Limburg, dat nu fier als van goud op de hooge spits fonkelt,
roestig zijn, en treurig één kant uit blijven zien, of de redder nog niet komt, die
de frissche, levendige, goede volkstaal weer in volle eere herstelt. 10 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Vragen en beantwoording.)
Mogen wij zoo vrij zijn, bij wijze van afwisseling, ook eens onze belanfstellende
lezers aan 't woord te laten? Wij hebben al zoo vaak ondervonden, door ontvangen
brieven en vragen, dat wij bij onze Limburgsche lezers vooral, belangstelling
gekweekt hebben met onze bijdragen over folklore. Laten allen nu eens, ieder op zijn
beurt, om zich heen zien, en desnoods bij ouden van dagen nog opdoen, wat er
aangaande onzen titel van dit opstel nog aan gebruiken in hunne streken is
overbleven. Wij willen 't hun gemakkelijk maken met het gebeuren bij dood en
begrafenis in vragen te ontlokken. Bij goeden wil zijn wij er zeker van, dat ons heel
wat interessants per brief of briefkaart wederom zal bereiken. Wij herinneren er
nogmaals aan dat alle anonyme corresp. zonder ze te hebben ingezien terstond naar
snippermand of kachel verhuizen.
Waar ons de Eerw. H. H. Geestelijken altijd van dienst waren met hunne mededeelingen,
doch vooral H H. Onderwijzers en dames Onderwijzeressen ons steeds zoo sympathiek
bleken te zijn, vertrouwen wij, dat zij allen ook thans niet in gebreke zullen
blijven ons hunnen zeer gewaardeerden steun te verleenen.
No. 1. De stervende heelt den laatsten snik gegeven. De saamgevouwen handen omklemmen
eindelijk een rozenkrans. Waar nog in Limburg wordt nu de doode afgelegd, d.w.z. van
het bed op lijkstroo gelegd? Wordt dit stroo nog anders genoemd dan "schoofstroo",
bijv. schoufstren, enz.? Zijn er ook nog plaatsen, waar het lijk van het bed op eene
plank wordt gelegd, die later dienen moet om den dood aan te kondigen?
No. 2. Waar in Limburg wordt nog door de pas gehuwde vrouw een kleed gemaakt dat bij
afsterven voor haar of voor den man moet dienen? Waar wordt de gestorven vrouw
aangekleed met het hemd, dat zij den eersten huwelijksnacht heeft gedragen, en daarna
in haar huwelijk nooit meer? Wordt het nog elk jaar voor den dag gehaald, gewasschen
en weer opgeborgen?
No. 3. Waar worden nog twee stroowisschen kruiselings over elkaar gelegd op de
kruiswegen of op den weg, dien de lijkstoet volgt? Wat wordt er met dat schoof-,
lijk-, of doodenstroo naderhand gedaan? Worden er ergens nog bossen stroo aan de deur
van het sterfhuis gelegd? Voegt men daaraan ook toe een teeken van rouw? Is de bos
kleiner of grooter naar gelang den leeftijd van den doode? Worden er soms nog hier of
daar op den weg naar het kerkhof stroobossen of halmen van de kar op den grond
geworpen? Waar legt men nog stroohalmen kruiselings op hoofd borst en voeten van
de(n) doode?
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No. 4. Waar wordt nog bier geschonken na het overluiden van de(n) doode? Zijn er nog
plaatsen waar men den doode iets meegeeft waarvan hij in zijn leven veel hield? Of
waarvan hij in zijn leven veel of gaarne gebruik maakte?
No. 5. Worden in meerdere plaatsen de dooden steeds in eenzelfde richting gekist? Hoe
heeft daar het uitdragen plaats? (D.w.z. het uitdragen uit het sterfhuis).
No. 6. Waar in onze provincie wordt nog door de vrouwen bij de begrafenis als
rouwkleed "de falie" gedragen? Of bestaan er hier of daar andere speciale
rouwkleederen met afzonderlijke namen? Waar zetten de mannen nog hooge hoeden op bij
den ommegang om het altaar (hier en daar "offeren" geheeten.)
No. 7. Waar houdt de begrafenis-stoet nog stil bij kruiswegen aan kapelletjes enz. om
daar eerst een gebedje te doen, alvorens verder te gaan? Zijn er nog plaatsen, waar
in den stoet (hier wordt bedoeld de tocht door veld of overwegen van 't sterfhuis
naar de kerk) de weduwe op de kist van haren man gaat zitten? En ook waar nog in den
stoet palmtakken of iets van dien aard wordt gedragen, die naderhand op de kist
werden gelegd of geplant? Waar schrijdt men nog driemaal om het afgewerkt graf of om
het kerkhof? Wordt er op gelet naar welke windstreek het lijk in het graf met het
gelaat wordt gelegd? Waar wordt nog door de familieleden een kluitje aarde op de kist
geworpen met de schop? Ook nog iets meer in het graf gewor pen dan aardkluitjes?
Bijv. steenen?
No. 8. Zijn er in Limburg nog plaatsen waar op 't graf of op de kist eener vrouw, die
in 't kraambed stierf, een witte doek wordt gelegd? Waar wordt nog na eene begrafenis
een groot lijkmaal gehouden? Hoe heet men er zoo'n lijkmaal? Wordt er nog ergens
lijkbier gedronken?
No 9. Waar worden nog na eene begrafenis brooden voor- of aan de armen uitgedeeld? Is
er nog eene andere rouwkleur bekend dan zwart? Waar duurt de rouw langer dan een jaar
en zes weken?
No. A. Oorsprong Limburgsche plaatsnamen. Wie weet iets of beter zooveel mogelijk te
vertellen over de afleiding der plaatsnamen Kelpen, Epen (bij Wittem,) Gennep,
Sanfort (bij Grathem) Reuver;
No. B. Wat beteekent Grons In Gronsveld; Moor in Moorveld; Poster in Posterholt; Asen
in Asenraai;
Vraag A en B. kwamen onlangs bij ons binnen. Zij zijn van een Limb. onderwijzer, die
ons tegelijk een heel pak mooie oude chronieken toezond, waarvoor besten dank. Als
het onderwijzend personeel in onze provincie lust heeft in onzen arbeid, en met tact
bij de ouders der schoolgaande kinderen willen of kunnen optreden, kunnen zij in
ieder geval heel wat meer gedaan krijgen dan wij, omdat wij voor vele menschen in ons
gewest nog een vreemde zijn. Wij hebben ons voorgenomen daarom alle H.H. Onderwijzers
en dames onderwijzeressen zonder onderscheid een bezoek te brengen, om hun onze
wenschen mede te deelen, en voor event. steun te bedanken. Er zal natuurlijk een
heele tijd mede verloopen, vooral eer wij door de geheele provincie onze opwachting
hebben gemaakt Mocht vóór dien tijd bij dezen of genen al een of ander belangrijk
stuk in handen zijn gekomen, dan ver zoeken wij beleefd 't ons even te vermelden.
Zijn er bezitters van stukken van eenige folkloristische waarde of beteekenis, die
deze niet zonder betaling of eenige koopsom willen afstaan, ook dan zij wij bereid
deze tegen fatsoenlijk koopbedrag over te nemen, voor een onzer Limb. genootschappen.
Voor vragen A en B. zagen wij nu ook eens gaarne de meening of de studie gezegd van
onze belangstellende lezers. Het wil ons voorkomen, dat aan de hand der diverse
vingerwijzingen en explicaties, die wij al zoo vaak gaven, eene verklaring niet
moeilijk zijn zal. Wij zullen de verschillende inzendingen, zoo noodig, niet met hare
namen onderteekenen. Later zullen wij er onze eigen meening nog bijvoegen.
13 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXXXIII.
Het is eene waarheid, wat prof. Dr. Schrijnen t*b _jU vetmt-spi oneu work ze«i, dat
de namen, kuijur (Ue rubriek van hei Hooiustok ovei Vont»-tmixti zien ut de laaksle
laren eene belangrijke Plaaiö beell weien le veroveren in de Vubvo- eu Volkenkunde,
bn nu verkiaati meteen dn teil, door de beioog.ng, uai «le plaais- persoons- eu
geslachtsnamen in staat zijn ons eene menigte buzoudei lieden te verhalen over
dingen, die op Keen andere wijze kunnen worden aobiei liaaid.
Omdat center de =iuaie der NeueU-andbone, dus uut. de lm uiuurgscije persoons- en
geoiacijus. namen (eueijjk beuoori tot den omvang dm geficmetieui» oer Neüei iandoche
taal in vet altenteen, in plaats van 10l dien der Volkskunde, zul ten wij ook op
giond onzer .n LXXXij aange haaide moijeven ,n deze rubriek slechts benaudelen eene
kleine esusene over onze plaatsnamen. Daaruit komen heel vaak de aller-oudste lanen
van onzen volksaard aan de oppervlakte. Het is echter buitengewoon moeilijk hierbij
de eerste wortel, k.cm of oorsprong te voorscuijn te brengen, en vragen wij wel
beleefd excuus, Waar wij som* nie»t volkomen oorspronkelijk koudon zür**, terwijl wij
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voot de hulp on vinger, wijzing der belangstellende lezers altijd ons dankbaar zullen
toonen. Het zal eveneens moeien voorkomen, dat wij her en daar gelijkstaande ei.
gelijkluidende voorbeelden uit zuster- ol andere Dtovineten moeten aanhalen ten bate
der «rootere duidelijkheid, zoodat dus niei altijd op t. mhurgoch terrein kan
verwijld blijven. Door oitó «eueele lava getuigen ue piaaujnamen veelal te zijij van
Keluscue herkomsi. tv daar ook oaze Limbuigocbe stroom "Ue Maas ' een Keijiscueu naam
diaugt, zoo rluilen ook üe VeelvuiuiKe piaaiaij<uneu, die met ven nv.eiuaam «laas
zijn s-üijeusesteld, ivciuscucu naam» Borsprong in zich. cjj al weien wij uu Ook, dal
over uei algemeen ai deze soort p.aatsnamen veel beieekeneuu materiaal l.gt opgsiolen
Voor de volkstaal en ue vuiüskunde .n t algemeen, loch btijit een gtondie onderzoek
ei naai Zeei ias,.,.g, oiudai ui den loop Ue** ujden sommige rivieien van naam
verw.s&elden, ol hare beddingen ot den ïocp hebben verantiejru.
Ouden en geieeme geogiafen en historici leeren ons, dai bij de eerste bevolking onzer
ge Westen een Keltische volksstam geuokkeu is van bei .Noord-Uo-jteu naar bei Wesien
met een tak naar Nederlanu. die ook voor een deel de Ataasn eek b..inenliep.
Velen w,Ueu. vat eén geregelde, laten wij 't eens noemen, trek-ricui.ng liep t>ij de
Usel veider HoUanu in, idie lawr doorliep loi in Uijg Vlaanueren*, en eene andere
z.ch afboog richting ueutiep, vandaar de Maas een emd weg voio^e, o»u veiue* uvei ue
Maas uaicu wcü voo»i te zenen zu.uw^ajis. Wy üoeuiuen uaui tioini. p en wiuen
legeaijk erbij reijijeiuuu, urn de getoemue aanuitik&K. «eieeiucn in deze plaat,.,
daaiom tiog zieu vet iveiciodio "apa . vat watei betceneni. bn ais Uiezeitu6 oude
heilusche voijn "apa ook u»n veiscliolen zil ui Velp, üpeiu,, Keipen, dai. kunnen wij
ongeveer onze beschreven richting der oude volksstammen nagaan.
Wijlen de heer Peeters. voornoun nooid dei echoot te Tungeiroy (bij Wacrij, u.e heelt
getoond te zijn geweest ten scijeipziu.Vg navur eener van oude (jeoüraijc*hc- en
hisiuijaebe pim len. en wiens oordeel over loop. ijgßiug vau oude Rom- heirbanen,
enz. in onze ttjusctu-ijten zeei Rewaardeeid werd. b.eld legen ij^oß eu laag vul, dat
de oudste inwoners van het gehucht helpen (bij W.eert) uit boyengenoemden oorsprong
nog steeds in hun rzenucht-naam ial sprekende; meer lieten doorklinken "Kel-ape",
"Kel-epe' dau Keipen. Waar.n hu meer ie teru« te vinden het oude. in dien naam
verscholen liggende apa' (is water).
Maa, met alleen de Keltische, en de Germaansche stammen vinden wij in onze gewestou
nog •terug, ook de mvioeu der Romeinen op üen voiks aaid eu ue voiüsku^uur m t
ameineeu 13 zeer auiublijk op te sporen in zooveïe onzer plaatsnamen, Maar wij Ruimen
ook het omkeunen dat al beeft de ttomemsene overheerschuig in aeze gewesten overal
veie offers gevergd, en ijaraeu su-ud cekost, Joch heeft ,n vele opzichten Rome 3
b^ié.chappij onze gewesten ten zegen gestrekt. Immers, toen de Romeinen hier
belandden, waren onze voorvaderen nog bijna volslagen natuur volkeren. De oudste
platen in Halma's boek vau het Tooneel dei Uude Nederlanden, toonen ons hunne
schamele kleeding, in ruwe diei huiden hunne oude gebruiken, hunne offers aan de
afgoden, hunne eerste wapenen. Maar dai alles ie toen spoedig anders geworden. Want
no^ vertoont in onze gewo ten overal de bouem bij ontgravingen, ontginning, afbraak,
opgraving, allerhande sporen van een Romeinsche beschaving waaronder fle-sschcn.
urnen, potjes, komnetjea lampjes, bordjes, schalen enz. alsmede munten, Dennjngpu,
wapens.
**U kregen grachten e-ooi onze bodems, dijkeu langs de rivieren, bruggen voor t
gemakkelijk veikeer, kasteelen en burchten voor de verdedinZ, * *? voor aiwee'.
*r<>ote wegen of heuba WiJ _ kl^ en kras wk do*»- «n«e geheele progen Lhm urR tla'cn
I<K>P « hare vertakkmg7 hadden, te vMI om op te noemen. •enÜOdSM^t*UKBCloe' len dil
ü,o*'l voor ««»«-eene 1^ l vöor awneu "hooiteg.oud OMieXo,et "awrecuüig zijn, te
beulen, blut en ophoudig?'^' er boevlenaS Z SSn^^n^S-^ia^ V\ant al deze genoemde
factoren vinden wij meestal terug .o de vamen van gehuchten dorpen, vlekken en steden
ler studie laten wij hi«r enkele Limb. plaatsen volgen, ten emdt deze door den lezer
in verband te* laten brengen mede vorengenoemde factoren: Santfort, Sainforr Afferdm,
Sweikhu.zjp, Reuver. Musschen- en Kksterkamp, Jammersdaal, Hom Kiet horst. Kerkrade,
Keer. Thul, Geleen, Nachtegaal Mui". gehroek, LecmkuU. Valkenburg, Lindeboom
oeninderskuil, Roeven, Rozenganen, enz in onze pruviuc.o, zoo wei als in NÓoiaijiabam met wv door beekjes en vlietjes versmppeiu en dour-tioonad groüugeb.ed, zijn
ue namen met ..beek al bnzoiuier taitijk. b.v. Aibdvk, Ueek Ueekvoort, Ble.v eimeek.
Boshoverbeek, JabeeK.' j-ioeefc, Weikeloeek, Milsbeek, Nageloeek, Noorbeek. Oirsbeek
enz. Ook met "broeü staan zuo'ele in verband; met "veen" en waard' of .•Weerd, b.v.
Broekhuizen. Aan het Broek. As'>r«>ek. Maalbroek. Broek-Sittord. Roeven, Het 0».
Venlo. Venray. Vissersweert, Weerd, Weert tiffC? Det overal was '* fcen water-*of
waterachd • J?nd* W-" het,ben ook plaatsen in ons gewest "_e deden denken aan hoogte,
koelie, fnschheid Jr A™™er in bosch'en haar?, en elders speelde r«l Ynich,baarne'd
va" het veld weer een groote roi in de benaming van het nabije plaatsje, o.a.
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aesnert^rg, Arcnshout, Baabott, Belfeld, Berg cD De Berg, Üerghem, Bocholtz, Breustei
bosch, Echter bosch. Eyland. Ganzeweid, Genhoui, Gorheu-zen. Gion-r-veld, Haag,
Hegge, iji.le&hagen, Herkeijbosch, HooKenboscij. Husaeloerg, homngs bosch. Kloosterbosch. Ryckholt. enz.
Niet veel namen hebben wij, d,e een kerkelijk karakter dragen, zoouiri namen op
"kerk, op Karspel, op "parochie"; eukele, die met een heüige-naam zijn saamgesteld,
als St. üeeitiud 6t. OdUiéijljerc St. Peter. St. Joost. Ook hebben wü Dlaatsen, waann
een historische betcekeni» schuilt: Stevensweert, \mbij, Amstenrade, Uorgharen.
Valkenburg, (men z.et dus dat er plaatsen zijn, d.e dubbele beteekenis Kunnen hebb-nj
Ten slotte drukken enkele plaatsnamen maar alleen eene wijkolaats uit, dat zijn
de.ulke. die uitstaan op wijk, poort. dunk. stad, dorp, heem. he m of hem. Ook onze
provincie telt er meerdere, b.v. Aaldonk. Lterghcin, lil.Uerswijk, Üroek hem. Donk,
Üe Donck. Grathem. Geulem, Heugem, Kleindorp, Ku ketidorp. Maaspoort, Nieuw stadt.
Nunhem. Holtum. e.m.a.
16 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde (Beantwoording der vragen.)
No. 269-275. — Diverse H.H. Onderwijzers. — Uwe vragen gaan geheel buiten het kader
onzer rubriek. Voor dergelijke problemen zijn immers uwe verschillende cursussen
opgericht, en kan een nieuwsblad daaraan niet beginnen.
No. 276. W. H. te S. — St. Willibrordus-putten en kapellen zullen er wel meer dan een
zijn in onze provincie Ik zou er bijzonder op gesteld zijn, wanneer ik daarvan een
luiste opgave of lijst had. U heeft laatst nog eens wat aan een der E. H.
Geestelijken bij u ter plaatse gevraagd, betrekkelijk kerkelijke geschiedenis. Vraag
zijne Eerw. nog eens, of hij mij mogelijk een lijst der St. W. putten en kapelletjes
kan opgeven. Mijn dank hiervoor.
No. 277. — A. G. onderw. V. — Neen. Ik kan niet bijzonder dwepen met het nieuwe boek
"Kasteelen enz.' van de Jong Foto's van al die kasteelen, enz. kan iedereen nemen.
Maar van elke burcht, ruïne of kasteel eene oorspronkelijke, historische beschrijving
geven, dat zou aan zoo'n boek heel wat meer waarde schenken. En de tekst bestaat 'n
mager aandeel in 't werk. Vergelijkt u dan eens daarbij eene verhandeling met kiekjes
van een of ander kasteel in het periodiek "Buiten."
No. 278. Dr. J. te V. — Ik heb verschillende kennissen gevraagd naar de bladen waarin
die merkwaardige vondsten in Egypte telkens werden beschreven. Maar tevergeefs. Mijne
nieuwsbladen gaven er weinig over; dus ik heb er ook niet veel van. En toch moet die
ontdekking, buitengewoon interessant, ja ontstellend belangwekkend voor de wetenschap
zijn. Onze historische periodieken zullen er wel spoedig hunne opstallen aan wijden,
wat mij evenals u zal belang inboezemen en hevig interesseren.
No. 279. Mejuffrouw S. te Linne. — Het in Limburg gebruikelijke woord Spa-kan voor
waterkruik en bewaar-fust voor dranken. Is afkomstig van het feit, dat de Belgische
stad Spa voorheen zoo vermaard was door hare minerale wateren, die over de geheele
wereld in kruiken, met dikke wanden, werden geëxporteerd. En zoo worden de thans
meest gebruikte jenever, of oude klare-kruiken ook nog Spa-kannen geheeten. Want het
Spawater is in de laatste jaren erg verdrongen door de Duitsche bronwaters in
flesschen en kruiken. Maar de vorm van al deze kruiken, die dezelfde is als de oude
Spa-kruik doet den naam "Spa-kan" voortleven.
No. 280. Eerw. H. V. te R. - Zeker, dat Kerstlied staat met genoegen te uwer
beschikking. Wenscht u 't zelf te copiëeren?
No. 281. H. H. R. — Ik heb er niets van gezien. Toevallig werd mij dezer dagen door
iemand uit Beegden verteld, dat men bij 't uitgraven van den zandberg tusschen Horn—
Beegden eene lamp heeft gevonden, die terstond bij aanraking — vermoedelijk
onvoorzichtig — uit elkander viel. Van welke stof of metaal wist de man niet. Ik
denk, dat er meer vondsten zullen geschieden.
No. 282. L. M. Onderw. te R. — Ja wel. Er liep een tak van af Roermond (slechts over
kleinen afstand) langs of beter door Maasniel die zich later weer verbond met eene
der hoofdheirbanen, lopende van Tudderen naar Xanten. Hij heeft vermoedelijk de
richting gehad van den tegenwoordigen grintweg, die bij het wachthuisje, achter de
loods van de trammaatschappij naar het dorp Maasniel loopt. Dat op de hooge velden
daar, tegenover den molen van Boom, legerkampen der Romeinen of rustplaatsen hebben
bestaan is historisch zeker. Gedane vondsten en de namen dier landerijen, op de
oudste kadastrale kaarten zijn daarvoor ook een duidelijk bewijs.
20 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXXXIV.
In ons opstel der vorige week hebben wij laten ben, vat ue namen van ue pioaiseu, aus
ook in ons gewest, onUiaan zij_ uit oeuaijiuigoij, uie een versUnheijd karakter
loonen of dragen, ünder dc-20 zijn er van tjcsch.euki.n...igeij, kei kenden en ook
piaat^eijjken aard. ue volksgeest dacht ze uit, want hij tuoett ac plaats toch weten
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te onderscheiden van eene andere. De namen staun das in nnig verband met de plaats
zelve, en daarom ooi, alleen hebbea die oor.jpronke ijke Vormen geschiedkundige en
volkskundige waarde.
Zoo kunnen wij eens een aanvang maken door hiervoor en—cic voorbeelden ter
illustratie te geven. Laten wij b.v. als zoodanig nemen de vorm; tigen op io en 100,
rode, rooij, rooi, roth, rade, ray *n raai, want hierover valt al heel wat te zeggen.
I» ot Loo woiat door ue meeste geugruien een Vou_g benou.ueu voor uout 01 ba=cn,
terwijl ot. bcinijueu segi, vat het een ouue voim ts voor aar.eixijttalSijoui, 01 eiKemjotebh. un lo ol >oo vin den wij m: baarloo, E.saxj, fc.ver.oo, UeioO, tjrootPaaijuo, Loo, Meerioo, Meluersloo, M»rseioo, Schanueioo, 'iongenoo, Ven.oo; maar ook
üeesei nit LSieseioo], BerKel («Berkeioo), Oirle ile_loo). hie%ej tel_.oo), Oensel,
o*pel, H>ekel, Ho^gel, 'IMije, WelL Een der mees,t belangrijke op 't gebied der
kultuurhifatoije is de it'tgang of vorming op rade, raede, raai of ray, rode, rooi of
roy en rcih. Deze uitgang bergt eene hurinnérng in ach uit de oudste tijden, nl. dat
bij die plnatsen ach van de alleroudste nederzett ngen vestigden arm den kaht, den
rand van bosch ot woud. Deze zelfde herinnering ligt ook opgestoten in rla uitgingen
den. holt, horst, 100, woud. (In Duitsrhlan' ook veel op ham en hamm (- bosch). Toen
vnn liever ede overal de bosschon en wouden werden gekapt, de stammen gerooid, de
landerijen ei. perceelen omgehakt of geploegd en tot leuwgron.i werden ontgonnen,
heette dnt land overal rade. raede, raai, ray, rode, roor', my en roth. D^e alie
wijzen derhalve op den aard vnn den arbeid mei het verkregen voordeel of er uit
gevol-"'e resul tnat. De voljrende plaatsen rullen ons hiervan een voorbee'd crevenr
Amstenrcde, Asonraaf, Rrn/en rade, Rmgelrade, itelrade, Rercjr-mth, Eiken raail,
Etzenrede, Castorrny, K^rnrade, T'erken rade. Kerkrade, Kunrade,- Lutterade,
Tlenrani. Venrnv. Vaesrade, Wijnandsrade, Strareprov. JTunTelrov. Het feit nn, dat de
namen op rade bijna a'leen lo de provincie Limburg, Overtjsel en Ge der. land
voorkomen, en men dit rade bijna niet vindt ten westen van de Maas, terwijl het rode
weder in andere richtingen l'gt, wijst ons op eene zeVe re eenlieid voor de bevolking
der weste'fjVe en nijdwecteli'ke proeven, en knn rlaartrt onteren- 'pggc'ijlc eene
annwi.iz'nf» blijken voor de st-mibepaijng d^r verschillende gewesten van ons 'an <
t>e verdere studie hoe het Sik<n<-oh en -r?>nlr'*r>' karakter d*r bevnlking h>or
vooral tot 7ljn recht komt, moet, ir>d:en rrewild. door de Mrrrrih^'-. benden maar
eens ter hand genomen werden. Dp hovenbesnr'ken nitpnncs vormen e. m. a. kun Ben
daarbfj tot ren leiddraad dienen, meer niet Ook in de namen vnn straten rft een
verbenr' Jnet het volksleven, d.w.z. a'leen, wanneer hei Zoogenaamde onbewuste
benamingen zijn. Ook Geze kunnen karakteristiek heeten, on dat rij a. 'cht met een of
andere eigenschap der straat, of Innerlijk met haar samenhangen. De nna ffev.m-aan
straten met bekende of beroemde personen Ip slechts van kunstmntig-en aard en voor
onze beïoeimg van weinig of geen waarde. Straten, zoo. ais wij rje eenvoud/ge hier
tot voorbeeld stellen. % . I??Btrf,ut' Nieuwstraat, Neer traat, Lang. straat,
Vleeschstrant, Reekstraat. Koestraat, Var. •CLT?1! Pnar"es"-oat, Elerenmarkt.
Hoofdsirnal Holz- en Hout* trant enz. Ook d- hehamin. aanwijzen. hebben als "oodan^
eeni<re bétr»ekenK b.v g"np^ft>_*» s'm-t. VènWhe we*. Ton. gerschestraat llitetraat.
Limibrlrhtorstraat. Sf. I'ie rrstrant. Maa«=trnat. Me-solo ehe weg K--pe' lerwejr.
enz. Onfc 7lin er h'stnrisch* narr-eó bij dr straten, o. m. Hertog-singel, waar
eenmaal de hertor/ woonde of doortrok; Nar-o'eons.woir dont Napoleon aangelegd,
Ke'zersa>ats, waardoor Napoieon zijn wear nam. Mm'derbrnerler* trant, waa' eens het
klooster van dien naam 'aar Msrla'straat waarin eenmaal eene Maria-kerk Ing, e. m. a!
Al wat wij tot hieraan over dit onderwerp ten beste eaven. behoort nog streds tot de
afdeeijng der volkstaal, o. a. het taateioren in de diverse provinciën, en onze
verschillende plaatsnamen, persoons en pcsl.*>eM*»iTfrion. welke 10-Me !»*/-r of
afzonderlijk behandeld worden. Ten slott* leb ben wrj nog te behandelen de epotnamen
van 'te den en dorpen, welke eenlare fo'k'orlsten, alweer al« onderdeel der
volkstaal, betitelen met volks humor. Spui namen mogen wij nog laten behooren tot het
zoogenaamde "uit de oude doos", want zij zijn meesial gebasseerd op een kleingeestig
on I*trompen gevoel van plaat e^e overJreten liefde voor de plett, waar men geboren
en pito-en ïs. Hoe vaak komt dat gevoel niet tot uiting In locale gezangen bjj kermis
of feestelijkheid, als t Minkt in 't ronde: "Léve of ook al Vive N. N.l" Of ..En aan
N. kan neemes tippel" "En oos N. geit nooit verlore! Hiep H. H " fnz. enz Zulke
oertoestanden, cetafcki* sterk aan 't verdwijnen, beletten voorheen zelfs de
noodzakelijke weder-Udsobe waardeering. of miskende» volks-, stam- en gemeentesaamhoorigheid of genootschap. Meestal kwam dit uuur een te lang -n te nauw
ingesloten blijven binnen de mmen 01 oalen der gemeente, van den «ebooi legrand.
Elke be\olk.ug van stad. dorp ol K_iur_u hldd zich rotsva t aan oude atdeu, zocuat
daardoor feitelijk wel de oude eigenschappen van eu onder het volk bewaard bleven.
Maar vaak ontstond uit deze niet gewenschte, mindei vriend.cnappclijke houdine
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onderijngc-n afkeer, en met ze'd n waren de resultaten voorheen bloedende eji
gebuilde of gebulte koppen..
ïoch moet men nierb.j niet altijd aan overdreven kwaad opzet denken. Ei komen ook
af.-Uen voor van kom.sche betóakenis: de. spolnaam lijkt dan meer boos dan hij Is. is
is soms eene eenvoudige, onschuldige uiting van spot vet.
Allerhande aanleidende oorzaken deden in oude tijden de apoui-iuen 0n.,..- ami. uit
was 't eene onhandigheid van een of anderen bekenden Inwoner, daar was t een
geschiedkundige gebeu.ttns soms spotten met een geiuee"uwapeni. 01 hilariteit over
een zeker voorvai, dat erg in 't belachelijke werd getrokken; elders weer waren de
spotnamein ontleend aan een bijzondere commerciêele stad- of dorpseigenschap. aan
bedrijf en nering, oi belachelijke volkseigenschappen, snoeulust, of iets van dien
aard. Zulke bestaan er in alle provincies in grooten getale. Indertijd iub- Len wil
in dit blad eens eene opgave gevraagd dier namen, en we moeten 't eerlijk bekennen,
de toevloed was verbasterend ta.rijk. Zouden wij daarmede, d.i. met alle
aangebrachte, de kolommen willen vullen, wij zouden er verschillende Zaterdagnummers
voor disponibel moeten lubben Wij zullen daarom volstaan m»'t enkeie aan te gevea Als
eene bijzonderheid voor dit onderdeel willen wij toch vermelden, dat de streken van
Belgisch Vlaanderen en Brabant in 't aantal dier namen ons veneweg de baas zijn.
Bijzonder, ja merkwaardig talrijk zijn ze daar. wat o.i. goed overeenkomt met hun
opgewekten, levendigen, goedigen, spotlustigen aard, en dus wederom mag gelden voor
eone verzachtende omstandigheid daar. waar noe te zeer wordt vastgehouden aan de
beteekenis van een zeker chauvinisme in die betitel tigen.
A. A ree n . De vuurman te Arcen-Velden zon daar vroeger hebben Lomen jammeren, wijl
hij 2ijn gloeiende keisteen niet kon kwijt geraken. Er werd ons rnedesredoeld, dat
naar deze ±-ebeurtenis de inwoners van Arcen worden genoemd: De keie schieters.
B. Uroek s 1 11 ar d. Men zegt. dat vóór vele jaren de helft der inwoners leefden van
den handel in Uipjien en lianen. De spotnaani heef Dea Hanen ,of de Hane-krecmesch.
D. Dani k e n. Gehucht in Zuld-L. bij schinnen. Volgens ons gedane mededeeling leed'
mtn zich hier voorlieen bijzonder toe op 't telen van teenen-Vandaar een Rroote
bedrijvigheid iv t bewerken van manden, en den naam M_niele rnalkesch.
E. Eyl De Zeven Schepenen. Zoo worden de inwoners eenoemd naar aanleiding van de
Wijzen en al te voorzichtijre Zevtn Schepenen, die er eertijds zouden bestaan hebben
Habets laat die zeven domme wijzen echter in de ber* verdrnken. waar men ze no* bij
heldren maneschijn kan zien spartelen, grijpend, als Tan ta lussen naar den arrooten
Holl. kaas die zij door de weerspiegeling van 't water iv de maan meenden te zien.
wij meenden 't bij deze voorbeelden van afleidina: te kunnen laten, daar wij 't
tteheele alpha'! ,'s<)«U ?a, kunnt'n afhandelen. Helaas! Ünze klei. Ne ruim te!
Knkela benamingen, in 't dialect, mogen nov voleen: Geniaal (De K.escheknón): Gutt.
kovTn ve&cjt of De lfaildnrh*tsclie): Jobeek IDe Arm.i .De Kaórewu.f); Sienale^(De
Be""rn SZZIX*
27 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXXXV.
Hoe groot du belangstelling in onzen arbeid is, en hoe talrijk de binnengekomen
antwoorden, aan vullingen en omschrijvingen op onze vragen om. treilt sterfte- en
begrafenis-gebruiken in Limburg ook mogen zijn, toch behooren daarbij nog een paar
brieven van lezers onzer courant, waarin de schrijvers ons de vraag .-;tellon over of
beter gezegd in ijooldzaak neerkomen op het voor hen onbegrijpelijke der groote
waarde of beteekenis dei volkskunde voor onze naar allé soort wetenschap dorstende
rnensclien, enz. enz. Nist gaarne vervallen wij in herhalingen over dit probleem,
want hoe vaak toch toonden wij al aan, wat wij niet behandeling bn aanbeveling /an
volkskunde beoogen. Wij zullen daarom — (aanhouden van dit vraagstuk lijkt ons nog
eenmaal gewenscht) — zoo vrij zijn hierover eens andere, grootere slrijdgenooten, nl.
geleerden van naau. «n beteekenis, aan "t woord te laten. Het liedje aüeen z.ingen.
schijnt oog niét voldoende door te drintren tot de volksmassa; laten wij daarom eens
een koor klinken, saamgesleld uit krachten van alle streken der beschaafde wereld.
Misschien dat deze forsche samenklank van 't. meest hoogstaand mater aal boter
doorgalint tot de ooren eenige. halve dooyen of twijfelaars. Wat zegt onze groote
professor Schrijnen: "Wij worden zoo practisch en verstandig, maar ons aUodaagsch
bestaan wordt zoo eentonig, zoo kleunoos, zoo arm. Wij bestudeeren de natuur en
venvijdtiren ons van haar. Ook aan Maas on Sch ijl.-' rekl het volksleven een veeg
bestaan: het volksleven, dat het volkskarakter weerspiegelt in zijn menigvuldige
uitingen en als een flonkersteen met duizenden facetten het Wijde, spelende
zonnelicht opvangt en uitstraalt naar alle r'chtingen. Zijn gezworen vijanden zijn
ovorbosebaving on banaliteit, die in haar sloopingswerk elkaar ds hand reiken en
hoogtij vieren. Ook in de groote steden van Groot Nederland, eens zoo prat op zijn
D'etschen aard. Niet in luidruchtige straatmuziek en straatgetier ligt besloten de
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poëzie van het volksleven, maar in de stijlo huiselijkheid ron'i den gczelligen
haard. De naleven, de eenvoudigen van harte zi.in de bezittenden. Arm is onze tijd
aan poëzr'e, maar toch, Code zij dank, niet algemeen arm is onze tijd aan
belangstelling. F.en groote kern waardeert althans de uitingen van het volksloven,
zoekt naar begrip en verklaring, vorscht naar herkomst en ontwikkeling. Deze ziju
het, die de waarde van hun volksleven weten te schatten, eu wien de eer ter harte
gaai van een verleden, waarin het heden zijne diepe wortels schiet. Waardeering wekt
waardeering, en zoo Kunnen zjj voor hun belangstelling een groot maatschappelijk nut
stichten, een werk ver richten van waarlijk nationaal belang. Uoor de volksziel te
beluisteren, het heden te ontraadselen door het verleden, door le dringen tot de
kiemcel van het konteinporaine kuituur leven, kan de hooger beschaafde ruimheid win
nen van blik, frissche, kerngezonde levenskracln garen. En op anderen en telkens weer
andoren zal hij o>e diepgnvestigde overtuiging overstorten, dat hij tot het volk
behoort met lijf en ziel, dat het volk van zijn geboortegrond, van zijn vleesch,
zjftti bloed, zijn gebeente is. Zóó wordt geteeld, echte, onvervalschte
vaderlandsliefde". Alaar ook kan zoo de kloof overbrugd worden, die gaapte tusschen
volk en hooger beschaafden. kan worden bewerkstelligd een verzoening der standen.
F.en waarlijk aristocratisch donkend man zal zich het volk nader voelen, als hij van
dat volk kennis neemt. Tot het volk za! hij zich dan nader getrokken gevoelen dan tot
het bcscha vingsgepeupel. Ook de groote kruidkundige en hooglceraar te Berlijn
Albrecht Dietrich wees er men nadruk in zijne werken op: "der Parvenu ist dem Volke
im mer ara fernsten". De geleerde Dr. L. Knappert dnikt zich uit als volgt: "Het is
niet geheel en al onbegrijpelijk, dal het eenen oningewijde vreemd moet voorkomen hoe
zaken, zoo betrekkelijk weinig geacht als le. genden en sagen, sprookjes en
volksgebruiken, diensten kunnen bewijzen bij 't opsporen van OU- Ue godsdienstige
meeningen en voorstellingen, dat deze juist zonder het Folklore onherroepelijk in deu
loop der eeuwen zouden zijn verloren gegaan, enz. _ ja, gewis zullen er gevonden
worden, die niet zonder ergernis de godgeleerde wolenschap zich zullen zien
uitstrekken ook tot "dit Folklore ' en zijn methode. Indien het immers, ook uit het
door mij ingestelde onderzoek blijken mocht,, dat inderdaad het Folklore bronnen aan
de band doet voor de kennis der oude godsdiensten; dat inzon derheid de
folkloristische methode ons bijwijlen nader tot het doel brengt dan eene der oudere
scholen, dan zal wellicht de verwondering voor waardeering plaats maken. Men zal het
hooge belang van eene wetenschappelijke beoefening van dit Folklore voor de
Godsdienstwetenschap In. -ien, en met deze ook aan gene eene plaats inruimen onder de
vakken der theologie". Ik wil hier andermaal herhalen, hoe onze gevierde Limburgsche
schrijver, wijlen Rector Wel. ters, aich er over uit: "de mensch draagt oen.
natuurlijke liefde voor zijn geboortegrond, voor den grond, waar hij zijne moeder zag
glimlachen, waar hij den raad zijn vaders behartigde, als jongeling droomde. En nu
vinden wij, zoo zegt Wel. rwi lesef.ht> i! 1 de uiting van het gevoel dor vanTe_ k
fde liOS iets. waaraan de mensch veel me.er hecht dan aan den bodem, die hem draagt
die zkn.; , zijfl de overleveringen, de verhalen, wiuiói, in geboortegrond in zijn
oog verheffen en ro veMon ,VüJ^ve.haicn schenken leven aan ontomS-S» h n trassen. En
al die verbai«J vooral van ?e? ?oed,Ml *mden *«<!• als iL-rl MnVtnir/soL , ihel
karakter en de fcKförS? hm' tot «1«™ «asten aan den lamilieknng, stichtend,t leerzaam
\-nnr te dragon en "SST"? ""f "^^lH-fiSSS *r SSïïJf *2ÏÏ b(,,.fnnn""- ziedaar mijn
grootsch en dierbaar doelwit' . En later zegt hij nog: "Wat wij voor-de yerheerl
ijking vaD onzen vadergrond en tot stichting nut ot genoegen van onze medeburgers
zullen hebben tot stand gebracht, zal ons nog overleven en als een schaduwrijke
viuchtbare hoorn voortbloeien op ons graf' "Volkskunde will ein Spiegel des
Volkslehens setaoSie will das Leben dos Volkes schildern, wie es ist. Sic will
festslellen, soit. warm es so ist, und aie will zu ergründen suchen waruro es so ist
Ueöung dei' Volkskunde schöpft Liebe für Heil matschutz, d. h. auch Liebe fürs
Vaterlarid. Lnerschöpflich retch ist das volkstüinlici'.o to. ben in vielen Landern.
I:t d:e Reize dor Land. schaft verwoben, entfaltet es .tets aufs neue seinen
ma'chtvöllen Zauber". (Prof. Dr. Adam Wrede). En dJ bekende professor Aug. Cittéo,
zaliger gedachtenis, leert het volgende: Het groot gewicht van de wetenschap der
volkskunde hoeft heden niet moor aangetoond. Reeds te lang duurde in Vlaanderen de
onverschilligheid voor folkloristische opzoekingen, terwijl allo beschaafde landen
thans of folklore-inaatschnppijen, of tijdschriften «ezitten, aan het zamelen en
vergelijkend doorgronden der volksbegrippen gewijd. Bewuste studie moet tot doel
hebben ons volk lz;-r' eigenaardige zeden en gewoonten, in zijn nnig geioof en
karakter te leeren kennen. Wij geven ons vaak zooveel moeite om ons in 't buiten.
land met vreemde zeden vertrouwd te maken, welke Vlaming zal zich niet aangetrokken
gevoe. ien, om kennis te maken met zijn eigen landge. nooten, eene studie zooveel te
aangenamer daar ze minflör moeite vererischt, en noodzakelijk moet bijdragen om de
#244

181

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
11510

11515

11520

11525

11530

11535

11540

11545

11550

11555

11560

11565

11570

banden, welke ons aan den go. boortegrond hechten, vaster te snoeren". ue werken der
groote vereeniging in Engeland "the Folklore Society", de "Revue des Traditions
populaires" in Frankrijk, de clubs in Italië. Spanje. Noorwegen enz. (alle opgenoemd
in het Academisch Proefschrift van-Dr. Knappert), deze alle geven in nagenoeg
dezelfde ontboezemingen de diepe beteekenis van Volkskunde aan. O, i. zeggen ueze
vooraanstaande uaspraken genoeg, wij wu len daarom volstaan met ons slot in deze
aanbe veling: Wij kunnen in de wetenschap, zoowel als in de aunst kijken, waarheen wc
willen, d. i. in de Ut teratuur-geschiedenis, de beschavings- en Staatsgeschiedenis,
kortom in alle onderdeelen der hu inantstische wetenschap, zelfs in de reclitsweten
schap heeft zich de volkskunde toegang verschaft en e.n gemeente weten te -dichten.
En het zijo het de slechtsten uit het volk, die ze huldigen, gezien vorenstaande
specialiteiten en geleerden' Maar wat voor ons het gewichtigste is: waar zij regeert,
daar zweven kunst en wetenschap niet in de hoogo, koude regionen, die voor den gewo.
nen sterveijng onbcklimbaijr zijn, maar ze loven •n het volk en blijven met het volk
in gestadig wisseiverkeer. En daardoor geeft de folklore of de volkskunde aan het
vuik met de rente het k.tpitaal terug, dat het uit zijn hand heeft ontvangen Moraal:
arbeid tot hut weiziju onzer <<cwests-o nooten.
29 januari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 282. [dubbel!] H. G. te B. — Geleen ontstaan uit Gilain? Dat kan nooit waar zijn.
U vraagt, hoe men dan eraan komt om dit te zeggen. De oorzaak is deze: in het laatst
der 16e eeuw (ik meen in de jaren tusschen 1580—1590 noemde de magistraat te Venloo
een zekeren Arnold Huyn van Geleen en Amstenrade "le Seigneur de Gilain."
De man meende daardoor een mooien Franschen naam aan dat dorp te geven. Dat deden ook
de Franschen in den revolutie-tijd, toen zij hier huis hielden. Ze wijzigden de namen
op het kadastrale bureau al naar gelang zij in de spreek taal in 't Fransch klonken,
zonder zich om eenige geograf. afleiding te bekommeren. Meer vraagt U immers niet.
No. 283. A. K. te S. Of er ooit een man in Sittard heeft geleefd, met name Mathijs
Konijnk of Coninck, of Koninks, die id de 15e eeuw zich bijzonder dapper of als een
held heeft gedragen, bij eene overrompeling in Sittard, kan ik U heusch niet zeggen.
Daarover heb ik niets. Misschien de Sittardsche archieven? Ik kan U dus evenmin op de
hoogte brengen, of de latere families Konings hiermede in verband staan.
No. 284. — A. Rongen H. d. Sch. Blitterswijk. Ik dank U voor uwe mededeeling of beter
inlichtingen Volgens Welters werd Köppelkes-Mondag" te Bl. gevierd. Nu die pret
echter niet in Bl. maar vóór eenige jaren te Meerlo werd uitgehaald, ben ik
voorloopig daarmede geholpen en kom ik nu wel verder daarmee.
No. 285. L. Br. H. te Gulpen. Uwe beantwoording mijner vragen in 't nummer van 10
Jan. is zéér interessant, en zij zal eene waardige plaats innemen in mijn Volksk.
"Scrap-boek" Ik dank U, en houd mij voortdurend aanbevolen voor dergelijke uitvoerige
ophelderingen. Ook Uwe afleiding van plaatsen getuigt van nadenken en door zicht.
No. 286. Pater R. B. Bolsward. — Mijn oprechten dank betuik ik U voor uwe mededeeling
aangaande de vereering van St. Antonius aldaar. (d.i in de plaatsen, waar U als
missionaris vertoefde.) Ik zal er mijn gegevens met voldoening mede completeeren.
No. 287. M. C. Gansbaan, Meerssen. — Het antwoord op vraag 285 is ook op uwe
inzending toepasselijk, en nog eens; al zulke perziken smaken naar meer. Ditzelfde
geldt nog (gemakshalve) voor: A. V. te M., B. C. te M.; H. V. te B; G. G. te V.; R.
S. te M.; A. K. te W.; L. te W. M. te M., Dr. J. te V.; Pastoor v. V. (NBr.); H. H.
Onderwijzers W; D., G., Br, L., V. W, respectievelijk te M. M. R. R. W. B. Aan allen
mijn dank.
No. 288. M. C. Meerssen. Mag ik zoo'n exemplaar over het 7e eeuwfeest te Meerssen van
U ontvangen? Tot wederdienst bereid.
No. 289. B. te N. Zeker is dat zoo. Het kasteel der machtige vermogende graven van
Horne lag te Weert Maar van dat kasteel ziet gij niets meer. Op die plek ligt nu een
voornaam heeren-woning. Alleen de oude poort bleef nog gedeeltelijk staan. Maar Graaf
Jacob I is daar niet geboren. Zijn wieg stond in 't kasteel, dat thans een klooster
is op De Biest Later geheeten Aldcnborch.
No. 290. V. te S. Ja Susteren is oud, zéér oud. Als de oude historici inderdaad een
stuk vonden, gedagteekend van October 711, met bijschrift in monasterie Suëstra, dan
zal Susteren niet kunnen afgeleid worden uit de naam Zusters van het Kloosterstift,
maar wel uit den beek-naam: Suëstra. Ik kon niet vinden dat er in de eerste jaren van
700 al een zusterklooster daar bestond. Ja op het gemeentewapen van Susteren vindt u
twee zwarte vrouwenbeelden geteekend, vermoedelijk wel de twee zusters Zwentibold's
dochters
No. 291. L. Br. H. te M. Ik zend u een pakje prospectussen, ter verbreiding, dus in
't belang onzer Limb. mooie geschiedenis.
No. 292. Sittard. Iemand uit deze gemeente (zijn naam wenscht hij onbekend te laten)
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vraagt Nederlandsche benamingen voor twee kinderspelen De Nederl. woordenboeken geven
daarvoor geen speciale namen *) maar ik weet, uit informatie en navrage aan diverse
kennissen uit N. Brabant Gelderland en Utrecht, dat de benamingen; No. 1 klinken als
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"Kakkestoelemeien" algemeen in Nederl bekend.
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2 februari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 293. G. G. onderw. V. Ook ik heb dat woord of die uitdrukking "hai is ouch eine
vieze kadodder" wel eens gehoord. Maar dat was in de buurt van Westel, Limb. langs de
Belg. grenzen. Ik kan er eens naar informeeren. Taalk.. afleiding ken ik niet er van.
Ik vermoed, dat er een eigen-naam achter schuilt. Kunt u eenige dagen geduld hebben?
No. 294. Canna te M. Dank voor uwe toezending.
No. 295. K. Pr. te M. Wij zijn daarmede juist bezig. En zooals u terecht opmerkt,
omdat over die legenden zóó veel te schrijven is, en helaas maar zóó weinig wordt
gepubliceerd. Maar vindt u niet beter, dat wij er omstreeks Mei (de Mariamaand) mede
beginnen? Verleden jaar vroeg De Maasbode ons die legenden ook, en o.i. zullen ze dan
ook weer in een tijdschrift of in een der groote R.K. dagbladen op hare plaats zijn,
daar ze niet speciaal over Limburg gaan. Schrijft u mij uw oordeel maar eens. Du choc
des opinions, etc.
No. 296. Mej. H. Willems, Linne. Vraag beleefd excuus. Uw antwoord ging abusief naar
een naam S. in de voorlaatste beantwoordingen.
No. 297. A. V., onderwijzeres te V. De heer A. Jacobs te Roermond deelde ons dit
volksrijmpje anders mee, en wel als volgt:
Sinte Merte
de Katte höbbe sterte,
de hónj höbbe klauwe,
de maidjes zeen rabauwe,
de jónges zeen zoo gooie koup,
die vinje ze op eine mèsthoup.
Tocht is ons het uwe zeer welkom; want hoe meer verscheidenheid, hoe liever.
No. 298. W. V. te G. Neen, de schrijver Drijver is, wat opgave der jaartallen
betreft, niet altijd historisch getrouw. En wij houden ons te dezen 't liefst aan de
kerkelijke Lexicons, o.m. Wetzer Dr. zegt b.v. dat het feest van Lichtmis door
bedoelden paus werd ingesteld in de 8e eeuw W. spreekt van 't laatst der 5e eeuw; Dr.
laat den H. Valentin leven in de 4e eeuw; W. in de 3e eeuw enz. Maar de bronnen van
W. staan ook op zuiver kath. grondslag, terwijl Dr. een herv. predikant is.
No. 299. H. K. onderw. te M. Neen. Het tijdschrift voor Volkskunde "'t Dagnet in 't
Oosten" bestaat niet meer sinds 1914. Wenscht u een mooi werk te lezen over de praehistorie, geogr. en archeol. in onze gewesten en in België, tracht dan in handen
krijgen: l'Histoire des Pays-Bas avant et pendant la domination Romaine, door
Schayes, bij Emm. Devroye, Brussel.
No. 300. C. te Heerlen. De legende van de zware kei van Wellerloo? Ik ken ze niet. Of
is dat die steenbonk bij Kevelaar, waar van ik wel eens iets hoorde, dien Satan 's
nachts als kaatsbal over de hei gebruikte, en die schreide, als hij erg nat regende,
en die bloedde en snikte van pijn, als men er met eene naald in stak? Is ze dat niet,
deelt u ze mij dan s.v.p. even mede?
No. 301. H. B. te Venlo. Caumer is een gehucht bij Heerlen. Hoe het plaatsje aan dien
naam komt? Wie zal de juiste oplossing geven? Afgaande op de onmogelijkste
vervormingen, die de plaatsen aannamen te den langen loop der tijden, zou men kunnen
zeggen, beter presumeeren, dat Caumer (op eene oude Altingkaart staat Caumbor en op
eene andere oude kaart vind ik Kaumbere) het oude Kaudenborg en Kaldenborne is,
waarvan men daar spreekt. En dan komen wij tot de afleiding van Kaldeborne of koude
bron zoodat in dit geval het plaatsje ook al weer zijn naam aan het water te danken
heeft.
3 februari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXXXVI.
Er was onder de binnengekomen vragen weer eene, die met een paar regeltjes niet te
beantwoorden is. Zij ging over het woord "Kadodder", dat iemand had hooren noemen in
den westelijken uithoek van Midden-Limburg. En hoe men daar aan dat woord gekomen is?
Nu vermeenen Wij toch ook in onze jongelingsjaren in de buurt van Stramproy, Hunsel,
Neeritter, Thorn of daar ergens," die benaming te hebben gehoord, om na armee een
eigenaardig of zonderling mensch aan te duiden, -Wij herinneren ons b.v. de gezeg«jem
"eine rare kadodder"; "eine vieze kadodder , maar wij hebben nooit eenige moeite
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gedaan de afleiding van dit zonderling substantief te vernemen. Daar het door een
lezer thans weer op de proppen is gebracht, hebben wij een onderzoek ingesteld, en
komen wij tot de ontdekking, dat het woord van uit de Kempen (Belg. Umb-) tot onze
grenzen is overgewaaid. Althans men toonde ons eene "Beschrijving van den Doeren
Crych geschied omtrent de Capelle van Bruynen Cruysse" door Kanunnik "de Bury.
Hieruit kunnen wij ons antwoord als volgt samenvatten. In de Belgische plaats St.
Catharina Waver leefde er in de tweede helft der 17e eeuw een landbouwer, die den
naam droeg van Jan Kadodder. Hij had in die gewesten eene zekere vermaard heid
gekregen, die was ontstaan uit de navolgende gebeurtenis. Toen na den noodiottigen
Bpaanschen oorlog de vrede van Munster getee«il*? V™ ,tusschen Spanje en Nederland
(30 Jan. lt>4B) trokken de Spaansche krijgslieden natuurlijk zoo spoedig mogelijk
naar hun vaderland terug. Het scheen echter, dat tengevolge der demoralisatie in de
legers, die gewoonlijk na zooveel vechten, moorden en plunderen onvermijdelijk het
gevolg is, eenige benden der Spaansche soldaten waren achtergebleven, om als een
aanhangsel hun ner wandaden nog een tijdje lucht te geven aan hunne zucht tot
muiterij. Zoo bleef ook in de Belgische Kempen een deel dier krijgers achter, die
daar overal woest en baldadig huishielden, de bewoners tartten en tergden, om van
meer andere banaliteiten maar te zwijgen. Het onderdrukte volk, niets meer met de
kerels te maken hebbende, werd woedend en verbitterd ten terecht. Br Werd in 't
geheim vast besloten aan die plaag een spoedig einde te maken, cri de hoofden werden
overal bij elkaar gestoken tot overleg. Een onder de vergaderden, die zich Jan
Kadodder noemde, scheen de gave der welsprekendheid te bezitten, wist zijne
lijdensgenooten in geestdrift te vervoeren en hun aan te wakkeren tot het
organiseeren van een volksopstand tegen de geweldenaars Hij zou zich gaarne aan het
hoofd stellen en er werd Besloten den onuitstaanbaren en molesteerenden yijand in
zijne kampementen en legerplaats aan ie vallen. Hij zou en moest eruit, was de leuze
«S?^* le *yden> aI moest men er het leven bü inschieten. Want die gemeenheden en dat
baroaarscü optreden was nu eenmaal niet meer te v-!^w!5en' De ?ieuwe generaal, zoo
zullen wij Jan naoodder maar eens doopen, besloot den algeyj aanval op 3 Maart. De
bijeenkomst der *riDon<len,landelijke bewoners zou gesch.eden op een perceel land,
kort bij de kapel van Bruinkruis ™>n gehucht gelegen in de buurt der plaats Meche
denoH^Zegd^ zoo gedaan- Bij 't schemeren van gehaaldJ T 1 top? Maart- hadden zi<* oP
aan' verzamelH ij p s minus zevenhonderd man taïjgstuie Van kop tot teen' gewapend
met sch. in " _>an «Hei-handen aard. Zeisen, le landbouw n^Ü gaffels> kortom het
geheeleeggehaald ir* aaJ uit de omstreken was diverse vecht"mJQ?fZai?lenliJk
omhoogsteken der van een oWn "Ben werd' in den vorm te attakeeren aw', Jast besloten
moedig pardon te Xng*01"^ geen genade of and ook te laten ontsnanL^" van den v?* 7
overblijven, die later *£!*?• I??eS* gem ™? »u kunnen navertellen slachterij nog iets
Den nacht te voren had Jan' ir"j ._,., dicht gehad. Slapen was hem nfZddCT *1?? oog
tveest, en vormdei hierdoor X>n f* mof hjk trast met zijne twee collegae Lm SC^'P,
fon" Alexander_.de Groote en n£?oC voor eiken veldslag zoo vast imL 3 f t wakende
patrouille ben d^InSÖ moest wet ken..Doch Jan wist zich ook g^" rek-nsrijan hiervan
te geven; het deed er ook mef toe Jan Bi.SW TtrSaagdin Einde^bïïk ÏS den 1 de 00pnbl!
k aan' AHen waren tot de tan«ehn ewapend oP hun Vost- KadodSer sprak de «eneele
schare nog eens moed en volharding in, lorij-Zline toespraken ook nog te kruiden met
aly?ei spotwoorden op den tegenstander en snaak. o^Ne zetten, en zijn mannen zwoeren
daarop eenpa £ ...overwijnen of sterven 1" s,r:.a"gevuurd door zooveel heldenmoed
zijner ffAn genooten riep Jan Kadodder hun toe: "jon JT*!*5! Op ten strijde !!" En
met vasten tred lanrti- legertJe van zeven honderd gewapende Voo»n -fden vol
begeestering in stormender vaart reu " Jammer genoeg hadden de moedige kernnh V-e te
veel kabaal gemaakt, en zich te luid'alie, aangesteld. Het vijandelijke leger had dat
s reeds lang opgemerkt en gehoord, en meer zor,?S"routine bezittend had het reeds
alle voorb^maatregelen genomen. Immers de kolonel Baron de Clinchamp lic* terstond
alarm blazen» terwijl in een oogwenk zijne krijgsmacht in volle en geregelde slagorde
stond. Op den vereischten afstand geeft hij bevel tot vuren, en vooraleer de boerenkrijgslieden tot zijne legerkampen konden naderen, knetterde langs alle kanten het
moorddadig geschut, en deed hij in een betrekkelijk korten tijd den geheelen
stormloopenden, maar nog haast onzichtbaren boeren-vijand in het zand bijten. Niet
velen bleven gespaard. Wat nog overbleef, draaide zich verschrikt en ontsteld in
aller ijl om, en sloeg op de vlucht. Geen enkel landbouwvwerktuig had eenigen
verdedigings-dienst kunnen doen De meer oorlogskundige en in vechten meer bedrevene
soldaten achtervolgden de vluchtende ver strooide boeren-schare, sloegen er met hunne
blanke sabels op los, en schoten er bovendien van de laatst overgeblevenen nog een
groot aantal dood. * # * Ten slotte bleef Jan Kadodder bijna geheel alleen over. Als
moedig strijder had hij feitelijk op het slagveld moeten blijven, doch ook hij had
het bij dezen onverwachten en moorddadigen tegenstand maar verstandiger gevonden
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ijlings het hazenpad te kiezen. 's Anderendaags, toen natuurlijk de veldslag al long
tot het verleden behoorde, werd o.m. naar den nieuwen krijgsoverste en aanvoerder Jan
Ka^ dodder gezocht op het slagveld bij Bruinkruis. Vele bekenden werden gevonden
onder de gesnouveiden, maar de boeren-generaal was er niet. Totdat een ijverig
speurder eindelijk ongemerkt al zoekend terecht kwam bij een boerenhofstede. waar men
Jan Kadodder heel beschaamd en verlegen, maar gelukkig nog springlevend vond onder
een hoop stroo in een varkens-hok. Tot zoover de historie van Kadodder's exploitatie.
Als wij nu uit deze geschiedenis eene conclusie moeten trekken, die de beteekenis
dient aan te geven van eene uitdrukking in enkele Limburgsche plaatsen: ha. is eine
rare Kadodder", dan staan wij hier voor eene veelvuldige opvatting r immers, Jan
Kadodder had ondernemingsgeest; was moedig; was welsprekend; snaaks; onvoorzichtig en
ten slotte ook nog verstandig, maar ook schuw en beangstigd. Was hij nu e!ue rare
Kadodder", omdat hij zoovéél hoedanigheden bezat? Een "type" was hij toch wel! Wij
zullen er bij gelegenheid nog eens op terugkomen.
10 februari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. LXVXVII.
Raadsels, Spreekwoorden, Volksrijm en spot. Over dit onderwerp mlt nog heel wat te
zeggen. Vooreerst over Raadsels. "Wij hebben 't chapiter al eens aangeroerd vroeger,
maar wij komen na vermeerdering van stof en completeeren door onze belangstellende
lezers op al die dingen volledigheidshalve nog eens terug. Raadsels in het volksleven
rijn in 't algemeen Kunstuitingen van een lager gehalte. Gewoonlijk !-;'-i zij
gestoken in een rythmisch kleed, en hebben vaak zonderlinge en eigenaardige
klankvormingen, en soms de gekste vervormingen. De waarde daarin voor de volkskunde
is alleen de curieuze karakteristiek der begrippen en dingen, daarin opgesloten. Dr.
Schrijnen zegt ons, dat het intieme wezen van het raadsel de drang is, om het
onpersoonlijke te verpersoonlijken, het gewone of alledaagsche op te smokken, het
zinnelijke te vergeestelijken en ten slotte aan die beeldspraak de scherpzinnigheid
van een ander te toetsen.
Het vulkaraadsel is oud, zeer oud, en over de geheele wereld verspreid. Dat zij. ala
voren gezegd, dikwijls eene hoedanigheid verpersoonjjjken, blijkt uit het feit, dat
deze hoedanigheid vaiak met een hoofdletter, als eigennaam, word geschreven. Heet
byv. ondi r act volk het zwijn of het vaiken niet :Kncn Knor, Kuusch, Krolsteit enz.?
Noemt men den ooievavar niet vader Langbein, de kers Hoodrökske, den donder
Holderdebolder, de wieg Wiggeldewaggel enz.? Het zijn aijemaal benamingen, die een
gaiuid of een klank, eene eigenschap ot gestalte nabootsen, wat ook ieder kind aan
zoovelo levende en ook levenlooze dingen zelfs geeft vooraleer den naam goed te
kennen. Onder de raadsels nemen de beschrijvende en verhalende de eerste plaats in,
want zij zijn inderdaaad de schoonste, door hunne talrijke gelijkeÏÏ SC? 6Q
b6eudspraken. Zelfs de volwassene doet aan het gebruiken dezer soort raadsels nog
mee. >emen we om te beginnen tot voorbeeld de na ^ met verschillende elementen en
ver«cbjjnselen. A. "Dezen nacht aölle ne weer bak.,"' •\o*>r harde vorst, "zie zeen
hio baóve weer > *inl,^'vals 'l btad I,G«rein' "zie s:een a*^ hij d£L haebaóve", als
het erg donker wordt vW^anT*r; "daè lli^o seia belk ou«er -,"o, ' i!"udea naar
beweren Ider, de Israëlieten iwm. ,^.me" hen verzoekt over het ijs te loorXn "^eW-*«
aat neet te tellen is" voor de sterriu^L't de.lamP «eit oet", als het daglicijt verShSSf "kei,wfi in de hei", ais bij regen de zon ,wyQt'."ooa.-Lceveu Hiërke kieltj",
alb 't donaen, "zie zeen weer urges aan 't vuurke staöke'* « Ub men aena branaitucht
iv den neus krijgt, aoch waarmede A-u uijsbrand bedoeld wordt; "vandaag brand,"' w^li
\; »v,ai*»»m tfaive ze hum weer ka- MMi.fJKir* oor buitengewone v^l gTVeU- b'V' *****
vrieït 't erg t mhn^^tf* lfs ÜJ<ieas dfta 00,"^S, als de iHnSX? l *»>l*o*mjme geschut
fn de vet =^;r^3lïï'ls^s pooten mo^heie ti, 'f^ inkómme' "voor voor de beenen*
"«SïïSki.tlïïSf mo*d; "steJtJ"" re of lange tSSeam^t^SS- -.VC>ür üikkij' ZWJU "staóle
pairaTuüt'J^^f^o,ol rüod büofd "veer mSo?^^B*, f 8" te de naaid, zich neet kriege" is
de vier mole^wlek^10^6' M Zoo zegt mcij nos in ivm , 10kal' eiu- en:4.
oüeiamop:^eknre^utkt^ïfpXe jeV: tegen een oude gai^-pen: 't l vln^ ÏStaT £? Sf: •- «^
men van de* - ie"Tusschen hemel an anl Steit ei greun pèrd. Het is gein aike, gei
speika. het is van gemeriei houi". (medegedeeld door) Heynen, Maastrioht.
de^aanfvXntfm^ 'T "* m^ v^vuidig nog in de volkstaal aaijwezfg Ueeden onder guiten,
lach en blij verhkaf het huus, veta, vrei en boech, plant en dier, laXuw vaaT*6 "
e,e,enaardiS o^ar w«3yk ï" In vers-vorm zutlen wij nog vermelden: Een wit standeke,
Zonder reep of bandake Zonder trap eo zonder gat Is toch altijd nat (is een ei). door
J. Heynen. Sh™ iL*"^ Zwaj*eb"**, (uitspansel) Schl2 iT^deJTne dijl, rin vlec^.
(sterren) SchlZll E nf a*eeP«r' dai » beuit» (Maan) 19 de scheeper, dai ze steultj
(zon) (door J. H.) Wiggei de waggel heet loover gedragen dcc dreug neet mie'; w
iggeldewaggel dreug lief en ziel (is korfwieg). Pinkske, Merinkske, Mereüebeumke,
Pötfije sjaarder, Loezeknap (is de \-ingers) (bedde door J. H.) 't Greutj Ln 't
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veSd), 't Bleutj in 't veldj, s 't Steat in t hoes te danse (*= Stok in de
boterjearn). (gehoord in West-Limhurg). Een algemeen is Limburg bekend raadselverhaal is; t. Twiebean zaat op driebein, Toen kwaam veerbem en wol driebein bieten,
Toen nóm tweebein driebeto.' Om der veerbein met te smiete. I'ingalink Gooje rink
lange lepper (<= vingeniamen). Beertepi>er. Loezekneppe. Er bestaan onder 't volk ook
raadselen, d.ce men «iöor 't affle' "?n van de aandacht, of 't verkeerd niarkeeren
van den klemtoon, vaak "kwelraadsels' öoemt. Daaronder behooren o.m deze drie: 1. Wat
was wap, eer was was was? 2. Keizer Karel had een hond. Hoe heet Keizer Karels hond?
3. Dai heit gein hemp aan! enz. enz. Verder bestaan er nog een overgroot aantal
fc^enaamde raadselvragen, zooals enkele in
^ü-hittS worden geboord;
Waim geit op jaene kop nao de kirk? Waim stikt 's morgens 't eerst zien rtaas of de
kop in de kirk? Wat is zwaorder: ei pond vaire of cd pond lood? Op waat veur sjoon
löpt men neet? Op waat veur l>ed sleupt men neet? Wie is de eerste vloa euver de Maas
gekomme? enz Terwijl wij ten slotte nog een voorbeeld zullen preven hoe in Limburg
ook al raadsels in pseudo fransch en latijn beslaan onder het voïk: ..Scurijis,
dacapi-5, arraenisti.*»," wat beteekent: (als de) schuur iel (=yl, ledig) ia, ('t)
dak (er) af is, (dan een) arm nest is. "Moudre onze quatre sept obscure" te vertalen
in 't Nederlandsch. Het luidt dan: Moeder, onze kater zit op schuur. (Wordt
voortgezet met de spreof. t wden.)
17 februari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Spreekwoorden. LXXXVIII.
Het zal den aandachtigen lezer van de beteeke. nis der raadsels in het volksleven
duidelijk ztjn ge-worden, dat deze voornamelijk de weerklank zijn van het
gevoelsleven bij het volk. Daarentegen spreekt uit het spreekwoord weer de opgeda ne
ervarinf? in het practische leven, meer de verstandelijke opvatting of de wijsheid
bij het volk, zij het dan ook in een zeer beknopten vorm. De ondervindincen. de
dagelijksche waarnemingen en de regelmatig wederkecrende voorvallen of
gebeurtenissen, de resultaten van zijn denken, zijn oordcelen. dat alles kleedt het
volk, met een geheel bijzonderen vorm, in zijn spreekwoord I" het spreekwoord noemt
het yolk kort en beknopt de dingen bij hun naam, ongeveinsd, ondubbelzmni-? niet
raadselachtig en als wij den loop d-*r spreektaal nagaan, was dat afl reeds bij de
oudste coiken het geval. Daardoor is het spreekwoord het gemeengoed geworden van het
geheele mensch . Jom en zullen wij het aantreffen en terugvinden over de geheel
beschaafde wereld. En zoo blijft het spreekwoord daarom bestaan, ten allen tijde. Het
houdt zijne veerkracht, zijne frircbheid en opgewektheid. Immers, het verdwijnt niet,
maar gaat van mond tot mond. en wordt al maar weer opnieuw geboren, waar het xtin
v'ndt. Alleen met dit versch'l, dat het zich, naar gelang de landstreek in een ander
gewaad steekt, d.w.z. naar gelang aard, karakter en zeden zich u;tbee!den. Min of
meer ernstig en stemmig ver**chijnf het onder het volk in de noordel ijke gewesten,
daarentegen druk en verl- Ue-orig treedt het te voorschijn in de moer zuidelijke
gewesten Het kan den beminnaar der volkskunde hier niet te doem zijn, om alle
spreekwoorden tot eene ▼erzameijng te maken, maar wed is 't de bedoeling door diverse
voorbeelden duidelijk te maken, hoe het volkskarakter, de aard van het volksleven
hier en daar zich uitspreekt. En onder eene dusdainige beschouwing belicht, rullen wn
de ons zoo vaak toegezonden Limburgsche ongekunstelde volksuitdrukkingen en gezegden,
hier mededeelen. Aan eene groepeering der talrijke, ook Limburgsche spreekwoorden,
zooads Dat in een uitgebreid studiewerk over volkskunde gevonden wordt en ook thuis
hoort, kunnen wij in een nieuw- blad niet denken. Wie er eene speciale bestudeering
van wenscht te maken, dien kan het belangrijke werk van Dr. Schrijnen worden
aanbevolen. Daar in vindt men den geheel-in spreekwoorden-rijkdom in onze taal
verdeeld of gegroepeerd in: Staf-, Eind- en Halve Rijmen, Rijmlooze Wederwoorden enz.
En al zijn er nu verschillende algemeene factoren, die invloed hebben gehad op den
rijkdom, op den grooten schat onzer spreekwoorden, zooals het lezen van den Pijbel,
zooals de invloed van schrijvers of dichters, wij houden voor grooter belang in dit
opzicht het primitieve, wijl het meer karakteristiek ja. Wij hechten meer waarde aan
de eigenaardigheden van den volksaard, ontstaan door beroep, bedrijf, klimaat
gebruik, levenswijze, zeden, enz. Dan teekent zich ook meer in 't spreekwoord af een
naïef, eenvoudig uiten van wil, voortspruitend uit nuchter overleg en veelal schuilt
daarin dan nog altijd een bewijs van ongekunstelde, ongeveinsde en. gulllge trouw
heid des harten, een oprechtheid van gemoed. Zoo wordt bij ons. die tot den stam der
zuidelijke Franken behooren, evenals onze Maas-bewoners en onze Noord-Brabantsche
broeders, alsmede een groot deel onzer Zuidelijke huren, de Belgen, het spreekwoord
minder stijf, minder ernstig, maar losser, meer oj>gewekt, meer levendig van toon. Er
sprankelt scherts, lach en humor uit Er zit niet alleen soms scherpzinnigheid en
vernuft, maar ook poëtische kleur in de wijze van spreken verborgen. In allerhande
gezegden,* uitdrukkingen eh spreekwoorden weerkaatst terug het lustige, landelijke
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leven. Hoe mooi schildert ons Dr. Schrijnen deze aanleiding tot de spreekwoorden in
het Limburgsche volksleven: Wij Limburgers en Brahanters, boo zegt hij, trekken ons
van de zee terug, en gaan door het wuivende graan en de geurende boekweitveldeo,
langs de blonde oevers van Maas en Schelde, of door het zonn:tge, lachende huevelïamd
langs moeizame kronkelpaadjes, of over de eindelooze, golvende Brabantsche wegen.
Wellicht ontmoeten wij op onze wandeling een vroolijke verhuiapartij of een
bruiloftsstoet met vedel en trom, of ziju wij getuigen van den tieren uittocht eener
zelfbewuste schuttersgilde naai* het feestterrein, of mogen wij aanzitten aan een
welvoorzienen kerïm'sdiach. Want gulle gastvijjheid viert hier hoogtij en evenzeer
gulle vroolijkheid, Ja, uitgelatenbeid, terwijl jolige scherts de overvloedige gerech
ten rijkelijk kruidt. Wie deze Limburgsche volkseigenaardigheden goed naleest, zal
het karakteristieke in de nu volgende lijst gezegden geen lastig uitzoeken vinden.
Onze lijst zal omvatten het terren vaai spel, scherts, feestgebeuren en 't landelijke
leven, zoowel als dat van diepen l^yenserni?t, van rel> gieuzen aard en van 't
christelijke volkskarakter. t>e belangstellende lezer zal voor zifch zelf wel eene
groepeering willen maken in verband mei aangegeven ta-alkundige verdeeling.
Maastricht (Opgegeven door J. Heynen, Maastricht). Op ze tandvleis loupe (is op
schoenen met ver. sleten zooien/; Ein krom brook aonhubbe (Kromme boenen hebbenj; E
sakristeike hubbe (Een bult rieDDen); wie rouwer gebrouwe, wie beter beer iw i oy?
rle8 'a soiu» nadeolig); Ei keend op de \r.,bbe (Een buiten-echtelijk kind); 't Is
mer ppof (zegt de verliezer bij 't kaartspel, kwa&ie onverischillig). Het Li nog
neet alle daög aovend (Laten wa het eind afwachten); Ei gezich hubbe wie cm süepbus
(Onnatuurlijk bleek uitzien); Ouge op. zette wie sjeutelkes (Groote oogen opzetten);
Snots ellen laank jènko (Tranen huilen met tuiten); De vijg velt neet wied van het
peerd (De appel valt niet ver enz.), Op de korref hou we, tot den deksel davert
(Steek onder water geven)-. Heer hout op de zak, mer heer meint den ezel (Steek onder
wa" ter geven); E gezich höbbe tot op zn onderste fcnoupsgaat (Ontevreden kijken); E
gezich höbbe y*n zès ellen laank (Ontevreden kijken . (Wolder). 't Zeen twellef eier
en dertien kuukes flets onmogelijks); En slum hm lègk auch waal tas verlorcjn (He.t
beste paard struikelt. Nuth (door J. Stappers). Roei liaör en elzen hout wasse neet
op gooio grongk; Ze het de hoeg. mis door de vrungmis hange (Onderrok hangt ui*); Ze
is nog lielikex es doedzund (Leelijke vrouw); Slaope wie eine prins in ein pctattekoel (vast slapen); Wie alder, wie gekker, wie jonger wie lekker; Staón te gape wie
einen offerstok; Hai la-cht neet, al hout men urn met ein hiep in de v...; Met geweld
krieg mo waal ein geit op 't daak; Met geweld kan me waal ein geit de stert ophoffe;
Ès me van den duvel sprikt, dan kumt de of hai steurt ziene baö (is bode); Zoo kromp
as de v*aig naó de Piel; Me rnót ierst koelcskop zien, veur dat me kwêkvorsch kan
wère; Hai is ter wel achter, u= he de koe met de stèrt het. Heerlen (Soor Römgens).
lèsch puène en lekke, Dan kmippele en stekke (Eerst kusren, Jik- R(.n, Later strijd);
't Is 'n klein vtuid en e groet 3 oe broed urn den alter geit; Wè der ge-k
trouwt'vuur dei- drek. veiluust der drek en lult der gek; Hai is good kateliek (is
voor iemand die bemiddeld is); (Bij dit spreekw. gezegd, wordt dan de bekende
schuifbeweging gemaakt met duim en wijsvingerj; Wè niks drin bringt, haólt niks droel
(Zegt de boer als hij het land bemest); Hie hulp gei gebed, hie mót mes zien (Zeide
oe pastoor, toen hij in de Kruisdagen met de processie door het veld trok, en voorbij
een uitgemagerd stuk land kwam). Simpelveld (door Nic. Schepers). Lek sóts, de kries
te ooch nog doèsch (Zegt daar wel eens de moeder, als de kinderen te lang of te vaak
om boterhammen plagen). Eijsden (door P. Cremers). E is vaan de tiappe gevalle (als
de huisvader zijn jongeien zoon liet, hoofdhaar heeft geknipt, maar die ope. ratie
slecht gelukt is, en hakkeis (trapjes) door het haar zitten. **• Maastricht (door J.
W. K. te Heerlen). Sinterklaós heet dit jaör en oug oet. (Als de kinderen teveel
verwachten met St N'b.); Motten is dwaank en krieten is kinderzaank; De pestoer preek
gein twie kier veur ei geld. Reuver (door Vogels Heerlen). Det .zeen toere zag
schroeve, en toen zoot er met' de gat op het d^aitï. Hai trekt veur de kop
(stijfhoofd). (Door J. Stappers, Nuth). Alles met maöt zach de sn ieder, an, tiai
sloog zien vrouw met de èl; Prakkezeere kumt van erm luuj, zach de vrouw, en ze trok
eino peer o?t de grond. Eijsden (door P. Cremers). E heet op 'n ton gezeite, wc e
kleng waór (van iemand, die bolvormig de beenen, zet; De zegswijzen der laatste 3
plaatsen (en zij kunnen nog met veel andere worden aangevuld) noemt men niet meer
spreekwoorden, maar apologetische spreuken of exempelspreuken. Neeritter (door M.)
Waat noe gezönge, zach de koster, en toen stdng de kirk in brandj (ook een apolog.
spreuk.) Nog eenige spreekwoorden, in brieven aan mij ingelascht; Echt (door N.N.)
Gank, en det dich God bewaar. Neeritter (Dezelfde). Alles op zienen tied Bookeskook
met St. Marte; Geine gek van St.' Marte make; Achterom is kermis-, Zoa drök hóbbp. es
de pan mèt Vastelaóvendj; Pairstenj en vrouwtje henj moge noat stil staón; Kaöj henj,
werm leef je; Ei leid kumpjt noat all ein Hun s c 1 (door J.H.) I'e.-toar zamgettj
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zich zelf 't iëst: Pestoor duit gein twië mèsse veur ei geldj; Hai steit dad te haöje
win ein Paóskais; Keder mms veultj zie leid 't ergste. Venlo (door G. H.) Det is beer
van Paters vêtje; Achter mienen rök Is 't kermis; Ik hm 't meug wie kalde pap; Kald
beer zit werm bloed- Hai zuuter oèt as 't iëewigc laive; De letste man' de zak
ophaide. Ik wensch bij voornoemde spreekwoorden en zegswijzen echter op te merken,
dat ze ongeveer aJle door geheel Limburg worden gehoord (ieder natuurlijk in zijn
dialect). Men zou ze zelfs gerust algemeen Zuid-Nederlandsch mogen noemen.
24 februari 1923 Volks-scherts of Volksluim. LXXXIX.
Dat zijn kunstvormen in onze volkstaal, en komen voor In de iaee3t vreemdsoortige
gedaanten welke wij vooraf alle onder eene rubriek of afdeeling zulier. brengen ten
wille van de groote verscheidenheid. Hoewel verschalende buitenland sche folkloristen
ook verschillende groepeeringen hierin aangeven, komt one de indeeling van onzen
voornaainsteh Nederlandschen volkskundige Dr. Sclirijnen. toch de allerbeste voor. En
deze is ais voljrt: 1. Woordspelingen o» plaatsnamen; &. Plaatsnamen fin luimige
gezegden zonder Woordspeling; S. Spotrijmpjes op steden en dorpen; 4 Spotrijmpjes op
voornamen en familienamen; 5. AlUteerende volksluim. (met zich herhalende letters.)
6. Spotrijmpjes op standen en ambachten. 7. Spotrijmpjes op gebreken en mismaaktheden
8. Wat d« klokken vertellen. 9. Uien en moppen Wat No, 1 betreft, hoort men in
Limbnrg wel eens zeggen: "Die sop 'kumt van Heitêsse" (die soep is heet,) Heitêsse
zinspet.it op Heytyhuizen; "Dal zwetser is der o.ne van Keur de mondj, (uie prater
komt van Roermond); Welfl is Well, mer iv alle hoezer is 't neet Well, (in alle
huizen gaat 't niet even voorspoedig) Well - Limb. Well). Blieëbaik geit vsurop
(Limb. pL Bleijenfoeek). Voor No. 2 kennen we o.m. in Litoburg: Het jßrsir is njg te
slecht veur etne Neerwiërter; Loup nao de Mookerhei; Zoo langk es Elmtj; ha laiftj
van de Gratemer windj; ei gezicht opzette; zoo langk es Postert. ïösse Mestreech en
Aherheillgs; Hai is in Ooi nog neet euver; zien verstaon Ue de kinjerkes van Ophoven;
Hai kumptj van titelen, en neet van bringe; In Bogkeme (- Buggenum) bakke ze de kook
aan eine kantj; van Sittert (- Sittard) kömme —; hai is te: eine van de yeer uuterste
van Mezijk (— Maeseyck). Afdeeling 3 noemt ons:
24 februari 1923 Vragen die een uitgebreid antwoord behoeven.
I. H. W. te M. — In Limburg niet aleen vindt men namen van Vereenigingen, Cafés,
Hotels, Koophuizen, die "Germania" heeten. Ook in andere provinciën. U vraagt naar
beteekenis en oorsprong van dit woord — Ja, de beteekenis van den naam Germanen,
waarmede de Romeinen de volksstammen, die later Duitschers genoemd werden aanduidden,
is nog steeds onzeker. Volgens sommigen komt het woord Germania van "dscher man"
(Perzisch.) — Anderen zeggen van het Duitsche "ger", of "gwer"; weer anderen brengen
dit "ger", in verband met "guerre'" (oorlog) dus "oorlogsmannen". Nu zegt Dr.
Basanavitius, in betrekking tot de opvatting van Tacitus, die het oude Germanië als
een ruw en ongebaand land beschrijft, dat met bosschen en moerassen bedekt was, dat
Germania beduidt: "een met dichte wouden bedekt land". Wie zal gelijk hebben"
II. J. G. Onderw. W. — Hoe men aan de uitdrukking komt: doe bös toch einen eeuwige,
erfelijke joed!" —? Waarde vriend, dat is 'n lastig probleem. Laat ik U zeggen, dat
de sage van den Eeuwigen Jood over bijna geheel Europa is verbreid. Maar zeer
waarschijnlijk is zij toch in den tegenwoordigen vorm het eerst in 1564 in een
Duitsch volksboek verschenen. Toevallig hebben wij een serie dezer "Volksbücher".
Daarin wordt met den Euwigen oJod en schoenmaker Ahasverus aangeduid, die tijdens
Christus' omwandeling op aarde te Jerusalem leefde. "Toen Christus op weg was naar
Golgotha", aldus luidt het verhaal, "en de vermoeide lijder tegen het huis van
Ahasverus wilde uitrusten, weigerde hem de hulseigenaar dezen dienst. Daarop zag
Jezus den onbarmhartige met doordringende blikken aan, en sprak: ik zal staan en
rusten, doch gij zult gaan!" Sedert dien tijd wandelt de jood Ahasverus, rond over de
aarde zonder rust te kunnen genieten of in het graf verlossing te vinden." — Laat ik
u echter andere variaties verhalen, met welke deze overlevering nog is verspreid, 1o
De Eeuwige jood zou een dienaar zijn geweest van Pilatus, die den Heiland in het
aangezicht sloeg, waarna Deze, bovengenoemde woorden sprak 2o Uit Italiaansche
geschriften der l5e eeuw is bekend geworden, dat men hier zekeren Johannes Butadeus,
die den Heiland op den kruis weg gestooten had, voor den Eeuwigen Jood hield. De
Heiland had n.l tot hem gezegd: "Gij zult op mij wachten, totdat ik kom." Deze vloek
is bewaarheid geworden, want in de 13e en 14e eeuw heeft men daar nog den ongelukkige
(in Italië) zien ronddolen. Naar de gebeurtenis zou men in Italië den Eeuwigen Jood
thans nog Buttadio heeten (van buttade=stooten en Dio=God).
III. Dr. R. N. Het scheldwoord "Pruusse Môffe" klinkt zoowel in Limburg als in meer
andere streken. U vraagt de afkomst, en meent dat het verband houdt met het Fransche
Moufle. Ik durf er mij slechts aan te wagen, mijne meening ta zeggen, daar zelfs
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taalgeleerden het woord op verschillende wijzen verklaarden. Verwantschap met het
Fransche "Moufle" (= dik, opgeblazen gezicht) zie ik er niet in. Want ik geloof niet,
dat "mof" aan de Fransche grens in gebruik is gekomen. Sommigen hebben "mof"

in
verband willen brengen met het Engelsche mow" (=maaien), daar vooral de bekende
hannekemaaiers "moffen" worden genoemd. Anderen hebben gedacht aan bewoners vanv het
"Montierland" (bij Cleve), dat dan eerst "Momferland" en later "Moffenland" zou zijn
geworden. M. i. is het meest waarschijnlijk de afleiding, die "mof" in verband brengt
met "muf" een (onaangenamen leuk verspreidend). En er was zeker wel reden, om de
hongerige Duitschers, die naar het rijke Holland trokken, aan te duiden met een naam,
die getuigde van de onaangename prikkeling der reukorganen, door deze armoedige
luidjes veroorzaak. — Nu vind ik eene nood in een oud geschiedkundig boek van het
jaar 1672. Daarin staat: Toen de bisschop van Munster in 1672 in het oosten van ons
land viel, werden de soldaten tegen de strenge koude beschermd door een mof, die met
een lederen riem aan den rok bevestigd was. Hiernaar werden de soldaten van den
bisschop door de bewoners van Overijsel spottend "moffen" genoemd. (Ook een plaatje
in het oude boekje vertoont zoo'n aangekleeden soldaat). Toen de Duitschers later
veel naar Holland trokken, en hier door vlijt en energie rijk werden, wekte dit vaak
de jaloezie der Hollanders op. en gaf vervolgens aanleiding, dat het scheldwoord
"mof" algemeen op de Duitschers werd toegepast. Zoek u dus maar eene lezing naar uwe
gading uit, dokter.
24 februari 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
IV. B. Onderw. M. — In onze parochie zijn leveranciers, die in hunne oude registers
hebben staan: "voor geleverd aan de Kerkfabriek enz." Wat beteekent dat? Vondt men
dat alleen in Limburg?
Wij vinden hierover: Volgens verschillende concordaten van 26 Messidor an IX 18
Germinal an X, was bepaald, dat domkerken, voor zoover zij nog niet vervreemd en nog
noodig waren tot de uitoefening van den eeredienst ter beschikking van bisschoppen
zouden eorden gesteld en verder werd bepaald, dat er kerkfabrieken zouden worden
opgericht, d.i. instellingen, die zich belastten met het bouwen en onderhouden van
kerken, pastorieën enz. Deze werden geregeld bij keizerlijk decreet van 1809. Hierin
werd bepaald, dat de burgerlijke gemeenten voor den bouw en het onderhoud der kerken
en pastorieën van hare middelen moest afstaan. Vooral hebben destijds deze bepalingen
in Limburg gewerkt. Doch bij de scheiding tusschen Kerk en Staat hadden de
kerkfabrieken geen recht van bestaan meer. Voornoemd decreet werd dan ook in 1876
ingetrokken. De inkomsten van de burgerlijke gemeente voor de kerk enz. werden
daardoor ingehouden, de kerkfabrieken opgeheven. Om den overgang te regelen, werd er
gedurende 10 jaren eene som op de staatsbegrooting gebracht voor dit doel. Het bedrag
dier som is jaarlijks met 1/10 verminderd.
Meer kunnen wij u niet hierover zeggen.
V. H. te H. — In Roerm. is een geschikte R.K leeszaal. Ik ben lid en neem vaak boeken
mee. In een werk over N.O. Indische toestanden lees ik ergens: "plots bleven wij
staan, en luisteren wij met aandacht naar het schoone geluid der zingende rivieren."
Maar wat zijn dat voor rivieren? Collega's leden van mij weten 't ook niet. Als
medew. over Volksk. kunt U misschien iets ervan zeggen — Het is wel geen Volksk.
vraagst. maar meerdere Limb. lezers zullen ook die vraag stellen.
De schrijver Schawner verhaalt in zijn werk over Borneo daarvan het volgende: het
zoogenaamde "zingen der rivier" bestaat is een geluid, dat het water der rivier bij
de monding te hooren geeft. Deze sirenenzang komt uit de diepte, soms vol en heerlijk
krachtig als orgeltonen, soms zacht en smeltend als de melodie, die het zachte
koeltje aan de Aeolusharp ontlokt.
Eene ?iste natuurk. verklaring weet hij er ook niet aan te geven. Wel zegt hij nog,
dat de inboorlingen het zingen toeschrijven aan de vermenging van het zoete met het
zwaardere zeewater. Hoe verder de zee in de rivier kan opstroomen, des te verder
landwaarts in kan deze raadselachtige muziek worden waargenomen.
Indië moet dus toch wel een heerlijk romantisch land zijn.
VI. L. te R. — Onlangs bestond hier in een gezelschap een verdeeld gevoelen over den
aanvang der 20e eeuw. Eenigen beweerden, dat die eeuw begint met 't jaar 1900,
anderen met 1901. Gaarne vernemen wij eens uw oordeel hierover.
Mijn oordeel is het volgende:
De Christel. jaartelling vangt aan met het jaar één. Het jaar 100 was dus het
honderste jaar dier tijdrekening, en toen het jaar 100 voorbij was, waren er 100
jaren of ééne eeuw van die tijdrekening verloopen. De 2e eeuw ving dus aan met het
jaar 101. Zoo zal m.i ook de 20e eeuw aanvangen met het begin van 1901, omdat dan
eerst 19 eeuwen verloopen zijn. Het jaar 1900 behoort derhalve nog tot de 19e eeuw.
VII. G. W. te R. — Ik wil ook meehelpen aan opsporing van oude zaken. Ik heb eene
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zeer oude fotografie van het kasteel van Montfort, genomen in de eerste tijden der
fotogr. van eene oude penteekening. Maar het ding is heel verbleekt. Hoe krijg ik dat
duidelijk?
U hadt daarmede naar een vakman, een bekend fotograaf of een encadreur moeten gaan.
Maar wij hebben u dien weg gespaard, en hebben 't zelf voor u gevraagd.
Verbleekte foto's kan men weer helder maken met ze in eene verdunde oplossing van
kwikzilverchloride te dompelen, tot de geelachtige tint verdwenen is. Vervolgens
moeten ze in gewoon water weder afgespoeld worden, om het kwikzilver zout te
verwijderen. Een verloren gegaan detail kan echter op deze manier niet weder te
voorschijn gebracht worden, alleen de gele tint wordt verwijderd. Maar het beeld
wordt toch weer duidelijk.
Laat u ze mij na behandeling ook eens zien?
3 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. XC. Het Volkslied.
De aandachtige lezar onzer bijdragen _a_ 't hier ™*t ons eens zijn, ais wij zeggen,
dat deze rubriek In algemeenen zin dient ta worden behandeld, daar volksliederen in
de Limbargscho diaketen, maar dan ook echte liederen voor de ge fteele Limb.
bevolking weinig et niet het burger.. of yolksreoht mochten erlangen. Wel kan een
gebruik, een gezegde, een volksfeest geheel in Limburg in jwang zijn, maar datzelfde
gebruik ona. niet worden aangetroffen in eene andere provincie, zoodat in dat opzidbt
eik Limb. gebruik ook dient behandeld te worden aio waarde hebbend voor de Limb.
Volkskunde. Maar in Limb. algemeen in gebruik zijnde d-alectischja volkaüederen, —
het mag eens voorkomen bij een optocht, feest, kermis, ot iets van dien aard —
daarvan is de waarde te gering, het aantal ts Weinig beduidend, dan dat wij het
zouden kun- D*n rangschikken onder de rubriek: "Limburgsche volksliederen in
dialectvorm zijn de uitingen der Limburgsche volksziel." Wij zullen 't dus hebben
over het volkslied, aJls uiting der volksziel over het geheele volk, maar dan ook In
de algemeene landstaal. öit moge den Limb. lezer voldoende duidelijk' tijn.
Niettemin werd mij eens van intefleotueele zij* in Limburg een niet ongezonde
opmerking hieromtrent gemaakt. "Waarom, zoo redeneerde mijn vriend, zijn er in den
loop der tijden geen Provinciale volksliederen ontstaan, als 't toch Wne waarheid is,
dat elk volk, dus ook elk ge West in zijn gebruiken een rijken schat van poëzie legt,
waaruit toch het volkslied ts geboren geworden?
Als een volkslied toch niet wordt gemaakt, maar als 't ware van zelf groeit, uit. de
lucht valt over het land vliegt, naar alle richtingen, "Pgewoeid uit den volksgeest,
meelevende me "__ leveP des volks. dus voortspruitende uit de '™,n'™ de gebruiken,
die toch hooggestemde oiksdichtingen zijn, of ziels-aandoeningen, die ««i in klankbewegling zullen zetten en de.n mond vormen tot rhytmisrhe en melodische stem'
«igingen, dan gaat dat volk toch aan 't zingen. "an immers wordt een voOkslied
geboren I" volkomen waar en verstandig opgemerkt Maar dan zou in een gewest, waar
zooveel diverse dialecten afzonderlijk hoogtij vieren, ja aan zou in elk gehucht,
dorp, stad, streek, de poëzie van het woord anders verklankt moeten worden; de eene
zou niet gelieven te zingen, wat de ander laat hooren, het zou ten slotte te kort
«oen aan het intensieve der zielsuiting, en als volkslied met goed tot zijn recht
komen. Daarom w het veel beter, en verstandiger, een zelfde ge-loedsuiting In de voor
elk gelijk-gevoelend schepsel algemeen verstaanbare landstaal te laten Klinken, dat
is in de moedertaal- Dus ééne en dezelfde ziels-uiting dient verdankt over een
geheele natie. Dan wordt h.l volkslied, wat het moet zijn, dus alp™,..». Daar moet
het heen i Als het Limb. Volk_l.d in i Koermondsche dialect was geeon_en zon.
taalll^. ™nVHn ',ied in de a'*em»en« landaru ,2_*" len W" eVeu teru* naar -het lied"
- De gewone man uit het volk Is de eigenlijk, taiaker van het lied, het volkslied.
ImmerTomda begnjpt -En omdat, zoo zegt ons ook Dr Schrijnen, hij deel heeft aan den
aard van hei volk, dat werkelijk dichter is in zijne jrebruiken zijn beelden en
uitdrukkvniren on niet het minst i
f_?_ - stemmings- en Kevoolsuitdnikkingan, _
Juist daarom is hij in staat eem volksgedicht te echöppen.
Er zijn geleerden, die het lied, het volksüe-i aitnana willen laten ontstaan uit den
"roep" Zoo verklaart de Duitscher ütto Böokei, en hij komt daartoe door te zeggen,
dat allee wat de mensen ondervindt aan lief en leed, wat hem schokt, wat hem verheugt
en blijdschap verschaft dat alles ontlokt aan zijn stem gevoelvolle en ook
gezangvornijge klanken, die dan voor verdere ontwikkeling vatbaar zijn, d.w.z kunnen
aangroeien in omvang en melodie. Daardoor kan men ook zeggen, dat het lied kan
beschouwd wor den ais gemeengoed, wijl het uiting geel* aan de gevoelswereld, die aan
alle volksgenooten gemeenzaam is, Wat heeft het langen tijd geduurd vooral eer het
volkslied de waardeering kreeg, die het werkelijk toekwam. En ofschoon er al in
Vorige eeuwen mannen van beteekenis waren, die zich voor het goede van het üed
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, toch gingen er jaren en jaren overheen, eer
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men zoo ver was, dat men eene degelijke verzameling had, die men het volk alom en in
al zijn gebeur..» kon voorzetten Vanaf het begin der 19e eeuw is er verbetering
ingetreden, en zijn allengs, hoewel nog niet voldoende in practijk, deugdelijke
volksgo tangen tot haar recht gaan komt-. Wij zullen de soorten dar Mederen, die voor
het volksleven van beteekenis zijn thana de revue t&ten passeeren. Wat de geboorte
betreft van het lied, is dan fcet allereerst het arbeidslied" aan de beurt. Waarom
zult gij vragen? Omdat de melodie van "*l arbeidslied zonder eenigen twijfel meer
oorapronkelijk is dan die der verhalende, der geestelijke en ook andere liederen,
wijl die melodie het nauwst met den woordeninhoud samenhangt Zoo heeft immers het
zoogenaamde "hei-liedj. oijna overal onder den werkmanastand zijn in•"*u I en zijne
beteekenis. Het hei-liedje, dat Dr Schrijnen ons aangeefi *o dat overal in N.Nederland bij 't in-heien der Palen wordt gehoord, klinkt: Hoog op een! een, twee,
een, twee, drie' Hoog op vierJ.Vijf, een meer! Hoog op zes! fiks op, enz. in onze
provincie hoorde ik wel eens als een Variant, hierop bij 't inslaan van palen om eene
Welde; hoog op een! hoog op twee; hoog op driei enz. En ook al eens bij 't telkens
ophalen van den _Der: noog e^! ho-> tweel hoog drie. En datzelfde liedje verneemt men
hier en daar nog met andere kortere zoogenaamde "slagwoorden." Overigens hoort men in
Limburg, overeenkom* *g de sociale groepeering van het volk, het •pbeidslöed niet zoo
druk onder dorschera, sme- timmerlieden, schoenmakers, wevers, maaier < kuipers,
molenaars, e.a. zingen. r} andere provinciën van ona vaderland ls dit en. i meer *
SeveL Ter illustratie geven wij er den i U,t he* boek van ** Schrijnen, ten eind»
dool r k ver<ïuid«lijken wat wij hiermede be.i_>en *n o<* om neni aajD te sporen tot
ops-po** van eventueele we_k_n_nsrijmen of liedjes en ze ons daarna ter aanvulling
van latere gegevens mede te doelen. In Zeeland wordt o.a. hert volgende karnliedje
gehoord ;
Kerne, kerne beuter, Drie pond in een acheutai Drie pond In oen kannetje 't Ia van
moeder Jannetje.. Ook hoort men daar nog het volgende spin lied: Draak, draaie
wieltje, — Morgen komt Machieltje, Als Machieltje niet en komt Dan komt Jacob
Janssen, Die zal je leeren dansen, Hier oen stoel en daar een stoel Op ieder stoel
een kussen Ook de Vlamingen doen druk mee aan het arbeidslied. Hot volgende
spinliedje is daar nog in zwang; Al onder den weg van Maldegem, Malie Malle Malle
Malle Maldegem, Al onder den weg van Maldegem, Daar zat een wijf dat epon. Dat wijf
dat zat en spon, Glelegon, Al op een houten wieleken, Wiele wiele wiele wiele
wieleken Al op een houten wieleken Daar was geen draaijng aam. Indertijd werd mij
door Mijnheer Mertens uit Vaals het volgende Weverslied, aldaar gezongen,
medegedeeld: (in 't dialect). Mtngo man, dat es<ne go'e, wenn 't ooch [mar ne waever
es, HS.e cast esugaer jett küchelgefleks, a Schitök 1 _ttea en e Schtok i&ever, kost
[hei m&r zwei Mark 't Schtök. Ten slotte willen wij nog een lied vermelden, dat wij
eens opschreven aan den Rijn, in Duitschland, toen er de meisje» en jongens bezig
waren mot het lozen der druiven; Die Trauben, die wlr Schneiden, Und die eind dürre;
Warm wollen wir Jungfer Lieeche Wohl zur Kirchen führen? Heil Die Trauben die sind
d_r__ Hie ist Sich edner, der Adam helst, Und der ist wilde, Er führt ein Silhernea
K&rstehen. In seinen Schilde. Heil Der Schelm der Ist wilde Er la so w_tde nicht, Er
wird aueh wiedrum zahm, Er nahro sich Jungfer Llesche Tn seirie Arme lanst; Heil die
Zeit fiel ihm nicht langt.
7 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen).
No. 310. — H. W. te M. Ja, ook op andere plaatsen in Limburg hoort men wel eens
gewagen van: "van allerhande rapsedie bieëin". Dit "rapsedie" moet eigenlijk klinken:
"rhapsodie". — Rhapsoden zijn oud-Grieksche zangers, die eenige liederen zingende,
maar zonder begeleiding van muziek, voordroegen. Dat woord komt van "rhapstein'
(=naaien) en ode (=gezang). Het beteekent dus eigenlijk samennaaiers of samenvoegers
van gezangen. En daar de rhapsoden hunne zangstukken doorgaans uit verschillende
fragmenten samenvoegden, is die naam verklaarbaar. Daarom draagt nog datgene, wat uit
verschillende stukken wordt samengeflanst, den naam "rhapsodie". En vandaar ook de
ongunstige beteekenis, die er op plaatsen in Limburg aan wordt gegeven, waar
"rapsedie" of "rapsodie" wel eens wordt geheeten een stelletje ongunstige
personaadjes, en ook een samenvoeging van minderwaardige of prul-achtige voorwerpen.
Ik hoorde het woord ook wel eens noemen op een verkoop allerhande oude meubelen; het
klonk: "veul rapsodie".
No. 311. — J. V., Heerl. Het verwondert mij. In elke stad van Limburg heeft men toch
tegenwoordig Ambachtsschol en, en de H.H. Directeuren zullen toch daarvan m. i. beter
dan ieder ander op de hoogte zijn. Waarom vraagt u daar niet eens? Heeft U daartegen
eenig bezwaar, dan wil ik U wel mededeelen, dat A. Hartleben "Chemisch-technische
Bibliothek", waarvan elke flinke boekwinkei U de catalogus zal bezorgen, de beste
handboeken bevat over de verschillende takken van bedrijf. Het zijn alle boeken van
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deskundige hand.
No. 312. - J. Soomens, Rijswijk. Ik dank U voor uwe lange lijst zegswijzen uit de
Weerter volksspraak. Maar er zijn er een groot aantal tusschen. die niet speciaal
Weertsch karakter dragen, maar overal door Limburg worden gehoord. En bovendien zijn
et ook vele gezegden bij, die algemeen Limburgsch niet alleen, maar ook Nederl. zijn.
B.v. "Meindjet"? is eene samenvoeging ven "Meent u het?"; "Gein noets"? is immers
"geen nieuws?" enz. enz. Beter zijn: "hè zuut te mennekes" voor een die dronken is;
en ook: "vreemdje kuuj lekke gein vreemdje kaôver". Toch zijn al zulke opgaven ons
zeer welkom.
No. 313. — H. H. V. De pensions in Limburg, voor bejaarde dames, en waar zij zich
voor eene bepaalde som kunnen inkoopen, bestonden vroeger, voor zoover ik weet, te
Maastricht, St. Odiliënberg, te Sittard, te Venray, te Weert. Ik vermeen, dat U
nadere bijzonderheden hierover zult vinden in den Pius Almanak.
No. 314. — C. Systermans, Heerlen. Dank voor uw mooie bijdrage. Wij zullen ze gaarne
publiceeren, zoodra weer eene nieuwe aanvulling dezer rijmpjes aan de beurt is.
No. 315. — L. A. J. K., Maastricht. Per brief beantwoord.
No. 316. — P. Bonnemayers, Maastricht. Uwe mededeeling over "moffen", in 1577 hier
genoemd "moffmaffen" is zeer interessant. En de oude chroniek der stad Roermond bevat
de aanhaling, zooals wij zien. Het doet ons inderdaad genoegen, dat U de bewuste
verklaring zoo heeft geïnteresseerd, en uwe medehulp schatten wij hoog. Toch gaat de
bedoelde vraag eigenlijk niet over het feit, wannéér men reeds de Duitschers voor
"moffen" uitschold maar waarvan het scheldwoord "mof" is afgeleid. Dank voor uwe
attentie.
No. 317. – W. B. te M. Of het oude Feresne inderdaad het tegenwoordige Eijsden is, is
uit de oude charters niet zoo heel duidelijk. Al zoekende komen zij er wel, die 't
daarop aan sturen: van Feresne komen ze aan Teresne, verder Teresde of ter Esde,
eindelijk Esde of Esden, en ten slotte Eijsden. In de 13e eeuw echter kwam geen
enkele dezer namen voor in oude papieren. Wel Eskede, HEsde en ook Eesden. Dat men er
veel oude zaken gevonden heeft is zeker, o. a. munten en penningen, urnen en wapens,
zelfs grondvesten van Romeinsche gebouwen. Dat dus Eijsden eenmaal was de Romeinsche
halte-plek "Feresne, is niet onmogelijk. Eigenaardig, dat Eijsden eenmaal als
heerlijkheid toebehoorde aan de abdij van Thorn.
8 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen.)
No. 318. A. G. te S. — De door U bedoelde steen in den juisten vorm van een halven
bol, dien Uw vader eens vond in den akker na een hevige onweersbui, en dien hij
noemde "dondersteen", heeft niets met dat onweer uitstaan. U beeft gelijk. Ik heb wel
eens meer gehoord, dat de menschen meenen, dat zulke steenen uit de lucht zijn
gevallen bij een hevig onweer. Maar het zijn versteeningen van dieren uit de
Krijtperiode. — En als men op uwe beschrijving afgaat, dat van boven uit vijf stralen
af loopen, die zich naar onderen uitstrekken tot eene ronde in den kring, dan zijn
het volgens de archeologen en geleerde dierkundigen versteende zee-egels. Wanneer die
steenen echter verschillende vormen en afmetingen hebben, en er alle reden bestaat,
dat het meteoorsteenen zijn, dan verandert de lezing daarover. Immers, de oudste
geschiedenissen der Kloostermonniken verhalen ons, dat in 823 in Saksen eenige dorpen
door vallende meteooorsteenen in brand geraakt zijn. Wilt U daarover meer weten,
schaft u dan aan H. I. Klein, Handbuch der allgemeinen Weltbeschreibung.
No. 319. Mej. H. te V. — Daarmede zijn wij juist bezig. Wij behandelen
achtereenvolgens wel een kleine twintig verschillende liederen-soorten. Neemt U
telkens maar het Zaterdagnummer.
No. 320. J. te R. — Als U den brief, gericht naar Ast in Limb. als onbekend heeft
teruggekregen, dan vermoed ik, dat de posterijen met dat "onbekend" niet het adres
bedoelen, maar de plaats. Ook ik ken geen Ast; wel een Aast, zijnde een gehucht kort
bij Grubbenvorst. Verder bestaat nog een gehucht Asterberg en Asselt, en nog een As,
bij Hunsel.
No. 321. B. te M. Dat kan ik slecht aannemen. Ik zou denken, dat het dorp Amby bij
Maastricht veel ouder is, en dat het den naam bewaart van een der oude Germaansche
stammen, die ten tijde van Cesar de Nederlanden bewoonden nl. de Ambivarieten. Zoek
eens in een der bibliotheken te Maastricht (b.v. R. K. Leeszaal) op in de
Publications enz. Daar vindt U over Amby een historische mededeeling. Dat nummer of
dien jaarg. heb ik juist niet.
No. 322. J. te S. — U vraagt wat is 0p te maken omtrent de legging van Nieuwstadt uit
het zegel-opschrift: s. Nove. Vilie. apud. Helsene. Comitis, Gelrensis. I zou zeggen,
dat eruit blijkt, dat deze "Nieuwe Stad" of vesting gebouwd is in of bij eene plaats,
die in deze oudste tijden bekend was onder den naam van Helsene of Eisene. In een
boek over Nederl. Zegelkunde staat, dat het zegel van Nieuwstad van het jaar 1350 een
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bosch met vogels op de boomen vertoont, terwijl in de Publications XVI bl. 381 door
M. Janssen wordt beweerd, dat het was: "een Elzenbosch met meerkolen in de boomen."
No. 323. G. te M. — De afleiding van het Maastrichtsch spreekwoord (een Nederl. ken
ik er niet voor): "Et is verkoup van gooi dâog" kan ik U niet geven. Misschien een
onzer lezers" uit Maaszicht wel
No. 324. H. te N. — Welk St. Augustinus bedoelt U? Er liggen er liefst wel 3 in
Noord-Limburg. Een gehucht in de gemeente Horst; een in de gem. Mook en een in de
gem. Bergen. Omdat U zegt, dat heel in de buurt (op Duitsch grondgebied) door U
eenige munten zijn gevonden vermoed ik, dat U 't laatste gehucht bedoelt, omdat dit
kleine plekje huizen door het riviertje de Kendel gescheiden is van de tuinen van het
Pruisische Seminarie Gaasdonk.
No. 325. K. te G. — Als U met zekerheid kunt zeggen, dat Holset bij Vaals in oude
charters Holtset heeft geheeten, dan zal die veronderstelling wel waar zijn. Immers
"holt" in ons Nederl. hout en "set* (d.i. Satum) heeft de beteekenis van nederzetting
of verblijf. Dan zult ook U de afleiding wel kunnen vinden.
No. 326. L. te Venlo. — Ik heb dat nooit gehoord. Maar als U, die ter plaatse woont
weet, dat in Venlo nog wel eens eene pastorie een "Weem" wordt genoemd, dan kan ik
daarvoor geen anderen oorsprong opgeven dan "wiheim" of "wei-heim' in de beteekenis
van woning van een gewijde, dus hier pastoor.
10 maart 1923 Het Bruiloftslied en Het Danslied. XCI.
Ook deze liederen d.w.z. het eerste kennen wij «» onze provr'ncie Limburg maar zeer
schaarsch. hoewel er toch een zoo dichterlijk liefdelevei, uit •preekt. Wat moeten
wij uit dezen naam verstaan? Ren bruiloftslied behoeft niet alleen bij Wleßtnheid
eener brunoftspartij te wórden gedongen; bjet kan ook fa zich drasen de droefheid, "•
snmrt over 't verlaten van t ouderlijke hui--., •«mede de blijdschap bij het
binnentreden der nieuwe woning enz. enz. Toch hoort men die üe»Mi n l)i'na nerBens
meer, of 't moest nog zijn Lij «"ken, die in allen eenvoud hun leventje voort«ven,
zooals, volgens Dr. Schrijnen, bij de Li. v 'r!u6rs- Evenwel vinden wij in eene
Rheinische Volkskunde verschillende verloving», er» bruiloftsliederen, welke bij onze
oostelijke naburen nog in zwang schijnen te zijn. Maar ook in ons Zuiden, alsmede in
de Belg. Zusterprovincie Limburg, werden voor nog ui«t too lang geleden de volgende
liederen gezongen, betrekking hebbende op trouwen en bruiloft: ï. Ruzie tusschen man
en vrouw met scheldwoorden, 4n 26 verzen, t. Genoegen en ongenoegen in het huwelijk
in 20 verzen. 8. Treeske en Truike. Klacht van twee trouwlustijse meisjes. •• Hoe
Mieke aan haren Jongen geraakte, Brul loftslied in 33 verzen. fi. Hoe een lomperik
zich laat foppen, Bruilofts. Hed in 9 verzen. 6> Lied van de getrouwde vrouwen of
klacht der vrouw, wier man soldaat moest worden. (48 verzen). 7. Vrouwen klagen over
hare mannen. (6 verzen) t. Klacht over eene vrouw, jong getrouwd en Jong gestorven.
(8 verzen). 9. De klagende dochter. Liefdeklacht en huwe«a x,lJk- $2 ver«n). 10.
Neemt nooit een groot wijf. (30 verzen). w. De zoon van een baron of Meisje in 't
leed. <« verzen). 1Z Lied over de getrouwde wijven of Jongelingen, amuseert u liever.
(20 verzen). In nauw verband met het bruiloftslied staat het «anslled. vooral het
oude danslied, dat wij nog •«rug vinden in het kinderlied In zijn bekend werk over
Volkskunde zegt ons Schr. hierover het volgende :
..Herhaaldelijk zagen wij, hoe een oud gebruik overal elders werd uitgeschakeld om in
onzen tijd •»U de kinderen terecht te komen. Zoo b.v. het Paasch- en St,
Maartensvuur. de ommegang met de PlnksterMoem en de Luilak, het kaarsjedan en met
Driekoningen, het raadselopgeven, het pandverbeuren, enz. Dezen weg zijn vooral vele
reidansen gegaan. Hier en daar, op bruiloften en boerenkermis«sen, wisten zij zich
nog op het platteland staande te houden, maar zij verdwijnen meer en meer. En evenzoo
ging het met allerlei drinkliedjes en pandspelletjes. Reidansen als "Het Patertje
langs den kant" geven ons te zien, hoe onze voorouders dansten, voordat de uit den
vreemde ijwevoerde draaiende wals en polka de oude slepende reidansen verdrongen. De
reidansen zijn dus nog overal, in Limburg wowel als in N. Nederland in volle gebruik
hij de schied?!!; Lf de"itvoerin* dier «JanMpelra V den m tr,ye,rsd,,llende manieren.
Nu eens scl.rij. maat ]hunnfaain' hand aan hand- *«>* op de eenen Sin* «ezan*en- D»"
vormen zij weer «ndelen6^! een c^welvW \Tg' ™ Ccn gemaakt om er onZ s ,va" armen
word» cheeren Deze dan"Pn «^r te loopcn of *« barden Oud-ge^ma^cTen'rns^ofZ't ,**"
ten van oude volksgebruiken' Hr.i \n rostan" die liedjes, ook noKhtolnL?? i a.*k
wordcD •vormen gêzon" en en Ii J ,^d.e d>alecti*Che taal. lang, zeer lang'bewaard!
***""* blcVCn » n<* voSnamêSnoor^bij het kindeJda^ed komt hetzelMlSJ"H' «f. zoo vaak
achter elkarfder "erTS •nn M i PJ'ngl,edje laten hooren, zonder er moe ,7^"01d™' Vele
rijmen bestaan voot-dit met \'"haMt onbedwingbaar kinderspel ye-sp?ingërrd "DSen de
klnder^"nd;r 't touw*. {Twee draalen, een derde springt tot aan "goeien avond". Dan
komt üe tweede nS'^Min . koord' lot "Anna '"P «S «Vr .IVan Sl'nngt de eerst« <An»a)
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eruit, naait een slok en komt* weer teruiï om kwasie het vnendinueije in 't kooui te
slaaa Enz.). UUUJ Anna moest een* wachten; Zij wachtte op naar man; s Nachts om
twaalef uren Daar kwam die ïee'ijkerd an- Goeien avond Anna, Goeien avond man, Waar
ben je zoolang gebleven, Dat gaat je heel niet an; Anna liep ijaur boven, . Haalde
een diükeu stok, Kwam er mee naar beneden Eu sloeg Jan op zn kopl Jan begon te huilen
Huilde het huis in brand. De buren kwamen geloopen En er was niks aan de hand. No. 2.
Een, twee, drie, Mijn zusje beet Marie, En als ze niet Marie heet. Dan heet ze een,
twee, drie.' No. 3. Kies, kies, kies, wie ik wil, Ik kies N.N. tot vriendin. Rij deze
woorden kiest de spring' ster een- tweede in het koord). Nou, nou, dag juffrouw, Nou
verlaat ik jou. (Bij deze woorden verlaat de spring, ster (eerste) het koord, waarna
de tweede zich een nieuwe gezellin kiest) (Medegedeeld door Emilie Krekelberg). No, 4
(Zingen de kinderen te Venloo). Onder de brug, daar liep een muls. Is mijnheer de Wit
niet thuis. Mijnheer de Wit is uitgegaan, Raadt eens wie hem tegenkwam? Twee oude*
mannetjes, Twee koeke-pannetjes, Twee mannetjes zonder zlelr Acht en acht is zestien.
(Medegedeeld door Maria Drent). Ko- 5. (Ir Valkenburg). Juffrouw, laat een steentje
valle», Van jt een, twee, drie. Jutfrouw, raap het steentje weer ey v»" je »en, twee,
drie. ... 'Medegedeeld door Lucie Deekere). (Ais t koord naar boven gaat, moet de
sprTngj. e,-n steentje oprapen. Doet ze het niet vlug : '!;?=i zoodat ze bij 't naar
beneden komen der UMI». 2e aanr»akt, dan is ze "af" en komt een ueuwe aan de beurt).
No. «5. (In Venray gehoord). Ik heb een jaske gekocht, Naar de naaister gebracht. Zoo
gezegd, zoo gedaan, Om naar huis toe te gaan, in Spia, Springt bij den boer maar in;
Uit, Spruit, Spring bij den boer maar uit! (Zooals gewoon, draaien twee meisjes het
koord. Een derde springt in, en de draaisters zingen bovenstaande liedje. Bij de
woorden "in, spin", krijgt de koorddanseres een vriendinnetje, en bij de woorden
"uit, spruit", loopt de eerste uit den dans. Zoo gaat het spelletje dan nog een
heeien tijd voort). Als een variant op dit touw-springliedje heeft men mij te
Roermond het volgende rijmpje medegedeeld; Ik heb een geitje gekocht, Naar de lommerd
gebracht. Zoo ge/eid, zoo gedaan, Ik ben naar huis toe gegaan, En de koffie klaar
gezet. In, Spin, De bok springt in, Uit, spruit, De bok springt uitJ
15 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 327. G. Onderw. M. — Het doet mij genoegen van u eenige woordverklaringen te
ontvangen. Enkele zijn goed, andere zonder degelijken grond. Uwe afleidingen getuigen
echter van ernstig nadenekn. We zullen ze bij gelegenheid der vermelden, en volgens
uw verlangen, niet onderteekend. U vraagt weer nieuwe Limb. woorden ter afleiding.
Welnu beproef Uwe kunst nog eens aan de volgende: kernelle; tulme; haansperre,
maônhaôf; kruetelik; delie, fiëeze, bletsj, garepaap, tèke, krakesjoal, klenjeve,
strâotverke; tujere; pinkelbôks; kunstklöppel.
No. 328. Mej. A. te H. — In eenige Limburgsche plaatsen hangen in de kerken
zoogenaamde Marianums, zegt u, en u vraagt of daarvoor ook andere namen bestaan. Ja,
vroeger heetten zij in Nederland O. L. V. Triomfante, ook al O. L. V. van den
Rozenkrans, omdat veelal zoo'n beeld met een rozenkrans was omhangen. Andere namen
ken ik niet. Wel weet ik, dat de Franschen zeggen: Notre Dame a double face, omdat
deze beelden meestal dubbel waren. D.w.z. twee helften tegen elkaar, waarvan een
gezicht n.h. Oosten, het andere naar het Westen. In kerken hangen ze voorheen aan 't
gewelf. En men zag ze nog al veel. Wij vermeenen ze nog gezien te hebben te Venray,
Horst, Thorn, Neer en Wessem.
No. 329. W. Onderw. M. — U vraagt de afleiding van de uitdrukking: "Doot ins mèt" of
"drinktj

ins mèt, en laôte veer ins klinke.
Dit meedringen, of eerste drinken aan 'n aangeboden glas, is vóór nog niet zooveel
jaren op vele plaatsen in Limburg een geregeld gebruik geweest. Vanwaar dit gebruik,
zoo vroeg men ons al meer dan eenmaal. We moeten het ophalen bij onze Germaansche
voorvaderen. Deze dronken 'n soort eigen gebrouwen gerstenat, en volgens de oud
historici maakten zij ook uit meer anderen graansoorten een drank. De Germanen waren
veel al drinkebroers. Nu hadden zij de gewoonte om bij 't aanbieden der gevulde
kruik, eerst eenen onafgebroken teug te doen, zoolang als de aanbieder 't maar kon
uithouden. Daarna was 't eene stilzwijgende voorwaarde, dat de aannemen de partij
zich tot plicht stelde zooveel drank 'n eens naar binnen te werken, als de
voorsteller of aanbieder hem vóórdeed. Het is begrijpelijk, dat dit gebruik later in
een ernstig misbruik ontaardde, en aanleiding gaf tot mateloos verorberen van
allerhande brouwsels.
Ook leest men in het boek van den profeet Isaias, dat de Joden elkander bij het
begrafenismaal eenen beker wijn toedronken, en daarmede elkander getroost hebben. Ook
andere volkeren hielden er iets van dien aard op na. In een mythologie lezen wij, dat
de Grieken hunnen dronk wijdden aan den lof eener zalige godheid, aan de
verheerlijking van het schoone en goede, en aan het heil der geliefden. Zoo vonden de
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Romeinen weêr wat nieuws uit, nl. het galante "naamdrinken" d.i. zooveel bekers te
ledigen als de naam der aangebodene uit letters bestond. En zoo kunnen wij bij de
oude volkeren blijven voort gaan. Dat het bij al die drinkgelagen luidruchtig moet
toegegaan zijn, is natuurlijk eenvoudig te begrijpen, zoodat er tusschen het
toedrinken en klinken met glazen "il n'y a qu'un pas" is, daar dit nieuwe geluid toch
slechts dienen kon om het feestgedruisch en daarmede de algemeene vroolijkheid te
vermeerderen of te vergrooten. En we zouden haast zeggen, dat dit klinken in zwang is
gekomen toen meer glazen met een goeden klank in gebruik werden genomen.
No. 330. A. G. te V. — Boeken over Limburg? Ik heb een kennis die u diverse
interessante Limb. werken wil overlaten. O.m Ernst. Histoire du Limbourg, 6 dln.; De
Maasgouw, 31 Jaarg. meestal van de mooiste d.i. de oudste; Welters' Gebruiken enz.,
Mariabeelden uit de 12e en latere eeuwen, Janssen. Grafheuvelen der Oude Germanen; v.
Lennep en Ter Gouw, Uithangborden en Opschriften. (Wilt erom denken, dat al deze
boekwerken nergens meer in den boekhandel te krijgen zijn.)
No. 331. L. M. W. — Uw rijmpje is geen raadseltje. Dat is een van die versjes, die
heel snel moeten opgezegd worden als remedie of middel tegen "den hik."
Dat rijmpje klinkt echter in de meeste plaatsen aldus:
Ik heb den hik.
ik heb de pik
ik geef hem Jan
en alleman.
In Maastricht vernam ik echter eens een variant erop. Het klonk:
Ik heb den hik,
ik heb de glik,
Ik heb hem nu, ik heb hem dan,
ik geef hem aan mijn broer Jan,
No. 332. H. Onderw. S. - Och, mij dunkt, dat dit bij eenig nadenken vrij duidelijk
moet zijn. De woorden "spuit" voor geweer; "lat" voor sabel; "slakkensteker" voor
bajonet, "infanterist" voor kanarievogel, worden niet alleen in Limburg genoemd of
gebruikt, maar elders ook op vele plaatsen. Als u ze rangschikt onder de door ons
reeds besproken (in dit blad) spotgezegden, zult u gemakkelijk tot de afleiding
kunnen komen. Denk maar eens gezond na.
No. 333. Dezelfde. – U hebt weinig geduld, naar het schijnt. Wij deelden u vroeger al
eens mede, dat eene volledige opsomming der Limburgsche volkszeden geen klein of min
werkje is. Er komt gelukkig elke week al meer verborgen of half vergeten nieuws over
't oude Limb. Volksleven bij. We weten wel, dat men al langer wacht op onze
beschrijvingen der Limb. dorpen een voor een, doch wij zeggen u nu voor de laatste
maal, dat wij eerst alle onderdeden der Volkskunde moeten gereed zijn, vooraleer wij
daaraan beginnen.
17 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Ronde-dans-liedjes. XCII.
We spraken over 't onbedaarlijk., het onbedwingbare, als 't ware een nooit eentonig
worden bh' 't touwtje seringen der kind. ren, al klinkt dezelfde melodie ook i& maal
achter elkaar. Zoudat zulke kinderspelen ontegenzeggelijk wc; eenig« verscheidenheid
en afwiss t-t-ijg bieden, "^aar er komt toch ook wel eens een vleugje wü.ekeur van de
zijde eter draaisters bij, en dan ontaardt het spel vaak in ontevredenheid of staken.
Dat nu is niet het geval bij liH rei- of ronde-dansen. Daar is de afwisseling oneind
g Veel grooter. Immers, bij den eenen zang springen *e kinderen eenvoudig huppelend
o-> en neer, a,tijd op maat der liedmfcm: of zij hurken aJle'uaal opgens voor den
grond, klappen in de hand» Jös als begeleiding van den dans. of bootsen al*rhande
gebaren of berocps-bewegingen na. Bij een ander gezang loopen zij alden als een
carous"e Sletje elkaar na. laten woer los de handen, [ormeeren een langen slinger,
komen weer bü elkander, en zingen al springend het slot-rilmpie. "at alles is zoo
variëerond, dat er voor hen wel ?een aanlokkelijker spelletje bestaat dan de rongendans. Merkwaard:» in aantal en verscheidenheid zijn (,eze liedjes of ronde-dnnscoupletten. en hunne wüze van uitvoering. En er zijn zelfs zeer oude Hi. Zoo 's b.v.
het rei-fliedje van Masschoeffel in Gebruik van Maastricht tot het noorden onzer
Provincie Het dateert uit de 13e of 15e eeuw. In de meeste plaatsen klinkt het: Van
waar komt gij getreden? Masschoeffelije, Mass_hoefe_ke, Van waar komt gij getreden?
Masschoefelke. Ik kom van onder de aarde, Masschoefelke enz. Wat hebt gij dan
meegebracht? Masschoefelke enz. Een korfje met rozen. Masschoefelke enz* Aan wien
zult gij dat geven? Masschoefelke enz. Aan mijne naaste geburen. Masschoeffelke, enz.
«ïz. 115 BCitterswijk arngwn de kinderen onder 't ïpnrte-dansen ook zéfrr
eigenaardisr» liedjes. tOll paar mogen hier als voorbeeld dienen. Wie rit er binnen?
Juffrouw Klaar met de bonte haar, Hoeveel kinderen hedde? Zooveell als om mij staan.
Maa- ik er een van nemen? Neen..
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Dan steel ik er een. Dat mengde n;e. E Dotje water umstootö. Dan zh.l ijk ms urij dat
muurke gaön. Dan zal ik den kater den kop afslaön, En die mammezol zal mit me gaón,
Moeder, rr"ug ik 'n botterham? Ja. Wo lit ze? len de kelder. Stok 't lempi.en a. O
wieje! Dao zit 'ne lelüikc kei in de kelder De kumn den hier van Walbeek aan, Van
fislafislafa. Wat kump den hier van Walbeek doen, Van fislafislafa. De zeuj zo gêr en
dochter hebbe. enz. Wat achoone dochter moet dat zijn? Dat zal N. Zijn: Die kunde gij
rije kr'lege. Dan kom ik zo van ou stele. Dan his 'k ou mienen hond an. Dan gèf ik
den h.nd e stuksken brood, Dan sloj den hond mit 'ne knuppel dood» Te Sittard hoorden
wij eens: Achter et gardinke Schteit e putje mit winke, Ich weisch mich de hentjes.
loh dreugde ze mi.h aof; Ich zat mjcli op eine knr'e. Ich zat mich op aClcbel. Ich
schtung mit einen op,: Ich schtung mit allebei op. Ich zasr daag vader, Ich zag daag
mooder, Ich zag daag zöster, Ich zag daag brouer, Ich zag daak allemaóle. Te Swalmen
0.a.: Som keeren, som keerert. Wij keeren den ganschen dag .Wie zal onze keerman zijn
Dat zal ziju Rosemarijn, Dat zal N. (naam v. een kind) zijn, N. heeft _ ch omgekeerd,
Dat heeft hem zijn vader en zijn moeder geleerd. Som koeren, som keeren Wij keeren
den gan.chen dag. (En zoo blijft dat spel voortgaan.) Het zangspel is aldus: De
kinderen maken eerst al zingende een kring. Ze blijven zingend ronddraaien tot regel
6, en genoemde kind moet zich omkeeren met den rug naar den cirkel, terwijl zij aan
elke hand een vriendinnetje vasthoudt. Onder 't ningen beweegt men op de maat de
handjes-voor-en-achterwaarts. Nadat het couplet eenmaal is afgezongen, begint men
weer van voren af aan. en aan t einde van 't tweede gezang wordt het buurmeisje, van
het eerste omgekeerde kind aangewezen tnsgi.ijks te doen. Na dat alle kinderen zoo
vooitgaande zijn omgekeerd bruint het zingen weer van voren af, ten einde den
ganschen kring weer in zijn primitieve positie te krijs. n. Daarna houdt men op. —
Een zeer lief, varieërend ronde-dansje. In Roermond voemn de kinderen veelal den
volgenden rei- of ronde-dang uit: Op den berg Victoria Daar wonen zooveel boeren, Als
die boeren uit wandelen gaan, Zoo doen die boeren, .hierbij wordt de neus
vastgegrepen bi] wijze van snuiten.) - On enz. Daar wonen zooveel zuster» AJs die
zusters enz. Zoo doen die zusiers (hierbij wordt eene knielende houding aangenomen.)
Op enz. Daar wonen zooveel naaisters Als die enz. Zoo doen die paters (wordt de
houding aangenomen van lezen in een kerkboek.) Op enz. Daar wonen zooveel
strijksters. Als die enz. Zoo doen die strijksters, (wordt de beweging gemaakt van
strijken met het strijkijzer.) Op enz. Daar wonenzoo.cel naaisters Als die enz. Zoo
doen die naaisters (wordt de beweging gemaakt van met de naald te werken. ) Uit Venlo
bereiken ons o.a. de volgende rondedans rijmpjes: Arabarafuse, arabarasjoe. Zie hoé
de kleinen, ze welen n_ct wat • ze doen, Zij wasschen, zij wasschen, (bis) Zij
wasschen den ganschen dag. (bis.) Arabarafuse. enz. Zie hoe de enz. Zij drogen, zij
drogen (brs) Zü drogen enz. (b.a.) Arabarafuse, enz. Zie hoe de enz. Z« strijken, zij
strijken, (bis,} Zij enz, Arabarafuse, enz« Zie hoe de enz. Zij naaien, zij naaien
(bis.) Zij enz, Zoo volge_ nog enkele zelfde melodleSn voor: dansen, wandelen,
slapen. Abraham, had zeven zonen, Zeven zonen had Abraham; «Ze aten niet, ze dronken
niet, Zij deden niets dan zoo. Na den laatsten regel worden beide armen in de hoogte
gestoken, daarna de handen in de zij, vervolgens beide handen op de knieën, waarna
alle kinderen op de knieën "met de handen onder 't hoofd gaan zitten en ten slotte
vcfgt weer van voren af aan het zelfde couplet met leindroep hoeral Ringele. ringele,
rozen Boter in de dcoaen, Fjeren in de kasten. Morgen zullen we va.fen. Overmorgen 't
lammetje slachten Dat zal zeggen van: me! (Hierbij wordt gewoon rondgedanst al
zingend en na den laat .^n rf"c] sm-incen allen in de hooarte. en hurken neer of
laten zich voor een no.. nblr'k on den grond vallen. Daarna weer van voren af aan.
24 maart 1923 Loopspel- en Aftel-liedjes. XCIII.
We zouden haast kunnen zeggen dat de rij der r^amingen oude votksrijmpjes, wijsjes,
dcun'k* of liedjes en kindergtzangen zoo lang is als de weg naar Elmpt. Over springen dansliedjes h^den wij 't reeds. Nu zijn er boyend.en onder e kinderen nog een
groet aantal "speellicdisV. yezi jjaan ook befceloid door bewegingen, m«er luist
speeibewegingen met de noodige rhj-.thmiek 'Wanneer zulke liedjes door de kinderen
word<*u R'-<lebileerd, om volksgebruiken te illusUeercn, jian mogen zij ook den naam
dragen van "speelijedjes'. weshalve d' 3 door ons meer, d.il vroeger omschreven
"rommelpot-liedjes" eveneens jot deze categorie behooren. V<-rder bestaan er 'leUjes
(of ook wed eens zijn het dreun-rijmpjes, *ooalls veelal in Westelijk Limburg)
waarbij de na uitvoering weg- of rondloopen, en den toepasselljken naam diagen van
"loop- söej-liedjes".  Ik kan indertijd een eigenaardig spelletje te •enio ito zijn
geheel opnemen, hoewel hetzelfde Jbel ook in andere plaatsen, met enkele varian- op
den tejrst. wordt waargenomen. , (Spel). Een der meisjes Tonder jongens komt Qet niet
voor) slaat haar kleedje om en zet zich oD de knieën. Alle meespelende meisjes, op
één /l.a. houden nu Jen zoom van het omgeslagen reed vast; de ééne. die den zoom niet
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vast £oudt, vraagt nu aan het, op de knieën zittende •"iendinnetje: Wie zit er in den
boogen toren? De schoonste koningsdochter. f Wordt geantwoord door heti gaknielende
meisje). ,e vraag: Van wie zijn al die kindertjes? Van mij. 'e vraag: Mag ik er een
van nemen? ?*tw. Neen. T* vraag: Mag ik er een van stelen? A^w. Neen. Nu zegt weer de
vraagster: Ik zal eens naar den diender gaan, De diender zal u den kop afslaan,
Entrez. Entrez, I-aat 't meisje maar achter mee gaan. i-f>JTnans komt een tweede
meisje met hetzelfde lia en zoo ieder volgende herhaalt dat op /e beurt, totdat rij
op 't laatst malkander alle . vasthouden aan haar kleedje, en achter de angster komen
te staan. Dan richt deze de aa« tot de koningsdochter: &»«_ Zal * het lampje
aansteken? 'W. J».
2e vr. Zal ik u uit den toren halen? Antw. Ja. On het laatste antwoord vallen allen
in met denzelfden roep: Jenneke de tooverheks, Jenneke de tooverheks. Daarmede is dit
spel, het veelzeggende spel •van de koningsdochter afgeiloopen. Het zioh achterna of
achter elkander loopen zal hier wel beduiden moeten, dat de koningsdochter door haren
aanbidder of minnaar wordt ontvoerd of geschaakt, zoodat er een of andere diepe
mythologische beteekenis of onderjrrond in zit Veel variaties op dit spel of ermede
gelijkstaande hoort men in Limburg niet. Wel haalt Dr. Schrijn zijne volkskunde nog
aan een loopspel-liedje uit Mnnrssen, en hij noemt het "zakdoeki'e leggen". Het
rijmpje daarvoor klinkt als yolsrt; Zakdoekje leggen, Niemand zeugen, Kukeleku. zoo
roept de haan, Hij heeft twee paar achoentj'ts aan» Een van zij en een van leer, Hier
leg ik mijn zakdoekje neer. De aftelrijmen of dito-liedjes rijn er legio, overal,
waar men komt, en dan in alle haast bestaan, de vera-matcu, korte en lange. Begint er
een of ander kinderspel, verbergeitje, naloopertje spelen enz. dan hoort er altijd
eene te zijn, die ermede aanvangt. Daarom plaatsen zich de mcdespelenden in een
kringetje en er wordt door één uit den troep een rijmpje of liedje opgedreund,
waarbij bij elke lettergreep eene uit de rij wordt aangeraakt. Wie de beurt van
aanraken krijgt bij 't opzeggen der laatste lettergreep of 't laatste woord van het
versje, dat is de lijdende partij en d.;ze moet het spel in beweging brongen. We
zullen van deze verzen uit verschillende Llmburgscne plaatsen een voorbeeld geven,
zooals wij ze zelf oj teekenden. In Sittard hoorde ik er een, waarvan men wel zou
willen aannemen, dat het afkomstig ls uit den tijd, dat de Spanjaarden hier zoo wat
een kleine eeuw gehuisvest waren; het klonk; I. Ona dona tanta rona lUu fitta bona
bon Jel" oef aai. n. Euneke, deuneke Sint Marie, Kwinkwe de kwank van domini, Golje
racf korte kaof Mouwcr staof, eiue pmnipen aizel Jaf oef aaf. De Maastnohtsche
kinderen hoorde Jk aftellen als volgt: Aoke, kraoke, Boeue buoka Utiek* bulleka Bocne
bof Eine schoon en eine slof Af bent gij. Den oorsprong van al die Lederen op te
sporen, is buitengewoon moeilijk. Men kan slechts gissen. Is 't onze meening, dat het
Sitlardsch aftelliedie van Spaanschen oorsprong is, hot Maastrichtscli lijkt ons van
Noordsche aikomst. Er bestaat ook een lied van de Skalden, waarvan elk vers aanvangt
met "Haki, krakt", terwijl ook de Noord sche bewoners zeggen, wanneer de kraaien
vertrekken: >rAoüe kraoke". Maar gewoonlijk worden in den loop der tijden de woorden
zoodanig verwerkt, dat men op 't laatst In een -doolhof terecht komt. Want als
voorbeeld of bewijs hitrvan willen wij hiernaast plaatsen een Venlo'ïch aitcl-liedje,
dat veel overeenkomst heeft met het Maastrichtscli. llake bake note krake .Willen wij
eens wedden om een vleeg. Doe icks dat ik het leeg Teen pont ten halve, De koa zal
morge kalve Dun haan zal op den toren staön De klokke zolle bim bain gaón Biha hostra
Al wia den laatsten slag zal hebben Is vrij Ik üf gij. Ditzelfde liedje hoort men ook
om en In Roermond, in Bijggcnum zijn de laatste wooidjes ook de slotwoordjes van 't
liedje te Sittard, n.l. "11, '>ef, aaf'. Een kort aftel-liedje hoorde ik ta
Neeritter; Eun, deun, döpke, Posteleine kópke, Man en vrouw mot trouwe gaon, Doe mos
e weg gaöij.
28 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen.)
No. 334. — H. te Rm. Neen, de boekwerken van Emile Seipgens kunt gij in geen
boekwinkel meer koopen. Ze zijn uitverkocht. Ik wil U heel gaarne eenige bundels
novellen leenen. Of anders laat gij u lid maken van de Roerm. Kath. Leeszaal. Dan kan
de directrice voor u de werken uit de Koninkl. laten komen. Juist voor hen, die
gaarne inzage hebben van boeken, die slechts in bezit zijn bij enkele personen, of
van zulke, die zeer zeldzaam worden aangetroffen, of uitverkocht zijn, is een
lidmaatschap eener leeszaal zoo nuttig.
No. 335. — G. te Rm. Te Kessel en Heerlen zeker. Die offer-altaren (Rom.) zijn
destijds door Habets beschreven na de opgraving. En volgens eene noot in een der
boekwerken van Schays zouden bij Gennep en Vlodrop ook nog oude altaren kunnen te
voorschijn komen. De kaart van Oert ligt vóór mij. Bij Gennep zou mij dat niet
verwonderen. Daar kruisten wel drie Rom. heirbanen in de buurt, en naar heel oude
beschrijvingen lag daar een punt, waar de Rom. vaak samen kwamen om hunne
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godsdienstoefeningen te houden.
Wat Vlodrop betreft, hoop ik daarover binnenkort meer gegevens te hebben. Ik twijfel
er echter aan. De Rom. heirbaan Julich—Venlo en Melick—Neuss kruisten wel in de
omgeving van Vlodrop, doch van een legerkamp daar heb ik nooit iets gehoord. Te
Melick zou mij eene dusdanige vondst niet verwonderen.
Neen, zoo liep die baan niet. Even ten Noorden van Maeseyck kwam ze op ons
grondgebied. Dan zette zij koers naar Heel (Catualium) en liet dat dorp rechts
liggen; vervolgens midden door Horn liet Buggenum, Neer en Kessel ook rechts, alsmede
Blerick (Blariacum en liep zoo steeds langs den linkeroever der Maas tot benoorden
Cuyk (Cevelum), waar ze langs Mook de richting nam tot Nijmegen (Noviomagus). Dus
deze hoofdweg ging niet bij Merum de Maas over. Wel lag Merum in de baan, die vermeld
staat van Maastricht—Nijmegen, en die ook den rechteroever der rivier houdt. In de
omgeving van Melick kruisten o.a wel vier verschillende Rom. banen.
No. 336. — B. te Sitt. Abuis. Wel bij 't grabbelen Oude- en Nieuwjaar, droegen die
snaken veelal een zak aan een koord om den hals om er alles in te stoppen. Maar de
aller-oudste lezing over 't "rommelpot-zingen" is, dat bij den zanger een kameraad
behoorde, die een aangepunten stok in de hoogte droeg, waaraan de afgesneden lappen
spek (meestal een hand groot), ook al "heste" of "herste" geheeten, werden gestoken.
Ik herinner me zeer goed een jongen gezien te hebben op een dorp (1870—1880) die op
den duur den stok niet meer kon dragen door 't gewicht der talrijk ingeregen reepen
spek.
No. 337. — J. te R. Wij hebben 't onlangs nog gehad over de spreekwijze "Wacht u voor
de geteekenden". Maar dat is toch eene algemeene in zwang zijnde ook in 't noorden;
dus niet speciaal Limb. Het is zeker, dat menigv. scheldw. en spotrijm bij onze
volksklassen daarover mondgemeen zijn. Enkele van de uwe heb ik ook wel eens in
Limburg vernomen, o.a. "sjèle wip-wap; "het is den bult" enz.; "rooie vos, zien boks
is los"; "rooie baard, sjèlmen aard"; rooi haôr en elzenhout", enz.; als ik nu
hierover de werken de Volkskunde inzie, vind ik nog voor vrouwen: "eene vrouw
gebaard, is van kwaden aard", "wacht u voor de baard-hennen"; "rood haar met spitse
kin, daar steekt de duivel in"; bij onze Oostel. naburen heet het ook al "Rothes
Haar, Gott bewahr"; en in het Fransche "Le livre des Proverbes francais" staat op bl.
137, deel I:
Barbe rousse, noir de chevelure,
Est réputé faux par nature.
En in Huygens leest men:
Weest op uw hôe voor een geteeckent Mann En voor een Vrouw die tweemaal trouwen
kan
Terwijl Bilderdijk een hekel schijnt gehad te hebben aan magere vrouwen, omdat hij
zegt:
"In een spits mager Wijf la 't waer:
Langh en benauwt, als 't quade jaer".
No. 338. Dezelfde. — Uwe vragen zijn niet zoo eenvoudig te beantwoorden. De meeste
voeren ons naast 't rijk der sprookjes en sagen. Er moet U m.i. wel iemand
medegedeeld hebben, dat over deze typische eigenaardigheden van menschen en dieren
verhalen van afkomst bestaan, eu dan begrijpt u heel goed, dat men van zelf moet
terecht komen in bovengenoemd terrein. O. m. vinden wij één antwoord in een onzer
folkloristisch werken. Het moge hier volgen, om u van dienst te zijn. Vinden wij over
de andere wat, wij zullen 't u ter lezing aanbieden.
Waarom beruiken de honden mekaar?
Deze eigenschap is, naar oude verteller» afkomstig van een sprookje. Daar was eens
et* tijd. dat alle dieren konden spreken, dus de ho«* den ook. Toen werden de bonden
zeer mêedoogo1* loos behandelen door de kinderen der mensch* op aarde maar
tegenpruttelen kon niets baten. D arme dieren verdroegen daarom al dat leed. xcV dat
het te bont werd en zij op zekeren dag e**J' conferentie hielden om over dezen
toestand w beraadslagen. Doch, zoo zeiden vette onder h** wat zal het alles baten?
Zij zijn toch de sterk»**" Dan maar een beklag aan de Goden, aan wie toe» ook de
kinderen der menschen ondergeschikt *«** Dat werd verstandiger geoordeeld. Een ges*1*
schap trok dus naar de wereld der Goden. H»» werd daar een wachtolaats aangewezen in
*eB hoek onder het gewelf, vóór den raad der Ged**! Het Meef daar wachten, wachten,
wachten, wal» de Goden hadden het erg druk. Eindelijk we»* het velen honden te
benauwd en vroeg de onverbiddelijke natuur der beesten haren uitweg. * kenden
eenvoudig niet meer aan den drang wee** staan. En nauwelijks had zich deze onaangen*,
men geur verspreid of de toom barstte los on"»* de Goden en alle honden werden naar
buiten a naar beneden geschopt Intusschen stond het *J** heele hondengeslacht met
blijde verwachting aarde te wachten naar de terugkomst van het R** znntschap. Doch
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groote ontsteltenis op het ver»* men van den ongewenschten afloop. Nu werd ej* nieuw
gezantschap afgevaardigd en omdat ni"» vreesde dat de natuur zich ook bij deze hond*"
niet zou laten bedwingen, werden alle leden <Jjv tweede zending zorgvuldig aan de
achterzijde vw gestopt met welriekende specerijen. Aldus ging het met nieuwen moed
naar de b**{ westen der Goden. Inmiddels deden de andere h<* den maar weer hun best
om zich voorloopig « schikken in hun harde lot, dat de kinderen d& menschen hun nu
weder gingen bereiden ZU meenden echter nu ook op eene gunstige uitkom»" te kunnen
rekenen. En geduldig bleven alle w**2?! ten, weer wachten. Doch het heerlijk
geuren**" gezelschap is tot hier aan nog niet teruggekesf1* De honden wachten dus
nog, en elken dag, dj? over hen aanlicht, hopen tij op de gelukkige w** komst hunner
gezanten, en om te weten of "•* hoop eindelijk Tn vervulling is gekomen, rul***? alle
honden malkander steeds onder den staaf*» uit nieuwsgierigheid of hun kameraad een is
va* het teruggekeerde gezantschap.
29 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. X. (Lange antw.) Mej. v. G. te H. "Hai laift wie God in Frankriek," is geen
Limburgsch gezegde, geachte juffr. Zeker het wordt hier veel gehoord, doch geheel
Nederland kent het. Toen de Franschen in 1793 hunne ongodsdienstigheid zóó ver
dreven, dat de Christelijke godsdienst werd afgezworen, dachten zij daar niet meer
aan het bestaan van God: om te beginnen, werd het vieren van den Zondag afgeschaft,
en men voerde eene jaartelling in naar het bestaan der republiek, en niet meer naar
het jaartal der geboorte van Christus. Hunne 12 maanden hadden elk 30 dagen, en elke
maand bevatte 10 in plaats van 7 dagen voor eene week, zoodat het spreekwoord
eigenlijk op een lichtzinnige wordt toegepast, iemand, die zoo roekeloos en
lichtzinniger op aan leeft, als men vroeger in Frankrijk met God leefde. Tot zoover
eenige taalkundigen. Naar mijne meening is deze oorsprong niet juist verklaard. Het
spreekw. moest m.i. eigenl. luiden "hij leeft als een Goth in Frankrijk". Immers toen
de Gothen bij de groote volksverhuizing door Frankrijk trokken, ondervonden ze weinig
tegenstand, daar de bewoners van Gallië hun niet ongezind, maar integendeel blijde
waren, van hunne vorige verdrukkers te zijn verlost. De Gothen werden daarom in
Frankrijk allerbest onthaald, speelden er mooi weer, en leefden er dan ook nog lang
in dat land, alvorens ze weer naar Spanje doortrokken M.i. moet dat de verklaring der
gevraagde zegswijze zijn.
No. XI. H. P. onderwijzer M. – U heeft zich, naar Uw schrijven, bij uw bezoek aan
Amsterdam de letters opgeteekend, die daar boven het tooneel van den Schouwburg zijn
geschreven. Maar de derde letter heeft U blijkbaar niet goed bekeken. Dat is eene Q
en geene O. Er staat dus S.P.Q.A. U vraagt de beteekenis. Deze is: "Senatus Populus
Que Amstelodamensis" d.i.: De Raad en het Volk van Amsterdam. — Dat bij de
opgravingen in Italië, Griekenland en andere landen ook hier te lande, en in ons
Limburg van belangrijke oudheden, beelden, gouden en andere voorwerpen, deze zoo diep
in den grond worden gevonden, zit hem daarin, dat die voorwerpen of bij die
verwoesting van steden door oorlog, natuurkrachten. enz. onder het puin bedolven
raakten, terwijl ook niet zelden de ruïnen der verwoeste plaatsen of gebouwen, door
het stof en zand, dat de wind aanvoerdde in den loop der eeuwen dieper onder de
aardoppervlakte kwamen te liggen. En dat bij verwoestingen en oorlog,
overrompelingen, achtervolgingen, enz. alle voorwerpen niet alle konden gered worden,
valt gemakkelijk te begrijpen. Daarbij werden vele kostbaarheden haastig weggeborgen,
begraven etc. om ze misschien later weer te kunnen terugvinden. Doch niet altijd
keerden de rondwarende krijgsbenden over de zelfde route terug, en wat verborgen
werd, bleef verborgen.
No. XII. ontbreekt
No. XIII. — A. Landbouwer W. — Neen. Dat hebt u geheel mis. Kijkt u nog eens goed na
in dat boek. Daar zal — als 't geen drukfout is — niet staan kunnen — en ook niet
runnenschrift, maar wel runen-schrift. Dat waren de rechtlijnige letters, waarvan
zich de oude Germaansche volken, en ook nog volksstammen, die te Limburg huisden,
hebben bediend. De Romeinen waren de eersten, die de oude Germanen met het alphabeth
bekend maakten en het aan hunne priesters en koningen leerden. Aldus ontstond 't
runenschrift, een geheime kunst alleen aan de vorsten der Germanen en aan priesters
bekend. Runa beteekent geheimenis.
No. XIV. Mej. Hel. K. te R. — Ik dacht dat u dit toch zeker wist. De dames zijn
anders op 't gebied der formaliteiten bij 't huwelijk doorgaans sterk onderlegd,
vermoedelijk omdat onder haar het trouwen bij voorkeur een onderwerp van gesprek
uitmaakt. "Trouwe mit den haas" of trouwen met den handschoen, hoe men aan die
uitdrukking komt? Vooreerst zult U wel weten, dat aanstaande echtgenooten verplicht
zijn bij voltrekking van hun huwelijk in persoon voor den ambtenaar van den
burgerlijken Stand te verschijnen. Maar, als uitzondering uit hoofde van gewichtige
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redenen kan aan partijen de vergunning worden gegeven het huwelijk door een
bijzonderen, bij akte gevolmachtigste, te voltrekken. Nu zinspeelt de uitdrukking
"mit

den haas (is handschoen) trouwen" op eene symbolische beteekenis van den
handschoen. Immers, de handschoen was in vroegere eeuwen als symbool in gebruik bij
verschillende gevallen, o.m bij de overdracht van sommige onroerende goederen. En in
Duitschland was in de middeleeuwen de handschoen het zinnebeeld van het overdragen
eener bepaalde bevoegdheid of macht. Zoo zond de keizer aan de steden, waaraan hij
het marktrecht schonk zijn handschoen. Nu zult u wel begrijpen, Mejuffrouw K., dat
het trouwen met den handschoen, of het sluiten van het huwelijk met een gemachtigde
van den bruidegom, eene uitdrukking is, die kan beschouwd worden als een restant, als
een overblijfsel van dit voornoemde overdragen eener bevoegdheid door het symbool van
den handschoen.
31 maart 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Kinderliedjes voor reidans. XCIV.
Behalve de reeds genoemde, hebben wij nog een paar aardige liedjes ontvangen van den
WelEerw. heer Th. M., Rector te M., welke Z. E. voor ongeveer 35 jaren als knaap ook
nog te Maastricht zelf meezong.
De kinderen namen daarbij elkaar bij de hand, vormden een kringketen en dansten dan
eerst rond. Bij de twee laatste regels hurkten ze allen neer, om 't daarna weer van
voren te herhalen. Het versje klonk:
De keirmis lik op sloffe, Tra la, tralala, De keirmis lik op sloffe, Tra la la. .
Vive Joes, koffiedoes, Vive Jas, Tioffiedras, Hij of Heil 't i 3 miene retsche poe
(race de poe) Zij of Zeij 't is miene kakkedoe l Volgens Th. M. is dit een nakermisdcuntje tusschen jongens en meisjes. Joes is de jongensnaara Joseph, en Jas beschouwt
J. E. als gelijkluidecden meisjesnaam. De "kakkedoe" moet de uitverkorene van den
jongen, en de "race-de-poe"' omgekeerd die van het meisje zijn. Bij het volgende
rijmpje des heeren M. Irekken de kinderen er op uit als een lange stoet van wagens
achter elkaar: Spiereijnge, Spierelinge, •___ (pieren) Kroepe door de
mèste=(mesthoop). Alle jongens dougen neet, En de meitskes zien 't beste. Rij al oet,
wage], wagel, Rij al oet wagel, Hei, 't is njienu race de poe, Zei, 't is miene
kakkedoe.
Wij vinden over 't laatste refrein in 'een oude Mansgauw eene historische
verhandeling. Ter vergelijking zullen we ze hier voor belangsellende lezers laten
volgen:
Terwijl de vredesvoorwaarden bij de gezanten der oorlogvoerende mogendheden in 1748
worden vastgesteld, belegerden de Franschen Maastricht. Die vredes-punten bevatten
o.a. dat de Fransche conquesten in Staats-Vlaanderen en de landen van Overmaeze aan
de Republiek der Vereenigde Nederlanden zouden gerestitueerd woiden. Van stonde aan
zoude overal wapensMlstnnd heerschen, maar Maastricht was van den gulden vrede
uitgesloten. Het beleg moest voortgang hebben. De Baron van Ailva, die het opperbevel
hier voerde en tot eene vigoureuze verdediging alle maatregelen had genomen, gaf
alsnu, op last van de Algemeene Staten, Maastricht aan de belegeraars over op den 6en
Mei. Dit viel geenszins in den smaak bij de Maastrichtenaars. Doch er vas niets aan
te doen. Toen nu de Franschen in 1749 de veste weer uitlogen en ingevolge het te
A!'en overeengekomene de Staten weder in het bezit kwa men van de oude Maasstad, w-!
den de Maastrichtenaars zich op de uittrekkende ongenoode gasten wreken, door het
zingen van: Rij al oet, wagen, wagen, v Rij al oet wagen; Hèl 't Is mer race d* pou.
Hé; 't Is mer kakkedoe, Joe l Het ongenoegen was daam.edc echter niet gekoeld. De
Gollikaanscho ' var- uioeói^het nog -?en eeuw lang misgp'den. Dc arme morgenwekkor,
hoe onschuldig ook aan den oorlog, werd levend in een bodsmJouze, aan een koord
hangende mand gehangen, zoodanig, dat alleen de kop onder öinand uitkwam, e:i nu
sloeg icdeie groep Miren, om beuu en geblinddoekt, zoolang tot de haan onthoofd was.
Dan werd hij het eigendom van den overwinnaar, d. i. hij, die den kop had afgeslagen.
Deze werd dan lot koning verheven. Hij koos dan een zijner buurvrouwen of meisjes tot
koningin, en beiden, met linten versierd, gingen zij de rieeinemers aan deze pret in
eene huppelende rij voor, terwijl de kop van den haan op de punt van den sabel die de
onthoofding had veroorzaakt, door den koning triomfantelijk in de hoogte werd
gestoken. Hand aan hand trok men door de straten der stad onder het gejuich van :
Veer hébben den haön geslagen, trê lè, lê, lê. lè (bos); en deen dcc dan neet rnèt
en deit, dat deen dan mer nao hoes toe geit Veer hebben den haon geslagen, trê, lê,
lê.
De kinderen maakten zich later meester van dat gebruik, en het is nog zóó lang niet
geleden, dat bij gelegenheid der Maastrichfc-.che kermissen, de eisch van Lodewijk de
XVe, om Maastricht buiten den wapenstilstand van 1748 te sluiten, aan menigen haan
het leven kostte.
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Bij deze historische oorsprongbeschrijving teekent de Redactie van de Maasgouw achter het
volgende aan: Wij willen de uitlegging van onzen geachten medewerker niet opzettelijk
bestrijden, maar gelooven veeleer dat de deun "Rij al oet wagen, wagen veel ouder is en
dagteekent van het vertrek der Fransche bezetting in 1678.

7 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Beantwoording van vragen.
No. 339. J. Heynen. Maastr. Het bedoelde boek van Welters is bij mijn kennis
verkocht. Nog weet ik een te koop voor f 6.—. Het zijn echter de beide deelen.
No. 340. L. v. d. H. S. — Het door U gezonden lied gaat over de onbillijkheid der
Grondwet vóór 1848, toen er volgens haar nog geen vrijheid van godsdienst was, en de
Staat daarin zijn neus moest steken. Onder Koning Willem II veranderde dat eerst en
kreeg onze Godsdienst zijn eigen beheer. Het lied geeselt dus de tegenstanders van
ons geloof, en die van den Koning of het constitutioneel gezag, wier ideeën nog in de
Grondwet van 1815 maar al te zeer werden gehuldigd.
No. 341. M. Sm. Roeerm. — Over Jan van Roermond, schilder, kunt U iets vinden in den
allereersten jaargang van "De Maasgouw". Hij was een vriend van Willem van Venlo,
destijds (15e eeuw) pr. schrijver aldaar. Maar m.i, is 't niet noodig voor deze
opzoeking veel moeite te doen of kosten te maken, daar J. v. R. in 't geheel geene
beroemdheid was. Wat betreft Uwe geschiedkundige vragen, moet ik U vooreerst
opmerken. dat ze zuiver Vaderl. historisch zijn. De geschiedenis van Nederland en
zijne provinciën kunnen wij in een Nieuwsblad, zoo moeilijk bescrhrijven, omdat
daarvoor, wil men tenminste uwe vragen behoorlijk behandelen, te veel plaatsruimte
noodig is. Maar neem U een groote Vaderl. gesch. of sta eene voll. Encyclop. open, en
U vindt over deze vorsten wat U hebben moet. Omdat wij echter vermoeden, dat U abonné
is van de L.K., willen wij U zoo wel even mededeelen kortheidshalve, dat Philips II
in 1598 vrede sloot met Fr. Dat zult u wel weten Hij zag absoluut geen kans om de
Nederl. tot onderwerping te brengen, weshalve hij ze maar aan zijn schoonzoon Albr.
van Oostenr. afstond, welke vost overigens in ons land niet goed gezien was.
Ondertusschen behaalde Prins Maurits nog al over, winningen, daar hij zich in
hoofdzaak bezig hield met de gevecht-acties. Eenigen tijd later kwamen de zonen van
Prins Willem wel is waar niet als graven aan het bewind, maar toch als stadhouder der
meeste Nederl. provinciën. Toen Pr. Maurits in 1625 overleed en geen wettige kinderen
naliet kozen de Staten van Holland Utrecht, Zeeland, Gelderland en Overijsel zijn
broeder Fred. Hendr. tot Stadhouder, waarna A. v. O. niet meer als Hertog verscheen
No. 342. H. Strengers. Heeze. — Uwe vraag wordt behandeld in de Nieuwe Eeuw, waarin
wij voor N. Br. en verder de folklore geregeld eene beurt geven, Omdat zij ook valt
buiten het kader der prov. Limburg.
No. 343. A. G. te M. Een mooi Chroniek van Maastricht vindt U in den 1en Jaargang van
de Maasgouw. Deze zult U te Maastricht nog wel kunnen ter inzage hebben.
No. 344. W. H. R. Jacob Rosé van Soest was volgens Sivré te Roermond beul of
scherprechter in de 16e of 17e eeuw.
No. 345. H. H. te M. — Het lijstje Maastr. spreekwoorden, dat U mij zendt, en volgens
U door wijlen Franquinet werd samengesteld, bevat nochtans zéér vele, die absoluut
geen loc. Maastr. spreekwijzen zijn, en die ook in de Nederl. taal voorkomen. Zoodat
wij daarvan geen vermelding kunnen maken.
No. 346. G. te R. — Ja. dat is ook zoo. In Limb. bestaan vele tooneelgez. En alle
geven allerhande stukken, omdat de tooneelspeelk. in de laatste jaren groote
vorderingen maakte ook, in Limb. Wat die beteekenis der stukken betreft, daarin heeft
u abuis. Vooreerst is eene opera (van 't Ital. "Opera"=kunstwerk) een zangspel of
muzikaal drama. Eene Opéra comique is eene vroolijke, met gesproken, dialoog
afgewisselde opéra. Een op-ra bouffe is een kluchtzangspel. Een operette is een klein
zangspel (Ital. "operetta.")
No. 347. A. D. te Roerm. — Waarom men zegt in deze buurt "ei glaiske lager"? Dit
"lager" behoort bij "lagerbier". Deze naam is afkomstig uit het bierland bij
uitnemendheid, n.l. Duitschl. Men heeft winterbier of versch bier, en zomer- of
lagerbier. In Beieren — zoo vernamen wij meer malen van hop- en gerstkooplieden uit
die streek — wordt alleen in het koude jaargetijde gebrouwen. Een deel van het
brouwsel wordt gedurende de wintermaanden verbruikt; nadat het slechts kort in de
vaten heeft gelegen, dat is het winter- of versch bier. Het andere deel, waarvoor
meer mout en hop wordt gebruikt, wordt in koele bierkelders opgelegd tot aan de
zomermaanden. De kelders heeten "Lagerkeller" en het bier Lagerbier of zomer-bier.
No. 348. G. B. te M. — O, dat is nog lang niet zeker. Ik heb oude papieren van 15e en
16e eeuw, waarop men alles duidelijk, zonder loup lezen kan. Maar ik ook heb
onleesbare. Zoo behoeft Uw dubieus woord niet "moreaan" te zijn, zooals U
veronderstelt. Immers in de Oud-Holl. liederen, waravan velen in Limb. nog
afschriften hebben, werden door de Spanjaarden "Maranen" genoemd; "Maraan" is
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eigenlijk Moor. Of nog beter, de Spanjaarden bedoelden met 't scheldwoord "Mareanen"
de gedoopte Mooren en Joden, die in het geheim hun ouden godsdienst getrouw bleven.
De Nederlanders leerden het woord door de Spanjaarden kennen, en pasten het op dezen
toe.
No. 349. P. K. te M. — Het is misschien mosterd na de maaltijd. Maar uwe vraag was
zoeK geraakt. Vanwaar witte en groene voor den Donderdag vóór Paschen? Er zijn
meerdere lezingen Eenige spreken van Witte Donderdag, omdat volgens hen Jezus op
dezen dag de voeten der jongere apostelen heeft gewasschen, of helder rein en wit
gemaakt. Anderen beweren, dat Witte Donderdag er aan herinnert dat de boetelingen der
eerste Christenkerk op dien dag van hunne zonden werden vrijgesproken en daardoor ook
rein of wit werden als de leliën. Weer anderen schrijven dien naam toe aan de
gewoonte van het uitdeelen van wit brood op dezen dag wat vooral nog in Frankrijk
lang in gebruik bleef.
Wat Groene betreft, hiervoor is men 't ook nog niet eens. Bilderdijk verklaart, dat
de naam Groene Donderdag afstamt van de versiering der kerken met groen, en hij voegt
erbij, dat het op dien dag in Duitschland eene gewoonte is groen moes te eten, al
moesten 't ook brandnetels zijn. Vergel. hiermede het vroegere gebruik in de omgeving
van Weert om dien dag eene aparte soep te eten, en wel eene, die bestond uit twaalf
soorten groenten. Men noemde ze toen discipelen- ook al apostelen-soep. Wie op dien
middag het eerste den lepel in den soepkom steekt, wordt Judas geheeten. De
Latijnsche benaming is Dies veridium.
Misschien dateert die Groene-Donderdag uit de oudste eeuwen, want het was op dezen
dag, dat men, in navolging van de Joden in Palestina de eerste veldvruchten en
kruiden den Heere toebracht en offerde. Wie zal het zeggen? Mogelijk is er nog wel
eene veronderstelling aan vast te knoopen, die ook gewettigd is, hoewel wij haar voor
een betere geven. Maar kan er ook niet inliggen de gedachtenis van den altoos
levenden, dus den altijd "groenenden" Jezus?
7 april 1923 Schommel-, Wiege en Minneliedjes. XCV.
Er bestaan zeer veel Schommel-liedjes, hoewel 16 in onze provincie Limburg niet
algemeen in gebruik zijn. Er zijn zelfs plaatsen, waar nr.en "**• Schommel-spel maar
sober of zelden ziet of hoort. Toch kwamen wij vóór eenige jaren 'oevalüg te Venlo
een aantal spelende kindtron waarvan er enkelen (tv»ee en twee) een jerde kind op de
samengevouwen handen had- J<m zitten, terwijl zü (het kind schommelend) tongen;
Kelfke, kelfke, weie, Den hielen daag, Den halven daag, Door die zoete weie, Zoolang
als het kelfke weie maag; Is het vêt, dan geit het mei, Is et mager, dan blief 't in
de wei; Gèf kies, gèf broad. Gèf einen dikke vette stoet. Ik vermeen, dat zij dat
Schommelen toen "va» fen'* noemden. N Neg vind ik in mijne oude aanteekeningen een Er
staat echter niet bij vurmeld. of ik dit in Limburg of Noord-Brabant ee»s bij 't
schommelen op de vastgehouden handen «of in eene schommel (in Limburg op vele Waotsen
..sjógkel"' genetten) heb gehoord. Ket luidde: Pietje liet eens zijn paardje beslaan;
En ljet het naar hooge bergen toe gaan, Hooge bergen, diepe dalen, Die zeggen, dat
Pietje sterven zal* Sterft Pietje, dan is hij dood. Wij zullen hem begraven op
roosjes rood; Roosjes zijn geen leliën, Leliën zijn geen pompeliën, Pompeliën zijn
«oen Zoetemans-kruid, Hotte, ma totte. mijn liedje is uit. De maaier. De kraaier,
Juffrouw bijeft er eens uit te gaan. Dat er een ander in zitten kan gaan; Dat zal
zijn, Rozemarijn, Dat zal (naam van een ander kind) zijn. «et zijn alle eenvoudige,
maar toch veeüzeg«mde. rijmpjes. Niet minder teekenend, ofscr.oon ?*"**.. zijn de
lieve "Wiegeliedjes". Hoe beperkt ?f ruimte (d.i, de noten- en u>uenbewegiri*j ook j?
oM wezen, toch zjt er een schat van klanken . • niet te vergeten de sprekende en
rytnnusctie Toeging der kinderwieg. En de zorgen der moe- Èr klinken er eveneens vol
liefde in door; een '•-al der meest bekende Limburgsche wiege- QJ6s zijn de volgende.
1. Slaóp, kindje, slaóp, Die vader heuit ei sjaóp, Die mooder heuit de bontje koe,
Doot mer gauw dien uigskes toe, Slaóp, kindje, slaóp, 4» Slaóp. kinneke, slaóp, Daó
boete lóp ei schaóp; Dat het zoo'n witte vötjes. Het drinkt die melk zoo zötjes, Het
hèt zoo'n witte wol, wol, wol. En 't drinkt zien buukske vol. (Te Venlo gehoord.) 3.
Bom. bam, beiere, De koster los gen eiere, Wat lös he dan? Spek in de pan, O. dai
lekkere koster Jan! (idem.) *-• een pendant van de Wiegeliedjes mogen «ooemd worden
de zoogenaamde rij-, hop- of Jjmeijédjes, waarvan er in onze provincie ook "•wrdere
bestaan. Sito dBr aardiBstc hoorden wij voorheen te Jöddere, jöddere, metile Pastoor
zout (zat) op 't veule. De koster oppe bontje kou (koe) Die reeje naó de meule toe,
Al urn e maauwer ( » malder) wikke. Waat zal det pairdje sjhkke. Al urn e maauwer
haver, Waat zal det pairdie drave. Hop, hup, hop! Pairdje in galop! Dat paardj erijden op de knieën van vader, «rootvader of grooteren broer, küinkt te Venlo **
'olgt: Hup. pairdje, meule, De keuster zit op 't veule. Pastoër ut op tic bonte koe,
Zoë rieje we nao de meule toë, Hup. hup. pairdje draf. Morgen is 't Zondag. Dan kome
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die Hiëre, Mèt die bonte kliere. Dan kome die vrouwe, Mèt die bonte mouwe. Dan kump
den akkerman, Mit zien peerdje achteran Hup, hup, peerdje draf, Morgen is het Zondag!
No* een nit Sittard: Hot. hot, pairdie Kölle op en airtla Kölle op en asse-noot Mörge
is et kindje groot. »dt", ac zoogenaamde liefde- of minneliederen ö»in«f mee«tafl de
üefda in 't algemeen. Ten *>itin»v üaar ve,e tel£Sten te oordcelen, slaat het
aijJ.,rlleg.niet altijd terug op persoonJ'ike liefde he6r lit Vaals werden ons laatst
door den Mertens de volgende toegezonden: *•-" et floeppet der Doe'res. p en e fong,
a ze freie * • Jong met sfn* leefste, Chrestingsche Mo* in , gedeeie. -*er Doe res,
mer Doe'res, wat fengst Doe rm A. mar a, (bis) *-» ai da, la di da, ladideidom.
ladjdeidom. Dowe e St. Jokebschtro's. an dai piffekomn. 0 Betzt die ou, die
kerremesjenn. ir-. en sjpailt de op de tromp •"aflihe. has te Thies le'il, de han ich
jj Zafferoe'n. * welle fOr os, aesamme doe'e en maeheu VtrßTl enXe kro'em, enn fer de
zesamme sönt, de haut fer ») noch geen huu's a setze fer os, en e wollefkörof en
kikke boyyen eroes. ÖU-tLo**? Zuidelijke nabwen, vlak aan de grens hoerde ik eens op
eene zeer lieflijke melodie, het onderstaande ..Minneliede'* zingen door een
niensimeisj»-. Ik zap Cecilia komen langs eenen waterkant, Ik za,g Cecilia komen met
bloemekens in haar hund, Zij zag naar haren herder, Den herder Ftoriaan, Die ook zijn
schaapjes weide Langs dezelfde baan. Cecilia ging zingen, Haar hert docht haar
t'ontspringen Dit hoorde haren herder Hij kwam bij haar terstond En kuste zi|n
Cecilia Aan haren rooden mond. Enkele minneliedjes worden tegenwoordig in Limburg (ad
zijn 't niet speciaal provinciale liederen» vrij vee» gezongen door «root en klein om
der wille der aanminnige en lieflijk klinkend.» melodie, n.J; Van twee
Koningskinderen* Het waren twee conincs-kinderen Sy hadden mal Ander soo lief, Sy
oonden byeen niet comen. Het water was veel te diep. Waat deed sy? Sy stac op drie
keersen. Als savonts het dageijcht sonc, Och holste couit, swemter over Dat deed
conincs sone. was jonc. enz. enz. fien liedje van een meisje en een schipper. Een
meisje ging wandlen des morgens aan Een bootje, dat vlagde, lei ree lei ree; En
straks was de vriendelijke schipper ter hand, Di» sprak er: Schoon kind, wilt gij
mee, mee, •* t v j . . mee, (bis.) t is het rechte getij om te varen Nu de morgen-zon
glanst op de baren Grijp moeit dan, schoon kind, en vaar meê (bis.)
14 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Volksliederen. XCVI.
Tot de minneliedjes, waarvan wij ih Jo*ê vorige bijdrage spraken, en er nos* h^l J|lueer aandoenlijker uit Grootmoederstijd ht- J**n. kunnen we ook de zoogenaamde
,Af« :' leekenen. Het laatste volgde gej^ölijk o_> 't eerste», wanneer vroeger onze
jonrj 4» die soldaatje moesten gaan spelen, na hun -"dl-Uig nummer te hebben
getrokken, en s-a--7}As te samen zaten in he* huis van hun zoet«"--jAls dan
gezamenlijk, en dit gobeurde ook, als j", adspirant-recruut in eene herberg zijne aan
t*dene had zit/ten. hot geheele kameraden-kooi rif, et:? D'-*t gerstennat op erg
reerende en slepcn*-Jze had gezongen: Karel beminde Rosa ceder. I tU v . enz- enz.
enz. het refrein: En zoo juichte hem de echo nal Rosa! Ro o-o-o-o-osa. .f1, klonk het
tot tranen smeltende afscheidslied | *** slot na: Vaarwel, vaarwel mijn zoetelief,
Ik kan niet lang meer blijven, enz. enz. «enz. , *arna als slotrefrein dan gewoonlijk
klonk, dat --noest gaan dienen voor: - ..Zijn dierbaar Vaderland!" een hebben wij die
gezelschappen meer dan | tljT* bijgewoond en die liederen, bestaande uit! Diprt nge
coupletten, vaak hooren aizmgen waar Ma- 80ms meer dan een uur t*-ids neenS'nï- janar
wij verzekeren u, het duurde ons nooit te hni' als *n zoo'u met tientallen gevulde
gelag«eti eenstemmig. en uit volle borst*, iv allen klonioUd' het oP,recnt gcnieende
naiëve lied on«oe AUen zon£en mee» to* het laatste refrein Wi»en hef' ging Se<amoDliJk en onder prettig ge h.« ?aar de enkete ko<ifiehuizen alleen, waar oj1
W^ieidslied betrekking kon hebben op een "Wh e belan?nebbeï»de en dan ook aanwezige
ken chc>one- Vechlen kend* men er niet, vloeit» \ no« voel minder en het uitslaan van
onzedikastc l-in !t ?eheel n-®*- Wani dan was er óf de Ben k-' 6t de betreffende
huisvader als de kippoer*' "^ menschéi wisten toen niet beter dan een« J? doen", en
dan hoort men nu nog w*»l •»dPi*-t-en in vele oPzichteil — v.ab tenminste het als J
eeha,,e betreft — zoo voorbeeldigen tijd, Ve'ir Psr,-ode van de achterlijken en
dompers - >ordeelen. Aan dezulken willen wij dan een <rui 7?n, term fot antwoord
richten "Honni soit Wi*^1 y nens«"- het -J komen nu aan eene soort van parodie van
j ..minnelied" en dat is het .spotlied" 2Ulk« -1?* er zijn altijd menschen geweest
die  e uitingen ook weer in het belachelijke «riston '1-anri<-.kken. en snaken oP dat
gebied vormden aller al m &Pot'pnde rijmen, ni was 't dan ook meest. j--»aar ter
wille van scherts en jolijt. Kr* onkele dorpen in ons Limburg aan de lïelg. ipjjf'
ealegen. hoorden wij weleens zingen het neaje van
•*, Jantje, gij moet er gij naar
huis toe gaan, "•v vrouwken dat is ziek 1 Js zij ziek, dan blijft zij ziek 2 -,•« is
voor Jantje geen verdriet! Een aar huis en 8a ik niet ' fbis) ••oemt "u201"
ZuldeliJke broeders, de heer Peeters, '•'•.je st vo,£end kwezel-liedeke ook oen spot#244

203

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

12965

12970

12975

12980

12985

12990

12995

13000

13005

13010

13015

13020

13025

Zeg, kwezeltje, wilt gij dansen . Ik zal u geven een hm. Neen, zei dat kwezeltje, Ik
heb geen dansens-zin. Ik kan niet dansen, Ik mag niet dansen, Dansen is onze regel
niet, Begijntjes en kwezels dansen niet. MaLhet "ö couplet biedt hij t kwezeltje 'n
ei aan In h * neemt zij niet aan. "-ÏU.U. e 3e cP"PIet een Paard; 4e couplet een . 5e
couplet • Zeg, kwezeltje wilt gij dansen l Ik zal u geven een man 1 Ja, zei dat
kwezeltje, 'k Zal doen al wat jk kan. Ik kan wel dansen, Ik mag wel dansen, Dansen is
onze regel wel. Begijntjes en kwezels dansen wel J üo^-4laten wij volSen .-het
gezelschapslied". Sc«erL getuJgt meestal van luim en vroolijke Vtorr,f' *?)nder
eenige geveinsde bedoeling En Partijti ljk hoon men '* daarom in huiselijke "WJ ')e6;
na bruiloftsmalen, bij gezelligo verte-' '«eken?11 gezelsthapspotten (dit potten met
de beste \. • vun vergaarde bijdragen boetegelden, 2Ü z?,*^nu,diverse ateliers of
werkplaatsen,' enz. •^itoni *nSi overal i« 't beschaafde binnen- en **«Ut nwd bekend
en in druk gebruik. Wfe onzer SoUnrAb ,• Ult zljn JeuSd' als hij ook al eens bij een
Mon,.ie- ol PartiJtje mocht aanzitten, het "Van \7 ,Z)en koe"; het "Al wie in
Januari gebo|j >s staat op enz." ons i-^eer J* Heynen uit MAASTRICHT deelde "•Oertijd
mede het gezelschapslied: De boom aan de groena heide. flat begon met .En aan dien boom daar was een tak, Een sjeunder tak, een lieflijke tak, Fteir v? tak
was aan dien üoom. * De boom stond aan groen heide, En bleut zeer sjeun 1
"leelrt1.116*1 bestaat uit 9 verzen. Maar de Heer H. *Owl ons niet mede, waar het in
Limburg ge(. vm wordt. en tweede lied des heer» H. is: le co,f^Uken'heur"ien* zeid
mlënen haan. uPi. Ja, wend ich dan einen haan had, Dan mos iech ouch ein geis haan i
ft" w»Rßeldt waggel, zoo heismem geis, Ir- Keukeij-heur-ien, zeid mienen haan, Hei!
boe bis toe, mie klem hinneke Het ti.. Daan? (bis). 6-m. a S'oeit aan tot 8
coupletten of beurtzan- Kta *eniee dorpen van Zuid-Westel. Limburg Ifie- y nog het
volgende gezelschapsliedje, want,teïidï_rKer-cns en meisJes Aoor een of andere om.
a&1" br d in &rooten Setale een tijdlang bij el- Laatsfc voer ik over zee, zee, zee,
kaatst voer ik over (hier mag (op boete) f een "zee" gezegd worden, maar aüen houden
op). • Laatst voer ik over de zee, zee, zee, voer ik over zee t *' met een zilvren
schepeke schepeke ü1 met een zilvren schepeke j 0 CIÏ t schepeke brak in twee. WDaar zat eenen uil en spon, spon, spon, "aar zat eenen uil en . aar zat eenen uil en
spon, spon, spon. . atlr zat eenen uil en spon. aJ oP een zilvren wieltje, faladeija,
wieletje *** Op een zilvren wieletje, waar hij zijn kosj mêe won. Dan komt er nog een
couplet over hanetjes, over de meid, die het huis keerde, de vrouw, diden brand in de
hand nam, en de meid, die' een gevonden penning mocht behouden. Nog hoorde ik in 't
noorden onzer provincie eens het volgende gezeischaps-liedje "op de melodie ' van "Ai
wie in Januari geboren is staat op i le coupl. _ Kwam laatst eens in Klein-Amster._.
dam, Draai om! En 'k meende dat 'k in den hemel kwam Draai om 1 'k kwam laatst eens
in Klein-Amsterdam En 'k meende, dat 'k in den hemel kwam, Draai om, draai om, draai
om, Draai om, draai om, draai om, Daarna volgen op dezelfde wijze coupletten met*
drie maagdekens, die waren gekleed in witte satijn, gebloemd katoen, eu die bespot
worden om hare wstad.Khe madammokens>-mar.ieren ', ter. wijl het laattete couplet
hulde.brengt aan de "boerinnekens", die er dan toch maar de kroonsaannen.
18 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen.)
No. XV. (Lange antw.) — W. V. te R. vraagt het volgende: U schreef laatst over een
Jan van Roermond en een Willem van Venlo, enz. uit de 15e eeuw. Maar hadden die
menschen dan geen anders familienamen?
Antw. — Neen, andere namen hadden zij niet. De algemeene instelling der familienaam
dateert van veel later. Zoo is 't b.v niet onmogelijk zelfs, dat uw overgrootvader
nog Janus of Kobus van R. geheeten heeft. Wel hadden de aanzienlijkste famiiën al
vroeger hunne familienamen. Maar tot het begin der 19e eeuw heerschte er op dit punt
nog groote ordeloosheid en willekeur. Velen hadden van geslacht tot geslacht
voortgeplante namen, doch deze werden niet zelden willekeurig gewijzigd of door
andere vervangen, en anderen weer bezaten in het geheel geen familienaam. Hierin werd
eerst voor goed verandering gebracht in den Franschen tijd. Bij decreet van 18 Aug.
1811 werd bepaald: 1e dat wie nog geen vasten voornaam of familienaam had, dien moest
aannemen binnen tien jaar; 2e dat men geen plaatsnaam als familienaam aannemen mocht,
maar zoodanigen naam wel mocht behouden als men den al lang had gevoerd; 3e dat de
naam door den vader (of bij ontstentenis, door den grootvader van vaderszijde)
aangenomen, door al de kinderen moest worden gedragen. Daar dit decreet binnen den
bepaalden tijd nog niet tot volledige uitvoering gekomen was, werd bij decreet van 17
Mei 1813 de termijn tot 1 Januari 1814. verlengd. Als gevolg van de staatkundige
omwentelingen kon er niet op gelet worden, of het genoemde bevel thans werd
uitgevoerd. En zelfs 11 jaren later was men nog niet klaar ermee. Om echter thans een
eind aan die verwarring te maken, werd op 8 November 1825 door koning Willem I het
besluit uitgevaardigd, dat ieder, die nog geen familienaam had, binnen 6 maanden een
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vasten naam moest kiezen. Van dien tijd af is de zaak vrijwijl in orde gekomen.
No. XVI. Mar. L. te M. — Ich gaif dao de brui van; Lai geit om zerp; hai is in den
aap gelogeerd. — Alle drie de zegswijzen zijn niet speciaal Limb. mejuffrouw. Maar ik
durf niet onbeleefd zijn tegenover U, en zal U uitlegging geven: de eerste
uitdrukking moest eigenlijk luiden; de brui aan iets geven. Het woord brui, thans
niet meer in gebruik, beteekent stoot of duw, dus de geheele uitdrukking iets van
zich duwen, of er niets mede te maken willen hebben.
In de oudste tijden was de zeep nog al duur, en niet door iedereen dus gebruikt. Men
wilde dat de kostbaarste zeep bestond in Jeruzalem, en 't heette, dat in den tijd der
Kruisvaarders de strijdende pelgrims in hoofdzaak daarvoor naar het Heilige land
voeren. Daar echter deze tochten met vele gevaren gepaard gingen, omdat Jeruzalem in
handen der Turken was, kwamen vele Kruisvaders nooit meer terug, maar lieten daar hun
leven. Vandaar dat "om zeep gaan" de beteekenis kreeg van omkomen of het leven
verliezen.
Een aap is een grillig, snaaksch, ondeugend beest, altijd er op uit iemand beet te
nemen. Kiest dus een herbergier een aap tot uithangteeken, dan zullen vermoedelijk
zijne gasten voor hun pleizier uit zijn, en niet te veel voor hun geld krijgen. Ze
zijn in zulk hotel dan "in den aap gelogeerd."
[No. 350.] H. onderw. te V. — Ja, verzamelingen van stukken, gewisseld tusschen twee
staten, worden gedrukt en door die Regeeringen bewaard. Zoo is het Blue book of
Blauwboek de naam der Engelsche stukken, waarin verslagen van de diplomatische
onderhandelingen, rapporten over bepaalde onderwerpen, nota's enz. zijn opgenomen met
de bestemming om door de regeering aan 't parlement te worden overgelegd. Zij
verschijnen in een blauwen omslag. In Duitschland heeft men Witboeken met een witten
omslag, in Italië heeft groene boeken enz.
No. 351. H. B. kweekel. S. — dat s.s.t.t of S T is op briefadressen eene afkorting
van "Salvo titulo," d.i. met voorbehoud of zonder nadeel des titels, zonder schade
van rang en titel. Als u zoo'n enveloppe, hebt ontvangen, zal vermoedelijk Uw titel
wel weggelaten zijn.
No. 352. W. S. R. — Dat geloof ik niet. Ik heb er tenminste nooit op gelet, of in
onze provincie Limburg de mannen allen hun kleeren van links naar rechts toeknoopen
en de Limb. vrouwen omgekeerd doen. Ik zou denken, dat 't eenvoudig eene eenmaal
aangenomen gewoonte is. Eene beteekenis uit ons volksleven, zie ik er niet in.
No. 353. G. Stud. R. — In Limburg hoor ik zoo wel de een als de andere uitdrukking.
Benul is eene vervorming van belul, stam van belullen is bepraten, overtuigen. Geen
benul of belul van iets hebben beteekent dus: geen begrip van iets hebben.
21 april 1923 Verhalende-, Sprookjes- en Historische Liederen. XCVII.
Den gang volgende der liederen-historie ons door den bekwamen schrijver dr Schrijnen
in zijn voortreffelijk boek over Nederlandsche Volkskunde als leiddraad aangeven,
komen wij tot enkele 'Jitv et-e-. waarvan de beteekenls. alsmede de ._»o_riüK door d*
Limburger» niet op groote I y^rie g pry, wordt gesteld Altjhans slechts jj**ie ervan
komen ais witte raven, hier oi daar z&_.iï.Xew*8t te voorschijn. We bedoelen hoofdJz81 il* "het verhalende lied". Deze groep wordt (ormd, door romancen, oorspronkelijk
gedanste Jjr'&d-n, lange minneliederen, en nog meer an,j/o Reb-urtenissen. Ex wordt
als voorbeeïd voor afdeeling of rangschikking genoemd het vrijuit r^n^en bekend:
Halewijn-lied, vermoedelijk v«e) ije eeuw. en dat vooral nog in Belgiö j^ wordt
gehoord, en waaruit opkijkt eene *_t &1* liefdesbetrekking tusschen waiergeest <-k k
Bllng- "" Naax men zegt« zou deze bailade T Mr in Limburg _Jjn gezongenen wel in
tirèj. 6vtHd« categorie wordt door -enigen nog üe. lied der "drie
Koningsdochters'; \V«J'aa "Cienoveva van Brabant"; dat vaa "liet _,TWBeisie", wat ook
nog in Limburg algemeen zwm^g u. * o "" Aan den oever van een snellen vliet enz. enz.
enz. fl^ïder bestaan er een groot aantal lange li«i- u» dia aanvangen met: Daar was
er een... enz. o» Haar ging.... enz. o' Daar kwamen eens.... enz, v ]!f deze
behooren lot de "verhalende liederen" jt £J** meeste hiervan echter klinkt een
Sprook- Hoej^r» zoodat nauw verwant aan het cerstgc houj ?*• ««tiet Sprookjeslied",
waarvan de in»._n»j_. Srijpeljjkerwijze berijmde ol getoonzette zija. • vaaKUZouden
hieraan willen vastknoopen ook de den..* processie'» gezongen en berijmde legenWe..;,?.^-en. Maar wij zullen die bespreken bij de Wat Hl* o* kerkliedoren. staan , •
»sprüokje-4iedénen" b-treft, zoo b.-*oUden iervaa ook vele uit de dieren-verhalen. We
.r ta* de jaargangen van "Volkskunde"' _ü_ itunnen opnoemen, o.m. over den uil, e^
**9r, dé kikvorsch, het schaapje, de koekoek 2^ «iaar voor den Umburgschen
Volkszauger 2e |(o w vrijwel vreemdelingen zijn, of men zou *ene lot aaar nog ergens
moeten hooren door 1-rlc^06^'» die bi^ nare kin<ieren rustig zit te heeft voor den
Limburger nu nog oU-. vaardc> althans dichterlijke waarde het tee,. ""istorische
Jied". We kennen er wel, da- Ho., de uit onze vroegeie eeuwen, maar ze ziju l_e
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DoPUlair kunnen worden. Daar is b.v. een £euw_ch lied getiteld: *<_'uur bübsck new
hedt van dem Edlen Fürsten V'anÊ* GeJre' Ck>xe, Berge, etc. In der Melodie' wïodl,"
iak Ludwi« uu Ungarn" bevattende 13 Nede-i in dat 00k destiJds door medetrekxeude
*Bari . <jers werd gezongen op de Heiligdomsj£l te Aken. (ook . |-w»e<re betrekking
hebbende op Sittard t_tej '.^««"iwsch) van 12 verzen droeg denzelfden %. Ep
odv's .«Es vloehein klein Wald vogellyn" ijüin uop Sittard doelende, droeg het
opschrift: *Uurt hubscn nye Liedt van der Schlatht vor d*f ll.eijB^lieit vn Jhar 250
oP Paschavent, in «vn J^odie: "Och wilt gi| horen ein nüwes lied, No* fur Münster W
g-scheit." *erd- als roUiedie in 1665 vooral op de o- dr_f- .n Limburg gezongen,
onder vertöoning ui«k de verschillende phasen: den schromelrjksn brandt van
Rurtnonde. ** Couplet. Oen een ew derstigsten van Mey voor noen bij elleff uren. *agt
men het vier als op de hoy *ro blixein wolekon vueren; "e windt die dreeffse naer de
stad-, Jjotwelck Rurmonde heeft bevat doen dit cruaet besueren. ^' dit aanvangscouplet wordt echter eene fout let de Rifciein was oorzaak van dien **•_. h branU tó
in 1665, dje drie .^ot h sad in asch le«de. maar een geweer- v ongelukkig in een
stroodak terecht • Ook rd steens cude mededeelinger., een 116 ü-n^? iJ/cd K^ons6ll in
16*1 op het beleg en ftle. <uue van het Ueuneper Huis, op "de ütem».o Keyser, Edel
Heere". le *B couplet was: Uij'stert toe met verlangen, Hoort dit Lied* sonder abuys;
Hoe dat het «1 is vergangen, Voor dat steroke Genniper huys Pat sal men u hier doen
vermaen, Hoe dat het met haer is gegaen, Dus blijft een weinigh stille staen. ervan
hebben wij 18 coupletten. *a on ook ni_7* Bchoolja-«n hoorden wij hier en daar
SJ*,**! «Ns opklinken een kinderrijm, dat ?a<-erru oest als BPot^nJ historisch
volkslied, en 6 iandfl u den FraDBcben tijd, die overal hier ";,ak< _roP ons volk een
diepen indruk had ge**• Ket klonk: r-Ra-aplan, ra_ap_an. rataplanl Zij h omen o^6
'eelijke Franschen weer aan, 'nebben geen kousen en schoenen meer aan, rataplan,
rataplan! }iêö|et een verhalend, veel minder een historisch 'iett iu^ wü erßenß
vonden staan, was het *er_ -5.7É0' Beniße jaren door J. M. Janssen 11 Sedioht, met
titel: Volkslied op Vlodrop-Station. Iw.^tftwas eenvoudig een loflied. Of het veel en
gezongen is geworden betwijfelen wij sterk, voMi_... _nke'e coupletten in het geheel
niet oni nst_itjk waren. historisch lied in Limburg was ook het, Maa •nededeeling, in
't laats* der 18e eeuw in " ^cht nog al veel gezongen: CW sur I'arrivée des Fran.ais
è, Maestricht. . Air: Des Marsea_lolSie couplet. V temps heureux! Destin propioel }^
ciel a comblé nos souhaits, ' Que tont se réjouisse, Cet heureux jour nous rend
francais! (bis) "? siècle dor vient te renaitre, « «omme a repris ses premiors
droits, U-sormals sous d'égales loix jouirons dun nouvel être, ciel enfin nous donne
la paix, la libertó ohantez iermes et vieux sa suprème boaté. Te Oirsbeck wend voor
vele jaren eens het volgende liedje (historisch) door de inwoners nog al vaak
opgedreoind. De Brabantsche Patriotten uit 1789. , No. 1. Wat hoort men alle daegen i
Te Bi ___selt op den grooten jnarokt? Men hoort de tromme slagen, Men gaet daer mooi
aen 't werk: Sa borgers komt van allen kant. Wij geven galt en goit contant, En gij
zult ontvangen, Een schoon kleed charmant. Enz. enz. enz. Wij vonden de coupletten
typisch genoeg z* alla te vermelden, ware er niet enkele rijmen tussahen, die wij
onzen lezers door de platte banaliteit, niet wenschen op tic disschen. Te Ëckelrade
werd voorheen een historisch liedje van de Frar_sche Revolutie gezongen, bestaande
uit de volgende twee strophen. Wat hoort men ziegten en klaegeil Van menig Christen
mensch, In dees bedroefde oorlogsdagen Om de vervolging en tegenspoed, Hoe dat men
wordt verdrukt, En zuyver uytgeplukt, Door de Fransche wet, Het is ons ongeluk. Maer
wij moeten nojr wat zwijgen, Daer den dag noch niot belder is. Wij zullen onze beurt
wel krijgen, Door Gods hulp, gelooft het gewis. Of zullen wij voor-afin, Moeten op de
baen Met de Fransche Natie gaenï Ook werd daar nog (te Eekerrade) een historisch Ued
gezongen in 1793: Van de Stad Luxenborgw Het is eene samenspraak tusschen "De
Franschman" en "De Stad" en bevat 9 lange coupletten. De Eckelraders schijnen
inderdaad menschen van poëzie te zijn geweesV daar wij ten overvloede nog vinden een
politiek of historisch lied op "De Vrede met Engeland", waarvan de eerste strophe
luidt: (van de 7)., Engelant, ik kom U vraegen Ik bemin uw principaal, Siet wie u
komt draegen. Uit, het fransch NationaeL Die my heeft de macht gegeven, Om L' te
vraegen 't laetsUs woord, Met een kort on een goed aceoord, Om met U in vrede te
leven; Want gy de leste syt. Die ons vrijheid bestrijdt Segt my, segt my uit reoht«e
min Of gy het syt van Sin. • Een zeldzaam (liedje werd nog (als historisch lied)
gezongen algemeen in Maastricht, waarin de eerste verjaardag van 't ontzet van 't
beleg van 179 S 'werd bezongen: . A .'occasion du Premier Anniversaire de la
délivrance de la ville de Maestricht Le 3 Mars 1794 He. eerste couplet klonk op de
melodie: Hymne des Marscilloie: Chers Mastrequois, dans $a furie. Quel sort affreux
vous préparort Des Carmagnoles la horde impie, Oui dans vos murs vous bombardoik a
leur approche on tremblo, on frissonne, Dégoutans du sang de leur Rol, Ces monstres
sans foi nu loi, Ne feront donc gr&ce a personne Paisibles Citoyens, Vous disiez dans
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vos coeurs: Oh Ciel! o Ciel I de nos foyers Détourne ces malheurs! De mooie liederenpoësie bestaat uit 26 zeer interessante coupletten, elk couplet te zingen op eene
andere, aangegeven, melodie.
P.S. Een keurig oud lied voor Limb. Volkszang (ook historisch) werd ons onlangs ter inzage
gezonden door den heer L. v. d. H. te Sitt. — Daar de heer v. d. H. ons het lied terugvroeg,
konden wij van den inhoud geen vermelding maken tot onzen spijt.
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24 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen.)
No. 390. S. te Rm. — Over het historisch gedeelte en stamreeks der adell. familie
Ruys de Beerenbrouck, kunt U alles vinden in Nederland's Adelboek jaargang 1916.
In de ridderschap van Limburg werd de familie benoemd 16 Februari 1816, en in die van
hertogdom Limburg, 3 Mei 1842. Dit schreef ik U af uit Nederl. Adelboek 1922. Daarin
staat ook nog het "wapen" verklaard met de wapenspreuk, enz.
Stelt U er prijs op het historisch gedeelte te lezen, of alles te hebben wat op deze
oude en achtenswaardige familie in voornoemd boek staat, schrijf u dan nog maar even.
No. 391. G. H. te H. — U schijnt hem in 't geheel niet te kennen. De Heer H. te
Doenrade is een zeer bekwaam historicus, altijd even bescheiden en mededeelzaam. Wij
mochten lijden, dat wij zijne kennis daaromtrent bezaten. U woont dicht in zijn buurt
Gaat U hem maar gerust eens opzoeken, en U zult betreffende Uwe vraag niet
onverrichter zake naar huis gaan. Overigens maakt de manier, waarop u zich in uw
brief uit, geen bijzonder gunstigen indruk op ons. Wij aarzelden eerst uw brief te
beantwoorden.
No. 392. J. G.G. Onderw. V. — Hoe komen de Limburgers aan de woorden: .
lak höbbe aon;
zuul (voor puntig voorwerp);
meelje (voor bladluïs.;
Vaselverke,
Naovenant;
teerteien rok;
smeelje (bles);
scholk (voorschot);
spool (spinnewiel);
schraap (droog);
steevel (hooge schoen);
lies (gemakkelijk)
moes (midden in de hand, of het dik van den duim);
op den aire of naire (al als Fransche ai in pair)
de zooi brantj mich;
wieiert (vijver);
verslakkere (droog worden van planten)
"Voel bainj" bij Swalmen.
Lak. Zie Kiliaen: laecke ta gebrek. Een oude Teutoonsche vorm is lac.
Zuul. De oude Teuthoonsche vorm is suwel.
Meelje. Wij vinden bij Kil meluwe en milwe hiervoor. Toch is mil en melo de naam van
een dier in algemeenen zin in meerdere oude Keltische talen.
Vasel meer voork. in "vasel voor" De Duitschers spreken van een Faselschürein. Dat
zal ook wel voor "vasel voor" dienen kunnen.
Naovenant (vergel. het Fr. à l'avenant.)
Teertei (vergel. het Fr. tartan.)
Smeelje (vergel. het Hoogd. Schmiele.)
Scholk (vergel. het grensduitsch Scholdök.)
Spoel. (vergel. het Duitsche Spule.)
Schraap (vermoededelijk ontst. uit het woord "scherp.")

Steevel (vermoedelijk ontst. uit het het Aaestivale.)
Lies. (vergel. Duitsche leise).
Moes. (vergel. lat. musculus)
Op den aire. (vergel. lat. aréa.)
De zooi brantj. (is maagzuur hebben), vergelijkt Duitsche "Sod brennen"
Wiejert (vergel. Duitsche Weiher.)
Verslakkere (kan niets anders hiervoor aangeven, wat aan oorspr. denken doet dan het
Eng. Slack is slap.
Voel bainj, kï_i ook een "voel wei"; en een "voelboum." Denk, dat dit voel niets met
vuil te maken heeft. Er beslaat een vuilboom, genaamd frangula alnus. Dit is de
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boomsoort, die ook in vroeger tijd in de "voel lainj" bij Swalmen stond en die door
Napoleon I werd aangeplant omdat de Fransche meenden, dat het hout van dezen boom
zeer dienstig was tot 't vervaardigen van buskruit. Dus de voelbainj zou eigenlijk
oorspr. moeten zijn "voelboum-bainj."
No. 393. G. te Maastricht — Het is buitengewoon onverstandig, zelfs dom geweest, dien
Israëliet in een gezelschap ten uwent zoo iets te verwijten. Want, dat de Joden, bij
sommige hunner Godsdienstfeesten Christenbloed moeten bezigen, is eenvoudig een
praatje, óf door godsdiensthaat, óf door bijgeloof verspreid, meer niet.
No. 394. G. Onderw. H. — Historische bijzonderheden over de meeste plaatsen in ons
land geeft het Aardrijkschk. woordenboek van der Aa. Doch daar zult u lastig
aankomen. Ook de Koningl. Den Haag leent daarvan geen deelen uit. Ik kan 't u evenmin
ter inzage geven, daar ik 't niet heb.
No. 395. W. te V. - Uw kennis te Tegelen had, zooals u schrijft, vroeger een bokje
bij zijn paard paard op den stal staan. Maar dat zag en ziet men nog op vele andere
plaatsen. Wij zouden daarvoor, na rijp overwegen, drie redenen, kunnen opgeven.
1. Sommige paarden zijn zoo gezellig van aard, dat zij, alleen zijnde, zeer slecht
vreten, weshalve men ze dan een bok of geit tot gezelschap geeft, en dikwijls met een
zeer gunstig resultaat
2. Ook kan men denken, dat een paard bij 't vreten morst, d.i. veel voer laat vallen.
Het gevallene voeder zou dan door een geit of bok kunnen opgevreten worden. Zoodoende
zouden deze goedkoop te onderhouden zijn.
3. Ten slotte zinspeel ik met dit antwoord op de bijgeloovigbeid van uwen kennis. Er
zijn nl. altijd boeren geweest die meenden, dat een bok in den paardenstal de paarden
beveiligden tegen den kwaden droes.
No. 396. — H. te Roermond. — Dat is wel mogelijk. Maar ook is er nog ééne bedoeling
met strooien en rieten daken in Limburg en Noord-Brabant, die u niet moet vergeten.
Immers, riet en stroo zijn slechte warmte-geleiders. Daardoor houden zij in den
zomer, als de verwarming meest, van buiten komt, de warmte buiten het huis. In den
winter, wanneer de koude van buiten komt, houden zij eveneens de koude buiten, en
werken dus verwarmend.
25 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. Vragen)
No. XVI. [dubbel!] – G. H. te M. Wel weten we, dat overal in Limburg voorheen
"gilden" bestonden. Maar hoe is men toch daartoe gekomen, d.i. welke is de oorsprong
van alle die gilden? Deze is de vraag, die H. tot ons richt. Zij is niet met een paar
woorden te beantwoorden. Bij het spreken over de "gilden" wordt er meestal slechts
gedacht aan de "Ambachtsgilden." Toch is deze opvatting te beperkt, daar de gilden
oorspronkelijk eene veel uitgebreider beteekenis hadden. Zoo zijn de gilden zelfs
veel ouder dan de ambachten zelf. De oorsprong der gilden, Mr. H., verliest zich diep
in den nacht der Germaansche Oudheid. Bij hen had men in den heidenschen voortijd
godsdienstige gilden, d. i. verbonden van vrije mannen tot onderling hulp en trouw,
tot gezamenlijke offeranden en gemeenschappelijke offermaaltijden. In het woord
"gild" of gelijk men vroeger nog in Gelderland zei: "guld", ligt oorspronkelijk de
beteekenis van verbond en offer, omdat de leden van een gild zich "verbonden" tot
gezamenlijk offeren (vegl. de stukken van geslachte beesten, die schuttersgilde in
Limburg nog niet voor zoo lang op den patroonsdag in de kerk ten altare nederlegden).
Dit offeren had verder een gezamenlijken "maaltijd" ten gevolge. Vandaar nog de oude
uitdrukking "zijn gilde eten" voor: met zijn gildebroederen aan den maaltijd zitten.
Ook volgens Grimm hangt "gilde" "këltan" (gilde) met kultus en offerdienst samen.
Welnu, deze gildevereenigingen vinden wij gedurende de middeleeuwen onder
verschillende vormen in de onderscheidene landen weer terug. Onder den invloed van
het Christendom verkregen die vereenigingen Christelijke vormen, toch bleven de oude
heidensche gewoonten niet zelden nog lang bij hen bewaard. (Denk om opsiering van den
Koning: om de schoten in de lucht bij hulde-betoon, en bovengenoemd offeren der
Schuttersgilden). In plaats van de oude heidensche goden, die zich een gilde vroeger
koos, kwam nu de beschermheilige der R. K. Kerk, die schutspatroon van 't gilde werd.
De militaire richting van het Oude Germaansch gild vinden wij terug in de
riddergenootschappen en ridderlijke broederschappen van den adel, en later in de
vorengenoemde schuttersgilden (sjöttericè) bij de burgers.
De "Ambachtsgilden", d.i. de vereeniging ambachtslieden, die eenzelfde handwerk
uitoefenen, zijn ontstaan vóór de opkomst der vrij steden. In den tijd, toen nog de
Edelen, omgeven hunne eigenhoorigen, op hunne goederen leefden, waren de
eigenhoorigen niet enkel landbouwers en veehouders, maar ook handwerkslieden, als
smeden en harnasmakers, metselaars en timmerlieden, kleermakers en schoenmakers,
bakkers, brouwers, enz. Maar toen de kunstvaardigheid dier handwerkers allengs tot
hooger ontwikkeling kwam en de beschaving toenam tegelijk met het streven naar
#244

208

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

13295

13300

13305

13310

13315

13320

13325

13330

13335

13340

13345

13350

13355

vrijwording, vooral in het tijdperk der kruistochten, toen begonnen zich de lieden
van eenzelfde bedrijf te vereenigen tot bescherming en bevordering hunner nijverheid,
zoowel als uit zucht naar zelfstandigheid.
Zóo ontstonden dus de ambachtsgilden. 
No. XVII. (Dezelfde). Gewaagt onze geschiedenis ook van de "geeselbroeders" in
Limburg (in de Middeleeuwen) en hoe ontstonden deze rare snuiters? Zoo klinkt H.'s 2e
vraag.
Omstreeks de 13e eeuw ontstond er bij velen ziekelijk streven om de Christelijke idee
der wereldoverwinning en wereldonthouding met krachtiger middelen, dan waarover de
Kerk kon beschikken tot werkelijkheid te maken en het Rijk Gods met nieuwe wapenen en
geestelijke inspanning te veroveren. Hiervoor meende men dat het dooden van alle
begeerten des lichaams noodzakelijk was, dat men door zelfpijniging en zelfgeeseling
de wereld overwinnen kon. Tal van lieden werden door dezen geest van dweeperij
aangetast. In hun zielsangst en onweerstaanbaren drang naar het Rijk Gods vereenigden
zij zich, en trokken in groote troepen zich zelf met allerhand tuig, als geeselriemen (in den vorm van kleerkopper van met spijkertjes doorpriemde touwen enz.)
kastijdend, en melancholische boetzangen zingend het land door. Men noemde deze
"getikte" (zou de Limb. zeggen) lieden, geeselbroeders of Flagellanten (naar het Lat.
flagellare). Van Italië trok die horde uit, en gedurende het midden der 14e eeuw
werden ook de Rijnsteden door deze sinjeurs bezocht, waarna zich uitloopers dezer
geestes-kranken ook in onze provincie hebben vertoond en alsmede aanhang kregen.
Eindelijk verbood de Paus deze dwaasheid en beval alle Bisschoppen in hunne Bisdommen
de geeseltochten te verbieden. Wie zich geeselen of ranselen wilden, mocht dit aan
huis doen, zooveel hij verkoos. Zoo nam die dwaasheid al spoedig en gelukkig een
einde.
27 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Uitgebr. antw.)
No. XX. — (Uitgebr. antw.) H. H. te V. U heeft gelijk Het wapen van Arcen en Velden
is niet correct. Nu Veulen deel uitmaakt van de gemeente Arcen-Velden, dus één is met
A. had men de korenaren, die op Velden moeten zinspelen, maar moeten weglaten en
liever een tak eikeblaren op dat St. Andries-kruis erin moeten brengen, die ook voor
Arcen dienen. Maar denkt u, dat dit in ons Limb. het eenige wapen en zegel is, dat
niet historisch juist is. Ge zoudt u deerlijk vergissen. Een groot deel der Limb.
plaatsen lijden aan bovenstaand euvel. B.v. zoo is met de toekenning van het wapen
der gemeente, Beek vroeger (voorstelling van Themis) geen rekening gehouden met de
geschiedenis dier plaats. Immers ook Beek heeft zijn halsrecht verloren. Grathem. Dit
gemeente-wapen, in 1873 verleend draagt eveneens zijne onnauwkeurigheden, als zij er
sinds dien tijd niet uit verdwenen zijn. Waar is het schietspoel van den bisschop
Severinus? Beesel. De draak in het gemeentewapen hoort er niet, en is eene
ongemotiveerde voorstelling – (van het draaksteken) — Elsloo. De "elzentakjes" hooren
ook niet op dit gemeentewapen Niet een "Elzenbosch" maar Hasloa gaf de naam aan dit
dorp.
Cadier en Keer, Born, Mook; Roosteren; Schaesberg; Susteren; Wanssum; Wynandsrade,
hadden in 1900 nog alle foutieve voorstellingen in wapens en schilden. En hoeveel
gemeenten zijn thans nog niet zonder wapen!
No. XXI. M. S. abonné te R. U vraagt de beteekenis van het woord, Chauvinisme, dat
men tegenw. ook zoo vaak in de politieke berichten in onze Limb. bladen en andere
nieuwsbladen aantreft. - Onder dit woord, dat eerst in de 19e eeuw in Frankrijk is
ontstaan, doch ook allengs in andere talen burgerrecht beeft erlangd, verstond men
oorspronkelijk eene dweepzieke gehechtheid aan Napoleon I. Men meent namelijk, dat in
1815 bij het ontbonden Loire-leger vele soldaten met den naam "Chauvin" voorkwamen,
die allen vurige bewonderaars van Nap. I waren. De Fransche tooneeldichter Scribe,
zeer bekend, trok hiervan partij, en stelde in een tooneelstuk "Le soldat laboureur"
den hoofdpersoon Chauvin als zoodanig voor. Sedert dien tijd werd het woord algemeen
bekend, en zelfs is de beteekenis zoover uitgebreid, dat men het gebruikt als
aanduiding van elke overdreven uiting van vaderlandsliefde. Elk politiek of
maatschappelijk leerstelsel, dat geen wetenschappel. onderzoek toelaat, omdat het
berust op vooringenomen meeningen, wordt hiermede aangeduid. In den laatsten tijd
hoort men dit woord, zooals U terecht opmerkt, nog al vaak bezigen ten opzichte der
Franschen, die thans zonder altijd daarvoor gegronde redenen te hebben, maar alleen
uit overdreven Franschgezindheid op het nemen van revanche tegenover Duitschland
aandringen.
No. XXII. A. V. te W. Nederweert? Och de historie dezer plaats is ten innigste
verbonden met die van het stadje Weert. De naam Nederweert ontstond dus niet door
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lagere ligging maar uit het feit, dat de oudste benaming was "Weert van den nedersten
einde" — Ook komt Nederweert voor onder de namen; Meerfelt en Mërefelt=waterrijke
vlakte. De bodem was er eens zeer moerassig.
[No.] XXIII. G. H. te R. Vanwaar de in Limb. zoo vaak gehoorde uitdrukking "die deze
of dai is oppe flesch"- Dit is eene zegswijze, die men niet alleen in Limb. maar
overal in Nederl. hoort. De oorsprong der uitdr. is niet bij alle geleerden
hetzelfde. Velen brengen deze uitdrukking in verband met het Fransche: "faire
fiasco".
"Fiasco" is eigenl. Ital. en beteekent "flesch". De zegswijze moet dus wel betrekking
hebben op de beroemde Venetiaansche glasindustrie. De geschiedenis zegt ons, dat
sedert de Kruistochten de Ital. glasindustrie zeer bloeide, vooral nadat in de 16e
eeuw het glas niet meer alleen voor weelde artikelen werd gebezigd, maar ook voor
alledaagsche en huishoudel. voorwerpen steeds meer in gebruik kwam. Volgens sommigen
nu kwamen de uitdruk. "faire fiasco" en "op de flesch gaan" in omloop; toen men ook
in andere landen, met name in Frankrijk zich op de glasindustrie ging toeleggen. De
gevolgen van dergelijke ondernemingen toch zouden vooral in het eerst alles behalve
schitterend zijn geweest, daar men moeilijk met Venetië kon concurreeren. Er is nog
een andere verklaring. Doch ook deze berust op vermoeden. De glasblazers te Venetië
zouden, wanneer zij aan 't werk waren, eene groote flesch (fiasco) bij zich gehad
hebben, waarin zij steeds de mislukte proeven hunner kunst wierpen. Hunne gewoonte,
om daarbij steeds het woord "fiasco" uit te spreken, zou de uitdrukking "faire
fiasco" (eene mislukte poging doen) in 't leven geroepen hebben. Ons "op de flesch"
zou dan eigenlijk "in de flesch" beteekenen. Werd dus iets "in de flesch" gedaan, dan
deugde het niet; het was mislukt. (Dat "op" vroeger "in" kon beteekenen, blijkt o.a.
nog uit de uitdrukking "hij is op zijne kamer" - , en uit het oude; "op geval"
(=ingeval) Hoewel er ook gramm. zijn, die "op de kamer" afleiden van de oude ligging
der slaapkamers de zoogenaamde "opkamers" voor de uitdr. "op de flesch"; d.i. haren
oorsprong; bestaat dus geen zekerheid.
28 april 1923 Over Limburgsche Volkskunde. FEESTLIEDEREN. XCVIII.
Een leest) ?o? nlet door onß besprol-6-- Viei -s "het l-dere de-in-t^ zullen wij van
dit lied geven? 2a]"Zn>. d-e maar oven aandachtig overweegt, MWi-8r,*->en' aal -101
aanta. t_ i.c iv. ikk ut.. Wd'r, rag uiteraard meer uitgebreid zijn moet 6 'ceSl*e,*e-en aoorloopeu tiet geucUe uo Vati»f H zoowe- -*•» het kerkelijke jaar, zoodat
tejf-jp l\ November, dus Sint Maarten, tot dealie_ rin datum van het volgende jaar,
het f eest,nowpf .beBe,,eidcr is van talrijke gebeurtenissen, *tn8 i jubelende als
tragische. Noemen we maar kerr-j Volksfeesten, volksvermakelijkheden en '-'ten n'
kerkel'Jl-e en a'te andere christelijke t*-,' "• daaronder patroonsdagen,
hoogtijdfee.-.--""' mi n beginnen we voor de bewuste liede- Odj -\?Ld'en S-*
Maartensdag, wanneer vooral in Sfnt jj <Jen overal nog trouw aan de traditie J» Je
j"-J!aptensvuren opflikkeren en het jen^ volk oPh-f. d over de vuren h-enspr'ngt. En
bij '• fakwj1 Van brandstof, en bij 't vuren, vlammen, dj,) n- snrnwn. èn nn afloop
aan hu's worden "the»0*5 alti1d toepasselijke liedjes gezongen, en te Jr w zeker van.
dat velen onder ons, grooten. niet vergeten zijn. niet l her,nnert zich o*- hi ZuidWest-Limburg len via! iedere dag door de jongens bij verzame(fè( rtn voedsel voor den
brandstapel wordt ophet r ' blijmoedig en lustig, omdat het licf1 400 geliefde feest
in uitzicht stat: "sint Marten is einen enne man, "a| «tenltl al waat ter krege kan,
J?'"1 mich est* bleefti get veur: sint Marten mèt ein oorl" nij * "'I" n'ets gegeven
wordt, zingen de kinderen VRl'e horst, spottend: G'n-egirre gits, »ee'tj neemes niks
(bis) tot 4 a 5 maal toe. En Ho-, v,fr?heel Venloo en ook Roermond zullen U •'"•n'dtrn te VPrn*len. hoe men als schoolknaap 111 de vuren danste onder 't zingen van:
S'nte Merte-a veugeJke "9t ein roeëd keu?elke _n en blauw stertie öoepsa Sintermerte!
i'oBd^'o*sere *!'den zongen de bedelaars bij hun sai-g te Venloo het rijm: J^ndaasr
is.'t Sinter Merte Sinter krukke, je kommen och gooier herte £!• nadde gèr ei
stökske. j-ln hultje of ein turfke '"Sinter Mertes knrfke, J 10», holt, turf of holt.
'n de winter is het ko!d.
Waren er bedelaars, die hier of daar op bij de huisdeur een ander versje op Sinter
Merten is zoo kold, £ef hum ein hirffje of wat holt, v?o- urn zich dojaan werme, ca;
d* bloeëte enne. '**• wat, halt wat, le*T«n 't jaör alweer wat •*i v» *fl*ierR,9ert
en omgeving klonk ot> dien dag !••-' •Ü jjp, a*nde lie-dj-o (en nnar ik X'ernam ook
'fen. Ooter. Grathem, Hunsel: jhit Merten is ene brave man, a' numtj, zirh waat hai
kriege kan, $!**. hont, terf •J1 en dikke korenirerf. t_.e"n kr'k van
rummeTsdik; ?,ed'nktj Sint Merte, brave man, «'s het gekrik hètj, .?!*- ich dat ich
en fakkl hub, Veurke motj gaón branje: ËVe-, de -oVer de grenzen, op Duitsch gebied,
-mi* *» kJinuUrt on*er Limburgsche dorpen, kloni: n«t het typische (dialect) liedje
#244

210

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

13425

13430

13435

13440

13445

13450

13455

13460

13465

13470

13475

13480

13485

nog: Mafite. 't sing Maate, r,:o katwer hant lang Staate, ie jonges Sind rabauwe, *
Mpdohen wolle wer have! Dl* {on?e8 esse .Pl,acke fesch, •e Madthens schmiesse wer
onger der _: . [dcsc __ jJ?nSes esse die taate, •« Madehes lecke die plaate. ik, dat
er in Venloo het onder u« '«dje bestaan heeft ff* woant ene rieke man Vni, Vuël *ève
kan- TVU9' wilter geve ifng ze, hi léve «onderd jaor en einen daag, -«dei mMje op d*e
bank, ir*ót dei módje vaflle. »«", trol aö- det mêdje vaille.
v*B >s V^*Prc*d het Sint MaartenslSed arp dien v*H kt'."\oge ook b'ijken Uit de
talri'ke rijmei U*1 Bel •••tot Z«-'d-Nederland. Duitschland, getö Urc-.RLë' MIE- Nok
al afwijkend van onze «eche liedjes, klinkt het Vlaamache; _kte Martens-avond, jjo
lorre gaat mee naar Gent, Dan i ID<jn "lu'3der wafels bakt St,a , n •-- daar geern
omtrent Sm, vier' maak v'er' •^'-e Maarten, komt hier. y^e metten hem in een hoekje
En even tl'em daar een -*oekje, En zetten hem onder de tafele, a we geven han daar
een wafelc l *• rn toB 116 men toen n-et> da* -1 die rijmen v» 0- deair.oorspronkelijk zijn. Immers, en <t&ü '•'oijrt gelegenheids- of feestliedjes iaa.i
v» eJlcn tot n-ond. en worden op den duur M*atf or,vinder gehaspctd, ja worden zelfs
ieei »t n ór, ,taanbaar- De fantasie des volks va etn^a mogelijke wijze, verbastert,
neem* vBjij "i w* overc*iJ-s('ls van andere over, zet de K? ',e!-enTeer -ot een
rijm .n elkaar, en per $k>, ho er 'otr"8 verkrijgt men veelal een samenhang O e*:*,
f. ca- in 't Noorden van ons land klinkt Vetl]o"edJe, dat veel overeenkomst heeft nei
'osche (voren genoemd) nl.: pnndai-S is 't Sinter Marten, \Vijt?oreeij Sinter
Krukken. En h Inen u,t Poed,er harte Êen h 5." *00 «aanie een stuksken; jj» houtjen
of een turfjen ö-nter Martens kurfien. • En wij zullen van hier niet gaan, Of wij
hebben wat opgedaan Sinter Marten is zoo koud. Geef 'm een turijen of wat hout. Om
zxh bij te warmen. Met zijn b!oote armen Geef vuur. geef vuur, Sinter luarieu is zou
duur. Ten slotte willen we nog vermeiden de liedjes. die op vele plaatsen bij onze
zuidelijke en Noordelijke buren worden gedongen, ais <jiu mul ...a^,. ten het varken
wordt geslacht, wat ook om'ren' dien tijd veelal in Limburg het gebruik is. Toch
worden die liedjes in ons gewest niet gehoord. Op Sinte Martijn Sïacht de arme het
zwijn. In België klinkt het dan: Sinte Maarten Koeken en taarten Brood en wijn. Al
voor Sinte Maartens-zwijn. Maar ook de gans, de St. Maartensprang, mogn.n wij hier
niet vergeten, (waarschijnlijk uit Saksen in Noord-Nederland geïronnrteerdV Tpnn';n
ste, volgens Dr. Schrijnen, klinkt nog te WesterwoMe het vo'gende het volgende
rijmpje: Er kwam een gans uit Sassen, Ut Sas-«?n kwam die gans, Hij was zoowoi]
gewassen, Gewassen was die gans. De St Maartensgans weTd met een lied voor n herdacht
op den avond vóór St Maarten: Herbei, herbei zur Martinsgans! Herr Bürckhardt mit den
Bretztrn[jubilemus, Bruder Urba-n mit der Flasche-Cantemus. Sanct Barthel mit den
wür-rten-gaudeamuo, Sind alle starke Patrone zur Martinsgans! Dat in deze streken in
oude tijden veol scherts n '>eute za! geklonken hebben met natunrüik •' toepasselijke
liederen, kunnen wij nog opmaken uit een brief, dien een Spaaivsch nriester eens
schreef naar zijne familie, na een reis met Phi l'ns II door ons land: den vooravond
van Sin' Maarten en den dag zei'f wordt in elk huis om mslük gedronken, gebrast en
hrdkcels gezon sren."
5 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Vervolg Feestliederen. XCIX.
L£f. heiligenfeesten, na St. Maarten, die wij Ln r>, kalender vinden, hebben aan onze
provincie Limburg niet veel feestliederen geschonken. '» kunnen wij geruft Si.
Katharina (25 Nov.) pAndries (30 November), Snt Elooi (1 Dcc) I bwbara (4 December)
voorbijgaan, daar op! U 7*en bi' ons een ü^deren gehoord wor- wel de 6e December
Sinterklaasfeeet, heeft MiteUnhurg oo'c ziJn "Jnipjes en Kedjes achterde I^^o o-m.
werd vroeger, en ook nog, door *ngeo . ren bij het feest van Sint Nicolaas ge- Sinter
Klaos, rom, bom, bom öonèt wat in die règeton, wat in die huuzer, APPele, père en
muuzer. .; . ok het volgende: Klaós, good, heilig man, lrek diene besten tabberd an,
oet xieje, •NM diePiccardiën, «« die kleme kinder wat, die groote eine schop vur 't
gat^ n laót ze dao mei loupe, "aöze en schoon verkoupe, wat, halt wat, tégen 't jaór
al weer wat .&•. 7— tri,( -/***. JUJst- ontvangen wij uit Venlo een wordt
medegedeeld, dat voorheen ,'en x,,.0?11 op Sint Katariena-dag door de kinde- W6rd
gezongen): Katriene, }**' die zönne schiene, 2*ot den regen euvergaón, "'t die kinder
speuüe gaón. p 'em^^rd is het volgende Sinterklaaisliedje al *oWt end en gezongen
door de kinderen: "acht: gezongen, zittende op de knieën, in af" doc-r Van het
lekkera> <iat Sinterklaas kwaleji u." of andere opening naar bin werpt); Sinter
Klaós, god heilige man, diene besten tabbert aan, naft Schpaanje, van Oraanje, r*'
di* klein kinjerkös get, f"Joot die groote mit veut veur de v..., J**t ze daomit
loupe, 2*öse en schoon verkoupe, « dat geine brave man, *» vs nog get geve kan '
fe ,^t jj^oni&che en Venlosche kinderen zingen "Uir < 8 des avonds, ala de goede
Sint, hier of a aantocht is, of op de deur klopt: zie pairdje (VenL perd.) rot hait
(VenL hêt) 'ne kwaoje voot, Gll es (VenL aa) voer (Venl. wie) f)a_ [daoveur badje,
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"aa waird (VenJ. wuurd) dai ouch [(VenL ouk) weer good. öe e. i^den 6rü!aasnedje3 die
op diverse plaatsen JiojUpf: gezongen, wanneer de kinderen het *V>i schoentje of bord
met brood, wortelen, N&abS. vullen en onder den schoorsteen flen> luiden: mijn goede
man jj *t gij mij wat geven, r*n.dien ik u al mijn leven, fref j« mij niet, Ö^ ?*n ik
Je nlet< an ben je mijn Sint Niklaasje niet , |mterklaasje Bisschop, j*1 Uw hooge
muts op, HiM Uw besten tabbaard aan, V&n *r me 6 naar Amst*rdam, \rZt naar Sipanje,
appeltjes van Oranje! J2«e baai j. ng i 6t3 schoentje, c*n appeltje of een
citroentje. DJ£ttrklaas. gij goeie man, Geef 20oveel brengen kan, Arm^n P^y*. B<*t
een boe-k, vpeis, noten, peperkoek. göterklaas kaPoedtje, Een! Wa,* in m^n schoentje,
6en app«uJa oi een citroentje, Dat ?%o5e om te kraken, ttl zal ïekker smaken.
ferSSenl^611 ,iQ Deceml>er kunnen wij O »»er*2^ !,n we komen dan tot het groote '^ h^
feesf^g 6 Germaan^he Midwinter: 'S^en en £Llere der f odheden, het zoo veel ons Chwi
hreven J<>elfeest, op 25 Dee. • •a^^es faS? nen uhet schoone Kerstfeest. Wat •'ltt!
CoS Ï^JïSF** feest aJüm medegt 4iU Z*lZ^/H50861?.,e zijn er een groot aan- hebbei.de
op de gebruiken ïn? B^enUrnen Wij er voor o™ Limburg wei rf d 6 Aderend6/611- **
VJaan«Jeren bijv vü. w^Q &P** TrBens' a,s ze wakker wor "5> ««Sn hTl^B^6^ 0p hun
kussen! . gen zij op Kerstavond in verband hier J'!!L:uitjen Gabriëel, oP
mijnTerre,van m»n ka'teefl, Öat kasteel alteenel En *®y e,eo koekjen kleene, 0 «en
koekjen groot, On t le«sen rjf Moeder Mariaatjes schoot! i^]gë d.e kl"deren <>P
Kerstmishet .dan "r, ™" e?n "Za!ig "oogtijddan zmgen zu: fp2.lP Dr. Schrijnen.)
SpsrnenS Van buiten' -Met * UoP de been, fcechrromm«'kens en met fhijten, Wa, rar
Bethlehem; öer, aar ls geboren jj « God van al, nLTs het ]even Ir, i gepeven n den
stal. •^ neb hier nog drie eieren, w*rm nit den nest; '
Ik hem hier nog een kalfken, Dat is vet gemest; Ik heb hier nog wat vHaaikens, In
mijn korfken staan, Om te vereeren Het kindeken teere, Laat ons gaan.
12 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Vervolg Feestliederen. C.
' kannen na Kerstmis wederom heenstapm over 26 Dec. (St. Stefanusdag); 27 Dec. Si &U
Evangelist; 28 Dec. AJlerkinderen; als wora -de op die feestdagen hier geen liederen
meer 8*ÏOng-n. Wel zijn «_• van 31 Dec. Oudejaarsavond 1 Jan. Nieuwjaarsdag enkele
(liederen nog en zat menigeen zich nog wel kunrj herinneren het in mineur-toonschaal
diep op«Wreunde Ters van den klepperman op Oude- Ja4r-nacht; ..Ich wins uch aÜemaol
El zalig noejaor Twelf heet de kCok *>e klok heet twelf! . *""_ vóór vele, vefle
jaren was er ook wn Nieuw- dcor geheel ons land nog in zwang, r-aa- ongeregeldheden
in dien nacht hebben ze -'oen verbieden X\.. o"-J ont_ Zuidelijke naburen echter — ds
dat g*£•*& nog op zeer vefle plaatsen Mijhren voortle£en zeer mooi Nieuwajaarslied,
dat nog voor U in Limb. Kempen gezongen werd, nadat men jj üe deur me* krijt een
kruisteeken met I. H. &. w door had gemaakt Ontwaakt, ontwaakt, gij efflen gelijken,
wie dat gij zijt, o. arm o. rijk; öaar it al een kfiein kindje geboren Al van een
maged gebenedijd, Al van een maged uitverkoren. Al zoude bezwaar; Wij zullen 't U afl
te gaar verkonden . Met deze Nieuwe jaar. *J-t lied is zeer oud. Als men de melodie
na*^-t, bemerkt men, dat er een kerkefcijke zang- We onder schuilt. De melodie is
ouder dan de *»_. Hoewefl het veelafl zeer moeilijk is den ou* ?^-0m T«n een Had te
bepalen, lijdt het geen ""Jfel, of dit tied dateert uit de vijftiende eeuw. Nog
hoorden wij in Belg. Limburg in onee •oagelingsjaren het volgende N_euwja_j?_liedje:
'Ne Zaalge Nieuwejaar Betrachten ale menschen, Dan zal ik U daarna Nog wel wat anders
wenschen: Geluk, Gieluk, g-e» jaar is zonder druk «iet meer gezucht, la, la; _a; Ia;
la; la; (bis) Geluk, Geluk, «eee Jaar is zonder druk. De boer zal voor dees jaar,
Zijn schuur doen grooter maken, Tegen de oogst komt aan, Zal aijee vol geraken Het
vlas (Ms) Dees jaar een dobbel was, Niet meer gezucht, enz. ** wever zafl zijn laai
(« touw) Daas Jaar wel {aten klinken, Tot winst van zijn Schapraai, En 's Zondags
lustig drinken.: Zijn vrouw (bis) Zal zingen bij 't getouw, (Retreijf. De snijder in
dees jaar, Zal van geen werk klagen, De schoenmaker drij paar Voor 't minste alle
dagen,.. Zijn Trien (bis) Zal dan niet zuur meer zien'. CRef rein. De liedekenszanger
dan Zafl zijn dan wel kontent, Afts ieder leven kan, Zien ze op geen drij, vier
centen, In vree (bis). Op merkt of staminé (=_ herberg) (Refrein), .,-u de Kempen
klinkt ook nog een echt, naief •"Wei-rijmpje: i Maria was gezeten Met 't kindjen op
den schoof Om pappeken te laten eten. Gekookt met wittebrood. Daar zat een.ratteke.
Aan Jezus pappeke! Maria maakt het klaar, Met deze zaaf.gc Nieuwjaar, . *"Schrijnéh's werken vinden wij nog een leuk **• typisch Nieuwjaarsliedje: Op eenen
nieuwe jare, Sloeg een bakker zjjn wijf, Met «enen eiken kluppel- Zoo deer-ijk op
haar lijf! De vrouw begon te kermen, ..Ach bakker, 't doet mij zeer!" De bakker
zonder ontfermen, Süoeg nog w»l tienmaal meer!. De vrouw kroop onder den oven- De
bakker van achternaarl haar kwamen zij uit bestoven Met deze nieuwe jaar. Op at. Sjlvesterdag (daags voor Nieuwjaar*) 5*** Jn We^t. Limburg op vete plaatsen bij 't
o**bWeo nog gezongen: l_h kwaam al aangelourpe, Iech «aagtj zier rouke, Iech. zaag al
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*an den ovendfs Detter waal gebakken is. laser waad gebakke, Den galftj eene sjoat
vol appele, Vrouw goiftj detdjer lang .aiftj Detdjer riek en zalig wairtjd De üaatste
regel klinkt ook wel eens hier of Det uch 't humme aan eur g....kla_f*J. . £n in de
Meierij (ten Westen v. Midden Limb.) ï?tA&* nog met Nieuwjaar gezongen o.m. de volBende rijmpjes Tieuwjaarke zoete Het varken heeft vier voetenVier voeten en eenen staart, Het is nog wefl een Nieuwjaar waard. Vrouwka, wilde ge
mij een Nieuwjaar geven, Ik zal verdienen het eeuwig leven' Kijk eens in Üw
koffertje, Daar Oaggen drie appeltjes even fijn, Den eenen geef mi};. Den anderen
houdt gij; Den eenen geeft 't vrouwken bovenal. Het eeuwig leven as beter gewonnen.
Dan een vergulden draad gesponnen., Geef wat, Hottd wat, Op een ander jaar allweer
wat! Het Driekoningen-zingen! (6 Jan.) en het Sterzingen door de Sterdragers, eenmaal
in aüe steden, in alle gewesten van onfs land bekend en in zwang, sterft helaas hoe
langer hoe meer tr' Nadat de oude liederen in tal van varianten werden gedeformeerd,
hoort men slechts hier en daar o zoo schaarsch, gewagen van een fees.T.iedje, dat
geneuried wordit door kinderen, die met ster dantaarn en proviandkorf langs de huizen
trekken. .(Te Weert nog in de helft der 19e eeuw).— • Waar toen door die kinderen
werd g'zongen: Op eenen Driekoningen avond Op eenen Driekoningendag Zat Maria
Magdalena Op onze Lievenheerfj es-graf. Sterre, sterre, blijf stufte staan' Laat ons
mee naar Be+hlehem gaan, . Bethlehem is een scfcloone stad, Waar Maria met het kindje
zat Er wordt hier of daar, in school of huisgezin nog wel eens een Leeuwerik* of
ander liederhoekje uit de Cade gehaald, om ter eere van Caspar" Mellchior en
Balthasar (H. H. Driekoningen) gezamenlijk te zingen: Och, Starre, jij moet er niet
stüle staan, •Te moet er met ons naai Bethlehem gaan enz. enz. Maar het feest, en
daarmede de gezangen, die in de Middeleeuwen met Driekoningen niet alleen in de kerk,
maar overal ia de gezinnen werden gevierd en gehoord. Ja spontaan en met luister
gevierd, neen, die heerlijke momenten behooren tot het verleden. Voorheen was er
jubef:, leute en vreugde alom in rijke ajs arme gezinnen, zoowel op Driekoningenavond
als op Driekoningendag, vroeger gaven de steden eten en drank aan de kloosters, en
deze weer aan 't behoeftige volk, doch ten huldigen dage dreigt het niet af tijd zoo
gezellige en naiëve modernisme zijn scepter te gaan zwaaien om alle oude zeden en
gebruiken ten slotte voor goed, al gaat dit dan ook langzaam, den nekslag te geven.
12 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Vragen beantwoord.)
No. 397. I. G. onderw. — De uitdrukk. "Ich hub geine mieter d'rop." die, zooals u
terecht bemerkt wel zal zijn ontstaan uit mijter en mijt, vindt U in het woordenboek
v. Dale, dat u, zooals ik veronderstel, ais onderw. wel in bezit zult hebben.
De tweede uitdrukking, hier en daar in Lintburg gehoord: "die widvrouw löpt mit eine
streuwès op heur gaat", kan ik bij de Nederl. schrijvers niet vinden. Mag ik u daarom
mijn gissing hierover mededeelen: in overoude tijden, en misschien bestaat dat
gebruik nog wel, bond men een stroo-wischje of bosje stroo aan een of ander voorwerp,
dat men te koop aanbood. Ik vermoed, dat deze gewoonte is overgebleven uit de tijden
der slavernij, toen de Germanen den armen slaven, die zij in 't openbaar te koop aan
boden, een busseltje stroo om den hals bevestigden. Hieruit is buiten twijfel
ontstaan het gezegde, dat nóg in eenige streken van Nederland en België in zwang is
voor een jonge deern, die opgedirkt ter markt of ter kermis trekt.: "heb je ook eene
stroowisch pd je gat?" waarmede men gekscherend wil vragen: gaat ge U te koop
aanbieden, of gaat U er eene zoeken? Ala u dus bovenstaande uitdrukking ergens in
Limb. mocht hooren, kunt ge u, indien U eventueel nog op eene weduwvrouw zoudt
wenschen te reflecteeren, het spreekwoord misschien ten nutte maken.
No. 398. H. W. te M. Eemes snutte; hai zuup. wie ein eechel, gepunjerd waire. Denkt u
zelf eens eerst beter na over de eventueele beteekenis dezer gezegden. Ik zal u den
sleutel daartoe hier geven: Snutte (snuiten), eechel is de alom bekende bloedzuiger
(echel), punjere van ponder.
No. 399. A. V. M. — Neen. Marsen waren een volksstam, vermoedelijk ten tijde der
Sigambers. Zij hebben ook in ons Limburg nederzettingen gehad. Denk maar eens aan
Meerssen. Mersch. Merselo enz.
No. 400. H. H. Onderw. M. — Uw geheele lijst woordjes of lettergrepen zijn oude Kelt.
Germ. of Ags-stammen.
Affar ie woning (Afferden.)
Ara is altaar (Herkenrade.)
Es is bij (Eysden.)
Horst is hout bosch (Horst)
Ny is nieuw (Nieuwstadt.)
Tul is lage plaats (Thul)
Drop is (throp. trop) ia (dorp) Vlodrop.
Um is heim. Brunssum.
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(Ik zal uw geheele lijst afhandelen, en ze U toezenden (verklaard) als u mij
voldoende porto gelieft te zenden.)
No. 401. Dr. J. V. — Neterzèl, Oensel, Hunsel, Steensel, Reusel, Woensel, Sterksel
hebben al dezelfde uitgangen gelijkstaande met of afkomen de van zele, sala, sale is
zaal
No. 402. A. J. R. — Daarover is zóó veel te zeggen, dat hiervoor wel een half schrift
zou te vullen zijn. Maar die kerkschat van het dorpje Nunhem (bij Roermond) is
beschreven door Flament in een aardige brochure. Laat u lid maken van het Genootschap
"Limburg en U kunt het gratis ter lezing krijgen.
No. 403. G. H. K. te H. — Dat woord "toost" dat men zoowel in Limburg als in Noord N.
gebruikt, komt, zooals u misschien weet, van 't Engelsche "toast" is een toespraak,
waarin aan tafel de gezondheid wordt gedronken. De Engelschen hebben dit woord
afgeleid van het Lat "tostus", het verl. deelw. van "torrere" is roosteren of doen
roosteren. Het woordje toost, toast beteek. dus eigenlijk "geroosterd brood" en staat
in verband met het Engelsch gebruik om geroosterd brood in den wijn te doen, als zij
op de gezondheid van iemand drinken.
19 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CI.
(Vervolg Feestliederen.)
Thans kunnen we van Driekoningen-feest tot 'fcstenavond alle heligtn, of hunne
feestdagen daar op St. fontianus-, St. Agnes-, _t. st. Sebastianus-, PaufliBekeenng-. Ma a Lichtmis-, St. Blasius-dag, allemaal door besproken vier- en
feestdagen met vaak •Senaardige gebruiken, geen liedjes werden ol orden gezongen.
Anders is dit met Vastenavond, die na St. Bta*lus aan de beurt komt. Het ligt voor de
Land, *"at met deze dagen (Carnavalz), tengevolge er r^e beteekenis dezer periode in
vroegere ceuen. en de daaruit voortgesproten maskerades of ermommingen, de overvloed
in die dagen van J*r-nk en spijs, (denk om de groote voorm ien pslacht
vaikensvleesch, dat kelder en zoldering? 't najaar vulde) aanOeiding bestaat t.t. rxtsieriJko gebruiken met den aankleve van allerhcnde |eest.g9 uitdrukkingen, gezangen
en ontspanning --h v _ ooijjken aard. En dan moeten we allereerst pnken aan het
groote aantal zoogenaamde "vas/^avondUiedjes", waarin dan ook vooral vleesch "n Worst
eene voorname rol spelen. (De gol.ruip 1 op al die verschillende dagen krijgen in
deze lfc(-.ies-rubrieken geene beurt.) 4 -J,e üorijen -uter alzonderlijk op het
tapijt. ue Rommelpot- of i<oeKe_-po.4i-dje3 hebbenj. et het leeuwen-aandeel. We
beginnen de L___jurgsche gedeel-elijk op te noemen: ,*n VENLOO zongen de kinderen
voorheen een '"ft'itenavonaijedje, vat ais votgt klonk; Es et vastel-aovcnd is Dan
jage wèj d. voe, Spek en eier in de pan, Eu leverworst dao toe. Laot det metske zinke
Door diö vette schinke, Den hond is voet, De kat is doet Hoepsasa, failedera. ïn de
buurten ligende in den westelijken hoek J^Q Limburg (omstreken TilOltN, NEERITTER,
**U.NSEL en omgeving) klonk en klinkt nog het romm«fl,potliedje: Ich höb zoo lang
mètte de foekespot Igeloupe, Ich höb gei geldj om broad te koupe; Foeke, foeken-ei;
foeke, foeken ei; Galftj mich ein eurtje (halve cent) den [gaón ich verbij; Foeke,
foeke, rommeispot Gaiftj mieh ei stok vanne verkesvot. in die buurten klinken er nog
andere, n).: Vastelaovendj dai kumtj aan, Laöt die maigdjes vreug opstaan, Zij kijken
hier, Zij kijken daar, Zij kijken rommel om den toren (rommei is rondom) Mooder, zètj
det mötske recht, Mie leef zei t'aövendj kome, Kumptj hai dezen aóvendj neet, Den
kumtj er den hielen vastelaovendj neet, Em banke lte, Woa zölie wai de vrouw op
zètt.? Hie einde stool, en daó edne stool* Op eed er stooj ei kösse En dSó eine
pannekook tösse; Zètj de leier( is ladder) aanue wandj "'..-. (ia muur) bnietj, het
spek drie elle langh. Laótj 't metske zinke Door die vette sjinke (is ham) Laótj 't
metske valüe Door die vette kralle, Vrouw gaiftj, detdier lang laiftj, Detjder riek
eo zalig wairdj. Met een kleme variatie (nl. in de laatste 3 re«».|Bj werd dit lijcd
ook te ÜOHI gezongen. _>_4ijERaWIJK klonk het \ ast-nav-udger*ng in 't volgende rijm:
(ook om i.ilernand te '«zamelen). Vastenaóvend dai kump aon, Klinken op de bussen,
Hier enne stoel en d-.ór enne stoei. Op ieder stoel en kussen, En daór enne jonkman
tussen. Op voornoemde plaats zongen de rondtrekken ehv* nog Zaterdags vóór
Va.tenavcnd ten "m. voor 't komende Carnavalsfeest inzameüin «*» te doen: Het zij nu
onze tijd, Dat wij gaan termmeeren, Wij zijn nu al verblijd, Als wij maar
triomfeeren. Sa! Vrienden hoort eens hier, Wij houden niet van klagen, Wij drinken
samen bier, Waarvoor men geld komt vragen; 't Is Vastenavond, die ons verheugt, Neemt
toch deel in onze vreugd, Hetzij eieren ofte geld, Wij nemen 't ook wej ongeteld, Wij
danken allen harlelijk. Dat God (J geve een lang leven, En dat gij met de engelen
gelijk Zult zingen in alle eeuwigheid. Wel merkwaardig is 't te vernemen, ve'ke veren
voorheen de jongelingsschap fe BÜGGENUM op Vastenavond-Maandag van deur tot deur op
dreunde, tene,nde door het geheele dorp wor_i, apek, karbonade enz. te verzamelen,
voor eene algemeene eetpartij op Vastenavond JJ nsdag: (Ons door een BUGGENUMMER
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geschonken.)
"Hocos Pocus in Paradocus, Dat is te zeggen: wie niet ziet is blind, En w.e niet eet,
is 't vasten gewind. Deze woorden staan beschreven bij de [krinten,
Aan den ondersten zelfkant Met vergulde letters tegenover Het achterpand, Et cetera,
Sa, kameraden, lustig op, Wrijft de pupsen uit den kop; Weest vandaag eens vroolijk,
blij, En zet 't chagrijn nu aan een zij. De vastenavond, die komt aan. Men hoort de
rommelpotten gaan, Men ziet vreugde en plezier, En ieder maakt een goede Mer, Dat ons
dan ook e-en goede geest Beziel' bij 't Vastcnavondsfeest, En niet te zeer in
darteßheid, Maar in plezier en eerbaarheid. Ook niet in twist en overdaad! O God
behoede ons van 't kwaad, Laat ons maar onder onze snaken, Eens op een fraai manier
vermaken, En zuipen ons niet vol of zat, Gij weet, on_ beurs is veel te plat. Wij
zijn ali arme jonggezc.ieïi Sa vrienden, ik ga U wat vertellen, Gij moet mijn reden
wel verstaan, Nu n-ort, noe het _ toegepu-tn, Al bij h-et rijden van cien haan; Wij
zaten allemaal op paarden (Ja, jong en ou_, geujk de garden) Beter paarden vindt men
niet, Het zijn al ..«angsten, wat gij ziet, Beziet nien wel uie schoone beesten,
Zoowel üe laatste als de eerste, Er zijn er van v-rscueiuen kleur. 4 Zoowell van
achter als van veur Men noeit ueez paaruen niet te leeren, En ook niet lang ze te
exerceeren, Want wij regetren zonaer toom; (Hun moeder schrijft zich eikenboom.'
Hola, nu langer niet gekeken, Ik ga u nu vau rijden spre.en: üe laatste kwant, Uien
gij daar ziet, (Dat is de slechtste rijder niet.) Hij greep den haan zoodanig stijf,
De veeren stoven van zijn ijjf, Hij pakte hem ja bij den kop, En trok hem af met hals
en strop, Ofschoon getoomd zeer wonuer sterk, Met pikdraad en nog ander werk, Want
als 't met zulke straf niet gaat Dan krijgt een haan het ras te kwaad! • (Wordt
voortgezet.)
19 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde.
No. 405. W. v. H. Onderw. M. — Van 't groote aantal der door u aan mij gezonden oude
lakzegels kan ik de volgende ontcijferen:
Familie Hakfort; fam. Engelhart; id. Ribbius, Hoboken, Oude Koningin (van Willem II)
Den Haag; De Bruyn; Kleber. Van Wijhe, Oude wapens der geneesk. macht, van Pabst, van
Santen v. de Heuvel, Hellendoorn, Sluyter, Sasse van Ysselt, v. Breugelen, van
Rossum, Willem II. Voor zoover ik 't groote lakstempel kan ontcijferen, staat daarop:
Sigillum Paroch: Ecclesiae Metrop: Coloniensist. De afbeelding stelt voor de
Aanbidding van het Kindje Jezus door de Koningen uit 't Oosten.
No. 406. A. D. R. — Waarom zouden de plaatsbeschrijvingen niet tot de rubriek
Volkskunde en Volksleven kunnen behooren, wanneer zij maar niet uitsluitend zuiver
historisch zijn. Zoodra u er maar een of ander volksgebruik, reden of gewoonten
doorheenvlecht, kunnen zij zeer zeker dienen. We zullen uwe eerste "Beschrijving van
't platte land" gaarne ontvangen, en na inzage er van u over de waarde als zoodanig
berichten. En ons gewest telt immers zóóveel aantrekkelijke piekjes!
No. 406. [dubbel!, te beschouwen als 404?] Mejuffrouw E. H. te M. — O ja, Bruins
heeft zeker eene mooie kaart van Limburg gemaakt. Wat handigheid en 't praktische
betreft vindt ik die van Geerling mooier, in haar rood kleedje als zakformaat.
Uitgever hiervan is J. Smulders, Den Haag. Gij moet ze U op linnen plakken.
No. 407. Dezelfde. - Geen mooier werkje over de oudste bewoners onzer streken (in 't
algemeen in Nederl.) dan No V van J. A. Ort Toch schreven ook anderen interessante
artikelen over de oude Kempen Taxandrië o.a de historicus Louis Stroobant in Jaarg.
1912 van Taxandria. U zult echter vermoedelijk noch het een noch het ander meer
kunnen bemachtigen. Ik vermeen, dat beide werken zijn uitverkocht.
No. 408. H. K. te V. — Is niets voor dit blad, althans voor mijne Rubriek niet.
Daarin wordt geen politiek behandeld.
No. 409. Mertens, Vaals. - U heeft gelijk. Zoo'n miserabele behandeling moest door de
geheele pers aan de kaak gesteld worden. Ik zou wel denken, dat u het stuk, vertaald,
zoudt geplaatst krijgen.
No. 410. Systermans, Heerlen. - Dank voor uwe attentie en toezending.
No. 411. A. G. te R. — O Ja. Ik had u beloofd die Maria-legenden ter lezing
aangeboden, met het oog op de Maria-maand Mei.
Doch ik heb ze afgestaan aan het Weekblad De Nieuwe Eeuw. Daarin verscheen de vorige
week no. 1 en 2.
Wat U aanvoert over die legenden der verborgen schatten, zou ik maar niet verder
vertellen. Want men zal nooit of nimmer vinden uwe "ton vol goud", de krijgskist, de
goudberg" enz. die '•nachts om 12 uur aan de oppervlakte des bodems zouden komen. Dat
zijn allemaal legendarische sagen.
No. 412. J. M. te V. — Het meest interessante werk, dat ik als zoodanig ken, is het
boek van Dr. Holwerda getiteld: Neerland's Vroegste Beschaving. Het wordt te Leiden
bij Brief uitgegeven, en het bevat ook zeer veel merkwaardigs betrekkelijk een aantal
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oude vondsten in Limburg.
No. 413. H. te Weert. Wat de vlekken te beteekenen hebben op alle bij u in de buurt
staande rietstengels, en of dit in verband staat met eenige sage of legende kan ik U
niet zeggen. Wel vermelden boeken over Volkskunde, dat in de stengels van de
rietplant, volgens eene legende, den indruk van drie tanden van Jezus te zien zijn.
Men weet, dat Christus een rietstok in de hand had onder de geeseling. De pijn, die
Hij leed moet zoo geweldig zijn geweest, dat Hij in het riet heeft gebeten. Vandaar
die drie vlekjes.
No. 414. ontbreekt klaarblijkelijk
19 mei 1923 Romantische plekjes in Limburg. ST. ODILIENBERG-VLODROP.
De mensch, U weet het lezer, heeft gerege_J behoefte aan iets romantisch» hetzij in
zijn eigea' leven, hetzij in zijne omgeving. Wat die eigenaardige trek of zucht
eigenlijk is valt moeiftijk in enkele woorden te zeggen. Wanneer men het ps>
ch.piogi.ch ontleedmes hanteert, zou men tot het besluit komen, dat het eene begeerte
is, om door contrasten enkele toestanden, die op jde| menschelijEe ziel eeneu
aangenamen prikkel ver.. oorzaken, beter te -doen uitkomen. De nliekjea nu op aarde,
die door hunne contrast-U boeien*' hee,"i de mensch door ervajing leeren kennen* Maar
waar voor het toeristendom door gebrek aan goede, gemakkelijke gemecaschapsmiadelen,
de__ ervaringsp.oeven moeilijk te nemen waren,! bleven 'dikwijia zeer bekoorlijke
oorden onbo-; zocht. Maar dat is altijd nog geen nadeel ga. weest voor die hoogst
interessante plekjes. 3 hierdoor behielden zo iets van hun nat.urüjkctt toestand, en
bleven ze meer ongeschonden bc. waard dan die gedeelten der aarde, weïke pla?
getreden worden door toeristen met rijkgevulda beurzen.
Zoudt gij het vermoeden, Hollandsche en Lim-; burgschc zomerzwervers, dat er no,; der
gelijnd' plekjes binnen Uwe landspalen waren overgeble- ' ven ? Misschien minder
trotsch, maar toch even rijk aan contrasten als het meer bezochte Zuiden ?
Werkelijk» ik zal U nog in de buurt zoon terr* incognita aanwijzen. En gij zuit er
even roman. tische als schilderachtige tooneelen vinden.
Waarheen dan, zult ge vragen ? Gij noemt tts Roeimond den eersten ochtendtran ; Vlo
drop, en gij stapi uit te Sint Oi'. G-j slaat uw blik naar rechts en ontwaart daai
een monumentaal gebouw, dat te midden van een berg, sierlijk en statig zijne twee
toren heft. Dat is de veel besproken en b n Romeinsche tempel, het nieuw herstelde
Munstqai " van St. OdTënberg, voorheen gewijd a»n den H. ƒ Petrus, thans de namen
dragende der H.H. Wi?è f Plechelmus en Otgerus. De kerkheuvel ligt hie-j ki een
vruchtbaar land, vflak aan de grillig '_r_n feelende Roer, op een half uur afstand
van de Maas, en doet ons haast verzekeren, dat hij bewoond i 3 geworden van het begin
af, dat er mn ichen in deze streek hebben geleefd. Is het da_ ta verwonderen, dat
hier zoo vaak steenen voo werpen en wapens zijn gevonden, uit een tijd perk, dat onze
voorvaderen nog geen b-romen jf IJzeren werktuig han*eerden ? Vergeet dan ook niet
dezen merkwa-rrdigen Ro meinschen tempel aandachtig g»dq w slaan, bin nen treden, en
ge zult er een romaanschen bouw aanschouwen, die in al zijnen eenvoud een mees
terwerk van schoonheid is, waarvan eenmaal cc.i ?on Fisenne geauigde, dat een bekwame
mee-vcr hier het waterpas en schietlood heeft gehouden.
Na bekomen te zijn van Uwe bewondering. volgt gij den weg naar het einde van he» bsto rie rijke dorpje in de richting Poster-holt, alwaar gij al aanstonds door een
wegwijzer tot de erkc*. tenia wordt gebracht, dat die weg links U voevt tn de
richting van het plaatsje ViodTop. Gij bevindt U hier tegenover het "villa, massig"
ge bouwde landhuis mot boerderij der familie de Ban ter.
Thans laat ik het voor U een vroede ocl-tën. tn Bloeimaand, in Meimaand zijn 1 Volgt
dan dezen mooien grintweg nog enkele meiers, en laat Uwe gretige blikken voor do
schitterende natuur naar tinus en rechts gaan; vertraagt hier uwe schreden, en
luistert aandachvig toe. Ziet ge hier aan beide zijden van do chaussee het tammer
genoeg gedunde edten hakhout, de berken, de elzen, de acacia's en andere geurige
houtsoorten, beschermd voor den snerpenden noordwind door een omvangrijk complex van
slanke dennen, met schonk'g gespierde s:ammen ? Maar wacht hier even ! Hoort gij daar
niet op de schilderachtig gelegen "Hemke" hoeve het klare, sonore aaangekraai
klinkon, dieu zomer-zangr.gen klank, die zoo hèl opgroeit nog uit de stdte-eeuwigheid
en neerstort in gouden geimdsval van triomfaal alarm ? Nog zuvert s^kkelmaan zacht ta
aanlichtend lila blauw van hen-»el, waar, tus- Achen meeuw-blam.e wolkjes, een bleek
purper streept. Heel ver, naar nog glorenden horizon, boven nevel van dorpje
Herkenbc-sch, glooit öp in rtjk van schitterend morgenrood, een brand van bleekoranje vuur, t schemerend akker-groen zacht bekaatsend. En daar rechts, verre over 't
dorpsnevelige, achter Posterholt's spichtigen ton, zweeft klooster-heimlijke stilte.
In zuchten ochte.idgloed, achter donker groen sparre-toef en derme-waa.e»-, beven
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bronsgroen orbuust en bloesem-sneeuwende "Hemkes"- Truchten bongerd, g.ug rood
geheime groei van wolken en herautend licht. Ea 't was alsof er midden in 't paarsmassaal wolkendom een schitterend kruis opzweefde, eindelijk doorbroken tot torise.__r_ns v.m rood licht..
Plots gaat er thans een grootsch gebeuren. Tus-cheu wilgen-zilver en aanhoudend
abeelensneeuw, klinkt opeens, omstuwd van morgenglans «en jubelzang, een welkomsthymne aan de Lento, ▼an 'n tiental nachtegalen, tusschen de zacht harpende boomen
neerziiverend hun lyrisch jubelkoor.
En ge raakt een oogenblik in zalig-stemming, als Uwe ooren aanhooren, hoe thans
zwijmelende zanglust van minnaartjes-drift uitstort, een kristal-web van zilveren
trillers. En dan, hoog in de luciht slaat aan eon golf, een zoet, zacht, rillend,
jubelend, spartelend scherzo, klaar en helder, als tinkelen en klingelen klokjes van
kristal, eindeloos hoog in den hemel rond En eindelijk, ala m druisch van kristal'en,
•torten tegen elkaar in, n?.chtegoo! en merel, lijs. ter, vmk en leeuwerik, zang en
gekweel van allen Kant . .
Welkomst-hymne aan de lente. . . .
24 mei 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Vervolg Feestliederen. CII.
(Slot van 't feestrijm te Buggenum, voorheen nadat (het wreede spel) "de
 haan was
getrokken", en de jubelende spes patriae door de stia*en trok van huis tot huis):
Eilaas, eilaas, dat moedig dier.
Dat eertijds maakte zulk getier,
Dat tijger, paard en zelfs een leeuw,
Verschrikten door zijn geschreeuw,
Zijn krachten zijn, och arm, gedaan.
Helaas, ik hoor geen pols meer slaan.
Het dier is dood, het is vermoord,
Daar ligt het in zijn bloed versmoord.
Komt hier te zamen, klein en groot,
En weent met ons: "de haan is dood".
Van droefheid moeten wij vergaan.
Zoo gij ons niet komt bij te staan,
Gij hebt in huis de medecijn,
Die kan genezen onze pijn,
Daarom geeft wat van dat kruid,
Gij weet toch wel, wat het beduidt:
Een enkel kruikje lekker bier,
Het mag wel zijn een kan of vier
Een oor of heeske van een zwijn.
Kan ook genezen onze pijn.
Maar wilt gij liever braadworst geven,
Ook daar ja, hebben wij niets tegen,
Want eier(en), braadworst en ook spek
Dat is al kost voor onzen bek.
Een varkenskop is wel wat zwaar,
Maar toch, wij vragen daar niet naar.
Al komen er tien in onzen za'»,
Hier Lindert (Leonard) draagt die met gemak.
Wij zijn toch gasten, jong en sterk,
En schrikken niet voor varkenswerk,
Wij kunnen u ook proeven geven,
Van al wat hier al staat geschreven.
Getuigen zijn er in persoon,
En ziet, geteekehd naar den toon.
Wij wenschen hier tot uw genoegen,
Een woord twee drie latijn te voegen,
Opdat gij beter zoudt verstaan
De woorden, die geschreven staan:
Spec-cavit. Worst-um, Eier-entes
En intrubates in conventes.
Dat is te zeggen, zoo ik gis:
Geeft ons wat goed en lekker is
Ik wensch, dat God na dezen dag
U duizend maal beloonen mag.
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Ook in 't boek van Welters staan deze regelen opgeteekend. Met enkele variaties
werden de liedjes en rijmpjes in deze en de vorige bijdrage ook opgedreund Beegden,
Heer, Merselo, en in de naburige oost-Brabantsche dorpen Maashees, Budel, Schijndel
enz.
En deze volkspoëzie met Vastenavond had zich de provincie N. Br. in weer uitgedijd
tot !*n meer in 't oog loopende variatie, zoodat ons dr. Schrijnen deze aangeeft voor
't plaatsje Rosmalen, waar men zong:
Vrouw 't is Vastenavond, Ik kom niet thuis voor te avond- Te avond in den maneschijn.
Als vader en moeder naar bed toe zijn.; Gekke Griet, vertel het nie4 Want onze Jan is
dronken. Dronken Piet is onze schuur. Schrik» tegen ons oveir. Vat 'n stoel en zit
bij 't vuuri. De prutselpot hangt over. Boven in de schouwe Daar hangen de worsten
aan touwen, Vrouw geef mij een lange, En laat de korte maar hangen. Snij maar diep.
snij maar diep. Snij maar in mijn vinger niet'k Heb gezongen en niets gehad. Geef me
een stuk van 't varken zn gat, Koekebakkerij, koekebakkerij. Geef me een cent, dan ga
Ik voorbij.
En hij voegt daarbij nog een afwijkend vers, £*t onse Limburgsche buur-dorpen MEI' en
Wanroy Meten hooren bü dat feest:
Jobbik, Jobbik Jansen, Die gek, die moot dansen Ik en die gek En een goed stuk spek.
Snij maar diep, snij maar diep, Snij maar in uw vinger niet. Boven in die horste.
Daar hangen die lange worsten, Als de lange gegeten zijn. Dan zullen de korte wel
beter zijn.
Iets verderop is de lezing weer geheel anders, i. even over onze Limburgsche grenzen
in 't Oostelijk deel:
Vasten avond, goede gebnur, Ik heb nog geencn man. Ik heb nog een klein hoentje, Dat
moet er 't'avond an. En als ik mijn hoentje braden wil, Dan is mijn rjanneke vuil. En
a!s ik mijn panneken soi"ren wil, Dan tintelt mijnen duim. Dan loop ik naar de
geburen. Daar laat ik mijn pan-ruiken schuren. Dan loop ik naar de Franschen, Daar
laat ik mijn potteken dansen
j. Toen nog niet vóór zoolang geleden te Guttelia (cmstr. van Sittard) met
Vastenavond "de aan word gcsia.gen," trok men daar na afloop 3,^ afkeurenswaardige
gewoonte, opgesmukt, bedelend langs de huizen om eieren en fpe_, eü zong daarbij:
Vastolaovend Sjtok-vasteüaovend, Hie ene sjdool en dao ene sjtool Op jede sjtool ei
kösse, En dn 6 ein braódwoosj ttössche; Op jede sjtool 'ne pannekook Det d^it de jong
maidjes good.
h Ju tegenstelling van v/at Dr. Schrijnen beweert .:. dat "klinken on de bussen
synoniem zou L, m<?t in de bjis blazen of geld uit geven, zegt g , Wrede, dat in
dergelijke uitdrukkingen hüs V alleen terugslaat, op drm ouden rommelpot. c,,gen3
dezen zingt uien daarom in het Eijnland;
Fasselovend kut eran, Spfflte «= (spelen) mer op der büsse Alle madeher krije 'no
mannj Ich vn och mi Söster.
j,r. *n ander typisch rijm klinkt over ome greneft aan den Oost kant:
Jödden ,= goeden) ovend, jott. jott (= Goj) Wie rommelt de pott, Wie klonken de ketw,
Wie waassen de blatte
Jodden ovend, spellmann I Wo bliefs de su lang Möt d-2m kleene vijeüinche (viooltje)
Möt dem jrosse ('groote) bimbam?
Maar iets meer noordelijk in de Duitsche grensdorpen hoorden wij eens een vers
dicteeren toen wij er naar vroegen.
Ei klütsje und ei kölsje, Em funkenhöltje, cc' Hier wout eeno rieche Mann Dcc nog jet
jeeve kann, Jaift vs wat, det ver _oa. Det ver neet lang mer stoa Ver mosse nog wijer
joa!
o™\ kschr"ver Dr. Schrijnen haalt dit vers aan, doch in 't Neder!., omdat er Ln die
buurten zo™f.e\ verschillende dialecten worden gehoord. Aat ïrZr,aH doze biJdra8* -1iten met een rijm, ?fj fV r voornoemden schrijver is gegeven 't inzftmPflSt,doelt 0
St Pieter biJ Maastricht, ol] VaSavond: el' brandstoffe)l <» Donderde* vóór
Heije, meije kiötsje, Zoo dik es en hötsj*e, Zos dik es en boen Dat vs God loent. Hei
woent nog ene rieke maan, Dai vs nog get geve kaan. Kaan heer vs niks geve, Dan zalle
veer neet lang mie leve,, ven hoegen hiemel is opgedoon, t*er vs g€t en laót vs goon,
Laót vs neet lang stolstoon, Gef get, spaart get, t Ander joar alweer get, Dit jaor
ene sjèlling t Ander joar ene peiling Eeder sjeling woag e poond, -Haar de vrouw
blijf hei gezoend. anijt aon de lange Laot de korte hange. Gef get!

13950

2 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. Slot der Volksliederen. CIII.
Behoudens een paar onbeduidende volksrijmpjes, die op fakkel-Zondag (le Zondag in de
Vasten) te Simpelveld, Bocholtz, Epen, Eys, Wittem werden gezongen, kunnen wij thans
veilig de Len te binnentrekken, zonder in dien tusschen tijd liederen van eenige
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beteekenis in ons Limb. gewest te hoor en op feest- of heiligendagen, of beter
gezegd, wij kunnen het uitzuigen tot het Paaschfeest, en zelfs wel tot in 't midden
der maand Mei, het volle lentetijdperk, als begin van den (luisterrijken en
poëtréchen voorzomer. Tot hieraan mochten wij nog niet ontvangen enkele rijmen of
verzen, düe ook bij de Cramignon te Eysden worden gezongen. Ook de heer van der Ven
geaft in zijn bekend werk "Neerlands Volksleven" wel de zelf meegelieefde
feestdansen, alsmede enkele melodieën, hem door den heer Th. Dorren uit Valkenburg
verstrekt, doch overal ontbreken de typische teksten. In Mei maken de jongens o.m. te
Horst de zoogenaamde Mei-fluitjes uit zacht elzen-, wilgene.a. hout gesneden. Zij
neuriën daarbij: Rieke, rieke taken, Ik wil een fluitje maken, Van wilgen of ven
esschen, Welke zijn de beste"? Heel af, half af, ' Snijdt de koe den staart af, Maakt
er zeven jongen van, Zeven jongen in e*n nest. Een der mooiste Mei-gebeurtenissen, in
Limburg waren steeds het Mei-feest vr.n Meigraaf roet zijne bruid de Meigravin. Het
werd tot in de laat i jaren nog gevierd in vele dorpen onzer provincie, als Beek,
erg-'vrblijt, BingeJrade, Eis, Epen, Geleen, Gulpen Heer Klimraen Merkelbeek,
Moche'en. Oirsbeek, Schinnen, Simpelveïd. Slenaken, Vaals, Valkenburg, Vijlen, Wylré.
Maar waar vindt men di daarbij gezongen liederen? Coupletten hebben wij niet, hoewei
we nu al zoovaak van deze schoone limbugsche ceremonie gewag maakten. Noch Dr.
Schrijnen, noch v.d Ven, noch een der veile Limburgsche Volksdichters gaven ze ooit
ten beste. En het i"< niet aan t« nemen, dat op al de voornoemde plaatsen geen
toepasselijke Meiliedje 3 of Meifeestliederen gezongen werden. We naderen daarom het
schoone feest van Pinksteren, als wanneer in Limburg en Noord- Brabant de
"Pinksterbloem" (is een mooi aangekleed meisje) in haar groen huisje zit, en wel te
Amby, Afferden. Blitterswijk, Cuyk, Doenraate, Einighausen. Guttocoven, Hom, Geulle,
Schinnen enz., alwaar dan wordt gezongen: Pinksterbroed De wien is oet, Wie lenge
weer de dagen. Eine mei, eine mei, eine liebesmei Eine mei van groene blaren. ét,
sooals te Cuyck: Vïerge, vierge Pinksterbloem, Daar komt zij aangegangen. Met een
krans ai om om haar hoofd En twee gebloemde wangen. Vrouwtje, aJs gij niet deugen
wilt, Dan zullen wij u gaan verkoopen. Dan gaan wij naar het groene woud. Daar zingen
de vogeltjes, jong en oud, Keert u es om Draalt u es om. Vierge, vierge Pinksterblom.
_ eok in Neeritter bij Roermond had men voorheen de Pinkstebroet." Dat was hij of zij
die 't laatst op de gemeente-- i met zijne of hare koe verscheen. Omkranst met
"Pinkstebloome" trok men gezamenlijk het dorp in onder 't zingen van Pinkstefcroet
Doe liëlike toet, Woa höbste deze nacht ge^laope? Achter 't Ittersch (is
Neeritternche) vaóre. Haast-n-ieder opgestange, Den waorste mèt mich dan se gegange.
Op 15 Augustus, Maria Hemelvaartsdag trekken op vele plaatsen feestelijk uitgedost,
processies naar naburige of ook verder afgelegen pelgrimsoorden. Vooral ook Kevelaar
in 't naburige Pruisen is van oudsher een zeer aantrekker lijk bedevaarts-oord
geweest. Het processie-trekken daarheen zit er nog zoo diep in bij 't volk dat er
rijmpjes, en zangwijsjes uit ontstonden. Als voorbeeld zullen we Reven een vers uit
Blitterswijk: Ut zeug zo gèr no Kèvele goan, Ven er mer pene gruno wolf zaat, Jao,
jao, de zit er ene Nie der zit er gene. Thans zijn wij aan 't einde der diverse
liederen en rijmen, die op de zoogenaamde Heiligend<i<7pn en aanverwante kerkelijke
feesten gezongen werden. Als wij echter de htr"W_fijk.spleclitigheid ook onder dë
volksfjstiviteiten mogen rangschikken, willen wij hier inlassche \ dat voorheen in 't
dorpje Neeritter, de aardigheid bestond, het jonif getrouwde paar, als dit met of in
"de hoefker" (i« huister) naar buitentrok. bij wijze van ..broedsreis", na te loopen
achter de kar, tot deze buiten de kom van het dorp was, onderwijl zij dan allen
luidkeels achterna zongen: ..Broet, broet, Sjitj de wegken (is wittebrooden) oet."
(De bruid wierp dan sneden mik (is wégkl t<grabbel van uit de ..hoefkar.*", Ten
slotte willen we nog voor het laatst de overgegeven liederen-groep het geestelijke
lied" behandelen in het volksleven, als is het nauw ver want met de feestliederen.
Hetzelfde kunnen we getuige van het "kerkelijke lied." Alhoewel doorgaans een
feestgezang. eene hymne, is 't toch ook volkslied, daar 't uit den volksgeest is
voort gekomen. Evenals de zoogenaamde ..bed^vrartli e cl jes." Het geestelijk lied
vertolkt doorgaans het intern-e gevoel van één per"x>n, wanneer die per- Boon wil
leven, bedanken, of 1 >op liefde en berouw uitzingen. t Het spreekt van zelf, dat als
zoodanig zeer roerende liederen kunnen ontstaan. En die vinden wij dan onder de
Maria-, Driekoningen-. Kerst-, Passie-, Paa.sch- e.m.a liederen. Wel kan er hier geen
spra"i zijn, van uitsluitend. Limburgsche liederen, want dai zouden ze, al gauw
geteld zijn. Toch kennen wij nog uit onze kinderjaren een coupletje, dat toen ais
passielied in vele Limburgsche gewesten dienst deed, en dat wij zongen als volgt;
Hier is 't begin van 't bitter lijden. Van onzen Heer Gebenedijde Die ons van zonden
heeft verlost Dat heeft zijn dierbaar bloed gekost. Als slot-^potheose durf ik te
geven het door mij bewerkte liedje voor de Maria (is Meimij 11) en dat tegenwoordig
op vele scholen wordt gezon gen, wi.'l in Limburg algemeen gebruikelijk is, 't
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Mariabeeld in de maand Mci weer frisch op to sieren: In hagen langs de weide In 't
koesterend zonnelicht Viooltje stond te bloeien Het kopje opgericht. Het spreidde
rond zijn blaadjes. Gekleurd in purpertlauw, Het schonk zijn milde geuren Of 't God
bedanken wou. (bis.) 'k Leef ver, zoo sprak het bloempje, Van 's werelds kommernis,
Wijl 't gul, oprecht genoegen Daar niet te vinden is • 'k Wilde, dat 'k mocht geuren
Voor 't beeld der Moedermaagd. Want, wie Haar bracht een offer, Heeft zich dat nooit
beklaagd, (biïj En 's morgens kwamen kindren. Om bloempjes naar de wei, Maria's beeld
te sieren, Dat was hun wensch in Mei; Zij plukten schoon vftxCtje En sierden 't beeld
er mêe, Wat 't kleine lieve bloempje In 't harte jublen dêe! (bis.'
2 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording der vragen.)
No. 415. H. G. te G. – Dat heeft U mis. In de Grondwet van 1887 is de naam
"Hertogdom" voor Limburg al weggelaten. En die benoeming had immers ook al lang geen
reden meer. Ja, vóór dien tijd, d.w.z. veel vroeger maakte Limburg deel uit als
"Hertogdom" van het Duitsche Verbond, uitgezonderd Maastricht en Venloo, zooals U wel
zult weten. Bij het tractaat van '39 waardoor de afscheiding van België van Nederland
werd erkend, kwam een deel van het Groothertogdom Luxemburg aan België. En Limburg
behoorde tot den Duitschen Bond. Deze wenschte schadeloosstelling voor dit gedeelte
dat het vrij afstond aan België, en welke schadeloosstelling werd gevonden in
Oostelijk Limburg. Op 16 Aug. 1839, zooals U weet, trad Willem I met geheel Limburg
uitgezonderd Maastricht en Venloo tot den Duitschen Bond toe. Zoo behoorde Limburg
dus wel tot 't Koninkrijk Nederland en was ook een deel ervan, maar het had
bijzondere verplichtingen tegenover den Duitschen Bond. Met de opheffing van dezen
Bond in '66 hield ook die betrekking voor goed op van een deel des lands tot dit
Verbond, zoodat Limburg sindsdien geheel gelijk staat met de overige provinciën.
No. 416. A. H. te Amsterdam. Of die hermitage bij Valkenburg nog bestaat, ten einde
die te bezoeken? En wat U vooraf daarover kunt vernemen? Ik kan als antwoord hierop
m.i. het best volstaan met u mede te deelen, wat daarover staat geschreven in eene
gids van 1890. Of die na dit jaar weer herdrukt zijn, weet ik niet. Maar daarom
alléén zou ik toch een eventueel bezoek aan Limburg niet afzeggen. Die kluizen en ook
de kluizenaars waren voorheen eene vaak voorkomende eigenaardigheid van ons
bergachtig Zuiden. Men vond ze te Houthem, Geulle, Doenrade, Heerlen, Jabeek,
Vaesrade, Gronsveld, Bemelen en Geleen. Zij zijn echter allen verdwenen. De
Schaesberg bij Valkenburg heeft het langst zijn eenzamen bewoner bewaard. Romantisch
staat de kluis met hare kapel te midden van een uitgestrekt bosch op eene
aanzienlijke hoogte boven het dal. Wie het niet heeft bijgewoond, zal niet vermoeden,
dat de rust en stilte, die de kluis omringen, kunnen vervangen worden door het bonte
kermisgewoel. En toch gebeurd zulks. Eenmaal 's jaars, den laatsten Zondag van Juni,
komen duizenden landbouwers van de omstreken ter bedevaart naar de kapel. De drukte,
veroorzaakt door de vrome schare, die zich te goed heeft gedaan aan het in tal van
drankkramen aangeboden kerstenat, het lawaai van alle mogelijke kermisleurders, het
gegil van kleinen en grooten, de tonen, van orgels en harmonica's, dit alles vermengt
zich tot een onbeschrijfelijk rumoer. Gelukkig is het maar voor één dag. Spoedig
strijken de geesten der eenzaamheid weer op den Schaesberg neer. De kluis met kapel
werden gebouwd in 1690 door graaf Hoen van Cartils tot Schaloen. In den voorgevel
bevindt zich zijn in hardsteen gebeiteld wapen. De kluizenaarsstand vormt als 't ware
het medium tusschen leeken en priesters. Zij zijn altijd broeders van de eene of
andere kloosterorde, nooit priesters. Hunne bezigheid bestaat in bidden en boete
doen, terwijl zij van aalmoezen leven. Van de stichting af telde de kluis tien
bewoners, waarvan acht aldaar gestorven zijn, een terugkeerde naar Duitschland en de
tiende er op kwam in 1889. Deze heette (of hij er nog is, weet ik niet) Nicolas
Laurent. Het heele complex met bosschen hoort aan de familie de Villers Marbourg van
Schaloen, afstammende van den stichter.
Ik hoop mhr. H., dat deze beschrijving voor U voldoende moge zijn om U tot een bezoek
aan Limburg te bewegen.
No. 417. P. M. V. — Niet alleen in Limburg spreekt men van de "hondsdaag", maar deze
tijdsperiode is bekend door geheel Nederland. Immers "hondsdagen" zijn de dagen van
21 Juli tot 23 Aug. Waarom, zoo vraagt gij, dien hond daar bij? De oude Grieken
noemden het tijdperk van 24 Juli tot 24 Aug. "opora" naar de Hondster (Sirius), die
gedurende dien tijd tegelijk met de zon opgaat. Dit is gewoonlijk de heetste tijd van
het jaar, zoodat het volk aan dezen naam onwillekeurig het begrip van heete en zoele
dagen verbindt. Daardoor, hebben enkelen den naam dezer dagen ook ten onrechte in
verband gebracht niet het verschijnsel van hondsdolheid. De naam immers is ontleend
aan de Hondster.
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9 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CIV.
Na al wat wij in de verschillende verschenen Bijdragen over 't Volktlied ten beste
hebben gegeven, en de aansporing tot ons volk om toe!' vooral goede on verheffende
volksliedjes bij aller hande gelegenheden te zingen, in verband me de groote en
onophoudelijke propaganda, die door ons en "oor zoove1 e meieren sinds jaren is
gemaakt, kunnen wij helaas, vooral in Lim burg, nog altijd niet met waren, verdienden
lof apreken over een druk gebruik.
Wederom wordt het goede volkslied stiefmocdeitijk behandeld. Wederom geven ons kerm'1
dagen en feestelijke gelegenheden volop gelegenheM om te hooreü, hoe het vuügaire
lied hier _i daar nog steeds, _. soms erger dan vroeger, hoogtij viert.
Zou het woord van andere vooraanstaande per «tonen wellicht nog iets kunnen redden?
Geen profeet wordt in zijn eigen gewest vcldoende geëerd, zegt men wel eens. Mogen
wi' daarom onzen Limburgschen zangers, oud en jong, klein _i groot, in onze populaire
Lim bur ger Koerier ook eens onder de oogen brengen, Wat eenmaal onze gevierde en
geëerde volkskundige Dr. Schrijnen, over de toekomst, en het wezen van het
waarachtige, van je volksklied vermocht te zeggen; zijn woord moge bij het
belangstelend publiek inslaan: op weinig uitzonderfn gen na wordt door het volk
tegenwoordig weinig meer gedicht en gezongen. De zanglust, die vroeger levensbehoefte
scheen, is verslapt. Hoe kan in dezen tijd 't volk ook zingen? Nu de poëzie hoe
langer hoe meer uit het volksleven terugwijkt, nu rv ziellooze: laehine vervaardigt
het eertijds bezielde werk, waarin de man-uit-het-volk een stuk van zijn zie. zijn
gemoedsleven, een stuk van zün eigen-ik legde? Slechte daar, waar gemeenschappelijk >
handarbeid de menschen nog vereenigt, klinkt het rhytmische volkslied als eertijd:
bij het maaien, het bezembinden, 't stroo vlechten, het tabak Sbewerken, het
steenhouwen het kuipersbedrijf. Vooral echter, waar stille huiselijkheid en
gezelligheid woont, hoort men des avonds bij het knappende haardvuur of op de bank
vóór de woning of onder de dorpslinde nog het aloude gezang. Ook het volksfeest, voor
zoover de moderne kultuur dit niet door en door ve> dorvpn heeft, de bruiloft on de
leermijsvierinff wor den nog wel door het lied opgevroolijkt. (Maar, helaas hoe? op
vele plaatsen) deze noot is van ons, G. Kr.)
Daar zijn tijden geweest, waarin het karakter tan het geheele volk zich weerspiegelde
in het volkslied; en ons Nederlandt jhe volkslied kan de vergeCijking doonrtaan. 't
kende niet de hartstochtelijkheid der Italiaansche, de waardigheid van de Spaansche.
de sierlijke gratie van de Fransche liederen, maar in diepte van gevoel werd het
nauwelijks geëvenaard. Natuurlijk kwa ïnen ook hier de rasverschillen tot uiting; en
kwam het bijv. door den beweeglijken, meer emotioneelen Keltisch-Frankischen geest
beter tot -ijn recht.
Maar nu... de boyenculturen heeft de kunst grootendeels aan 't volk ontnomen en voor
eene eQi te van begenadigde kunstenaars gemonopoliseerd. £>e middelklasse wordt meer
en meer uitgeschakeld, en waar in onze landen de kuituur het hoogst stijgt, wordt de
'-'ove tusschen hoogere en lagere standen steeds dieper Daar zingt het olk geen
volkslied meer, maar Louwt in drenzerige deunen de aan flarden gescheurde operamelodieën na met schunnige variaties (en wat m.L erger Is. met nog veel schunniger
teksten, Kr.) En al mag van den tegenwoordigen toestand in wat te schrille kleuren
(op vele plaatsen m.i. nog lang niet schril genoeg; men moet, om dat te weten en te
beseffen, onder 't volk verschijnen, Kr.) geteekend zijn en H. P. Wirth's
dissertatie: "Der Untergang des Niederlandischen Völksliedes", het in-droevige van
den toestand kunnen wij ons niet ontveinzen.
Dankbaar zeer zeker zijn wij de hedendaagse^ dichters in den volkstoon: Heye,
Dautzenberg, René de Clercq, Rodenbach: (na hen zijn er echter veel betere gekomen,
d.w.z voor het echte volkslied. O.a. Guido Gezelle van de Mey, Ermann, Huiaebroeck;
De Jong, Winnubst; Sickmg; Henri Tijs: Galesloot, Mosmans, enz. Kr.) dankbaar aan de
vele andere wakkere voormannen die door woord en actie — denk hier aan 't volksorgel
-— den gezongen volkszang trachten te bevorderen. Maar toch vrees ik, dat deze
kunstmatige poging op den duur den ondergang van het volkslied niet zal tegenhouden.
Wij leven te ver van de natuui;. Wereld en menschen zijn z"> geheel anders geworden,
daarom moet het voflks lied sterven. Als een schichtig ree van uit het struikgewas
tuurt nog hier of daar een kind der volksmuze met zijn sprookjets-oogen in een
wonderlijk vervormde kultuur-wereld, vol rook, rumoer en onrust. Het volkslied vlucht
voor de schrille stoomfluit, als de elven voor het pelui der klokken." De groote
vergadering, onlangs te Utrecht ge houden, waar alle voormannen op 't gebied der
verbetering van den Volkszang te zamen waren gekomen, heeft dezen achteruitgang van
ons lied ook reeds lang met leede oogen aangezien, en hare voorlooipige
voorzorgsmaatregelen genomen. Zal ook dat weer helaas moeten zijn het grijpen van den
in vertwijfeling ronddrijvenden drenkeling naar den laatsten stroohalm op 't nog
onrustig golvende water? Wij willen 't niet hopen. De advertentie in "Het Katholieke
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Schoolblad (mogelijk in m.a. geplaatst; en waarbij ik de opmerking wensch te
maken, .""t ze in alle onderwijsbladen ö. Nt te staan, alsmede in Jongensen Meisjesbonds en vereenigingsblaadjes) zal voorzeker haar nut stichten. De jongedochter de
jongeling, die opwaarts trekken ter feest en kermisvierihg, nemen zoowel een
"Leeuwerk" als e beurs met kermisgeld mee. Hoe meer uit De Leeuwerk" op eer_ kermis
wordt gezongen, hoe minder de knuppel *n het mes ... len worden gehanteerd, of
huiselijk leed zijne entree zal doen. Daarvan zou ik hier bewijzen kunnen
neerschrijven. Van der Mey dichtte eenmaal een heerlijk Woord: Ik ben de drager van
't Hollandsche Lied Ik breng het in huizen rn zalen." Moge hij waarheid credicht
hebben tot heil vat ons Nederlandsche volk.
16 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CV.
De rubriek "Volkskunst, of misschien beter gezegd, het Hoofdstuk daarover, dat de
behandeling van "Volkswetenschap" voorafgaat, eischt, vóór wij er van afstappen, no&-ne uiteenzetting over de bouw- en dekoratieve kunst. Niet zoozeer de kultuur-kunst
hebben wij hier oü 't oog. die voornamelijk hare uiting vindt in kerkkasteel-,
vilija^. toren-, raadhuis-, fabrieksbouw enz. maar het .raat hier in hoofdzaak over
de eenvoudige, oucSerjvetsche, landelijke, laten wij liever zeggen, over de intieme
volkskunst, ijn deze spreekt uisluitend uit de algemeen gebruikelijke woonhu.zen,
alsmede de vanaf de eerste tijden bestaands bedrijfshuizen. En dan noemen wij die
kunst met dr. Schrijnen:" volksbouwkunst" wederom een van de vele onderwerpen, die
wij voor onze rubriek nuttig als aangenaam achten ze te behandelen. Daar nu dit
chapiter voor zoover onze provincie betreft, zoo veel aanrakingspunten toont ook met
den nog bestaanden bouwtrant in zoovele gewesten, die wij naar links en rechte tot
onze buren rekenen, zullen wij eene kleine wijziging dienen te maken in het tltuleeren van onze bijdragen"Volksbouwkunst toch draagt een eigen coch't, zoowel voor stad, dorp, land er. volk,
Die kunst toont ons den smaak en den kunstzin niet alleen van eene stad, een doro, of
van land en volk in "• algemeen, maar wij leeren daaruit ook vooral kennen de
jreheele geschiedenis, waarin begrepen lijn alle gebruiken, gewoonten of zeden.
Tevens spreken eruit de welvaart of voorsnoi-d, alsmede hun geloof en yaak de
tragedie in het volksleven dat wij alles niot voorbeelden zullen trachten te
verduidelijken. Toch lag in vroegere eeuwen in de bouwkunst meer eene opvoedende
kracht opgeslloten. Immers 'oen waren ten dienste vau haar tal van individuen
werkzaam, die allen onder haren invloed stonden. De Heer Peters, een bekend schrijver
over oude houwkunst schildert dezen toestand zoo mooi niet de volgende bewoordingen;
onder dien stillen drang worden de samenstellingen ongezochter, eenvoudiger doelmati.
kw.. degelijker, wordt alles meer typisch en meer expressief, wordt, de hand
vaardiger en het oog gevoeliger.
In de eeuwen van meer geprononceerde persoonlijkheid zoowel ails van .omsluiting van
eigdn zin en siuauk begon ook de kleine man, de arbeidende 'klasse, de ambachtsman
wat meor te gevoelen voor eigen opvatting in woonstede. En hij kwam er allengs toe
die woonstede op te smukken naar eigen kunnen. Men zag dat al spoedig in de woningen
alom. en men ontwaarde, dat in de gewone woningen zoowefl als in de bedrijfshuihuizen
voor een niet gering driel het karaktervan eigenaar of bewoner tot uil ing kwam. Toch
zjjn er van die eerste opvattingen uit voornoemde npriode niet vele exemplaren
overgebleven. Want ook genoemde architect Peters betoogt zulks in zijne bijdragen
over volksbouwkunst in "Vragen van den Dag" waar hij zegt: ..eerst met het laatst der
XVe en het begin der XVIe eeuw begint onze fpirfenis, maar het is er slechts eene van
een gevel hier, een schouw daar, eene deur of zoldering eflders. Een nog uit- en
inwendig intact gebleven middeteeuwsch woonhuis bezitten wij nergens."
Maar verstandig redeneerend kan dit ook wel niet anders. Nemen wij slechts één
voorbeeld, ééne oorzaak.
En dat is voornamelijk de economie, die de hoofd-beweegreden hiertoe is. Immers werd
eer, of andere buurt talrijker, breidde zich in aile oprichten uit, alsmede een dorp.
een bebouwd plein of druk bewoonde marktplaats, en groeiden zij alle uit tot' stad,
dan is het klaar en duidelijk, dat tegelijk ook verdwenen de oude hoeve met annexe
het geheele landbouwbedrijf en een zaken- of handelshuis of werkplaats, of winkel en
huis van alle soort bedrijf daarvoor in de plaats kwam. Het kon immers niet anders.
Waar zou er in de beperkte ruimte eener ommuurde, omwalde marktplaats, die bovendien
aap verschil-1 zijden van breeie poorten was voorzien plaats zijn voor eene groote
uitgestrekte boerenhoeve? Het was al mooi, als er enkele kleine huisjes konden gelegd
worden. Toen er allengs meer welvaart door allerhand bedrijf ontstond, kwamen als van
zelf meer woninkjes, zij het dan ook houten, die hier onregelmatig verstrooid daar
weer meer symetrisch gebouwd waren. Nog zijn en hier en daar in oude steden
achterbuurten brokken van dezen bouwaard overgebleven, waar op bij een bezoek,
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terstond het oog van den vreemdeling valt, te meer daar deze oude stsdsdeelen
onwillekeurig het, oog boeien. Soms zijn het heele rijen of reeksen, die voorheen in
hout waren opgetrokken,"en die een beeld geven van en uiting aan den interessanten
ouden volksbouw der vroegere eeuwen. Daardoor vindt men nog vaak zeer verrassende
plein- en straateffecten, daar de lijnen en curieuze bochten zijn overgebleven al
zijn die woningen dan ook later van hout in steen overgegaan.
Verschillende steden hier te lande, die nog een zoogenaamd oud—N. N." hebben bewaard,
zouden er-op te noemen zijn, en bij eventueele tentoonstellingen vindt men telkens
nog de illustraties in hout. gteiraiteerd, welkfe dan om hun meestal sierlijke
huizengroepen en straatgezichten v*el bekijks en belangstelling ondervinden. Ook oude
teekeningen geven ze ons nog te zien, teekeningen uit de 16e tot de 18e eeuw. Wé
zouden als zoodanig kunnen opnoemen: Alkmaar. Amsterdam, Antwerpen, Amersfoort.
Bruss^ Brugge Delft. Dordrecht. Enkhuizen, Gent. 's-Itertogen bosch. Haarlem,
Maastricht, Roermond enz.
Toen de oude houtbouw verdween, hetzij door brand, stadsregiem enten, of wat dan ook,
en daardoor de steenbouw in de plaats kwam, ging echter ook tegelijk de eenvoud, de
aantrekkelijke bouw-zuinigheid te loor, en het onvermijdelijke JtevoUg daarvan was.
dal de idee van vastheid in sobere vormen allengs werd opgelost in een soort van
eigen opvatting, van losheid in gemeenschaps zin. Nog in de 16e eeuw waren alle
burgeren in ééne stad één van zin. Aan voor- en tegenspoed namen allen hunne ..part";
men leefde als 't ware samen als één groot gezin en de belangen, de roem. enz. dat
alles was gelijk voor allen. Daardoor is het begrijpelijk .dat ook allen denzelfden
eenvoudigen, gemoedelijken trant van leven voerden, en ieder bouwde, naar het
voorbeeld van zijn buurman, voor zich zelf, en zoo kwam men er toe gezamenlijk op te
treden als er uitbreiding en verfraaijng noodzakelijk gegeven moest worden aan een
gemeente of raadhuis, aan eene kerk of ander bedehuis, enz. Want dat huis, die kerk
was het huis voor hun alten Toentertijd had men nog de poorters in eene stad. Deze
oude poorters werden van lieverlede burgers, stedelingen en reeds in de 16e eeuw werd
een poorter ook opgenomen als een lid van het geheele gewest, zoodat dit op den ouden
gans of de oude situatie van grooten invloed werd De verhouding van poorters tot stad
had nu lang niet meer die strenge beteekenis. en de aloude stadspoorten die anders
geregeld zoo zorgvuldig en zelfs met angst werden gesloten gehouden werden nu hoe
langer hoe vaker geopend en ten doorvoer gesteld voor allerhande nieuwe of vreem de
elementen: in één woord, er kwamen als van zelf allerlei nieuwe bedrijven ojjzetten.
Niet al leen de stad breidde zich daardoor van .lieverlede aanmerkelijk uit, maar ook
het begrip der gemeenschap werd veel ruimer.
m 2 i lr?, "a de OUde' dp vroe*ere eenvoud aanmerkelijk onder: men ging meer werk
maker, van aparten bouw voor een woning, en iedere deed dat voor zich zelf; het ging
allengs rieken naar woonver^pn. en met deze wisselende t«den verdween ten slotte het
laatste restantje der gezellige, gemoedelijke ouderwetschheid van fl! voormalige
volkswoning V fle
23 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CVI.
Thans zijn wij er toe gekomen te begrijpen, hoe de aanleg tot eene stad ontstond, hoe
daardoor de aard dier stad werd, en welke bouwvorm aan een woonhuis werd gegeven. En
dat alles hing in het nauwste verband met den aard der woonbuurt, waaruit die stad
zich eindelijk ontwikkelde. Want de wording, de op- of aangroei of de stichting eener
stad, hoe men 't ook noemen wil, hadden niet plaats onder bepaalde of opgezette
vormen of plannen al naar gelang hare eerste bewoners zulks eischten De stad is van
lieverlede gegroeid uit een oudtijds omwald of omgracht dorp. Zoo ontstond b.v. een
visschersdorp en daarna de visschersstad uit oene primitieve visschersbuurt aan die
bocht, aan de monding en ook aan een inham eener rivier of een tak van haar. Dat
weten wij immers maar al te goed uit het zich ontwikkelen der steden Amsterdam,
Rotter dam enz. Eveneens kwamen zoo de havensteden aan een zeearm of zee-inham,
ontstaan door het zich verbreeden van den stroom. Wij zien dat uit de steden
Antwerpen, Vlissingen enz. De ligging was dus van 't grootste belang en van een
ingrij penden invloed op de vorming der stad. We leeren het nog uit de taal. Uit het
oude Latijnsche "portus" dat aanlegplaats, haven, stapelplaats beteekent. Un portu
esse of behouden zijn vindt men nog vaak in oude reisbeschrijvingen staan) verkreeg
onze Middel-Nederlandsche taal het woord "poort" of stad, waaruit zien ook weer
ooorteir ontwikkelde als naam voor den burger. Maar ook waar eene rivier verder geen
voortgang meer had, of waar ze ophield bevaarbaar te zijn, ontstond straks eene stad.
Eveneens waar twee rivieren samenstroomden. Dit zien we nog respectievelijk uit
Brussel. Gent enz. Uit kringdorpen ontwikkelden zich steden, en uit komdorpen
eveneens. Streekdorpen voegden zich bij elkaar en werden uitgebreide buurten.
Vaak was ook eene burcht, een kasteel het middelpunt van een dorp. En buiten de
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daarom heen liggende grachten zochten onderhoorigen, lijfeige. nen visschers, boeren
zoowel als nijverheidslied»n bescherming en bijstand, waaruit de zoogenaamde
kasteelsteden als onze Holl, steden Haarlem, den Haag, Gorkum enz. ontstonden.
Tot zoover de ontwikkeling der steden uit dorpen. Wie er meer van wil weten. le_e het
aangehaalde werk van C. H. Peters
Met de afzonderlijke woningen is het aldus gegaan: reeds vroeger deelden wij mede,
dat uit de Primitieve hut zich de land- of boererihofstede. de hocvo ontwikkelde.
Waar vele bosschen waren ▼armde" eene hoeve zich nagenoeg als een cirkel Zij was
opgetrokken uit zoogenaamde ..witsep" (* twijgen) en stroo. besmeerd met leem wat de
bodem allemaal in overvloed opleverde, In «*« uitgestrekte heidevelden ging dat weer
anders in zijn werk. Daar plantte men allerhande, voornamelijk dennestammen, en
bekleedde die bovenop en langs de wanden met pla""on in Limburg veelal "rissen"
geheeten. Terwijl aan den waterof moeraskant de hoeve werd geformeerd uit in den
klei- of veengrond vastgeheide palen. — Zoo krijgen wij dus drie soorten van hutten:
de leemen Blae-gen- en paalhut, waarvan er in ons vaderland hier en daar nog bestaan.
Hiervan doet dat» de Iperncn hut dienst als eene soort van noodhut waarin b.v. bij
storm- of regenwoer wordt gescho. len. Of waarin in een moment van gevaar mehsch en
dier de vlucht nemen en zich voor tijd en wüle opbergen. De hut van ..rissen" of pla—
n bleel nog lang de heidewoning, en de hutten op ingefüagen palen, de paalhutten.
herbergden de visschers, wat wij in Noord-Holand nog vertegenwoordigd vinden.
Nu beginnen we wat verder te komen, want de arbeiderswoning wordt weldra de
geperfectioneerde hut op het platteland, en deze arbeiderswoning bleef nu eeuwen tot
den huidigen dag dienst doen. In de steden kwam de privaatwoning voort uit de
beschreven hoeven en ook uit de woningen der visschers. Naar al hetgeen wij daarover
in diverse werken lazen, komt ons de omschrijving der oorspronkelijke privaatwoningen van Dr. Schrijnen het meest "opulaire voort d.w.z. als 't meest geschikt om
't in een nieuwsblad onder de oogen der lezers te brengen. Wat anderen, zooals Weiss.
mann, Krophalle enz. daarover ten beste geven, lijkt ons voor den lezer wat te
technisch uitgedrukt.
Zoo werden dan aanvankelijk voor- en achterwand opgetrokken ter volle dakhoogte en rt
stolp dak veranderde in een schilddak. De binnenruim. to is daardoor grooter
geworden, en in de beide opgaande eindwanden, gevels genoemd, plaats verkregen tot
het maken van gooveel openingen als het bedrijf maar vraagt. Want het bedrijfshuis en
eveneens het koopmanshuis vorderen gebiedend meer ruimte en licht. Maar over het
algemeen bleef aanvankelijk de huisbouw aan de eenvoudige krakteristieke
samenstelling der hoeve getrouw. Een verdieping werd echter even eens noodzakelijk.
En zoo werd het stolphuis met zijn windopen dak vervangen door een huis met eén
verdieping, doorgaande «-.ver de volle huisbreedte en dippte. En wat het
schilderachtig effect van deze. uit redenen van economischen aard voortgesproten
verbouwing zoozeer verhoogde: waar de stoep- of straatbreedte zulks toeliet, werd
niet zelden de verdieping >w»r tot zes voet overgebouwd. Dit gedeelte werd dan
gesteund door stijlen, en zoo ontstond een kleine, vooral bij hoekhuizen g_wilde
galerij. Ook noodigden deze huizen uiteraard uit tot zaag- steek- of beeldhouwwerk
wat ook nog op de oude j^vels later Werdt oegepast waardoor 't straateffect
belangrijk jverd verhoogd. Het huis droeg geen nummer, dat was noodeloos. Elk huis
toch hoezeer ook samenwerkend tot gemeenschanr,e!;ik effect, stond op zich zelf
vormde een eenj_e_d op £jch zelf. Het deed zijn best gezien te worden voor opounrift
oiüithunKöord, het had iets eigenaardigs, iets karaktaristieks, iets leuks, in
topgevel, in uit- of terugbouw in spelend behandeld dak of anderszins. Daar is in den
houtbouw zooveel diepte, kleur. sch>__w en tegenstelling." Helaas is deze typische
houtbouw van welfer in ons land zoo goed als verdreven, In Frankrij- Luit.sci_and en
Engeland heeft men dezen karakteristieken houtbouw veel langer bewaard. Mogelijk zijn
er in Vlaanderen en in Brabant nog wel enkele oude houten gevels, wat betreft
woonhuizen. Wel dragen onze nog bestaande windmolens de herinnering mee aan den ouden
houtbouw Wat soms aan een landschap een zeer schilderachtig effect kan verleenen. En
ten slotte vinden wij nog wel enkele hoeven en schuren, die dezen bouwtrant als
laatste restantje van karakteristieke eeuwen meedragen. Men drijve inderdaad niet den
spot met die typische, oude gevels. Want de huidige baksteengevels zijn daarbij
vergeleken, nuchtere en cachet-arme maa_s<os.
Zoo verschenen dan in de twaalfde eeuw 't eerst In Utrecht, enkele sternen huizen,
ook "stinsou" genaamd. De volgende eeuw wilde de huizen ruimer, grooter van
uitbouw ,ook hooger, terwijl aan den voorgevel een bijzondere aandacht werd
geschonken. Opmerkelijk werden de bedrijfs- en winkeflhuizen eerst aan de bovenzijde
(d.i. boven den puibalk) van steen gebouwd. De onderst -leef voorloopig nog in hout.
Al «Jn er enkele variaties in deze huizen-typen in de verschillende provincies
overgebleven, toch kan men over 't algemeen daarin nog van een vrij uniforme type
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spreken. In Gelderland vooral liggen nog een groot aantal van deze huizingen, die den
ouden step.nbomv vertegenwoordigen. Maar ook in onze provincie Limburg zijn er nog
markant^ overblijfsels. We zouden o.a. kunnen noemen te Roermond de huizten
..Loven".- "Tonnaer"; esn winkelhuis te Gennep;, het Weeshuis en het huis Schreurs te
Venloo, een particulier huis te Venray enz.
30 juni 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CVII.
W« zijn in de vorige bijdrage genaderd tot den "Steenbouw" der vroegste tijden, een
bouw, die van zijn begm af steeds meer en meer mcdeginc met de mode-orde of modewijzigingen van den dag. Totdat In de 18e eeuw de zoogenaamde klassieke hu zen-gevel
verscheen, en werd opgevolgd door den effen vlak- 31. gevel met groote pro portieverhouding Daarna, zoo drukt d- Tchitect en bekende bouwkundige Peters zich uit kwam
de ..karakterlooze gevel, een gevel, die niet veel meer is dan een groote brok muur
met een paar lichtga ten (vensters) en een deurgat. En merkwaardig is 't wat dhr.
Peters al 3 s jt daarop laat volgen: ..aldus eindigde de stadswoning In de eerste
helft der 19e eeuw zoo karakte.loos mogelijk en zelfs armer... dan hij acht of mee •
eeuwen vroeger be, ponnen was." De volkskunj»t ging er gedeeltelijk door verlorj.i
althans in de steden. Deze kwam vee! beter tot haar recht in de dorp - of beter, de
landelijke won ng. Maar toch is ook in dit opzcht we*r vee' te loor gedaan, en is ook
<!e landelijkc w> n'ng vank de dupe geworden van de zcogenaamnieuwerwetschheid of van
de mod'rniseering, wat niet zelden aanleiding gaf tot den reineten wansmaak. Ze zim
helaas op zoovele maats^n lang het nrer gebleven, wat ze eens waren in het mooie boek
"Landsche Woning" van Stijn ?trenvele, waarin hij zegt: de 1. ndsche huizekens, o, 't
is alscvf ze te dansen staan tegen de zon en 't geflits dat straalt uit de kleine
ruities, is als een lachid'e schatert over het landschap. Zo staan er zoo welgedaan,
zoo rustig, eigen en vast, — meegegroe d uit den grond met al de omgevende dingen. En
ook Dr. Schrijnen en wien, die smaak en gevoel heeft, ook n et, kunnen ze zoo aan'.achen door hunne gemoedelijke gezelligheid. Want ook hij spreekt van die oude
huizekens, waar oiver dag de zonneglans op neerzijgt als een ze • van stroomend goud
tusschen het groen van vel de_ en weilanden, en waar des avonds een vredig lichtje
pinkt en de stilte van een zalig blij ge Bln. als in een godshuis. Deze huizekens
liggen dan ook nog over een groot dcci van, ja bijna door geheel Zuid- en NoordNederland in gehuchtjes en dorpkens, lis er alom niet sch^arscu. maar talrijk als 't
wans hggen rongestrooid. Overal, waar orus oog zich wendt, naar inks én nar- rechts,
steken aJJerhardvonn'ge kerken 'sen ten h"me! in, en tèeken. zich somwijlen zoe
.childerachtig af tegen der. a_uren hor zont. Geen repelmaat, orde of symmetrie in
ügg'ng, wat trouwens ook het schilderachtig cachet zou bederven, heer^cht er in die
nederzettingen. en toclrliggen ze zoo behaaglijk, zoo bl'k-verlokkend, zoo rustig,
zoo vredig. ..Ik zie een torenspits va. ver", zoo laat ms Winnubst in zijn allerl
efst liedje ..Mijn dorpje" zingen, m ik zegde U lezer, bij 't zangen van dat
eenvoudige volksliedje gaat voor den landlievenden sentimenteelen mensch een stroom
van bekoorlijkheid, door de aderen, en eene oprechte ontroering doet trillen de
gevoelssnaren van het dankbare hart. De huiskens bij en om de kerkjes en torentjes «1
liggen daar in dat eenvoudige, peuterige dorpka zoo gel ijk-temmend met alles wat
erom heen en de buurt I'gt. en het is alles, hu ,s en dorp in omgevende natuur eene
aanminnige bekoorh'jkneuj één harmonisch gelieel van ongekunstelde schoonhed. Het
stemt tot levensblijheid en al ije verrukkelijke elementen dwingen 'het lande] ke
Jeyen, den lande'i.iken bewoner tot de echte volhed van het g vosMeven. Niettemin
heeft elk gehuchtje elk dorpje zijn te ven voor zich. een eigen leven als als 't
ware. Ziet eens de talrijke steegjes, paadjes en wegjes tusschen hagen van tuhnen.
beschouw al die vele kronkelende, buigende straatjes, soms hoekig <*f krom, hier
zonder eenig plan,, daar zonder de min Bte symmetr e en toch streven zij somwijlen
a'le naar éénzelfde doel d.f. de rxhtng naar één gemeenschappelijk punt, hetzij eene
groote hoeve, hetzij de dorpsmolen, hetzij een algemeene weg van verkeer. Soms zijn
al die slootjea, al die hagen, al die wegjes verbindingslijnen met andere dorpen.
Terwijl daar tusschen in weer afzonderlijke groote boerenhu'zingen of heuf"

(j.imbnrgsch) de weggedoken achter een dichte drom van allerhande boomsoorten, hier
beschut of cm geven door een gracht, daar door een vrij hoogon muur, en alle 1 ggen.
in hunne eenzaamheid ver van de gemeenschap, en leven hst leven dor echt. kalme
matige isolatie. En toch hoe genoeglijk rolt het leven des genisten landmans voort"
zeida eens een onzer grootste, oude dichte's. T<ch is er ook eenheid in al de
eenvoudige, landelijke woninkjes. Zij staan er, opgezet naar a_te eisenen van
redelijkheid, tn houden nauw verband met de omstand.gheden van ligging en hare
plaats. Overal ziet men getrouwheid aan harmonie wat betreft zoowel huis als
omgeving. Alle streven zij naar eenvoud, wars van üle overtolligheid, n één woord,
men kan niet zeggen, dat ééne woning, éen lande. :k verblijf in lijnrechte
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tegenstelling is gebouwd met de omgeving. A.'les is op maat, hoogte van muren», dak-,
deur- venster- en Schoorsteen, lijnen alle» harmonieert, houdt het oog rustig,
bevredigt hart en gemoed. Er is algemeene gehaaglijkheid in verzekerd. Evenmin meene
men. dat de plaatsing of groopeering van boomen, tuinen, bloem- en heesterstruiken
wansmaak zou bieden, integendeel b"' den aanleg in 't algemeen ontwaart men smaak en
zin voor het schoone als voor het gezel ige. Wel mos-e er m'sschien eenige
verscheidenheid tijn te bespeuren in de hoeven onderling, wat onder-, boven- en
topbouw aangaat, maar het ge moedelijke door het sobere behoudt toch overal den
boventoon. Alleen onze Limburgrche hoeven van het uiterste zuiden vertoonen, een en
hiervan afwijkenden bouwtrant. Vooreerst zijn ze meeste in mergelsteen gebouwd, ten
tweede heeft het doel meer invloed uitgeoefend als vak-werkbouw. Binnenplaats en
buitengevels zijn er anders als in 't Noorden. Daardoor wordt onze genoemde hoeve als
bouw meer «omber en massief van uitzicht, terwijl de binnenplaats met zijne
kwantiteit en afwisseling van deuren en vensters toch bijzonder aantrékke l"k wordt.
Ook maakt de steenen water- of ophaalput bij onze hoeven een eigenaardig effect De
rinkelende emmer of ouden ketel aan de ketting of aan het uiteinde der houten wip,
waarin het frissche welwater wordt geput verhoogt het schilderachtige der voorzde in
niet geringe mate De versiering nu van de Friesche. Noord-Hollandsche typen en andere
uit onze Oostelijke buurten zijn op hare be rt ook weer merkwaardig, met al hare
motieven. Zelfs met hare aangebrachte symbolen. en niet minder met de diverse
stamteekens der eerste bewoners. Doch het zou t« veel plaatsruimte vragen, zoo wij
hiervan eene uitvoerige beschrijving gingen geven. We willen daarom onze oude
landelijke wpningen verlaten met nog aan te voeren, dat de een te Katholieken van
Zuid- en ook van Noord-Neder land nog op hunne gevels steeds hebben aangebracht een
teeken van echuts en bescherming; en wel het eenvoudige kru's op hunne gevels of pan
nen daken. Ook wel een hartvormig teeken alsmede de letters 1.H.5., zünde eene
verkorting van den naam Jezus in Grieksche letters. Moven velen het plaatsen hiervan
een bijgeloov'" idéé vinden, wij noemen het karaktertrek Wij mogen het gaarne zien
staan en bij ons wekt het geen spotlust op.
7 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CVIII.
Ot» onze langjarige reizen door ons land en daarbuiten hebben wij volop gelegenheid
gehad het intérieure te bestudeeren, en op te nemen . a zoovele eere, primitieve
landelijke woonhuiskens Wij zullen daarom in gedachten in enkele streken eene
dergelijke woning nog weer et-n*. binnen treden.
De «ang. dien wij nagenoeg tegenwoordig over al in de gemoderniseerde woningen
hebben, bestaat in de meeste gevallen in die eerste landelijke huiskens niet. Meestal
treedt men direct den keuken binnen, daar zij bok eene der voornaamste vertrekken
uitmaakt. In onze kleine huizing (wij noemen ze "onze", omdat wij in deze bijdrage
maar alleen de landelijke, ouderwetsche op het oog hebben) is de vloer óf van leem,
Of van helder witte keisteentjes, in dit laatste geval vindt men vaak door dien
witten vloer wederom met even kleine zwarte k ezeltjes aïlerl ande figuurtjes
geformeerd. Zoo zagen we daarvan kuisen, harten, .imitatie loofwerk. bloemen, ruiten,
enz. er in gelegd. Deze figuur-vorm ng vonden wij zoowel in de zuidelijke als in de
oostelijke streken. Als eene varia.'., op d.t thema*.merkten wij ook wel eens op
gewone vierkante roode zoowel als blauwe plavuizen, waarover, zij 't dan het eiken
morgen maar toch zeker 'sZaterdags-avonds de vrouw des huizes (de bo.rin) geel of wit
zand strooit; aan de wüze, waarop dit zand wordt u.tgestroo.d kan men opmerken, of de
boerin (in Limburg veel il de ..halvesche," als vrouw van den "halfe" of ..halfer")
op smaak en eenige fan.as.ie kan aanspraak maken. In dit geval vindt men vaak zeer
•eerlijke figuren met de' uitgestrooide zand gevormd: slingers of guirlandes;
sterren, kleine en Kroote cirkels, enz. In 't tegengesteld geval merk ten we wel eens
op, dat het zand ruw, of met klodders over den vloer geworpen lag. Vlak voor ons
zetelt de groote, ouderwetsche, meestal vierkante schoor, een. Hij is eigenlijk 't
kader of de .versierende Tjöt om den oorspronkelijk geheel vrij liggenden haard, die
op zijn ia Qier weer de illustratie zijn moet van de meest oorspronkelijke, aloude of
f er-plek of offerstede. Ï-Je' haard is inderdaad het centrum van het intieme, het
echt huiselijke en landelijke leven, en zelfs is hij dat no" gebleven in
burgergezinnen, waar hij nog de oude plaats van voorheen inneemt. Dat intieme gelegen
in het begrip "haard" kunnen wij nog altijd opmaken _'t vele ouderwetsche gezegden,
o.m. "hai kumpt bic . neet meer euver den èère hèère of nèère (al naar ge*an" de
streek), d.w.z. hij komt bij mij niet mee.- over den y[otv gère. hèère en nèèrn
beteekenen du. "haard". Dat het begrip heel oorspronkelijk is kunnen wü ook nog
opmaken uit - Fransche: Faire dun planeher" wat de mortellaag beteekent, waarop de
vloertegels komen ' liggen. Die mortellaag was dus primitief de leemen vlakte.
Vergel. verder nog het Latijnsche ..aréa" is een erf. en eene ledige plaats, waar
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eertijds een huis stond, of eene vlakte, eene vloer in het woonhuis terwijl het oude
arae is altaar, nog achtergebleven in de plaatsen Herkenrade, Herkenbosch. Dat dus
"haard" terugwijst naar het oude offer-altaar, zal voor den lezer nu w.l ceen
moeilijkheid meer opleveren te begr::->en. De -u. gedijde breede vleugels van den tx***-a--woordgen haard zijn ook weer meer gemoderniseerd door hem te bezetten of te
bernetseïen met allerhand-kleurige tegeltjes, zooals het Delftsche aardewerk ons die
levert. Daarop zijn dan nog wel spreuken, tafereeien en teekens uit den C:i-nei
geschilderd. Maar ook landschap jes. huisdieren bloembouquetiten en in 't noorden van
ons ze _pn iWeer molen tjes, bruggen, watergezichten, ne'r- t sclleeD*e_v visschers.
Markensche bewo__, h z*Jn daax de meest welsprekende u'.inüif} VEUI et volksleven.
'De echte, oude haard, ?n We nog vaak vonden, vertoonde ons ook nog tretrouw het
gebru.k. of beter zijn di-aast uit oude tnden. Dikwijls hadden wij gelegenheid in
zulke nutzen van uit den breeden haard een blik naar boven te slaan, en ontwaarde
daar ons oog iv den ..schouw" het groote ronde gat. met veelal «ene zwarte, berookte
pü . waaromheen hammen worsten. spek te rooken hangen, soms schoenen (te drogsn), zaa
zaad (in zakjes); bullepees (om «e zaag te smeren) enz. Dr. Schrijnen zegt om, "nu
dccc .-Schouw" in de vroegste tijden d. Kouer der geestenwereld" was. eene waarheij,
oie wij later door illustraties dan ook zullen aan loonen. hiu!eraen wij ecnter
de ..Schouw" nog een oogen hl. aï 00*sen_ohouw. We zi.en o.m. nog hangen ïe-n
t'.'h,eel:ke" oi o<-*- al den "haal", die ten aldaoJ. *i eene zoo voorname rol
speelde in het de n " volksleven, en waarop wij later, bij n-i *.Uc* S-3-01" uiken
weer 'meer u.lvoerig zullen te telh i en* Aau duen haal- -.heelke" hangt de ketel n
_act den ouderwetschen. grooien kook-ke- W-at V. bekistiru? of het kader van de
"schouw ' on 7)1 eene omvangrijke ruimte bekleedt, ;s r_ r>t, ie urt W6er omgeven of
omkleed door 'n vooVti gebloemd" schouwkleedje van 'katoen. WH _ Van dijcnte Plooien.
Dat ceheel noemen ter.*.?1? schoorsteenmantel" inderdaad een karak haa_. . benamine.Het intérieur van onzen schouw vertoont nog óf den gewon.o ._.<, h..uohelsteen. óf
het is nog de oude smeer•Bet Z.. _"' dat wi-i vaak rood "everfd zagen ïwari .
Jrer'*ll er doorheen, of eenvoudig Üist _ * Boven de schouw, op de houten iVouA,
jraan het kleedje is bevestigd, vaak een vrouw h 'tßldrukt door "oppe schouw" heeft
de tir-nen ?es uiEes nare schatten aan aardewerk, Werk il*** fs en ,:>c't:ies.
vijzels en ander koper -Beestij e * d*e keuken-ornamenten zijn t,(vee hr,pTan vader
op zoon overgegaan. Op ïe ••krom. _. i *?,ri:!ken ook wel eens twee of mee. (Want _?.
.-."Wzettelük daarvoor geteeld. - * lxebben zi-i volstrekt niet de ook de ;^1,ei*fen
verbouwde vruchten) soms het end. ot' achteraan, op alö.ana"\ vinden dikwijls een
haarkam en een of recht, _ ü va3te verblijfplaats, terwijl links har-gt een
omlijsfc.ng van de schouw soms «ehavendi 6'fen,;*e;ma.akt bakje, een afgesleten of
Waa-rin zth ?mv' _mét d 0 Punt naar he-neden, (ls de snrv; den de -snuppe" of
"flumpe" "--hopper, !)fpers-afval van rondgemaakte bezemblo*ijes^f IJ^nder,e stelen,
of ook andere houten •P-"- om dipl_. .^T en welke daar moeten drodeze funcM. L e doen
als ..iPi.P-aanstekers," in ZWavelstokken en lucifers verte"^ "SX v*. _iï * tel oois
ac zult gy boven de schoorste.nmanmeer alKe'"T oanWn het kruisbeeld (in Limburg nog
na Pa__nSJ^n crucifix genoemd) waar langs wijde palm "?!\a.a* led.er jaar eene
versche, genog te moeien' n__ Van den haard meenen wij bos. ge:scorteerd t en den
houtblok den takkenkepner"(vgL met .or den bijl* (In Limburg is Holl. snoeimea)
wPpon"' heip- hieèp (hï-',p verwonderen, vrarin ant het moet U geenszins dien haard
'mee_i_!_?_'u des winters, aan en om plotseling _en w?i ,? • iemand u _ het gezin. n
D1)1 ziet hanteej-en om in allerijl eenen "sprinkel" of eenen "remmel" te zien door
hakken op het primitieve houtblok, eens den karakteristieken naam dragende van "boks'
opti hij nog èen onderdeel, tusschen stam en & latei van een boom uitmaakte. Immers,
r e d* de vrouw of vader had, het wakend oog op schouw slaande, verslapping van
warmte^ of laatste verkoling der brandstof waargenomen, waarna het dan heet: "doot
ter nog get op' Om dezelfde haard nu verzamelde en verzamelt zich nog het geheele
gezin, des avonds, vooral bij winterdag, en daar worden niet alleen allerhande
vergelijkingen en explicaties gehoord, over de voorstellingen en figuren die zich om
den haard bevinden, maar ook de afgedane, dagarbeid, de werkzaamheden voor den
komenden dag worden er breedvoerig besproken, of er worden door de oudjes uit het
gezin mooie en aangroende verhalen opgedischt, terwijl nog het edele oude spinnewiel
met klos en haspel door zijn snorrend geluid dankbaar instemt met de boeiende
vertelsels, die de eenvoudige, omzettende aandachtigen bij stralenden blik vaak het
hart van ontroering doch kloppen.
7 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoording van vragen.)
No. XXI. [dubbel!] W. B. in M. Bij het station Nuth staat een oud gebouw. Men zegt,
dat dit nog eene oude Tiendschuur is. Gaarne zou ik weten, wat men daar vroeger mede
bedoelde. Ik las ook eens wat over krijtende tienden. Wat zijn dat dan??
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De naam tiendschuur is juist. Er staan er evenwel niet veel meer. In de Betuwe echter
vindt, men nog op vele plaatsen de korentiend; ook bestaat daar nog aardappeltiend,
er er zijn wel plaatsen waar nog gewag wordt gemaakt van tabakstiend. — Welnu, tiende
noemt men eene opbrengst in natura, welke reeds bij de oude Israëlieten ten behoeve
van den Levietischen priesterstam geheven werd, omdat deze stam verstoken was van
grondbezit. Later hebben de christelijke autoriteiten ook de tiendheffing ingevoerd,
eerst onder den dwang van kerkelijke, later van wereldlijke wetten, Somtijds ook
werden landen in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven tegen eene geregelde jaarlijksche
opbrengst in natura. Door vervreemding zijn de tienden meestal het eigendom van
wereldlijke personen geworden.
De kwijtende tiend, waarover U iets gelezen beeft, is eene opbrengst van het vee, de
groote of smalle tiend van alle veldvruchten.
Op sommige plaatsen wordt nog aardappeltiend geheven, op andere weer niet. Daar bij
de instelling der tienden de aardappel nog niet in Europa bekend was, en in sommige
rechten bepaalde vruchten werden genoemd, bleef dus de aardappel buitengesloten. De
rechten zijn verschillend in de onderscheidene gewesten. Alle tienden zijn afkoopbaar
gesteld bij de wet van 12 April 1872.
No. XXII. [dubbel!] H. G. onderw. M. Ik heb een geldstuk uit den tijd van Willem II,
en een uit den tijd van Koning Willem III. Op het eerste staat bezijden het wapen de
Fransche lelie; op het andere staat daar een dolk. Wat heeft dit te beteekenen?
Gewoonlijk vindt men op munten één of meer teekens of letters, die eene beteekenis
hebben. Op oude provinciale munten b.v. duidt eene roos of vijfbladige bloem aan, dat
ze te Dordrecht gemunt en dus 3 Hollandsche munten zijn. Zeeuwsche munten werden
geslagen te Middelburg en vertoonen daarom een kleine burg als teeken hunner
herkomst. Sommige West-Friesche munten o.a. vertoonen als munt-teeken een schuit met
mast en geven daardoor te kennen, dat ze te Medemblik gemunt zijn; andere hebben een
knol, het teeken van den muntmeester Knol. Een handje is het muntteeken van
Antwerpen. En zoo vindt men op onze Nederl. munten gewoonlijk op de keerzijde twee
teekens: het teeken der muntplaats en dat van den muntmeester. Beide teekens staan
bij den rijksdaalder en den gulden ter weerszijden van het wapen onderaan bij het
kwartje en dubbeltje ter weerszijden van het woord "cents"; bij de bronzen pasmunten
aan beide zijden van het jaartal. Hebt gij dat nooit opgemerkt? Kijk dan maar eens
scherp toe, desnoods door een loup. Het eerste, dat zich aan de linkerzijde van de
munt, d.w.z. van het wapen bevindt, een zoogenaamde Mercurius of slangenstaf, is het
muntteeken van Utrecht. Op alle munten van het Koninkrijk der Nederlanden treft men
dit teeken aan, ja, zelfs op die uit den Franschen tijd, voor zooverre ze natuurlijk
in Utrecht gemunt zijn.
Het tweede teeken nu, ter rechterzijde van het wapen, is niet op alle Nederl. munten
het zelfde, maar verandert zoo vaak er een ander muntmeester te Utrecht aan 's-Rijks
Munt optreedt, daar deze functionarissen er allen een eigen teeken op na houden; ik
ken een brandenden fakkel; eene lelie (1839); een degen, een bijltje, enz.
No. XXIII. [dubbel!] L. Weerts, Weert. Uit goede bron weten wij 't volgende over dat
landgoed. Men noemt het meer algemeen de Hoeve "de Broeck", ze ligt mooi tusschen
Geverik en Beek. In 1381 behoorde zij aan Frambach de Palude. In 1384 aan de familie
van Tzievel. In 1537 komt het goed aan de familie Huyn van Amstenraedt. In 1595 aan
de voorname familie Mutsenich uit de buurt van het goed. In 1773 aan de familie van
Kotshausen. In het begin der vorige eeuw kocht George Louis Baron de Rosen deze hoeve
van de familie Hennekens. Genoemde Baron is aldaar op 10 Juni 1877 overleden. Daarna
kwam het landgoed in bezit des heeren Baron de Rosen, welken ouden Baron nog velen in
Beek zich herinneren.
14 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CIX.
Maar de uken had en heeft nog hare interessante inve^ris in de door ons bezochte
huize, kens ©n bosnholsieden, die wij erfstukken onzer voorvader* zullen noemen. In
vele dezer huizingen vo©n wij vrij alles vertegenwoordigd, wat hierof OQs indertijd
werd medegedeeld door den heer>eene, hoofd der school te Haelen en den heertappers,
destijds tijdelijk te Nuth, beiden kla^Ükeijjk zich sterk interesseerende voor
eaonende in Limburgsche streken, waar het vooadt'rlyke erf nog in hoofdzaak intact is
(rebl*>n. Evenals ook wij op onze veelvuldige bezoeki vonden zij in vele oude
woningen nog
in deeukens, behalve den omschreven haard, , linke * de buitendeur of beter van de
entree de * oude outen bank, de hagelwit geschuurde uittrektah waaromheen de stoelen
met nog eigen ffem^te etroozlttlngen. Aan de andere zijde nog de vggen der koeien,
aan eene wand het rek mefonde tinnen lepels; en in de alleroudste nog de 'aan. voor
't verpiaatsen van den koeketel. Oo's avonds wolmde nog op die groote keukentaf het
oude koperen lampje, dat voldoende beëdigt, als er dus 's avonds maar aan die tal
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gewerkt kan worden, hetzij "klómpe opheug(« leertjes onder den voet slaan); zaa'gocd
(: zaaigraau) uitrapen, wat ook al "sorteeien" wordt; stoppen en breien door moeder i
vrouw (halfesche), knechten en meiden; apinen meestal door eene dochter, enz.
Doch ook heel interessant ls het na te gaan, Ie plaatsing, de vorm en het gebruik .
vau de verschillende onderdeelen der overige vertrekken in de bewuste oude
tiuizekens. De aller primitiefste zijn nog enkele bedsteden, die door een dubbele
kast gescheiden zijn, en dei enkele, die wij nog hier en daar te zien kregen, waren
zoo breed, dat zij inderdaad eene geheele muurvlakte besloegen. Wij merkten bij een
paar dezer bedsteden nog kunstig snijwerk op. Dat was meer in het Noorden het geval.
Daar stonden ook de onderlagen van het geheele houten complex vrij hoog bovsn den
vloer, als voorzorg tegen nog.ai vaak voorkomende overstroomlngen of onverwach ten
watervloed. Eén© dezer was zelfs zoo hoog van den vloer, dat de beslaper een
voetbankj o noodig had, om er jn ter ruste te gaan. Men wil daar zelfs hebben, dat
hunne voorvaderen in Plaats van een voetbankje eenig© gevulde zakit -et een of
gtfaansoort) voor dien ops*aP in de bedstede gebruikten. Het zoogenaam ne beddegoed.
kussens enz. waren buitengewoon nik en zwaar.
"^ze bedsteden waren gewoon vierkant en reuven met hun bovanstel tot aan het plafond,
>uM-r?m Wli in enkele plaatsen van een "hemelp a noorden spreken. Ook vonden wij er
met een voorhang van katoen voorzien, in plaats var oeuren. Dit voorhang had voor den
landelijken newoner bijzonder groote waarde, als het eigen maaksel was uit gesponnen
en geweefd gebloemd katoen, meestal of rood of groen van kleur. Het voorhang was aan
den boyenstijl zoodanig aangebracht, dat het gemakkelijk kon verschoven worden van
link naar rechts en omgekeerd. De slaper uit dien ouden tijd wenschte dit voorhang om
zich op zijne rustplaats aan een open blik te onttrekken. Op eene plaats vonden wij
een nog zeer typisch oud model. Aan den onderkant bevond zich een vierkante groote
schuiflade (zoo zuittern wij ze maar noemen), die zoonoodïg des avonds er uit kon
getrokken worden, en die op kleine rollen over den vloer kon rijden, om er een der
kleinen event. in te herbergen. — Tn de omgeving der bedstede behoort ook de oude
kist, van vierkanten vorm en voorzien van een plat deksel, aan de voorzijde veelal
opgesmukt door kunstig snijwerk, en als zoodanig nog een gezocht artikel. Deze
meestal rood of hoog-brum geverfde kis, moet dienen tot; opbergen van goede
kledingstukken o.m. vrouwen-omslagdoeken, linnengoed, het "goud" en het ..zilver"
(d.i. de versierselen) voor moeder en dochters enz.. Op vele plaateen heeft deze kist
echter moeten wijken voor het daarop* gevolgde "kleijersjaap" met katoenen voorhangt
en eindelijk voor de ijedendaasscho kleederkast.
Hei doet ons genoegen thans te kunnen medeueelep., dat wij door de vel© medewerking
(talrijke brieven) eindelijk de oude landelijke vertrekken Lijna geheel complet',,
voor den lezer Kunnen i.'tótaileeien.
Zoo moeien wij ook nu weer niet vergeten te. •ermelden, dat in de slaapkamer verder
nog* "teeüs gevonden werd langs de houten deurstijl het tinnen, koperen of porseleien
wijwaterbakje georneerd mei een gewijd pahn-takje. Ook een aeel voornaam meubelstuk
bij dezen ouden invendV! het »Pronkkastje". Daarin zult ge vlnuen het allerbeste
porceieinen servies, zorgvuldig pgeüorg©n en ten overvloede nog voorzien van d!
fvrroVef-.}een gelegd stuk gaas of tuul, opdat e vijegeri goor bevuüen of bemorsen,
dit voorna»fi, i 5 niot onüo&l3ik zouden maken. V.-T,a i« '*tiene Postelein" vindt
men op enst© élaswMk ,n&rl,n ook nog geborgen het mooi;i"T' Zooals oade boersche
borrelglazen e^ irtJZAen*r tulPbloem, soms met 'n snreuk LJnSe iTa'l™/ In de
Slaapkamer van de'meer S xvlm16?6n is die kast de glorie der al " het IS feitel«k een
familiestuk, vaak ITiXr o" T&v meer zaSen we kersenhout, de voorn™ lV&llen met h0oSe
Slazen deur- Wa*r bruik hïT Chr>:veix oude kisten m^t meer in g«. Sis on n» bergt de
boerin in deze kan ook dinAtulfk»nOWTrel Ü.et linnengoed als kostbare Mee op eenl 'i
alldaaf' daA men ™ Limburg nog ïtiet r?^ge plaat?eiï "et beste linnengoed doopt 'lat
on tonaam "kistetuug" of "kistegood". Door. Koed vla ] plaat3ön de oude kist echter
voor C ?' en er een kast voor in de plaats «enTijnwn'd -6n HoUand voor het
opKebordA»tsalrer sa d,en naara ..kastengoed". m demiThnltn C e, oude gezinnen bij
onze i.oorlxog «L™ vonden wij in deze kamer (ook daar »aar 1' "enlzitkamer) een
eikenhoutten lesse- esBp,laats voor den Bijbel, alsmede de de konpr", k V de
gezellige oude houten klok, ca vonr\>-n r>edpai' ter verwarming van het bed overda" n
dlenst met kolen gevuld, terwijl zij Qeide SeuhSJ*?, Spijker aan den wand V*W*t
"everlp/j! "e tukken verhuizen echter ook al van in de *t%A cTuriosa naar het salon
der rijken huisvrou" KoPefwerk is inderdaad voor de ove*viÜPdL k zeer gewaardeerde
schat, en een keQ Wels/5 , !' daarvan verraadt den huiseijiriaai diVntt och er is
heen wat meer mate. Ken in hnnV g seweest voor deze ouden van da-Beven ven on**
Primitieve huizen. De diverse musea Zien Daan VaU een klaarblijkend beeld te he©ft
het in zult ge nog vinden, en voor velen slagors, dr i eene groote waarde, de oude
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vnurdoofpotten aarsensnuiters, de waterstooven, de de schuimi ', vuurblazers, de
dompers, de vijzels ters (kaarsf.fJl6ll, de oude lollepotten, de luch- T«ch vond
ders) enzven karakter?^.-Tj nog enkele in gebruik gcble- Noord-Brabant «e zaken> en
wel in Limburg en zich bevindend'i, ziJn het boven 't pronkkastje eene plaat hij
krTuisbeeld- de communieprent rUi. Me door de /p?elegenheid der eerste H. Commukeurin
mJ?10'1 van het gezin ontvangen); een «eschreven- «dicht, omteekend met ge» bloemde
kransen en loofwerk, dat bij zilveren en gouden bruiloften aan vader en moeder werd
aan. geboden; een krans van vogel-eitjes (d.i. een dun draadje van de garenklos
genomen waarjn de uitgehaalde en daarna uitgeblazen vogeleitjes (meestal musscheneltjes) worden geregen en niet zijne twee uiteinden, «en boog of zigzag vormend aan
twee spijkertjes wordt opgehangen.)
In den hoek der kamer zult gij in de Zuidelijke streken ook nooit missen de lèèn- of
leunstoel met een kussen erin, vaak met een opschrift of spreuk voorzien en door de
dochteren des huizes opgeborduurd. Deze stoel heeft op vele plaatsen den
ingeburgerden naam van "de zorg" of "de zorg" gekregen.
Behalve oude familie-portretten, die links en rechts nog den wand versieren, zult gjj
daartusschen een of anderen "huiszegen" zien prijken, en, wat nog veel meer teekent
bij onze landelijke broeders ls het kadertje, waarin achter glas de vrome zin, de
godsvrucht van den "bewoner tot uiting komt, en wat heel wat meer wijl zeggen, dan de
hyper-mondaine Venus- en andere plaatjes in de moderne woningen. Wat wij hierboven
bedoelen 1* het naiêve, eenvoudig, maar veelzeggende, met fraaie knilletters
prijkende schilderijtje: "God ziet mij" en Hier vloekt men niet".
21 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CX.
Aan 't einde der vorige bijdrage hadden wij 't over den mooien, diepzinnigen
huiszegen, waarop zoo menig christelijke spreuk de godsvrucht ivan het geheele gezin
tot uiting brengt. Laten wij hierbij nog een oogenblik stilstaan. Want wij moeten
daarbij den oorsprong van dien huis.egen voor de onwetenden evc-n memoreeren.
Aanvankelijk waren het de oude, stichtende volksgebeden, die alom bekend en gebruikt
waren, en waaraan het volk, terecht of ten onrechte, steeds eene groote kracht
toeschreef .en nos toeschrijft. 8 Laten we maar eens beginnen met. het Sint JansEvangelie, waarbij men eertijds zwoer. En nog kennen wij plaatsen in onze Zuidelijke
streken, waar men leest over (is overleest) gevaarlijke zieden, alsmede ten tijde van
zware onweders. Eveneens sprak men het uit over het veldgraan, dat i'of moet gemaaid
worden. Doch men misbruikt iet. helaas ook nog tot verschillende bijgeloovige tpo b
n<*eu' Zoo kwam ik o.m. in 't Zuiden eens iet en' tot de menschen, b.v. om to weten
of ven41"1"' van wien men in langen tijd niets meer ,je -"men had, nog in leven was,
een sleutel met stei- ard tusschen de bladen van een kerkboek Ue n Vo^t het bidden
wan het St. Jans vange_ * Uaarin wordt de sleutel goed vastgebonden, to aSen'le, dat
het koord, 't welk men daarkrij- ei-ru"**"' meermalen in den vorm van een »w -'•'•
Twee personen, de zoogenaamde be, veCrder en een kameraad, laten daarna den sleu...
-net het oog op hun wijsvinger rusten, zoodat ' > daarop vrij ronddraaien kan Thans
bt^gint men het Sint Jans Evangelie te bidden, en wanneer bij de woorden: En het
Woord is Vleesch geworden en het heeft onder ons gewoond", de sleutel met het
kerkboek, wat er aan hangt, begint te araaien, en op den grond terecht komt, dan is
de nedoelde of twijfelachtig levende persoon nog niet Uood. Blijft integendeel de
sleutel stil en rustig, oan is de bewuste niet meer in leven. De vrouw, -ue het mij
vertelde, stelde inderdaad een groot vertrouwen in dit orakel, en had het meer dan
eens (volgens haar) met succes geraadpleegd. Ook bestaat nog .de litanie van den H.
Donatus, patroon of beschermheilige tegen donder en blik- het gebed van den Goeden
Vrijdag; van een Keizer Karel enz. Eenige van deze echter, vooral het laatste, zijn
eenvoudig bijgeloovige formuliere >, tengevolge waarvan terecht de geestelijke
overheid verbieden ervan gebruik te maken. Nu wülen wij van andere zoogenaamde be- of
overleggen, die men uitspreekt, b.v. om het bloed te stelpen, de tandpijn te doen
ophouden, een paard met koliek van de pijnen te genezen-, om ratten ut schuren en
stallen te verjagen; de rupsen van ]? a7-'ier te verdrijven, maar niet gewagen. Want
flat zijn allemaal eigenlijk geen gebeden, doch voor iet grootste deel oude
heidensche bezweringen, die e volksoverlevering ons in min of meer gekerstenen vorm
heeft nagelaten, en deze soort van su- Perstitieuze bezweringen het juist zijn,
waarvan i] ons altijd een groot' tegenstander hebben ge- ond, en waarvoor wij ook
steeds onze aikeurenn 1 waarscnuwei-'le stem zullen laten hooren. mul 6le **ezer
formulieren of bijgeloovige forfad -_-derdaad den heidenschen oorsprong ver- Q aon,
blijkt immers duidelijk uit haren aanhef, o' m' deze tegen de ratten, waarvan wij nog
een beest a'hrift bezitten: "Gij ratten, gij leelijke i-en ienLlk bezweer u bij de
zon, de maan, de stern on het firmament, enz.*'. er "pp1*11' onder al de
bovengenoemde gebeden is delfik ifa*"6*' dat VOQr den bewoner van onze Zui. niachfi
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ro?ders vooral, meer beteekenis heeft, en de rl ger is- dan de schoone "huiszegen",
de ou- Oeóo-«pronkelijke huiszegen. deelril i *.en was eiSenlijk een gedrukt stuk,
vereen +Te vakken. Het eerste vak, de feitelijke naast' • Voor een gekruisten
Christus, waarbeeldt een,i?e gebeden staan. Het ander vak ver- Keve}L?leestal onze
Lieve Vrouw (hetzij van Schend-, Van de KaPel -n 't Zand, van der H ïw enz')' en
hevat een £ebed ter eere Huvp 'K -Moedermaagd. Beide afbeeldingen waren oPrd
neê'plalen> even kunstloos als naïef Jtl rood "' folnw-ilen met schreeuwende kleuren,
--eon ep'df eT6: en groen- Deze huiszegen werd voor- ]
in verschillende plaatsen,
en in Zuid- BelBischo *imbui g neb ik er vele gezien, die in de !'-en in h Turnhout
waren gedrukt, alwaar be*-itten « artlkelen' eene specialiteit schijnt te Pal>ier
'»!? waar allerlei speelkaarten, gekleurd au!il«è t-,-! Preilten een voorname tak van
in• A*s mn ]üt geweest te zijn. T_*rß kWam eger in den achterhoek van Lira;, fcl'iUer
p' bv- Stramproy, 'lungelroy, Hunsel, $** to aaSf h 6m' Thorn> Atervoort, EH en verUIZekensi renzer*de Kempen, vond men weinig fwnste h"L?0k groote huizen, waarin men
de .'n hom U*t eg,en nlet aantrof. Gewoonlijk vond £? den bfnn^i rd of gePakt op een
der deuren .?n de on_'l?>nt' Er waren zelfs huizen, waar bi? hontèn li;Cn.er,voor had
gehad den zegen in v£r,ei- aan d ' te laten zetten, en dan bleef hij •^-•--arrjstp i
muur iaren bij wijze van een der no^d6t o-n er hangen. ft yzslrT* meer ?eleze-- te
worden? Geen "ood lieden |fUof ander g™** gevaar in zicht de e', a«J iemand ?crde
eene moeder in barenswer-i o -"aar :m\ het gezin op sterven, nadcr-UÏp hfn -vordt
Weder met zwarte wolken, dan gewijd. Sgenooicr)--.i'nog de huiszegen afgenomen, zeker
_^at*as_ \fte» o* de tafel, waarop eene vader d u*US__S?at te branden (de lezer welt
leZ'n S tohel^to** die kaars komt) en de vrFid v^or> opd't f met '"'der stemme den
huis- Vos h* IVICn «Uts. ei'f en gezin mogen be- Jcs hemels, e.n d^nen. ziekten of
van het vuur vJ n_ Worden dn^ Veldvruchten niet verpletterd dP .nhebben in btv, den
alles vernielcnden hagel. b biereerste maat een heel oud exemplaar van a-*Ksels. rfet
heeft ons veel moeite gekost den tekst «van dezen huiszegen nog te ontcijferen. Hij
luidt als volgt:
28 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXI.
Wij eindigden bijdrage CIX met een paar spreuken die feitelijk in het landelijke
gezin moeten dienen als stoffeering en tegelijk als uiting van den do *n lm deF
bewoners. Dat dit volksdecoratiof ha rv. van an(iere spreuken, plaatwerk en
uit»angbordjes wordt geïllustreerd, willen wii nog «et enkele bewijzen. Het spreekt
van zelf, dat «erbij het verschil tusschen de gewesten, tusnen godsdienst enz. eene
groote, of beter de ver- Warende rol spelen. Aflen vindt on de volkswoningen de
spreuken nog' algemeen door ons geheele land. En zij worasn op verschillende plaatsen
aangebracht. Vindt men den ouden besproken huiszegen voornamelijk sn W acllterkant
der deur, spreuken ziet men snf18 11 0r de Sehee,e kamer, tegen een balk, op d« i
enz' Verreweg de meest ingeburgerde, zijn ac volgende huisspreuken: "Aan Gods zegen
is al'w gelegen"; "Looft den Heer"; Gedenk te s,er- Tv?'v •d beware uwen ingang en
uwen uitgang; «t huis blijft in Gods hand; enz. i,Traar°nder vindt men natuurlijk
veel oude spel» wip?6n' iVeel door °uderdom vergeelde, enkeie haast «et onleesbare
letters gedrukt. Soms ziet men ook nog, en wel vooral in ons Zuiden, dat. oen spreuk
uit witte letters geknipt achter een glas in een langwerpig lijstje staat. .Nu moet
men niet denken, dat al deze spreuken «echts gewijde zijn. Men vindt er ook vaak
profane tusschen, daar het volk toch altijd mnn of meer l«ifeJantasie en Poezie door
net geheele dage- Ulksche leven wenscht te weven. Het zijn soms *naar heel
eenvoudige, onbete-kenende zaken en oorwerpen, die worden geornamenteerd, èn daardoor
worden gebracht van uit het ruwe leven naainaieveteit en volkswijsheid. Dat deden nl.
de Grie» ,®n a-1; Ook zij zochten passende spreuken in hunne huizen aan te brengen om
de waarde zoowel V- waPens a,s van huisraad te verhoogen ■ N,emand, 4ie ons hiervan
mooiere voorbeelden «teeft, hoe hij ons ivolk in een of ander opschrift «ene kleine
toelichting bij het voorwerp werd gegeven, dan Dr. Schijnen. Zoo bestaan er koperen
onder schotels, waaromeen een krans is gevlochten, en waar op den bo.^em staat te
lezen: "ik dien om de tafel niet te aten branden". Er zijn spiegels waarop staat: "'t
? Blaar schijn"; bekers met "geen geluk zonder nru*''; trouwschotels met: Er is niets
beter ln den trouw Als liefde tusschen man en vrouw, vi *!* erBeliike spreuken kan
men in ons land nog J-Wen op kommen (pap), tafelschellen, drinkglaeen. en.
spaarpotten, scheerbekkens enz. En deze Pauken zijn zoo talrijk van verscheidenheid,
det er heele bladzijden mee zou kunnen vullen. wat de overige spreuken betreft,
zooals gevel"° deurspreuken, vindt men deze niiet zoo vaak in J-Ue Limburgsche
gewesten, maar wel in andere £. ovineiën ivan ons vaderland. De meeste, die in
"oiland bij intrede van het huis en boven gevel i^an, zijn de bekende: "Niets buiten
God" en v uls staat in Gods hand", "'t Is niet anders", •*™a lijden komt verblijden".
1574 had men bij dit laatste, tijdens het be£ van Leiden, het volgende rijmpje
#244

231

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

14810

14815

14820

14825

14830

14835

14840

14845

14850

14855

14860

14865

14870

gemaakt: i.Quam door Lijden geen Verblijden, So was Lijden groot verdriet; Maer door
Lijden komt Verblijden, Daerom acht ik Lijden"niet". etrekkelijk dit rijm haalt ons
het werk van .afi Lennep en Ter Gouw nog de volgende aardig. eid aan: Op het venster
van een herberg bij Wapeningen leest men ook deze spreuk. Bij de doormaak 0p 5 Maart
1855 werd het huisje, dat hier roeger ston^ door het ijs vernield en de'bewoner J*
armoede gedompeld. Toen hij zich tot de com«ussie wendde en om ondersteuning vroeg,
ont"*S hij den raad, maar op de deur van zijn nood- te schrijven: Na lijden komt
verblijden. ge man deed het en vond de spreuk bewaarheid. n. daarom Jeest men die nog
aan 't herbouwde
n^ele dier spreuken hebben betrekking tot den ij ,jd en de welvaart der nering.
"Klein van bej? ** \ schreef eens Bemand boven zijn deur, en °Pte natuurlijk, dat het
kleine begin eens groot ££i Worden Een ander weer leeft "Op hoop van top.°a'*
Eenderde: "Onvermoeid vooruit" en daar- Ui.r.S '* notKli-". volgens een vierde "Alles
op zijn ik* te doen, en zegt een vijfde, "'t Oog omhoog". <le h °en zeS(ie beeft weer
meer op 't oog gehad ijj hperschende bezuaiigings-manie of weh was on J
Materialistisch gestemd door te zetten: "Pas %f*> kleintjes". er_ onaardig is 't wel
eens in Holland te zien, dat schanS staat te lezen: »Ken u zelven", terwijl een jj.
ausehe buurman een tegenhanger daarvan opb.eu lnet de woor!lell: -.leder gek heeft
zijn ge- Qodaafc zal men door Nederland aanti effen: "Als dei?^et ons is> wie zal dan
te_en ons zijn?" "Vre*etki met u"; ..Liefde is 't fondament"; "Bid en ten 3t altijd
zomer" staat, voor wie dat niet we- Re6ft ocht' ergens bij Middelburg te lezen;
"Vrede •WkkZegen" °P het eiiland Schouwen; "Altoos ..Dot en »AI beter" bij Alphen;
"Altijd zorg", VW. Wel en zie niet om "'• >.H°ol^(i'üet laven" e. a. jjl öien er zeer
vaak. aitinj er ieronder center ook voorkomen, die niet •lat e tVeu duiueiijk zijn.
blijkt uit het volgende, hoi4Wr^ens in eene achterbuurt boven een gé_*eeidtt Poortje,
dat zeer oud as, staat: "Elckseupsichsulve", staan eze etters, die alle aaneen
geschreven Ij,.' dient men te lezen: "Elk zie op zien zelven". °p 0u °ude, ook nog in
onze provincie Limburg koeli winkeltjes bij gelegenheid der dorpsvoor 3. °Pgemerkt:
"Vandaag ivoor geld, morgen .ets ' komt zeer veel voor. °ïis vaj'Schuwmgen boven
winkelhuizen, zoo zegt Jjij jj ö Lennep en Ter Gouwe, vond men reeds •Hü- °nden. ie
Pompeji moet men al gelezen I.JH1 "y Eme et habebis", wat in 'n Hollandsch
beteekenen: Kom vrij halen, Maar betalen! r d n°g meer dan onder de spreuken zijn er
k^hap.6 riimPJes altijd vele geweest, zoo zeggen vL6rhapi,iloerndB schrijvers, die
tot in 't oneidige rte.Gr Wolden, om de eenvoudige reden, dat vlïiensZZoWel als
thans> '* papegaaien-ras onder ail die n zeer talrijk was, waarom hier eenige Oost
vvape Saai-rijmen: Thu., Kest Miin ]ot Zelden tijd oesfe weet God. Zonder strijd.
Seght niemant uw gesint Gf uwer siels gedenken, Die heden is uw vrint, "ie kan u
morgen krenken. K^iJnschT1611 er hier en daar in '* Noorden nog ndQ ziin sp-,reuken
voor, waarvan de meest beju: "oli Deo Gloria; Tecum habita; Ora' et Labora; Nulla
certa domus; Favente Deo; Pas intrantibus, e. ui. a. j_en paar van de meest rake
rijmpjes, en die inderdaad ook in onze streken al bijzonder goed zouden passen, vindt
men op gevels bij Amsterdam. Zij luiden. "Wie hier komt spreken van iemand kwaad,
Wijs ik waar 't gat van de deur staat".. Het ware te wenschen, Dat alle menschen,,
Die kwaad van anderen spreken Zich zelven eerst bekeken. Dan zouden zij het praten
Van anderen wel laten". Ook Schrijnen noemt ons als zoodanig een sprekend rijmpje,
dat gevonden is op een gevel bij Hemelura: Wat wordt er menig mensch belasterd en
belogen Van menig kakelaar, die zelf toch niet en dogen.
28 juli 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. vragen)
No. 404. [veel later] W. v. A. (volgens zijn brief wonende in Noord-Brabant.
Waar?) Gij kunt de bundel verzen van J.M. autzenberg koopen of bestellen bij den
Internationalen boekhandel fa. Jos. Alberts te Heerlen. Daar verscheen eene
interessante bloemlezing van de hand van onzen letterkundigen vriend Arnold Sauwen
waarin hij tevens eene levensbeschrijving heeft geplaatst van dezen Limburgschen
dichter.
Een bijdrage over het Kasteel der Vrijmersum te St. Odiliënberg heeft Willemsen
geplaatst in de Publications XXIV, 409—476.
No. 405. [veel later] P. A. ondw. V. Waarom denkt U, dat het voorgevoegde "made" aan
zoovele plaatsnamen, niet "weide" zoude kunnen beteekenen? Vergelijk maar ééns made
in Madeliefje, de Friezen zeggen "Mede' het Oud. Nederl. was Mada, de Engelschen
Meadow (weide). En hoeveel plaatsnamen zijn er niet met dit voorvoegsel, juist daar
waar vele weiden zijn b.v. Made in N. Br. Mabroek id.; Meeden; óok ons Limb. Meers
heeft hiermede nauwe verwantschap: Meuwen in Limburg (B.) is eene samentrekking van
made en aul.
Idem. De Heer A. vraagt ons, hoe de menschen in de omgeving van Aken en Vaals aan de
uitdrukking komen, voor iemand die te vroeg, het een of ander zegt of doet: "jij gaat
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als Baal's klok, een uur voor.
Vooreerst moeten we den Heer A. mededeelen dat wij dit gezegde nooit gehoord hebben.
Bestaat het daar echter, dan kni het niet anders ontstaan zijn dan uit eene legende
over de plaats Baai bij Aken. Deze legende moge hier volgen, waarna de Heer A. zeer
zeker zal voldaan zijn.
De stad Baal werd op zekeren dag belegerd door een talrijken vijand, en zeer in 't
nauw gebracht. De belegeraars, die in 't geheim zich onderhieiden met de ontevredenen
der stad, hadden met dezen eene overeenkomst gesloten, om zich bij verrassing,
gedurende een pikdonkeren nacht van de vestingwerken meester te maken.
De aanval zou beginnen onmiddellijk na de laatsten slag van van 't middennacht-uur
maar door een toeval had de torenwachter lont gekregen van den voorgenomen overval.
Er was echter geen tijd meer om den commandant der stad, noch de wacht of de bewakers
te kunnen waarschuwen. Wat nu gedaan? Wie niet sterk is slim zijn, zegt het
spreekwoord. List en een vast besluit konden hier de veste nog alleen redden en de
torenwachter had den volgenden gelukkigen inval, door terstond en snel de klok een
voor een vooruit te zetten, voorkwam hij, dat zij de twaalf middernacht-slagen liet
hooren, en in plaats van twaalf hamerslagen, liet hij er slechts een slaan.
Deze list was van dusdanige uitwerking, dat en saamzweerders en vijand, die reeds
voor de poorten der stad stonden niet wisten, wat er gebeuren moest. Er heerschte
zoowel twijfel als schrik onder de overrompelaars. De een meende dat middernacht
ongemerkt was voorbijgegaan, een ander, dat het nog te vroeg was, en terwijl er
algemeene verwarring ontstond over 't feit, wat er toch gedaan moest worden, had de
torenwachter den tijd om de magistraten te waarschuwen, opdat men de gewenschte
voorzorgen kon aanbrengen. Het voornemen der verraders mislukte volkomen en de
vijanden, eindelijk de moed opgevende, doordat er geen spraüe meer was van
overrompeling, en de belegerden overal op hun qui vive waren, hieven het beleg op,
zonder maar het minste voordeel te hebben behaald.
De legende verhaalt echter niet, of de listigen torenwachter voor deze kranige daad
is beloond geworden. Wel hebben de magistraten, ter herrinnering aan de wonderbare
wijze, waarop Baal gered werd, bevolen, dat de klok van af dien tijd zoude blijven
voortgaan met de uren aan te wijzen, en dus de tijd niet met een uur mocht worden
teruggezet. Sedert dien dag slaat Baal's klok één wanneer alle torenklokken uit den
omtrek twaalf slagen laten hooren.
Dit feit, dat tot het jaar 1798 zoo bleef bestaan heeft er aanleiding toe gegeven, de
Balenaars na te geven, dat zij wel met hun klok één uur vooruit waren op anderen,
maar ook eene eeuw ten achter. Thans gaan Baal's klokken weder gelijk met alle
andere.
4 augustus 1923 Het Oude Kasteel van Weert.
Volgens historische aanteekeningen werd dit oude kasteel, dat de voormalige
residentie is geweest der Graven van Home. en dat thans bii verkoop in eigendom is
overgegaan aan den heer M,. Scheymans te Weert, in 1455 door den üraaf van Home,
Jacob I. gebouwd, en ook door hem bewoond.
Vóór dien tijd woonde het te Weent resideerende Gravengeslacht v. Home on een zéér
oud kasteel, "den Alden Borgh" genaamd, en toen liggende ter plaatse, waar zich nu
het bekende Paters-Mooster "Op de Biest" bevindt. Zes jaren na den bouw van het
nieuwe kasteel, dus in lifil stond Jacob 1 "den Alden Borgh" af aan de E. P.
Minderbroeders,, en daar hij op zijn ouden dag in de orde dezer natgrs trad, stichtte
hij van af dat oogenblik het bekende, voornoemde klooster, nog steeds op dezelfde
plaats gelegen en waarin h'i.i cictn titel dragende ook van Graaf van het Heijig
Boomsche Rijk op 3 Mei 1488 overleed.
Er moest nu voor hem een plaatsvervanger als heer en graaf gekozen worden. Dezen vond
men in zijn zoon jacob 11. die omstreeks 1450 seboren was. en den Ben October van het
jaar. 1530 stierf.
Opvolger van hem was zijn zoon, Graaf Jacob 111, die op 15 Oct 1531 overleed. Zijn
broeder) Graaf Jan I, die hem opvolgde, en tevens bisschop van Luik was, ging in het
jaar 1540 ter eeuwigu ruste. Al deze graven van Home bleven het kasteel tot dit
laatste genoemde iaar bewonen, terwijl door den dood van Jan I het Home geslacht was
uitgestorven.
Als heer van Weert verscheen nu op het tooneel Philips van Moninioi ency. de zoon van
Joseph Graai van Nivelie en Anna, dochter yan Floris van Egrnond. die ook een tijd
lanj? het bewuste kasteel heeft bewoond, doch, zooals bekend is in het begin-jaar van
den 80 jarigen oorlog (1568) op 5 Juni te Brussel op het schavot zijn hoofd moest
laten.
Gedurende al de verloopen jaren voerden del Graven van Home met het huis La Marck een
vqortdurenden hevigen twist, namen om de beurt het kasteel in bezit, doch vermeldt de
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historie ons niet de juiste tijden, die de Home's van het kasteel deden vluchten, om
voor tijd en wijle hun tegenstander, het huis La Marck, het kasleel ter bewoon over
te geven. Men vergete hierbü echter nie*, dat in 1566 U Weert tot tweemaaï toe werd
gebeeldstormd onder oogluiking van Anna van Nieuenaar, da Luthersche \rouw van Graai!
PhjÜps van Montmorencv. '
Men zal hier gemakkc/ijk kunnen begrijpen, dat de Spaansche autoriteiten over deze
schanddaad niet bijzonder gesticht waren, weshalve van dat oogenblik af. de geheele
familie der graven van Home voorloopig op het kasteel hare biezen wel zal gepakt
hebben. Toch zegt ons ..Goethals' Histoire Généalogiaue", dat op Philips (voernoemd)
vcflgde Herman van Nieuenaar. broeder van de vrouw van den onthoofden Philips de
Montmorencv. die de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem in 1576 verhief.
Hij overleed in 1578. Toen wij onderwijl in oorlog mot Spanje waren gewikkeld, kresen
wij in onze streken overal zoogenaamde gouvprnelirs als beheerders van gouwen en
steden. Deze diverse heeren over Ween. hebhen blijkbaar een tijdlang ook het kasteel
betrokken, getuige de \rrmeldmg. dat in Anc 1572 en Spoansen Luitenant daar zijn
intrek had penomen en er in 1575 nog was. In 1573 lag tevena een zeker aantal
Spaansche soldaten op h*t kas. teel, terwijl ook Alva er eenigen tijd heeft
eeresideerd. In 1579 nam de Hertog van Parma bezit van het Weerter kasteel,
Om een en ander te completeeren en to staven vermelden wij hier uit eeno chroniek
1586—1587 bet volgende:
"Toen Madame Dubois, vrouw van den Gouverneur Jean Baptiste Dubois, die met bisschop
Lindanus door den Spaanschen koning was aange steld om zich te belasten methet
herstel van den Kath. godsdienst, in het kinderbed lag, werd haar wildbraad,
wittebrood en "spellen" op het kasteel bezorgd, en pastoor, burgemeester en gerecht
werden daarbij verzocht
In 1587 beloofde de Spaansche bevelhebber Haulte-Penne het leger uit Weert te doen
vertrekken, waarop 22 potten wijn op het kasteel werden gedronken. De broeder van
dezen bevelhebber, Barlaymont geheeten, kwam op 28 Juli 1587 het kasteel betrekken,
omdat zijn broer gesneuveld was.
Daartna hebben verschillende vreemde autoriteiten het kasteel Wijven bewonen, hetxij
krijgs bevelhebbers, hetzij door den Spaanschen koning aangestelde gouverneurs.
Totdat wij ln 1632 op 21 September van de gouvernante Isabella t© Brussel het
schrliven lezen aan Jean Dubois ,heer van Droagenbosch en gouverneur te Weert, dat
zij (Isabella) van burgemeester en Schepenen der stad Weert vernomen had, dat de
Prins van Oranje neutraliteit had verleend aan het land- van Weert en. dat zij van
haren kant dit ook deed, en dat derhalve de gouverneur der stad met krijgslieden,
artillerie enz. moest vertrekken om zich naar Roermond te begeven. Dus ook het
kasteel werd verlaten. In 1634 gewaagt de Chroniek wederom van eene Magdalena yan
Egmond. als gebiedende vrouwe te Weert. En ln 1667 heeft deze Magdaüena van EgmonJ
wederom een schout over de stad," weshalve deze vrouwe vanaf het einde des oorlogs
wel haren intrek in het kasteel zal genomen hebben. In 1670 leien wij van een Prins
Chimay d'Aremberg, seigneur van Weert, Nederweert en Wessem, die toen nog woonachtig
was te Brussel, terwijl ln 1684 deze zelfde prins wordt genoemd in «en oud stuk als
"heer te Weert", wat het yermoeden zou kunnen scheppen, dat hij toen het kasteel kan
bewoond hebben. Zekerheid blijkt uit iez* acte echter niet, daar voornoemde prins in
1686 zijn testament maakte en kort daarna overleed te Pampaluna ln Spanje, Daar nu
voorloopig het oude kasteel nog ln •igendom bleef aan voornoemde prinselijke fanii11» Chimay, en ook gedurende de geheele Fransche Revolutie het geheele goed nog op
diens naam stond» betwijfelen wij ten zeerste of het kasteel met omgeving wel ooit
een domein goed kan geweest zijn. Tê meer nog. wijl tot 1841 een<familie CaramanChimay de heele bezitting, uitgenomen een ln 1804 door de Franschen verkocht kOein
gedeelte pp haar naam had staan. Zoo naderen wij dus (zie overlijden Prina de Chimay)
de 18e eeuw. waaruit wjj weten, dat de bekende Britsehe bevelhebber Graaf van
Marlboroygh hst kasteel in de maand Augustus v&n h»t Jaar 1702 door rijn bevelhebber
Schulta stormenderhand liet innemen, waarbij begrijpelijker wijze heftig en verwoed
gevochten werd. waarvan het gevolg was, dat de buroht faijna volkomen werd verwoest
en vernield. En in dezen desolatem toestand Is het merkwaardige, historische gebouw
blijven liggen als eene treurende ruïne, en Jammer-klaagde van af hare vreeseüjk
gehavende tinne en uit hare triest verbrokkelde muurstukken het tragische lied van
verminking en onheelbare wonden. Tot ln het jaar 1841 een© herstellend* hand ztch
erover ontfermd^ ln den persoon van- Louis de Beerenbrouck. die het toen aankocht, m
op de fundamenten van een der vier overgebleven oude hoektorens een heerenhuis liet
bouwen, dat nog ten huidigen dage den naam van "het kasteel" heeft weteq te bewaren
als eene herinnering aan lang vergane en vervlogen tragedie.
Het geheele complex, restant-gebouwen, tuinen en omliggende perceelen behoorde bij
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dien aan koop (1841) nog altijd aan de erfgenamen van den Hejcioij de Caraman
voormalig Ambassadeur yan Frankrijk bij het Oostenrjjksche hof. Eenige jaren later
weer werd het "heerenhuis" met de geheele oppervlakte plm. 220 H.A. bij verkoop door
de fam. L. de E., eigendom der erfgenamen van wijlen Frans Coenen, bij leven
Statenlid der eerste Kamer.
Laten wjj thans dit stukje Interessante historie besluiten met eene korte
legendarische vertelling, betrekking hebbende op het veelbesproken kasteel met zijn
veelbewogen leven: Toen het kasteel door vreemde soldaten zoo vaak beschoten werd.
had bij een dezer beschietin gen de artillerie haar geschut of de kanonnen opgesteld
ln den nog bekenden "Uoofakker." Van daar uit had het bombardement plaats. De paarden
deï artillerie, afgespannen zijnde, en rondtlppelende. vraten onderwijl naar
hartelust hunne haver op, een buitenlandsche soort. Daarbij strooiden «f lieten ze
korrels Vallen die er in den "hoofakker" welig wortel schoten, opgroeiden en ten
slotte vrucht gaven. Nfu wordt er ver teld. dat sinds .dien tijd die vreemde haver
aldaar ln den akker is achtergebleven, voor goed daar hare groeiplaats heeft gekozen,
en er met geen mogelijkheid meer uit te verwijderen is.
4 augustus 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXII.
zijn gekomen tot de Gevelspreuken, upschnften en Teekens, die als uithangteekens
wirit?6" en nox moeten fungeeren en ons kennis *"ven doen maken met wat binnen die
oude huinng geschiedt. , yooraleer wij overgaan tot het publiceeren van tel\,Vtin 00k
noB in Limburg aanweaige uithang"=ejsens en spreuken, willen wij wat vertellen over
dnt 00(',spro:llg- Omdat wij bij ondervinding weten, ai zulke mededeelingen onzen
lezers bijzonder aangenaam zijn. bktis duidelijk, maar misschien velen minder ha *
idat onze "voorvaderen het gebruik der uijtjangteekens van de Romeinen hebben
overgenomen. Al mochten echter in de oudste tijden dan il» ntt8 seen winkelhuizen
bestaan, toch waren "e uithangteekens bij de herbergen (die er al heel oeg waren)
langs de wegen moeilijk te missen, •w.z., wanneer dile herbergen er prijs op stelden,
T nan ,lederen voorbijganger bekend te maken. in de allereerste eeuwen, dat er
menschen langs zij rf6? aan huis wenschten te verkondigen, dat ne^J1 hadden aan te
bieden, was bij de Romeiof ,' l?roene krans'* het teeken dat de reiziger i
voorbijganger aanwees, waar hij ter verfris- of ter verkwikking een teug bekomen kon.
uaarom is buiten kijf de krans het oudste en ".'7est populaire uithangtceken geweest.
Ouden dat rrg€in in Limburg weten U nog te vertellen, Mn *% krans ook hier niet
vreemd is geweest. ker,ar , n£s werden natuurlijk ook andere tee•as ne opvolgers van
een krans, begrijpelijker soort om de aandacM te trekken van verschillende bur? h
tVa^ mzl&ers- zoo werd ook hier in Lim(oni "Kruds" uitgehangen voor de ChristenenCcltTa noTg in Bebrulk in hotel en uitspanning "Het rnonri^ is:' Kapel in 't Zand te
Roer- Maan* Glnds weer vond men "de Zon" of "de diant om 00li den Heiden een
verkwijkkenden noe i aan te biSden- Merkwaardig 1 Zij zijn er *ot h? oNS Bemest, en
naar ik vernam van huis MaaJ.UlS' of van bewoner tot bewoner overgegaan. Maan-oUd6n
die menschen uit "De Zon" en "De ken ij ' o?k wel weten> waarvan hun uithangteeof zn?
U afs(,amt" Doch meer en andere symbolen leenri f- en' vermoedelijk aan veldteekens
o-ntders a ci,enden hier den Saks, daar den Frank, elüedpn f es om aan te wi^en> waar
hij landsof h" ,0£ gewestgenooten winden kon. En de waard dorst* gier' wien het
Natuurlijk te doen was, door"e kriJg£lieden tót.aich te trekken, die toen lüarrh nS
in grooten getale langs de heirwegen t'Uij» +eJ"den' moest immers een of ander
wapenz\\o u,thangen. Daartegenover gebruikte hij, die toe\ "iemers of kanten zocht
onder de vreedzavaj "andv/erks- of ambachtslieden, het gereedschap . 'Cien arbeid,
die in zijne omgeving en buurten y werd uitgevoerd. vojk*;41" alleugs zag men, naast
voornoemde een- Mlfs h 6 on sprekende teekens, ook allerlei wapens, j«s raldieke
figuren op de uithangende bordte?,.. Bcn'ldjes verschijnen. Waarom, zoo zal de
YwVellicht vragen. in a*?u> het i» bekend, dat in de middeleeuwen "jke steelen van
ridders, edelen en andere adelvoertj roote heeren aan de vermoeftde reizigers deze n^
on nachtverblijf werd verleend, en daar meer aanziemiJke en vermogende bezitters vaak
de start\één huis in eigendom hadden, zoowel in door d kop * land> werden in 't huis,
dat niet ten crew f r bewoond werd, de aankomende gasherber^oo^ jk ontvangen,
gespijzigd en ook ge- v,i omdat aan zoodanig huis altijd het Bon? m••! d lvan den
edelen heer boven den in(ruur rtV^-. ' ga' de meest in '•* ooB vallende fl-3er er /*o
m. dat wapen voorkwam, in de spraak Seho,,,»111?^1'^6 reizigers ook een naam aan dat
*is dl , atTlurlijk kenden de gasten de beteeked'"e \\»a ra'dieke wapens niet. 't
Waren eenvou't "'.:den en daarom spraken zij maar alleen van Gourt BastvriJe onthaal,
genoten b.v. In "den in n Leeuw". in "den Helm", in 't Zwaard", E"De Kroon" in de
Drie Kruisen" enz. beroem^11 allengs al deze namen bekend, ja zelfs B'c.ede-nH en
algemeen gezocht twerden, wegens het nn-i. ank' goed eten oi in '* algemeen wegens
hui7p, , onthaal, dat men in de aldus gedoopte er SJ had genoten, begonnen enkele
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herbergiers en na ®r commercieele beteekenis aan te hechten, den )w,8n ze voor goed
in gebruik, èoor een "Göu»Kronr. "W"' een >.Rood Hert", een "Helm", eene teeken *op
hun ulithangbord te schilderen, ten hui- f; of ten bewijze, dat men niet alleen in
het krechfk den hooêen Heer, maar ook bij hen goed verlep n, van lieverlede de
Romeinen handel en hoeve a meer en meer bevorderden en ten bc. foarkte \ relzende
kooplieden zoogenaamde "fora" Bonimif!o ,oPrichtten (vergelijk nog de "foire" nn
markt k steden. die niet alleen kermis, maar ook berotn eteekent), waarbij zij
natuurlijk ook hermeer r ,i 6n .Wlnkels openden, vond men niet alleen \VeK i:e
lllthangborden bij de herbergen aan den Lat oOk boven verkoophuijzen in de centra.
••kran?'1*6 nOEr even terugkeeren tot onzen ouden Wei hr 'ieCTI der a]iereerste
uithangteekens Zoodeieem Romeinen als ook bij ons in de mid*ijörmi Was dat het
algemeen teeken voor een Ve»"«!cij-iS'*ook later vond men het nog. Er bestond voor
n .tusschen uithangteekens van herbergen Chrjsip eiden*"n e.n die voor Christenen.
Immers elkanw en Heidenen konden 't niet best met 'lak v 7, vmdan en wilden niet
gaarne onder één oev-en- Nu weten wij, dat er al vroeg i 1 in OUS laqd wareQ, maar
ook, dat nog He vdk, ,ng de beidensche godsdienst de gewoallPea yeilSie is gebleven.
Het zullen echter niet htt'berëiToV en -Maan" zijn geweest, die aan de er Heidenen
uithing, maar ook zeker looal8 riymbolen> aan den God Wodan onland. *lanK oe gewijde
Eik. de Wolf van Fenris, de ok de u MedSard. de hamer van Thor, enz. ccv-"ijdo u an
Gullinkambi, takken van den goden Ue//6 boomen. enz. enz. pijntaki7p daarotn
hoogstwaarschijnlijk, dat de ÖOi; aan e wiJ hier en daar in ons gewest f*o»erui" l?
7(*' huis üf langs dt deur eeuer pa.s «uüden pn erg zien fangen of steken,, verband
oud«c '> d* aangebrachte symbolen uit de Aisveeuwen. 6Cr' varac'iellSpreekt' dat vele
der oude benamineeil uitliat^T01611 ons niet meer bekend zijn; want naara 4an u eken
Eaf voorheen niet alleen zijn ooi/ a*1 huis- waar 't ning ol te zien was lm de wi
wyis aaR de buurtschap, die ron.l- Is nu zó»- rlallenjïS ontstond. CJn stadl?
buurtschap later een dorp. ja zelfs t uitila,f<AwO,rden, dan is hoogstwaarschijnlijk
rteest- waan- en de aanleiding, de wortel ge•D of de ij* tegenwoordige naam van; het
lrl otls lanri is voortgesproten Daarvan zijn rln de drip woorbeelden. Het oude
uithangbord nend aaohSsies" b-v. heeft het ontstaan verh Zft buurt u rp -Saarsdorp"
bij Amsterdam. aoont. ' uus feitelijk naar een herberg gen /en onzer «12 ook een
Limbugsch navorschPr u de Limr v wsbladen de meenins geopperd, ?aasdal. Krn^ uurten
-de Bok", ..Haar.radf"; ,eld. ThorenroTKnHir«- Leeuwen. Melderslo. Roshitva hunne
nQrU Tllorn- Visserweert. Wolfhaasr «thangteekens nle danken hadden aan oude eene
veronderstelling, die wij, voor wat deze Limb. gehuchten betreft, niet ten volle met
den bewusten geograat eens zijn, alhoewel in die plaatsnamen voorzeker te
argumenteeren aanknoopingspunten te vinden zijn. Doch hierover later.
11 augustus 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXIII.
]ano.or wil overgaan tot het vermelden van een bc. haifo-t i_aantal noo&st leuke
gevelspreuken en uitbinte , ns in ouze provincie Limburg en daaree f daarmede wij in
onze volgende bijdrage (ien DVang maken) komt het ons dienstig voor te loor.sprong en
de ontwikkeling dijer teekens hier voor?1. nog' in aanvulling op no. CXII, even ze
1»? overtuigd als wij zijn, dat met deni_* u , cclinK vele lezers van ons dagblad nog
ov!Ll] "ebben 't daarbij immers nog niet gehad t-r aen onmiskenbaren invloed der
heraldiek op \VPirUken en teekens aan de huizen. , teek zullen velen de wapenschilden
en helm. cd ,f.ns van de roemruchtige en krijgshaftige uit de mijddeleeuwen kennen.
noo; Ter ziJ uittrokken ten strijde of naar touruspeien, zetten deze adellijke heeren
op 't schild din ZIJ meev(>erden, allerhande figuren en afbeel- Wijp11' het een no?
al bonter dan het andere, terhel Zo 6en dergelijk herkenningsteeken op hunne ken f*
plaatsten. die dan alle als hoog opgeston". oP het hoofd tronende teekens hen al van
Wnl den keimenverV voor de hand, dat al die beelden en di• wepcl andere teekens, die
oogenschouw waren gei Tn"} Van steek-, tournooi- of ander wapenspel, di. p' w*r en
overwinning hadden aanschouwd, l'heri cd en ontzag hadden verwekt door hunne
edeirnoiringen aan zoo —enig bloedüg gevecht, den schw vooral dierbaar, ja heilig
waren. Zij len llterden voor hen als fonkelsteenen van roem ffosi i ' men maakte ze
ten slotte erfelijk in de brachten. Het duurde dan ook niet lang meer, alleZlJ
voerden al deze teekens en blazoenen nijet ze ton f 1061" oP het schild of helm, maar
zij hingen ... €n toon aan gevels, muren, staken, deurposten, ujj). v.!ns*-erramen
enz. of lieten ze schilderen en ded. n oP vóórpoort van kasteel of burg. Ze ren
n..no8 meer. Dezelfde teekens in helle Meuken ?n Ze oP vanen, banieren en andere
doed;tk Scu:^eren, en deze moesten van de tinnen en iUit spied_ en vuuigaten
flapperen in den j. f' als teeken van triomf en victorie. daaa lf de feitelijke
oorsprong van onze hedendp ,f?_**e gebeitelde, gebeeldhouwde of
gcschrildcr"'thangteekens. öiec zich nu in de 14e eeuw de VriJe Steden adei en meer
ontwikkelden, poogden deze den ?,0' Waartegen zij allerwegen het hoofd opstaken, 't
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ai mogelijk in alles na te streven. We zagen 6ch6 afnstonds aan de ommuring der
middeleeuwgou ad' Deze was nagenoeg precies 't zelfde op- W u.wd als de bemuring der
burgen. En de oude VijQjTlng burg leverde nu ook den naam burger b\ir" e stedelingen
en de autoriteiten binnen deze _H,""gewijze ommuurde stad of centmm van heette ook al
terstond de burge(r)meester. wa.aar de adelstand zich nog altijd bediende van te.g s
en wapenschilden, daar namen de poorz.n ot hurgers in navolging hiervan allerhande
tejj preuken of deviezen aan, geschilderd of gebeilen'H^aarmede zij nu ook al, als
trouwe imitatostor r ,r edellieden, hunne deuren, hunne deurven_n_n n iOP vele
plaatsen "spinnekop" geheelen), dererie gevels, herbergen en winkels lieten
beschiledoj c"n.versieren, ook al weer in navolging der toren ' de met hunne
roemruchtige wapenteekens ']_J- en Poorte.n der kasteelen lieten opsmukken, er OJk
'lad de edelman een kasteel, de burger had fr'oest Öen' zi-'n kasteel was zijn huis,
en öok dat üichtbaergen^ aan voorzijde, hoek of kant op goed had -!'e wijze het
zinnebeeld dragen, wat ook hij voor ?ekozen als koopman of winkelier, waarhandel^ 6^n
VoorwerP of een symbool van zijn ._r_'a sartikel nam. Was de bewoner van het huis
d)ien,tj "^fhtsman, dan nam hij een werktuig, tijd na, ï zi'n beroep, of hij plaatste
ergens, alhet |0f^d in 't oog vallend, don H. Patroon van p^maw acn_ als
uithangteeken. Snaken en grapcticht fers Prakkezeerden een of ander luimig gebloejv.p
spreukje. Weer anderen namen wapens, Pe__Sc- n' bieren, torens, enz. van de adellijke
wa'lerbpr over' en zoo Beurde straks de gewone Lelie"gler even goed met "Het Zwaard",
"De (Het Tp"De Roos". ..De Leeuw", met "De Toren" feurke) als de graven van Holland,
enz. buute aat z*cn gemakkelijk begrijpen, dat, toen er "gheiri dilt ommuurde
kasteelen nog geen veileg 0 a of beschutting bestond tegen de destijds halve
Iondzwervende1ondzwervende roovers en plunderaars, behaftdei t-adeili^e bewoners, ook
vele rondreizende tye . islleden hun intrek namen in die kasteelen. "Kast"nnen dat
nog terugvinden in de benaming digea lejlein", die aan een herbergier tot den huiüij
n Se nog wordt toegekend. o_ls z:^0g ahijd kunnen wij de bewijzen rondom kijUSei '
iloti de uithangborden veelal een over-0u .2lJu van de toenmalige heraldieke vormen,
eö-a«i ri het Sewone vierkante bord, ook schild a^u ei ,dat vaar buiten nog bier en
daar hangt üiet or . ' een staak, ijzeren stang, ai of met Vah d Uainenten bewerkt,
niet eene mutatie zijn werp JL alüu<te uijtstekende banier? Zal het lang- een |
PUUL1Se of afgeronde bordje of scinidje n deurpost bevestigd, niet eene zuivere naPünt 'nni zi^n 'van 'de aloude langwerpige in een Uiea "lUüopende vaan? Hoevele
schüdvormen ziet ?eUr i?8t niet als uithangborden boven gevel of 'et.eu w hart"' u"'
cirijel- ot ovaalvormig? En Soort dp Su ook nOK eens oP de gedaante en de fto8
attifi'Ve-e figuren op uihangborden. Zijn dat "^schili niet u'ouwe navolgingen der
vele wa- u B-v- De Struisvogel, De Arend, Het ,'fet Hert, De Pelikaan, De Valk, De En
ui}?*: Lelie. De Roos, enz. f vergeten daarbij is de kleur dier veelek karaP1'611Zij is bijna overal nog het heralf etr^uw ner bllJven «tragen, in stede van natuurau
e ' Uenken we maar eens aan een: witte, Ite of \) gouden arend; de gouden roos; d 6
zwar- HeUw. ?'auwe hand; de gouden, witte en roode ij!ek<n mviVer,gulde draak' enzDenzelfdén heral- ?kens ij. u bespeuren wij nog aan de uithangh :Vij verta.arbovCn
een kroon is geplaatst, h bben '"r 0-wen hiermede den lezer voldoende te
dngbordPilgetoOD;d' hoe de diverse teekens, vito, loon dn'spreuken en rijmen zijn
ontstaan en lm -06 trarijt- ei?wen nog op vele plaatsen hunne thTer Uh L- hebben "waard. ans ccnfal*atle onzor ophelderingen geven wij kp uken P aantal gevel-, huis-,
deur- en andere dp s- voor 7rJIJmen of opschriften op uithangteekp oPteekp«!7er wij
die zelf in ons gewest en elbi, Van 11! on' of in verzamelden uit de werdi 8s Jaai.b
•",ScbriJnen uit "Volkskunde", Limrfr&e bprn".. e- m. a. gegevens. Vooreerst over le
onSfn11'11 ambacbten. laPper aanng Van Roerniond kondigde eertijds hier\S. 1* gJJ
niet van dorst vergaan. È Hendnik Peeters aan. aildersscheefreef (bij Horni: Ik wo0n
hier aan den weg, Dan a men beter wenschen, En h Zegen van den Heer-, Bü >. gUnst van
alle menschen. Verdam; el te doen en vroolijk zijn,
Is 't beste op dees aard. Hier verkoopt men brandewijn ün haver voor het paard. Bij
Heerlen; Alle anderen zijn abuis, Maar hier is het ware koffiehuis In Vlaanderen: In
de cabaret, die men hier wijist, Wordt men gelaafd en gespijsd. In het Leppersfort Is
geen drank te kort. Bij Leuven: Hij moet gauw zijn, dae wil tappen en wijn verkoopen.
Maar nog gauwer, die met het gelag deur wil loopen. Een Limburgsche tapper had den
naam, dat hij allen drank pofte (is op crediet verkocht). Dat was volgens hem een
onwaarheid, want toen hij zulks vernam, kondigde hij op een schild aan: "Meint geer,
da.t men hie pumpt, Pas op, es Mije kumt". (Wordt voortgezet.)
18 augustus 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXIV.
vanob'rieilS teru&komend op de laatste spreuk de Jl 5e CXIII, waarin de tapper
aankondig den dr v hem Keen crediet wera gegeven op zen n&a moeten wij den lezer ook
even wijboven de. beteekenis van het oud© "vrij drank" hjei4 eemp herbergen in de
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eerste tijden. Het on hart^ bedoelde koegje was een oud huisje, wol ij, 'il. de 17e
eeuw tot opschrift (mogelijk In ri ♦ af een "krans" 1) te hebben gehad): \vaarflje
Pin<»n". daarna in "Twee Vaatjes bier •• vr01" Stond te sezen óff »Vr« wiJn" of "vriJ
a.te' Meni&een zal zich later wellicht hebben Rier k gui* hoe een kastelein. waard of
herber "vr« a blijven bestaan, indien hij zijn klanten ' Di. i nk" schonk. d.w.z.
gratis' bracht- ewoording dan werd toentertijd aange't 7n" 0m daarmee te kennen te
geven, dat hij hij ri amde schenk-recht voldaan had. en verko de vryheid had.
allerhande» drank te vrijpo?en' Hi^ was dus' om zoo te zeS«en een hem -Rel"- leder
mocht du? weten, dat bij m«n 'vril kpn gedronken worden, zonder dat undp.^Kaar liepop oen gegeven oogenblik den autorit ij-tOUt 0f een van die destiJds bestaande Rehppi
te zien binnenkomen, ten eind© het Wij gelag met voorraad in beslag t© nemen. of
rteZBnoei;eII daarom dit zoogenaamd "vrij dien bil ons11 drank" van vroeger dagen
vergelijken De tegenwoordig bordje met "vergunning". herbereleeSt voorkomende
uithangteekens aan sen ei
en kroeBen waren in grootere plaatte .ïnYi Zljn dit vaak
no£ (orW ve<.H voorraad a_n Flesrh cIV "In de Drie Kruikjes of de "Drie (mopt; in -D©
Roemer"; De Wüdeinan" boom" dronkaard verbeelden); "De Oranje"l3e e H; "De
(blauwe.witto of vergu.de Duif"; teQ t t0*5- ' idéc van den waard om veel klanvclp
f ,rjJSeu enz. Een oud bekend teeken aan Kon f gen vroeger w^as het volgende: van 't
stlsr (hieT beeld van 'n Hen) vermoeid j' l gaan «ust hier wat uit al in de Maan.
iail "Mf moest eigenlijk de beteekenis hebber, 't VP.nn.dorsliB hart- v.eshalve ook
vaak boven ermeide rijmpje stond geschreven:
///
18 augustus 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantwoorde vragen.)
[No. 409-417 dubbel!]
No. 409. A. G. te V. De uitroep op vele plaatsen in Limburg van: "tut! tut. tut.
Schwieg mer" enz. is eene verkorting van 't hier uit den Franschen tijd overgebleven
tais-toi.
No. 410. A. S. R. De eerste prior van bet oude klooster te St. Odiliënberg was niet
de priester, dien u noemt, maar Jan van Abroek. Daarover gaat echter een heele
historie, te lang om die onder onze vraag-rubriek uit te werken.
No. 411. M., onderw. M. De riviernaam De Jeker bij Maastricht? Ja, dat moet eens
bestudeerd worden. Wij vinden hem 't allereerst in de 9e eeuw in oude stukken, waarop
zij heet Jachara. Bij Wolters vinden wij den Dietschen vorm Jochora in de XIe eeuw.
Die twee vormen ara en ora zijn van Keltischen oorsprong en beteekenen "waterloop".
Maar dat eerste deel Jach en Jech (Germaansch) uit het oorspronkelijke gahi heeft de
beteekenis van vlug, snel en ook steil, wat dus al heel goed toe te passen is op een
waterloop. Als ik mij niet vergis, staat ergens aan den Rijn in Duitschland nog een
heel oude burcht-ruïne, gebouwd op een steilen berg, en Jechaburg heetende, dus
steile burg. Het wil ons voorkomen, dat dus ook Jeker zou kunnen beduiden een loop
met steile oevers, wellicht snelle vliet.
No. 412. Dezelfde. Of 't gedicht op "De Wanmolen", 't welk u bedoelt, van een
Limburger (Ned.) is, weet ik niet. Wel weet ik, dat onze letterk. vriend Arnold
Sauwen, een Belg. Limburger, een heel aardige poëzie op De Wanmolen beeft geleverd.
Zij begint met:
In 't weemlend stof, dat Zonnebrand
als goud doet gloren,
staat op zijn deel de boer en want
't gedorschte koren.
enz. enz. enz.
No. 413. P. L. te W. De aloude plaats Widro op die kaart, door U bedoeld, is ons
tegenwoordig Weert. Halo is Haelen; Nare is Neer (vandaar nog de tweede benaming
dezer plaats hier en daar? "Nère"); Blitto is Blitterswijk; Raba is Ravenstein Mosedo
is Maashees. Trouwens, dat zoudt U ook kunnen bepalen als U de juiste richting langs
den Maasstroom maar eens secuur had nagevolgd.
No. 414. L. K. te M. Neen. Pater Servatius Dirks bekend in de 19e eeuw als
letterkundige, historicus en redenaar, was Frans Lodewijk Dirks, werd geboren te
Maastricht op 4 April 1825, uit het huwelijk Jacob Dirks en Maria Scheemis. Hij is
nog een tijdlang onderwijzer geweest in het stadje Thorn bij Roermond. Hij heeft zeer
veel Nederlandsche als Fransche boeken en geschriften uitgegeven over geschiedenis,
en stierf op 62-jarigen leeftijd, nog in de volle kracht van zijn leven, te Sint
Truiden in het jaar 1887.
No. 415. M. te V. Dergelijke studie ligt niet op onzen weg, en zouden wij ons daartoe
ook niet competent gevoelen. Schaft U de boeken aan van wijlen Ubaghs, een bekend
geleerde over allerlei steenlagen en tertiaire vormingen in onze gewesten.
No. 416. W. T. te O. In de plaatsnamen Maalbroek, Maalbeek, Maalhout (Moulbrook=ook
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Maalbroek), Meelberg, Mellenberg, Meldert, Wyckmaal, Melderslo, Rosmalen, beteekenen
Maal, meel, mellen, melt, allemaal de oude vergaderplaats of bijeenkomst. Wij hopen
daarop eens uitvoerig terug te konten, evenals op het voorgevoegde made in madeliefje
en ook in plaatsnamen.
No. 417. H. D. te V. Wat U mij copiëert is een uittreksel uit een oud kerke-register,
en het beteekent, dat te Gronsveld eens een Italiaansch pater capucijn, met name
Marcus ab Aviano aankwam uit Luik, die overal in het ronde wonderen deed door zieken
te genezen. Zendt 't maar in zijn geheel. Wij zullen 't vertalen voor U.
25 augustus 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXV.
n ookOÜ*glnaamde bel'o£Psaanduidingen, die 'a]n vij i de uithansspreuken mag rekenen.
\'e herh VOrige eeuwen bewaard gebleven. Behali»ei-oeDe rgtn 6n kroe^en kende men nog
zooveel *en borri -*01"8 drukte men op den gevel of op etia&akt o' of men ;-raedc
0{ slechte zaken had liöt j, * Een HoJLlandsche kaaskoopman, b.v.
me affrom op
zi**n gevelsteen verstaan, dat tei?oijji "aire niet Voorspoedig was gewee&t en «on
*V^ ilet *^i er een troostend woord on Volra dezen zin: ' O We reit; boos en hcetf
verkeert, Maar h* heb Je ** geldt dat mij ontbeert> ÜorV, di vromen moeten hier
gebrek lijen, ca zullen hiernamaals de kaas wel beter snij en. Wilden e-.fS' idie in
oude t-Jd-5" hun begunstigers ,ij het V^, digen met welken lastigen arbeid Vel Wni
oods&1 moesten fabriceeren, schrepel eens op hun gevel: SRuri geen bakker-winst, Ry
goede en ar>h -a kwade liën, moeiden het brood met lichaam, voet en kniën. door
dailder? bakker meende zijn product meer < * on 6.."waJUeit te moeten aanprijzen, en
meldv 4'jn raam: Koek die zoet is, Koek die goed is. Koek die gaar is, Proef of 't
niet waar is. Smid deed meê aan de*e openbare emig van zijn ambacht. 8.v.: EnJ i
ebbea door Gods milden zegen Tot * de^ -JBersir-«derij 7*i« v nst vaa mensch en paard
verkregen, lm hulpe zij ons verder bij. Eer» öeil slok?61"6 smid meende zijn
liefhebberij voor en Wi8'»Di zi*>n arbeid> «iet onder stoelen düs aan- moeten steken,
en kondigde zulks fcd m,ail - Hler is de kan, Maar ,U 'rDfi kan is mijn gerijf, «ar
wacht U voor de vonken, 't iv i*izer k heet- En Het eerst ziJQ gesmeed, aan eens
gedronken. loebslufrwWaren veelal sna*(en en luimige be- U' *a'apn« Zagen eens ergens
een bordje hanaa oP geschreven stond; Het jaar is om, Betaald de som. «r r* n ander
dichtte het volgende: GaatBrr^? zijn baard 2ich ziet ontnomen, van »Jn, VoorbiJ* wil
binnenkomen, 't 2ü h, en ran* of staat. Ik «Lb,Urger ot -"Maat, ZoovbVi &an elk
fateoenlijk man Ik doe *<-noe'*>en als ik kan, En du ,m-JQ ,best aan allegaar. *e t
verlangt snij ik ook haar. dn en dern S^edeS'zontd,het vertandiger de goede, hooerei
en hi« Wel van vader *-* zoon te publiek op een bordje uit: Hier scheert men, "•.«n
zoon is Notaris, «ler zet men lavementen. B^ïCn^J"" in Amsterdam «en glazen * Paar
woord ?iet' maar Mi de waarheid In Met gias en jood n Wm ik mijn hrofid Ro^ in
dez»el/np van een zekeren kleermaker er, e betrekv 6Uri^6 dagen van te kort aan
«er,^le telei,ingen nog wel opgeld kunnen doen, *• 'eurgestelde klanten kunnen
aanbren- ?een mensch men acht Di«.gn' om zlJ'n dracht, «f *mij brave kleeren maken
ook ambt en eer £eraken* Wij} beroep Vier had poëtische opvattingen van eU voor'denH
bleek teBelijk dubbelzinnig te " «ag komen door de spreuk:
Doox kuipen werden veel tot staat en eer verkoren, Het kloppen is het best, hetgeen
wij daaglijks hooren. Niet minder de stalhouder was dichterlek aangestemd. Getuige
het rijmpje van een uit dit beroep te Alkmaar: Hier stalt en verhuurt men paarden,
Bij niemand zullen zij beter aarden, Ik geef haar haver en goed hooi, En om zoo te
zeggen, zuiver strooi. Een vreemde combinatie van artikelen bood op zijn gevel een
horlogemaker aan door te zetten: (Z. Limburg). Bij Tieske Soeren Lekker brood en
oere" (uurwerken). Een gewone dorpswinkelier in Noord Limburg zette een tamelijk
ïlinken winkel op. Jammer, dat hij voor zoo'n mooie zaak, zoo'n zin-loos rijm
plaatste: In dezen winkel vindt gij al. Zoo gek kunt gij 't niet droomen, Gij koopt
hier zelfs een muizenval, Wat ik niet heb, laat ik u komen. Er waren vroeger van die
dingen, waar oppervlakkig een diepe zin in scheen te huizen, en die wei bekeken, toch
heel onbeduidend leken Zoo stond eens in in 't Noorden voor eene luifel geschreven,
onder eene afbeelding van Adam eu Eva in 't Paradijs: 't AA, 10. is 11. 8. zoekt,
die. 20. Men had de verklaring te zoeken in de Fransche getallen: dix, onze, huit,
vingt, terwijl voor de dubbele AA moest gelezen worden: paar A., aldus: 't Paradis is
ons: wie 't zoekt, die vindt. Op eene boerderij in die buurt had een Slimme boer het
volgende uitgeprakkezeerd: O Mensch UÜUUUUUTJ Godt. Dat moest beteekenen: r O Mensch,
acht Uwen God. Deze laatste twee voorstellingen of spreuken behooren eigenlijk tot de
aardigheden of curiositeiten op 't gebied van uithangteekens. Guitiger was een
pruikenmaker bij onze westelijke buren, die op zijn gevel had staan: Hier maakt men
pruiken, om eenieder te gerieven van levend menschenhaar, niet van gehangen dieven.
Ten slotte willen wij nog vermelden enkele zoo genaamde glas-spreuken, die men in de
17e eeuw aan den ingang van hotels of in de porte-brisée van de gang vond staan; (erg
#244

239

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

15340

15345

15350

15355

15360

15365

15370

15375

15380

15385

15390

15395

15400

toepasselijk op onzen tegenwoordigen tijd, dunkt ons.) Princen deen den ander plagen,
Maar de straf het volk moet dragen. Wat d'Overheid al doet door schaadelijk
misverstand, Dat boet den Onderdaan en 't schuldelooze Lant. Wanneer de Grooten
oneenig zijn, De Kleinen lijden de meeste pijn.
1 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXVI.
In de laatste bijdragen hebben wij 't voornamelijk gehad over de uithangteekens, die
dienen Roesten tot aanduiding van beroepen en ambachten. Doch er bestonden en bestaan
ook nog vele teekens van diversen aard, alsook van bestemming. Wij denken hier o.m.
aan het alom bekends l-i-bordje, dat men aanslaat of uitzet, wanneer een kamer of
huis te huur of te koop is. Bij ons blijft een dusdanige aankondiging gewoonlijk bij
de woordjes "te huur"; te koop" doch in de jaren 1600 was men met dit doel «i 't
noordelijk deel van ons land geheel anders van opvatting. Men meldde er voor
opzettelijk de oorzaak, de reden. Toen vond men daar eens het volgende: Dit Huns is
te huur of te 'koop, De Man is op de loop: De Vrou lelt ziek te bed. Daarom is dit
Huis te huur of te koop gezet.
Had iemand echter een of ander roerend voor *cjP aan te bieden, bijv. een kar, een
kast een of ander gereedschap, dan hechtte men in oude tij bos- daaraan riog geen
bordje, doch werd er een o.] e stroo aangebonden, en dan het voorwerp let11 den
oPenl)aren weg geplaatst. Nu denke de Tfr met, dat dit eene gewoonte was door onze
ooroudrg j^^. te lande ingevoerd. Neen, to de "Oogste oudheid hechtte men dit bosje
al aan de t_s veilen voorwerpen, en men zoekt algemeen o-en oorsprong dezer
eigenaardige gewoonte in et feit, dat, toen de slavernij nog bestond, de den slaven
die zij te koop aanboden, o >** stroo om den hals hin-"enzo a* Z'Jn er no? meer
uithangteekens van bijka? aard- Bi-V- de aankondigingen aan win .** die alleen
bevatten, welke taal men in dat ms of dié zaak spreekt. Natuurlijk om allerlei eernde
bezoekers eener plaats aan te duiden, sen i 26 terecht kunnen. Niet alleen groote
plaat Sn ir ..Pari^s toonen u oP«chriften als: "English Poken, "Aqui se habla
Espanol" enz. (het vroe -tem Man Spricht Deutsch" is veelal verdweviri ï o* Keulen en
Aken, waar men nog veel bn,. _'0n paple francais," maar ook onze L*m/pche hoofdstad
doet hieraan mee. tph een ander. Waarschuwen o.a. de bordjes te huur" en "te koop"
den voorbijganger, waar sch" onderdak bekomen kan, weer andere waarschuwingen worden
tot hem gericht op bordjes, schijTan bovenstaande niet veel in grootte verdort! Het
zi"n die' weJke de politie in stad en a, P soms laat aanbrengen, en die, ten spijt
van e-S ?nderwerPing en gehoorzaamheid vaak pre_^s het tegenovergestelde uitwerken
van wat er de=ac bedoeld wordt. Getuigen hiervan zijn soms d< a.6chuwelijke, wanaromatische vuilnishoopen gg® in de steden (ook in ons Limburg) wel eens onden
worden, juist daar, waaraan een staak waarschuwende vermaning schots en scheef *.£*}
aangeslagen: hier geen vuilnis of asch te e'orten."
ken eigenaardig uithangteeken was vroeger ook ie? Waarschuwing "hier liggen
voetangels en emmen" Voor hem die zich ongeoorloofd op al 1? ??der 3 cri waagde, en
bij, niet gehoorzamen. een met zi^n voet in de klem geraakte, of door j-aangel
gekwetst werd. Men ziet ze echter bijna gens meer. De overige bordjes of teekens, die
öijiug of niets met de traditie van het volksbo rf- te maken hebben, zooals:
jachtpalen, wegs_h
ot Deter wegwijzers, grens-borden, waar v^uW-ngsi-borden voor
passanten met allerhande ïQgllkels, bordjes voor aanwijzingen van brandtri es.;ers
enz- or waarschuwingen door 't elecpro Dedrijf etc. etc. zullen we slechts vermelden
fr,,, memoria. Ze hebben weinig waarde voor den 'O'klorist. beijf et kraamkloppertje
willen wij even eene lev geven> daar het met betrekking tot het vO'tks van
interessante beteekenis is. ak Wil' dat het kraamkloppei-tje aan deuren, bc' e.ene
aankondiging, dat ;n 't bewuste huis eene land g heeft Plaats gehad, het eerste in
ons werd vertoond in de stad Haarlem. Omdat daar0* in onze Provincie Limburg nog hier
en ei-ijn6611 kraamkloppertje dienst heeft gedaan, en -g, oP deuren te vinden is,
willen wij er een " ander van vertellen. Jern J. et •'aar 1573 werd, zooals wij
weten, Haar- Schel0?^ de spanJaarden ingenomen. De Spaan ziek daten waren veelal nog
al wreed en roof- Hoe n Pmnderden alles wat maar waarde had. üeu lleevoelig Alva
overigens ook was voor pijhij \ armoede of ellende gaat de vertelling, dat Ver»n i
axfa de Haarlemsche Kraamvrouwen zou aaifd en' een kraamklopper te plaatsen door r?.i
ul. van haar nuia> een teeken, waarbij vens an Plur,dering moest verschoond be kf1Deze uitlegging is echter eene dwaling, den /aamkloPPer is ouder dan het tijdperk van
re dQPanJaarden-oorlog. Toen kende men in' ande Het Jrperi van ons land al den
kraamklopper. rood een vierkant plankje met Sebor Zijde en kaat overdekt, en was het
pas den kind een meisJe> dan werd er in 't midgelj en papiertje over geplakt en aan
de deur bij -sgen,5gen, -^u ze_^ ons de oude geschiedenis, dat eeQe Germaansche
voorouders de plaats, waar Op a]]pas bevallen vrouw zich bevond, niet alleen of
Merhande wijze heel voorzichtig werd ontzien heijï p,aard' maar dat zij zulk eene
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plek voor j"e hielden. Püaof sterker. De afschriften der Salische en Be- Sten jSI
W€tten loeren ons. dat zij strafbepalinde e on ♦ eiden teBen nen> die vrouwen in
gezegen- Uigfj standigheden op een of andere manier belee tig ca of bij de woning
dier vrouwen te luidruchtieden n ot anderszins overlast aan zoo'n huis
heei vmd^eeuwen verhalen ons, dat door gek aajrederliand en Duitschland alle huizen
van Vr,ouwen neel voorzichtig ontzfen werden, din t^vo:-'e daarvan gebeurde het niet
zelden, dat bij 0 omngen werden opgezocht door. vervolgden dièTid en beroerten, en
hen tot toevluchtsoord <3e_s en' want ook zij wisten, dat kraamschen- }2Vlfaar
gestraft werden. Maar hoe kwam VrOUw te weten> dat hier of daar eene kraam, een k
oonde? Daarvoor moest men dan toch ty_s ,prkenningsteeken kunnen opmerken. Toch te
o_,lt!Zlr toestand in zoo'n huis zoo moeilijk niet Voo kkend.j_ bj^erst moest alle
gedruisch vermeden worotn h-j en om een huis, waar een zieke lag, en tfoove-,
'"derlijk geluid van een deurklopper te «en. i ' werd het gebruikelijk dien klopper
met kestaaF .lnnen te omwikkelen. Dit linnen doekje olïldat hID. Holland nog pp
eenige plaatsen, doch m. ?laamkloppers allengskens zijn verdwe*c e) aait men het nu
om de bel of de huis. •ku non andere streken wser van ons land bneen. jj Bde boeren
bij de geboorte van een kind .en Pal"*" genomen uit den in alle tuinen groeien *k*
rtnt i?trui'k> aan de deurstijl of ook aan het eri«i •> vele boerenhofsteden als
entree moet Dit omwinden van den deurklopper, om er een kraamklopper van te maken, is
in Limburg wel is v/aar niet in zwang, maar als curiositeit laten toch hier nog vele
oud-heir rninnenden bij het bou wen van een nieuw huis of villa den ouderwetschen
klopper eenvoudig ais sieraad op de voor deur aanbrengen.
Thans over nog een ander bijzonder uithangteeken en zijne opvolgers. Bij
sterfgevallen bijv. bestond in Amsterdam in de jaren 1600 het gebruik, om bij 't
overlijden van een kind een stok naar buiten te steken die met de besproken
palmtakjes was versierd. Aan 't uiteinden van dien stok was en witte doek bevestigd
om eene ijzeren of houten hoepel, die aan vier punten met strikjes werd opgehangen.
In dien doek bevond zich dan een kussen, waarop een wassen meisje of jongetje werd
geplaatst, een en ander meer ui minder prachtig of rijker al naar gelang het vermogen
der ouders.
Een kennis vertelde ons eens, dat in een zeker dorp van Limburg de aldaar
gestationeerde predikant der hervormden (dominee) was gestorven. Het had toen daar
vee. bekijks,, dat de dorpelingen terstond na het overlijden een rouw-mantel model
der aansprekers-gewaden der steden) in 't midden der straatdeur zagen opgehangen. Dat
de waarheid van dit verhaal ons niets zou verwonderen, weten wij uit boeken over
volkskunde, waarin staat aangenaaid, dat dit gebruik nog on der de protestanten in 't
Noorden van ons land bestaat. Op zeer vele plaatsen wordt in Roomsch Noord-Nederland
bij een sterfgeval een zwart kruis op de stoep van het huis neergezet. En al die
teekens blijven staan tot den dag der begrafenis. Over meerdere teekens bij
sterfgevallen een volgende maal.
8 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXVII.
Uithang- en uitzetteekens bij sterfhuizen. Ze zijl. 'e? oen van groote
verscheidenheid, ook in onze Provincie Limburg. In de-omgeving van Roermond Weert,
Venlo,, ja, wij zouden kunnen zeggen, door heel ons- gewest, vindt men na een
sterfgeval terstond op de donpen, zoowel als in de steden, oi de bijnden der vensters
gesloten, en stores of zo*uiebeschermers afhangen tot onder aan 't raam terwijl bij
meer gegoeden en de burgerij bovendien nog een rouwstrik om den trekker der huisbel
io gevestigd, waarvan de grootte afhankelijk'is van de(n) gestorven persoon. Op de
dorpen staat daar "ij ook nog óf een extra daarvoor dienend houten zwart kruis, óf
het koperen kruis, dat vóór den begrafenis-stoet wordt uitgedragen, óf eene zwortfl
tot de kerk behoorende plank, beschilderd met eeri doodsuooiü, waarboven kruisteekeu,
palmtak Rozenkrans, beenderen of Latijnache memode-zinnen staan geteekend of
geschreven. Heeft zoo'n huig een aparten achter-uitgang, dan blijft de voordeur,
zoolang het lijk nog niet begraven 's. al die dagen dicht.; Deze merkteekens zijn
echter door ons geheele 'and niet uniform. Zoo vindt men in dergelijke pvallen bij
onze Westelijke buren, bijv. omstreen Eindhoven nog wel een lantaarn zonder licht
guiten het venster hangen. In Waalwijk eene dito jantaarn, maar dan zwart geverfd met
een doodshoofd erop en zonder kaars erin, soms zonder bodem. Ook verder in de p
ovincie nog, zooals '1 Breda en omgeving. In een andere richting beeft men weer een
heel bijzondere aandu ding Zoo bijv. te 's Hertogenbosch en in vele dorpen an de
Meierij zal men de zoogenaamde Strooikens" vinden. Dat is een busseitje lijkstroo,
waar aao een onderscheidingsteeken is bevestigd, of de overledene een man, eene
vrouw, gehuwd of onge. "uwd, een kind of volwassen per.*oon, Roomsch 01 andersdenkend
was. Al voor bijna 300 jaren Bieden bestond aldaar een voorschrift hoe die
'>Strooikens" moesten gelegd worden. Zoo lanf • * afgestorvene nog niet begraven was,
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dus boven »arde stond, in Limburg veelal "op schouf' gehce werden op dat stroo
steenen gelegd. Waren *™ lijken op leeftijd gekomen, dan behoorden d t 'Ji steenen,
waren 't nog jeugdige personen, dan rie steenen te zijn. Zoo was dat in heel oude
'Wen. Later heeft men dat primitieve wat sier'lker weten te maken. Toen ging men twee
ron% ongeveer een halven meter lange bosjes (een «oeden arm dik) _ snijden, ferm vast
omwikkeld loor zwart leeren riempjes. Niet ruw, met uit bekende punten of halmen,
maar netjes gelijk en zorgvuldig ontdaan van schots en uitstekende stroo-spiertjes,
evenals een Jader de moo.e fakkel aanmaakt voor zijne kin; j^ren bij gelegenheid van
't St. Marten.wuur. Was ?® overledene ongehuwd, dan wond men er dri ?a' hij gehuwd,
dan vijf zwarte riempjes om een. Vaak voegde men daarbij een even groot ?etal
roodgeveride (plankjes. Dat moesten de Keu *?opot-, of de dakpannen-scherven
verbeelden, j^ft evenals het gele, korte en buigzame stroo de <tyrribo]en moesten
voorstellen van de broosheid !J*» menschelijke levens. En ook is immers het Wzielde
lichaam een ledigen stroohalm gelijk. .Ook nog in de provincie Zeeland is het
lijkstroo ;¥* utzet-teeken in zwang, voornamelijk op de orPen, Is daar het lijk een
klein kind, dan zet *&eh gewoonlijk een bos stroo buiten aan de deur. j^aaraan in het
einde een groen palmtakje steekt, l?J de richting der straat. Voor jonge dochters o,
Jongelingen worden er drie bossen uitgezet, voor etl man of eene vrouw zeven. Nog in
de 13« en 14e eeuw werd dit lijkstroo Ja de begrafenis verbrand, in tegenwoordigheid
J** familieleden van den doode. Volkskundiger*luen daarin wel eens het bewijs zien,
dat de oMe Germanen hunne lijken verbrandden. ylh 't Zuiden der provincie Zeeland
(Zeeuwsch Yaanderen) legt men een dun bosje stroo buiten, j^ er een jeugdig kind is
overleden. Bij groote.eQ en volwassenen zet men de draagbaar, de "•-frie (in Limburg
meestal "de borg" genoemd; ..^gekeerd tegen den muur op, vlak naast de "eur. v fcij
gelegenheid van een begrafenis ons te Dc_j, v6öter bevindend, verhaalde men ons daar,
da' (o9r een jaar of vijftig nog het gebruik bestond, /^ ook meer andere plaatsen
daar in de buurt) jk*l6 lantaarn van geel koper naar buiten te han-5,0 waarin eene
üitgebluschte kaars was gegaatst. 18ze lantaarn moest echter zoodanig hangen I^Ss de
deur, dat zij aangaf de richting, waar /t kerkhof lag. D.w.z. moest men van uit de j
Ur links keeren naar het kerkhof, dan hing de Waarn naast den linker deurstijl, en in
't omo «eerd geval aan den rechter. Was de doode onrhuwd, dan werd de lantaarn
omwonden met arte, groene en witte linten.M' Overijsel en Drente heeft men nog op het
[ptte land de gewoonte bij overlijden van cc? «edverwant de buitenluiken van de
vensterra jeh weg te nemen en op den grond te plaatsen de afgestorvene heel na in den
familie, dan j^bnt men de twee luiken (hier overal blinden g o^tnd) van al de ramen
af, doch behoort d' t^ledene tot verre bloedverwanten, dan neem' jn slechts een der
luiken weg. D) b- de Kempen tusschen Limburg en Antwerpr tlijf- en wij- eens een
eigenaardig doodenaankon kfT^Ssteeken. op. Daar lag voor een sterfhuis er !*te ls'.
gemaakt van twee gewone bak- of ffchel Wl6h' tusscnen de steenen lag een Andreasl^e
S--met strooPi3ltJes omgaven. Men vertelde ons tolin ertiJd dat' wanneer de
overledene een jon «tee^g wa9> een groen palmbosje tusschen de k«en werd gelegd, 'ï.
__ d'e-elfde gelegenheid vernamen we, dat Ka? naburige Turnhout eene kaars boven de
'ijlt ,?des huizes wordt geplaatst, zoolang het }.?'ch in het huis bevindt, tn -'lens
ons verblijf te Brussel zagen wij daar dd* omstreken een zwart vaandel buitenhangen %
?et Kterfhuis. De vaan wae beschilderd met !% 3fJrergaten h':«rboven nog te
vermelden, dat '«H <*£> eenige.plaatsen bij onze westelijke nabu- Nij •Noor«J-Brabant
stellig gelooft, dat de oor W*? van het lijkstroo te vinden is in het ge- Son V voor
enkele eeuwen de dooden eenvouw**l af**0 werden gel&gd. Zal das daarvan ook
«tristammen de Limb. zegswijze hai ligbt op W* Wn^et de beteekenis van "hij is
d00d"?... hNto nierult o0k niet worden afgelegd de ge,X eom bij het afbreken of
repareeren, of aan , »?> w. Van huizen een stok naar buiten te ste«% een touw met een
bosje stroo ben- I)? dreirSnt immers 00k daar zweeft de dood rouw Aitu*1 a]s een
zwaard van Damocles den voor- i Ki f e'ke nedervallende steen, of afstor- i I? VaVn
er h'-toricl- die beweren, dat het leg- 1 •iNri a Zware sfeenen over' het stroo aan
de ' ljj-ft j)e ler,sterfhuizen neg steeds verband houdt hIS j ' dat de oude
volkeren vaak hunne Ir Bten lten op estra daarvoor gemetselde siteensteld Ve" aarde
legde*" en a!s 'l ware ten
Wanneer in Vlaanderen, zoo hoorden wij, eene maagd boven aarde lag, werd er in plaats
van palmtakken — wat bij een jongeling het geval was — rosmarijn, ook rozemarijn
geheeten, de bakende altijd groene heester, over het stroo uitgespreid, j Dit moet
toch ook bij ons niet altijd vreemd zijn geweest, getuige het roerend mooie rijm van
Vondel, dat hij dichtte bij de uitvaart van zijn dochtertje, en dat wij daarom hier
laten volgen: "De speelnoot vlocht, toen 't anders niet [mocht zijn, Een krans van
"roosmarijn," Ter liefde van heur beste kameraet. O kranke troost! Wat bate De groene
en goude lover Die staetsie gaet haest over.
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P.S. Betrekkelijk deze bijdrage over dooden-uithangteekens vinden wij in een Noord-Brabantsch
tijdschrift nog het volgende, in verband met onze mededeeling over Eindhoven en omgeving. "De
regeering van Eindhoven bepaalde bij besluit van den 19 September 1737, dat er voortaan aan
een sterfhuis geen brandende lantaarn mocht uitgehangen worden." Na dien tijd schijnt het
aldaar gebruik te zijn geworden om eene lantaarn zonder licht en zonder bodem uit het
sterfhuis te hangen. Dit laatste geraakte eerst in 1883 voor goed in onbruik.

8 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. der vragen)
No. 425. Ik begin met dit nummer, daar een aantal binnen, gekomen vragen, geheel en
al buiten de branche van ons Volksleven liggen en we daar op geen antw. geven en ze
ook niet vermelden. Dit zij een waarschuwing voor anderen
H.G. te V. (Ondw.) De uitdrukking "den rooien haan is aan 't krejje" is volstrekt
geen speciaal Limburgsche uitdrukking. Er is dus geen sprake van, wat u meent, dat
deze zegswijze nog in eenig verband zou staan met de vroegere gebruiken on feesten in
Limburg, toen de menschen een grooten haan "sloegen",

d. i. den kop afsloegen, als
volksfeest. Bedoelde uitdrukking "den rooden haan op 't dak laten kraaien" is
ontleend aan de Germaansche mythologie. De roode haan is het Skaldische zinnebeeld
van 't vuur. Hij zal eens op aarde, in hel en hemel den grooten wereldbrand en het
wereldoordeel aankondigen. De beteekenis is dus: iets in brand steaken.
No. 426. (Dezelfde). Omdat het door U vermelde woord niet in uw van Dale 3e druk
staat, zal ik U een on ander daarover verklaren. Voor zulke vraagstukken hoort men
anders bij taalkundigen te rade te gaan. Het woordje "tijns" in "wastijnsige"
beteekent "cijns". Welnu, wastijnsigen, dos wascijnsigen of cero-censuales waren
personen, die tegen betaling eener zekere prestatie in geld, koren of was, zich als
't wat e onder bescherming van de eene of andere kerk of altaar begaven. Zij waren,
óf vrijen, die geen grond bezaten en zich op die wijze op kerkongond nederzetten,
waardoor zij de bescherming der kerk deelachtig werden, óf eigenhoorigen, aan welke
door hunne hoeren de vrijheid was geschonken. Op den feestdag van den kerk-heilige
moesten zij hunne schuld, hetzij in was, hetzij in geld, op het altaar nederleggen.
No. 427. E. Kaufmann, Heerlen. Voor uwe mededeeling over opschriften als
uithangborden in Zuid-Limburg, omstreken van Heerlen en elders mijn hartelijken dank.
Zoodra ze aan de beurt komen, worden ze in uw naam gepubliceerd.
No. 428. A. G. te M. Waarom vraagt U die beteekenis dan niet aan de bouwkundigen? Ik
vind het woord "raai" uit "Kilometer-raai" nóch in mijn v. Dale, nóch in mijne
encyclopedieën. — Tot mijn leedwezen kan ik U dus niet op de hoogte helpen; ik
vermoed, dat "raai" een verouderd woord is. Zouden wij hier moeten denken aan 't Lat.
radius of 't Fransche rayon?
No. 429. W. T. te O. Neen, het door U genoemde gebruik van de "dorre paal" is niet in
Limburg in zwang, ook nooit geweest. Ik heb er slechts over gelezen, dat, als in de
prov. Overijsel het meisje haren beminde verlaat en een andere vrijer heeft gevonden,
terwijl haar vorige beminde alleen blijft, dus zonder tweede meisje, dan krijgt deze
vrijer een "dorre", d. i. een aangekleede pop, die des nachts in een boom voor 't
huis wordt geplaatst. Voor hem dus de "dorre", terwijl een ander met de zijne, de
"groene" gaat strijken. Tegenover meisjes veroorlooft men zich daar die aardigheid
niet.
Ik heb nooit hier iets over dit gebruik gehoord.
No. 430. H. D. te R. Waarom men in Limburg de rijkspolitie meer marechaussee dan
gendarme hoort nomen? Dat is moeilijk te zeggen. Wat afleiding betreft, kunnen wij u
niets anders zeggen, dan dat marechaussee eigenlijk eene schaar beteekent, aangevoerd
door een maarschalk; ook dus een veiligheidswacht te paard. En het woord Maarschalk,
in het oud-Duitsch "mar-scale", komt van marah=paard (waarvan ook merrie afkomt), en
scale=scholk=_knecht. Hiermede werd eerst een stalbediende, later een hoofdtoeziener
over den hof en krijgsstoet van een vorst bedoeld. De betekenis van opper-veldheer is
nog van lateren datum.
No. 431. A. S. te R. Of de kroon van Jezus, die men tijdens Zijn lijdenstocht Hem op
het hoofd drukte, uitsluitend van doornen is geweest, zal m. i. moeilijk uit te maken
zijn. De meeste oude historci zeggen, dat deze kroon bestond uit doornen en biezen,
dooreengevlochten. Zij bedekte het geheele hoofd en had den vorm van het hoofddeksel,
dat bij de Romeiien den naam van Pileus droeg. Eigenaardig en tegelijk ook teekenend
mag het in ieder geval heeten, dat het bekend is, dat te Parijs in de kerk Notre-Dame
relikwieën van de biezen der doornenkroon bewaard worden. Dit constateerden wij
eenmaal daar zelf. Ook vermeldt men nog van deze relikwieën te Atrecht, Lyon en
Chablis. Overblijfselen der doornenkroon van Christus, of relikwieën worden op
gezette tijden getoond in de Abdij van St. Denis, Karel de Kal schonk ze er in de 9e
eeuw; te Trier en Rome geschonken door de H. Helena; in meerdere kerken van Keulen;
in het Keurvorstelijk paleis te Munchen; in Venetië, Bologna, Toledo, Parijs.
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No. 432. W. K. te E. Als wij alle uithangborden moesten publiceeren, ook uit plaatsen
buiten ons land, zouden we over een maand nog aan dat chapitre zitten. Enkele
eigenaardige kunnen er van tijd tot tijd wol eens tusschen doorloopen. Zooals een te
Antwerpen:
"In
 de donkere Wolk.
De Baas is eer zat als het volk".
15 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXVIII.
Vooraleer wij beginnen aa,n een tot nu toe nog nabesproken uithangteeken, willen wij
in deze bij arage een antwoord geven op eene vraag van **n Sittardsch burger omtrent
de behandeling e' uithangteekens en dito borden. Het antwoord *ou onder de
vragenrubriek te veel ruimte in bea g nemen. Deze belangstellende (en Sittard telt *'
inderdaad zee/r vele) vermeldt ons, dat het nog Biet zoo lang geleden is, dat te
Sittard op de hoek Huizen van enkele straten op een zwart geverfd Vierkant bord met
helder witte letters de bena **ng der bewuste straten stond geschilderd in •••
I'urUsche, zoowel ils in de Fransche taal. Hij Doemt daarbij als voorbeelden op:
Htustraat, Helstrasse en Rue de la Lumière; LimburgerstrasËf e-, Rue du Limbourg;
Putstrasse en Rue du i^uits, enz Tegelijk: zegt hij, dat dit ook het gevai *as
destijds met vele uithangborden aan hu zen nering bedrij. Gaarne zou de betreffende
vrager, die verzocht zijn naam liefst te verzwij- S^n, weten, wat daarvoor de oorzaak
is geweest. Nu herinneren wij ons, bij ons vroeger druk be aan Sittard daarover wel
eens meer te heb hooren spreken.. Maar daarbij bleef het ook thans kan ik den velen
belanghebbenden mededeelen, dat voornoemde publicaties verband hou met een
bevelschrift van den toenmaligen «leier van Sittard Baron ,de Reibeld genaamd; deza
ordonnantie sclireef hij uit op 2 September *810, en ze werd goedgekeurd ter
openbaring door den pra'ect van het Roerdepartement. Die verordening hield in, dat,
vanaf 1 November 1810 te "ittard op alle uithangborden, van welken aard ook, tevens
op alle annonces of advertentien, aan- P'akborden of biljetten, op alle dergelijke
publicaties de Fransche naast de Duitsche taal moest gebezigd worden. En ook, dat
alle mondelinge j^nkondigingen, als omroepingen en publieke afkondigingen, alle op te
hangen proclamaties, openbare benamingen van gevels, huiden en straten, op markt- oi:
feestdagen te-verkoo- Pen str oibiljetten zoowel als liedjes èn in het *ranscih èn in
het Duitsch moesten gesteld zijn. "n dat alles op straffe, van onmiddellijke
inbelagneming van de daarvoor geldige, waardige 1 grijpbare voorwerpen en zaken, en
verbeurte ae£ bij de wet bedreigde en opgelegde boete. ' Thans zal het velen wel
duidelijk zijn, waarom P 0!?, na de Fransche overheersching, te Sittar,-! yzije
vreemde talen naast elkander op zoovele Uithangteekens, dito borden en op straten
gevonde-, werden. f Nu moeten wij het dog even hebben over het reeds door ons aan U
voorgestelde, maar nog onbesproken. uithangteeken, n.l. over dan gevelsteen met zijn
opschriften. Vooral voor een paar "onderd jaren geleden was die gevelversiering
overal in volle zwang. En vele uitloopers hiervan "adden ook de richt,ng naar ons
gewest gekozen. Maar niet al die gevelsteenen strekten tot vervanging van
uithangborden of uitstekende spreuken o" figuren, men vond ze ook aan particuliere
hui*eb Zeilfs voor 't aanwijzen van straten diende po aparte gevelsteen in een
hoekhuis. Maastricht, Roermond en Venlo geven daarvan, wat rjbiburg betreft, nog
voorbeelden. Men vond het *pms erg gemakkelijk om daarop iets uit te bêi!r lerf» wat
met één enkel teeken eene volkomen *Phcatie kon geven. Daar had men o.a. de
Koe,'raat, eenvoudig aangeduid door eene gebeitelde va? i*p den ?evelste6n. Evenzoo
was dit het geal door t aanbrengen eener gelijknam'ge figuur et de Drie Emmer-, de
Kapoen-, de Sporen, de •Jiwringenstriat enz. Het Oud-Stadhuis te Maas- Tieht zou voor
een 500 jaren galede-, eene burserwoning zijn geweest, die in een gevelsteen ur09g
een uitgehouwen bloemtulf, in Limburg •«eine mei" genoemd. Ook vertoonde vroeger
ooraan in de Munstraat een huis in zijn gevelzen een geharnasten, gekroonde-, Graa*
van laandereo, staande (als ik mij niet vergis) jn voü koopvaardijsphip, waaronder
stond geschre- "In den Roosen-Nobel". Veto Stad Maastricht vertoont thans nog zeer
ten ÏÏ^0 Sevö:stcenen met allerhande opschrifhet i, Zi"n me€stal bewijzen van liefde
voor iel k m (heirn^' verklaringen van het jaartal i" bouwing als eene herinnering
voor kinderen in ?aSes<acht. Zich destijds slechts bewegende - * dei} eng(jn kring
van het familieleven, was j,j P heem, hun huis, waarin zij voor vrouw en ter, n
werkten» de plek, waarheen allé gedachnen gevoelens gingen. - e.r' spreekt van zelf,'
dat wij er slechts nog ka- tf* kunn6n vermelden, daar allengs al die ties stieke
&evelsteenen met hunne inscrlp-5 verdwijnen tengevolge van vertimmeringsT_;e™raaijngszucht of moderniseerings-manie. ï>laf •,' Jaar 1880 teekesnden wij nog
op in de gevpieiStraat onder een kunstig uitgebeitelden steld .eD' die de Aanb:ddina
der wijzen voor. Waf .piPhania Domini Coelo exattata (1714) dien "eteekent=Oe
aanbidding des Heeren in in l ,emel verheerlijkt. Men brenge hiermede heen and' dat
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d:t huis in de Platielstraat voorde ri^as de ver»?aderplaats van het bakkersgilUo'mo de Aanbidding als symbool had aangebrood?" vergel- hiermede het
Driekoningendem. de CaPucijnenstraat stond vroeger boven de gev nVan 't hu's van een
patriciër, dat ook éen raaaU?rentj"e had' welke wonlng thans dee'luit*ijteri_ Van het
comPlex gebouwen van "'t Ursustepn oster de voegende spreuk in een gevel'eeQ
geschreven: din Mars.Cunctos invadet (1711) aan' dood treft allen. De spreuk deed
denken iono-e. i oorlogsperiode) toen de dood zoovele Sohuw'11*4 weSmaaide. Dus
feitelijk een waarvan (i^n- TOor den voorbijganger, ,in den geest De?
llaPPisten,6Preuk: "memento mori." die v ?erne oP den zoogenaamden Ezelenmarkf nen
nfo^ en was de kloosterkerk der Sepulchrij'ater n »BonS! Enfants" droeg in 1880 en
ook Kr nog het opschrift: o* V k sePulchfo domini gloria (1709) zijn" n€eil^king zal
aan '*' Smf des Heeren 'n het ij Z,u dezer spreuk vindt zijnen grond «eden olSende:
De Zusters van het H. Graf vesia en h! ,«te Maastricht in 1626. In de eerste kerk
ri^T" 8e eeuw werd echter èn klooster èn la't ton??1 verschrikkelijken brand vernieM.
t»e h 7,r WCrd het geheel weder opgebouwd, nVon^r Van een huis in de St- PieterScftenïijne e in ï716 ziJne woning onder de bea rdsfhog Vilffl de-> Heer te stellen
tegen allo 'aten zeH onll9:len door oP den gevelsteen te
d.\v zr> mine duce confiervor. ïer^j,uoor Gods leiding word ik behouden. — ürgere n
d£,ze,'.fde straat blijkbaar een vroom ingann-SrioP een raam<*cben gevelsteen boven
de ond» Uu et'uitbeitelen evne weegschaal mef d«'dde n l: in de oude waegh 1714. Dat
"Crernertr11' -dal. de stirhte" 'id was van het p" Sl'de"- Eronder geschreven stond:
ook wla Vhristi S't in hac Domo (1714) den w i 1Ö het iaar 1718 te Wijk-Maastricht
Persoon d' e?-n nieuw huis gebouwd door een ni zi'n vermogen wel on een eigen- Van de
dpDler nioet vf"diend hebben. Getu'ge de yu*" in een steen uitgebeitelde leuze: dfe
fortui« Una concitat Invidum. of: in tergt den wangurrstige. Me-, zou daaruit moeten
opmaken, dat de Croesus zich vele vijanden door zijn manier van zich te verrijken had
gemaakt. Nog werd in het jaar 1743 te Wijk een gevelsteen in een huis aangebracht,
w&Qürop <eu haver of graanzak was uitgehouwen. Ex overheen vond men jaren daarna nog
de volgende inscriptie Custodiatur Saccus ij-.e Avenaceüs Re eens aedlficatus d.w.z.
Worde deze nu gebouwde haverzak behoed. Eene woning in de Wolfstraat bracht de vroom
heid of het godsdienstig gevoel van d; T 1 eigenaar of bawoner als volgt onder
schrift op den gegewelfsteen: Coeli pax hu'c domini. of: De vrede des hemels zij op
dit huis. Jammer genoeg streefden onze voorouders niet altijd voldoende naar
beknoptheid en kortheid, welke eigenschappen een leus toch hebben moet. , Een enkel
slechts hebben wij vroeger te Maastricht aangetroffen, waarin met weinig woorden een
diepe zin lag. Een daarvan is de inscriptie, die wij vonden op ec*i gevelsteen van
een huis in de Brugstraat. Dat hu's is echter naderhand afgebroken toen er het Luiker
kanaal werd gemaakt. Het opschrift luidde: Succedentium de 'Ct>völgers. Het
dagieel^nde l'ill. Manr er lag'kom in, daar het de broosheid des levens, zoowel als
alle onzekerheid van aardsche bezittingen in zich opslorp.
17 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. vragen.)
No. 433. G te H. U hebt dat niet goed gelezen. Want in 1765 had Roermond zijn poorten
nog, en werd er in dat jaar zelfs nog een reglement gemaakt op 't openen en sluiten
der staadspoorten niet alleen, maar moest de torenwachter ook nog iederen dag een
half uur vóór 't openen en sluiten per hoorn een signaal van den toren laten hooren.
— Het kan verder wel mogelijk zijn, dat in voornoemd jaar geen gemaskeerden op straat
mochten komen. Als u de chroniek naleest, vindt u dat wel.
No. 434. M. te V. Ja, dat "myte", wat wij vroeger vonden in oude gezegden als: "hij
en hadde niet een myte om van te leefven" is hetzelfde wat wij in 't Limb. plat
zeggen: "hal hait ter geine mieter op, voor "hij heeft geen duit, niets op zak". De
"myt", myte, mite behoorde tot de kleinste koperen munten. De beteekenis zal dus wel
duidelijk zijn. Zeker ook van "pietjes" wordt nog gewaagd in Limburg, als men over
geld spreekt. Pietjes of "pieters" waren nog kleiner dan de myt, d.w.z. kleiner in
waarde.
No. 435. V. te Maastricht. Als ik mij niet vergis, is Maastricht gedurende 300 jaren
de zetelplaats geweest van 21 heilige bisschoppen. M. i. eene benijdenswaardige eere.
Er is wel eens beweerd, dat de H. Servatius en zijne opvolgers tot het jaar 721
eigenlijk bisschoppen van Tongeren en niet van Maastricht zijn geweest, en zij wel nu
en dan te Maastricht vertoefden. Om deze historie echter in haar geheel te
behandelen, zou er nog al aardig wat ruimte aan de redactie van de L. K. moeten
gevraagd worden. Het zal dus beter zijn, dat u eens naar die bronnen uitziet. Laat u
al vast maar lid maken van het "Genootschap Limburg".
No. 436. A. te Roermond. Ja, tegen slechte boeken heeft men ook al vóór eeuwen
geleden gewaarschuwd, zoowel in Limburg als in N.-Nederland. Het is bekend, dat al in
1550 een catalogus van verboden boeken werd uitgegeven. En in het jaar 1569 gelastte
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Alva aan den Stadhouder van Gelderland een verbod af te kondigen, ten einde "uyt te
royen ende exstirperen alle secten, dwalingen ende quade leeringen en alle quade en
gereprobeerde boeken".
No. 437. A. S. te R. O zeker, het is wel interessant die oude verordeningen en
regelingen later nog eens over te lezen. De volgorde in de groote processie op
kermis- en Sacramentsdag van de diverse ambten en gilden te Roermond (16e eeuw) staat
als volgt aangegeven: Smijedt (d. i. smeden), Schrinwercker, Muwrer (metselaar),
Leydecker, Tymmerluyden, Koeldreger (Kolen-dragers), Kremer (kleine kooplieden),
Verver, Gewantmacker, Sartzwevers (Serge-wevers), Wyckmeister und Geswoeren, Teuwer,
Scherer, Schruerr (kleermaker), Lijnwever, Polster, Wenmacker, Schoenemecjker,
Becker, Brower, Goltsmijedt, Schipper.
Tot de "Gewantmecker" behoorde nog de: "droechscherers, glaesmaekers, melers".
Tot de "Brower" behoorden in de processie de: Cuper, Raedemecker, Pelser.
Tot de Smede (Smijedt) nog de: Snidere of Schröde.
Tot de Schoenmecker ook nog de "Corver" (korf-makers).
No. 438. C. te Sch. Zoo ongunstig moet u die beteekenis niet opvatten. De
oorspronkelijke naam Canisius zal wel Hunt zijn geweest, altijd met de beteekenis van
"bosch" gewijd aan de Maan of de Dood. Het kan ook beteekenen: offerbosch, waar
vijanden en misdadigers ter dood werden gebracht. U moet eens lezen wat pater
Kleijntjens de familie Kanis geschreven heeft.
21 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. der vragen.)
No. 439. F. D. te Venlo. De benaming "Jammerdal" voor de plek, die in oude tijden
Vruchtendal heette, en kort bij Venlo ligt, heeft haren oorsprong in het ongeluk, dat
daar vóór vele jaren geleden een grondwerker overkwam. Daar werd toen n.l. een
waterput voor een in aanbouw zijnd huis gegraven, op eene zekere diepte gekomen
zijnde, stortte plotseling een groote massa grond rondom den put naar beneden, en
begroef daaronder een der arbeiders. Er was zooveel aarde weggeschoten, dat men drie
dagen heeft gegraven, alvorens het lijk van den rampzaligen gevonden werd. Lang
daarna noemde men het gat nog steeds de "ingevallen put". Eenigen tijd later heeft
men er toch nog een huis gezet, maar op de helling van een hoogen heuvel. De voet van
dien berg droeg daarna den naam van Jammerdal.
No. 440. V. te Valkenburg. Als die buurt bij Klimmen, voorheen Riddersbeek, in plaats
van nu Retersbeek geheeten heeft, stemt die benaming vrij wel overeen met de sage,
dat daar eens een ridder met zijn paard in een pikdonkeren nacht te water is geraakt
en jammerlijk verdronken.
Dat het gehucht oud is, bewijst het feit, dat de buurt reeds in de 13e eeuw in eene
oorkonde wordt genoemd.
No. 441. Dezelfde. Waar in Limburg het gehucht "Walk" gelegen is, weet ik waarlijk
zelf niet. De Limb. kaart met opgave van alle buurten van Geerling noemt ze ook niet.
Is dat mogelijk een nieuwe buurt?
No. 442. H.S. te Roermond. Neen, dat heeft U abuis. Rathem was het oude huis te
Swalmen, gelegen bij de boerderij "De Nieuwenhof". In de leenboeken van de oude
leengriffie, die te Roermond voor eenige jaren aanwezig waren, stond o.m. het
volgende: Anno 1556 op 1 Juny heeft Arnt Schenck synen eed vernieuwt van twee leenen.
Voor het eerste leen dat huys tot Hillenrade ende voor het tweede leen van dat alde
huys te Swalmen, geheeten Rathem met den Nyenhof, daarbij gelegen.
No. 443. Gr. te Venlo. Schandkooi en drilkooi zijn in dit opzicht het zelfde. Het was
een getralied hok, waarin voornamelijk vrouwen, die zich aan een of andere laakbare
misdaad hadden schuldig gemaakt, werden opgesloten, en ten spot van alle
voorbijgangers werden te kijk gesteld. Later werden de opgesloten personen ter
overvloede nog met trommelgeroffel buiten de muren der stad gebracht.
No. 444. M. te V. Ik ken twee beken, genaamd Rodebeek, in Limburg. Eene,
ontspringende in de heide in Zuid-Limburg, zich met de Geleen vereenigende bij
Roosteren. De tweede, komende uit Pruisen en bij Vlodrop in de Roer uitloopende. Dat
beide beekjes hun naam zouden ontleend hebben aan de roode kleur van het water, is
onjuist. De meeste, of althans vele beoefenaars van oude geschiedenis, letten te
weinig op den oorsprong en beteekenis der woordvormingen. Immers Rode, gelijkstaande
met Rade, en Doede Rho, Roy, Raten zijn alle oude stammen uit Keltische en
Germaansche talen, en beteekenen meestal bosch en moeras. Beide bovengenoemde beken
stroomen tusschen bosch- en struikgewas door van af 't begin tot aan hare uitmonding.
Het zijn dus feitelijk boschbeken.

No. 445. Dezelfde. U hebt daarin gelijk. De familienaam Rodigast, waarvan ik ook nog
een familie te Molenbeersel (Belg. Limb.) heb gekend, is een zeer zeldzaam
voorkomende familie of eigennaam, en daarbij van zeer ouden datum. Hij stamt af uit
een oud koningen-geslacht der Marsen en Tubanten. Het was een koningsnaam bij deze
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volkeren.
No. 446. H. te Sittard. Ik geloof, dat U voor eigenaardige zeden en gebruiken in en
om Sittard al bij niemand beter zult terecht komen als bij de H.H. van Wessem,
Notaris te Sittard en Hoens hoofd d. school te Doenrade. Dat de laatste schrijver een
alzijdig ontwikkeld historicus is, heeft hij al lang bewezen, en dat de eerste door
zijn omgang met de buitenmenschen nog meer gebruiken kent dan menig folklorist,
bewees hij on langs weer met de vermelding van een interessant begrafenisgebruik te
Nieuwstadt. (In Limb. Jaarboek). Daarbij zijn beide heeren zeer voorkomende en
dienstvaardige burgers. Klop maar eens aan.
No. 447. Dezelfde. Er zijn zeker Limb. oude schrijvers en dichters van beteekenis.
Denk maar eens aan wijlen Mr. Franquinet, die "Rük en erm", "De
 Sage van Valkenburg",
"Et kameneerke" schreef enz.; aan Emile Seipgens met zijn: "Jean Baptist", "Löstig
peerke", "De Wilde Rozenkrans" enz.; Jacq. Cuypers (Neeritter) met zijn "Itterse
Kal", "Folkloristische

Mozaik"; enz. Dautzenberg met zijn "bundel gedichten", en nog
anderen.
Van de schrijvers J. R. Smeets en Carpay uit Limburg ken ik geen werken.
Neen, het dorpje Canne heeft m.i. niets met het Latijnsche Canna te maken. Ik zou
denken, dat het eene verkorting is van Canaffa, waarin men vindt "affa" (oudhoogduisch) in oud-nederduitsch "apa" dat weer een gewijzigde vorm is van 't oorspr.
aha, nederduitsch aa, dat vloeiend, stroomend water beteekent. Canaffa en Canne zal
daarom moeten beduiden bij, of aan 't water. Welke afleiding wij ook altijd gegeven
hebben aan ons Limburgsch stadje Gennep.
No. 448. H. onderw. te M. Ik ken slechts één Nieuwlanwd in Limburg, eene buurt bij
Kerkrade. En dan wordt dit gehucht ook nog meestal Nulland. Maar in de provinciën Z.
Holl. Zeeland, N. Holl., N. Br., Groningen beslaan te zamen wel 18 plaatsen, die zoo
heeten. Verder kan ik op Uwe vragen niet meer ingaan. Zij zijn van belang voor den
geoloog, niet voor den volkskundige.
No. 449 ontbreekt klaarblijkelijk
22 september 1923 Nog eenige Limburgsche gevelsteenen. CXIX.
Naar wij meer dan eens vernamen, moet im Sittard nog hier of daar in een later
gebouwd huis, merkwaardige gevelsteen zich bevinden. Het is echter de vraag, of er
iemand in Sittard precies kan zeggen, in welk gebouw de steen is aangebracht. Want
het gaat hier om een steen, die zijn dienst al deed in de 16e eeuw. En, zooals het
veelal gaat, is daar, waar de steen voor goed verdwenen is, ook meestal de naam van
de wo "ln_ in vergetelheid geraakt. Dit is dan ook het geval niet het voormalige
huis, genaamd "Auf aem Berge", of "Op den Berst" te Sittard. Te ?*Ber is de
verdwijning van dien steen (Auf dem ei_e) wel jammer, wijl het voornoemde huis
lotgevallen heeft beleefd,, die inderdaad de herinnering aan zijn bestaan bij het
volk nog zoolang mogelijk moest bewaren. De steen van dat huis zou voor Sittard een
merkwaardig stuk geschiedenis kunnen verhalen. Hier moge een en ander over J'Jne
historie volgen. In de 2e helft der 16e eeuw woonde op de Oude Markt te Sittard
Jonkheer on Riche). heer van Elven, in een huis "Auf aem Berge". Tijdens den
Spaanschen oorlog (80-Jarige) verliet voornoemde jonkheer ons land. rad> ;n
militairen dienst van den keizer, maar sneuvelde op 't slagveld. Zijne erfgenamen
verduurden toen "Auf dem Berg" aan den herbero'er Lens Hamers, die er aanvangs 17e
eeuw eén zeer drukke biertapperij ir_ hie'd. Daarna werd het bedrijf overgenomen door
Willem Brouns, die zich echter later genoodzaakt zag me. de herberg oP te houden. De
stad pachtte toen het huis. en let er de garnizoensofficieren in wonen. Later 'verd
echter, vermoedelijk tengevolge van een J-Toer, het huis "Op den Berp" door soldaten
bestormd en totaal vernield. Op de puinhoopen w>uwde een>gen tijd daarna een zekere
Jan Maes. ue tevens Schout was van Bom, een zeer moo e woning. Na dien tijd is het
historie-rijke huis nog "Qor diverse andere personen betrokken, maar ten Slotte is jn
(je jf)e eeuw. c'eze huizing met haar Vee'bewogen leven getrokken bij het
gebouwen'ou.plex, dat thans den naam draagt van Ursulinen-klooster. Toen de koopman
en oud-wethouder ari Clement, het huis in de 19e eeuw aankocht vooj. -jg Ursulinen
moet de steen nog aanwezig Z!W geweest
De eerste bewoners van hpt klooster zouden ven steen aan een bouwmeester te Sittard,
geachon Ken hebben. Waar is hij dus ibans gebleven? En wat te zegen van den moo en
Venloschen gevelsteen met beeld, genaamd "Het Schinkenanke"? Er wordt in oude boeken
verhaald, dat 13 de 15e eeuw te Venlo een ontzettende honger snood de plaats
te'esterde. Nóch de bakkera, nóch j*e slagers, nóch de winkeliers of particulieren
adden meer eenige mondvoorraad. Het volk zag 'ch genoodzaakt over te gean tot het
eten van huisdieren, en die meest zonderlinge j.Urrogaten deden er onder de arme,
rampza- Re bevo'king hoog opgeld.. Eindelijk was ook in de geheele omgeving alle;*
U'*.eput Hongersnood, ziekt, en ellende allerwej>fin De klokken klepten om
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mondbehoeften en de 'armeerende stemmen klonken, naar alle zijden -0-1 van de
omliggende dorpen Blenck, Baarlo, *;eer tot itn het Gulikerland. En de roepstemmen
erden verhoord. Van alle kanten kwamen karren ingereden en daague voedsel op voor de
arme eniouaren. Voornamelijk voerde mén hammen, *"hier "schinken" genaamd aan, brood"
granen, v*sch, en dat alles te zamen lenigde geJukkig ai spoed.y den sclinkbaren nood
der inwonen,. banj_ Jjaar \oor d.e schoone en broederlijke huip schonk üö toerunaLge
Mag.straat een privilegie, in hoofu aak aan de vreemde boeren; zij mochten nl. voor
a.ail> zonder eenige betaling, dus vrij van pike 'J'Jns of belasting, hunne groenten,
e_eren, en alle l(Sdere levellsm-dde.ei_ of koopwaren op de Ven- markt te koop
aanbieden En als eene blij«nue herinnering werd er een steen met het eelcj va_ een
boer^je uitgekapt, dat "het Schinkeanke" moes* voorstellen en werd dit beeld op tg6
markt geplaatst Dit steenen gevel-beeld is lae r ;n den achtergevel van het stadhuis*
gezet in tt^A
*.'"• en hli](t natuurlijk nog steeds zijn ouaditioneeien naam "het
Sc_-.nken_._nke" dragen men zegt, doet het manneken tevens ook _. 8 dienst als
weenprofeet. De steen Jan zal bij na bennd nat weer hocgdonker, en bij zonnig weer ov
, grijs of witachtig worden. Tot zoover de ver-evering.
2; e] een merkwaardige Limburgsche gevelsteen! e hans willen we ook no{_- iets
mededeelen over _, n Paar soorten van oude uithangteekens. Dat . huizen, waarin
besmettelijke ziekten heersenen, aan . bortlJes aan nei raam of op deur wprdlsn
Sch^rVe-Zen s niets nieuWß meer. Maar dat voor Iftini 'S ecn'er ffeen vinding van
onze eeuw. (je^er*, in diverse oude ordo^nantiër treft men gelijke bepaijngen aan.
het o golastte o-m- de Sit.ardsche Magistraat in Pest^ar '^'5' dat voor e*'t nn,s'
waarin zich een »en 'Jder bevono\. een stroobundel of wisch aan n-. *.k naar buiten
moest gestoken worden. En ievr-v et cic Burgemeester van Venlo in 1615 "vier üp "?«Ns
maecken bij Derick Inghen Buispott, om PestJluyseren te negelen". Aldus ook te -hn En
wie c:"aar noodzakelijk zoo'n huis . nen moest gaan, moest buiten komende, een \-*
*ie in de hand houden, "ithtf t'e'>'t'ond er in ons g?west in oude tijden een .enbo
eken of bord' dat den naam van "Geu jj,ar £fL droeg. Immers te Venlo schijnt in het
van o"9 eene uitzetting plaats gehad te hebben *seüa sonen> die de hervormde leer
waren toe;in.i) ian' want in voornoemd jaar werden aan den vers-erman Th'iss in-fen
Schoeff betaald 4 "stusea VOor "breder" (is borden), waarop de "Geu•ïehecb 116!.-'
werdeD- » gec-efft" (is gekleefd of lezen' '.' die door den Commissaris waf en
afgeven ' vormoedelijk is toen deze maatregel geno A]Va p st van den hier
vertoevenden landvoogd toe« k(-'u*erld op de usance nog in de 16e eeuw tfuid reen
voornaam of gering, werd aange teekéj, stukken, met het uithang (iat Rebra _ Zi*'n hu
s acnter ziJn naam, vinden wL U\v 'n de 17e eeuw opsens meerendeels ge Schaaf i nt
toen we*'den allengs en deftige er 'n gebr 't 0 standeri de eigenlijke geslachtsnamen
Kevoerd r gelloTnen of althans meer en meer in'^azoen' .aa,'ow verdween ook allengs
het gevel s__raak__.e.'t .de openbare stukken. Alleen in het kleef ?" *-)rnik, en
vooral onder de lagere standen, aureilu gewoonte in haar volle kracht voort- i
I}o^mde men de mannen, vrouwen en •e- Bijv n doopnaam en hun uithangbord- Klok, k Uit
het Witi Paal"d; M:ie uit de ï-ijn' uit*? Ult den Emmer, Jan uit de Kroon, Sp!*e taal
t Smterklaaske> enz- bleven dagelijkbiJ 't uith Zelfs de gewoonte om huizen alleen
111 Zwaji^SBl66l"-11 aan te duiden, is thans nóg DeWuste t t dat no? wel'
niettegenstaande het «i™. -eheel verdwenen ia door verbou Vele w pin* o* andereijns.
mzen, ook in on» g*w«rt, ..tja nog bekend gebleven, jaren lang, uitsluitend onder de
namen van voorwerpen of afbeeldingen, die voorheen in den gevelsteen woren
uitgehouwen of gebeiteld en welke thans geheel uit de facade zijn weggt ruimd. In
alle steden van Limburg is men vaak nog gewoon te zeggen, in plaats van staat of
huisnummer te noemen: "ik woon in de Keulsche Kar," in de Trompet," in De Stad
Boermond" in "de Keizer", in "Het Zwaard," in "den Ro zenkrans" (te Maastricht) in
"de Smoksch'.er" (d' Snuiter), bij "Renier van de Verver, in "'t Veer^ huis" enz.
enz. Respect te Neeritter en Weasem." Wij willen deze bijdrage sluiten met een verma
keijjk uithangbord, dat ons eens te Leiden door een kennis werd getoond. Het wa_ eene
kroeg waarin gedeeltelijk de studenten kwamen, om den leuken inval, en wier eigenaar
zij daarom niet noemden bij zijn familienaam, maai eenvou dig bij "Piet in den Uil".
Boven zijn uithang stond ge __-hilderd een uil en daaronder "Dit is het studentensymbool." Vroeg men de beteekenis van d t zonderling n hangbord, dan kreeg men van
dan grappigen waard ten antwoord: ",Wel, mijnheer, de uil is 't meest secure symbool
der srtudenten, omdat hij overdag ook slaapt." 'VI. GERH KR.
P.S. Aan 't einde dezer bijdrage is 't ons een bijzonder groot genoegen onzen lezers
eene belangrijke mededeeling te kunnen doen. Er bestaat nl eene schoone gelegenheid
voor ieder Limburger, die gevoel heeft, oor en oogen voor de heerlijke tradities
zijner voorvaderen, voor hunne zeden gewoonten en gebruiken, die vooral in ons ge
west uit cultureel oogpunt enthousiasme bij publiek dienen te verwekken, om -'at
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alles thans beeld te kunnen aanschouwen. Te meer vinden wij deze gelegenheid zoo
treffend, omdat zoovee naiefs, zooveel schoons, wat nog onder onze L_r burgers
voortleeft, van lieverlede dreigt te ont aarden, zoo niet te verdwijnt-n.
Niemand minder dan de heer D. J. van der Ven, de bekende folklorist komt met zijne
alhier opgedane voorraad van vele nog, bestaande gebruiken naar de, ons alen zoo na
aan 't hart liggende gouwe. Want hij heeft zich de niet te weerleggen moeite,
inspanning en onkosten ge troost het Limburgsche Volksleven als zoodanig op de
levende film vast te leggen. Op Zondag 7 en Maandag 8 October e.k. zal bij deze rijke
filmvertooning aanbieden 'n het gebouw der "Staar" te Maastricht, waarbij de bezoeker
nog ten overvloede de benijdenswaardige ;ans gen et, den beroemde pianist en
professor Julius Röntgen te hoorer., die er persoonlijk dr laarvoor opzettelijk
gecomponeerde muziek aan den vleugel uitvoert.
Limburg verzuime dus niet in grooten getal naar deze goedkoops voorstelling op te
trekken en waar wij zelf zoo vaak van de lezers van onze L. K. de groote
belangstelling ondervonden in wekelijks rubriek Volkskunde, daar 'wijfe'en wij er
dan ook geenszins aan, of de Heer Van der Ven zal om dit zijn folkloristisch festijn
*ien geschaard geheel dankbaar Limburg. Wi 'tinnen nu alvast zeggen dat het
wetenschappelijk karakter van deze f Imvertooin'ng boven a'lrverdenk'mg verheven is
niet alleen, waar ook i? vastgekoppeld aan een kleurig en boeiend kijk spel. Vooral
ook alle Kath. Vereen i gingen in Lfm burg denken nu eens om de attractie dezer film
nlatert. daar de opnamen geschiedden in ons Ka tholiek gewest, waar nog zoovele
volksgebruiken staan in nauwe relate met ons godsdienstig le ven, zoodat het hier
geldt de religieuze folklore. üe, behalve schilderachtig, ook nog tegelijk stichtend
in haren invloed zijn moet. Na Maastricht mogen ook nte* vergeten Vereenigingen en
Commissies uit Sittard, Roermond, Venlo, Weert, e.a. het initiatief tot deze
merkwaard) ge gelegenheid te nemen. Heel Limburg moet het z en! Ook wij zullen gaarne
aan H. H. Bestuurderen alle mogelijke inlichtingen verstrekken. Ons Volksleven dus
niet alleen in schrift maar geïllustreerd, de volkscultuur van ons dierbaar gewest op
de trilplaat, ziedaar, waarde lezer, het nieuwste dat U thans wordt aangeboden. Leest
de advertenties in dit blad, en verzuimt niet er heen te gaan!
28 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. vragen.)
No. 450. H. L. te V. Het is toch eigenaardig, hoe weinig vele onzer lezers der
rubriek Volkskunde Zich rekenschap geven van de beteekenis der dingen, en hoe velen
oppervlakkig maar iets daar neerschrijven. Dat is ook met u het geval, Mr. L. Het is
niet de eerste keer, dat ik vermeld, dat al die spreekwoorden in Welter's boek
volstrekt geen Limb. zegswijzen zijn, al worden ze dan ook in Limburg gebezigd. De
opsomming van al die spreekw. in dat boek, die voor 't grootste deel ook in Holland
bekend, of beter ook Nederlandsche zijn, is juist een van de weinige schaduwzijde van
dat overigens zeer verdienstelijk werk. Voor dat u dus probeerden, om mij voor de
afleiding van al die Limb. spreekw. (?) uit het boek Welters aan het werk te zetten,
moest gij u eerst beter overtuigen, of zoo'n arbeid ook reden van bestaan kan
hebben, in dit geval dus niet.
No. 451. — G. te H. (onderw.). Na veel moeite is het mij gelukt die vele brokstukken
bij en achter elkander in goede orde te brengen, en zal ten slotte het geheel (hoewel
gebrekkig leesbaar) moeten klinken als volgt: "sullen med(e) all(e) officieren
goed(e) sorg draege(n), dat al die geene die h (ik vermoed "hun" in plaats van
"zich") voor Aegyptiens ofte Hey (en) of (dens) uitgeven, in (en hier is een heele
regel eenvoudig verloren geraakt) niet en komen, ende dat die daer... (ook weer
verloren) worden gegeiselt ende gebrandmerckt, worde deselve uyt d(e)n land(e)
gebannen).
Dit is een eene bepaling geweest, die Roermond zich in de 18e eeuw genoodzaakt zag te
maken, wegens den overvloedigen toeloop van Aegiptiens en Heidens" d.i. de bekende
Zigeuners in deze streken.
No. 452. — A. v. M. te E. Neen, tusschen de 10e en de 15e eeuw hebben zich de meeste
Limburgsche dorpen aanmerkelijk uitgebreid. Waar de oude geschriften, ongeveer 10e
eeuw, aangeven, dat b.v. Amby, Klimmen, Vlodrop, Voerendaal, Nuth, Rothem, respect.
hadden 10, 8, 9, 17, 3, 7, daar telden deze dorpen in de 15e eeuw al 31, 31, 25, 62,
9, 15 huizen. Toch ging 't toen langzaam in zijn werk, dat ziet u wel. Ik heb wel
eens gelezen, dat in die eeuwen er vaak tientallen van jaren voorbijgingen, vooraleer
er weer woningnood was, en dus een nieuw huis — als 't zoo heeten mocht — bijkwam.
Maar in een oud boek over nederzettingen van de landbouwende klassemenschen, las ik
eveneens, dat 2 buurlieden langer dan 2 jaren arbeidden, vooraleer ze samen één
dragelijk onderkomen, dus 'n huisje hadden klaar gespeeld. Ze werkten samen op het
land, en in een vrij uurtje werd er weer een brokje leem bij gesmeerd. Daarover weer
een houten dwarsbalkje, wat heel veel moeite kostte om 't een beetje vierkant te
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krijgen, en als die boel dan goed was opgedroogd, deed de oude ijzeren schop
(geriefelijke en doelmatige truffels kenden ze nog niet) weer dienst met het
overstrijken van tot metsel-specie bij elkander gekneede (met de bloote voeten) leem,
vermengd met stroo of beestenhaar.
No. 453. — K. te M. Dat is toch niet zoo. In oude tijden waren de menschen, ook hier
in Limburg, tenminste in ons tegenwoordig Limburg, wel degelijk aan vele bepalingen
gebonden. Volkomen vrijheid en onafhankelijkheid, zooals u dat uiteenzet, was er dus
niet. En dat was maar goed ook, wanneer de menschen aan hoegenaamd geen wettige
voorschriften gebonden zijn, laten ze zich veelal maar gaan, en ontstaan grove
misbruiken. Dat was toen ook al het geval, o.a. met misbruiken bij het doopen van
kinderen, het trouwen, het bewaken van afgestorvenen, het begraven, etc. Zoo mocht
bij den doop van een burgerkind slechts één feest worden gevierd; en niet
meergenoodigden mochten komen, dan aan twee gewone tafels zitten konden. Peter en
meter mochten niet meer dan twee daalder drinkgeld geven. Bij bruiloft mochten, 4
tafels vol zitten met gasten. Daarbij mocht een vreemdeling niet meer dan een halven
daalder bruidsgeschenk geven. En niet langer dan 2 dagen mocht de bruiloftspartij
duren. Bij begrafenis mochten alleen de naaste bloedverwanten aan een maaltijd in het
sterfhuis aanzitten. Daarbij mocht niet gedronken worden, en niet langer dan één uur
aan tafel zitten.
En de geestelijken moesten destijds de zielmissen bij de begrafenissen gratis lezen,
niets mochten zij daarvoor vorderen, en evenmin iets accepteeren. Het waken bij
overledenen was om de ergernis, die vaak was gegeven, eenvoudig verboden. enz. enz.
No. 454. D. (onderw.) te R. Dat moest u toch m.i. beter weten. Zoudt u mij één
taalgeleerde kunnen opnoemen, die in staat is van alle Limburgsche woordvormen, b.v.
alle kwaliteits-bepalingen (dus bijvoegl. n.w.) alle uitroepen, alle plaatselijke
gezegden of oude locale spreekwoorden, bij— of scheldnamen van menschen en plaatsen,
enz. enz. de primitieve, dus de aller-oorspronkelijkste afleiding te geven? Och kom!
Denk u eens beter na! Dat is eenvoudig onmogelijk om zoovele redenen, te veel om op
te noemen. En vele van de door u gezonden woorden, die ik vermoed door u opzettelijk
moeilijk bij elkaar zijn getrommeld, behooren hiertoe. Toch zullen we er vele voor u
verklaren, als u maar wat geduld wilt gebruiken. Uwe tweede vraag is absurd, en zeker
een product van achter de bittertafel!
No. 455. — E. B. te R. Ja, zulke woordspelingen zijn meestal uien, en hebben met het
volksleven niets te maken. B.v. "Die soep komt van "Heithuysen" (als ze "heit", dus
warm is. Dat mesije komt uit Mechelen", wanneer ze Mechtildis, dus Mechelke heet.
"Hij komt niet van Aayen" voor iem. dia niet gauw te bedaren is bij ruzie. (Aaien is
immers strijken over). En dat vindt u in andere prov. ook. B.v. de woordspeling: In
welk dorp zijn mannen zwagers? In het dorp "Zwaag".
No. 456. K. Hartmann te Gestel Eindh. Dank u voor uwe attentie en toezending.
Trouwens er kwamen al een 6-tal kaarten binnen, dat er een Walk ligt in Limburg en
ook een gehucht Walk in N.-Br.
29 september 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXX.
Het is eene volkomen onwaarheid te beweren, dat het aanbrengen in vroegere eeuwen van
gevelsteenen aan huizen van bedrijf alleen in zwang was, of dan in hoofdzaak
geschiedde in Noord-Nederland. Wel ter deg* "eed ook onze provincie daaraan druk mee.
Dit als antwoord op een desbetreffende vraag van een belangstellende uit Ven-Io. Het
zou toch al te voel tijd en ruimte in beslag lemen, opgave te doen van de in
herinnering gehouden oude gevelsteenen in onze diverse Limburgsche steden en dorpen.
Om den belangstellenden vrager echter van zijn verkeerd vermoeden af te helpen,
willen wij als slot op de gevelsteenen nog klinkend voorbeeld en eene afdoende
geruststelling voor hem hier publiceeren uit de hoofdstad van ons gewest. En wij
zeggen hem daarbij: ook te Sittard, Roermond, Venlo en Weert e. a. was dat aldus in
die jaren.
In de tweede helft der 18e eeuw lag in de nu geheelen straat Groote Staat van
Maastricht nog een kapel, gewijd aan den H. Joris. Daarom heette die straat toen de
St. Jorisstraat. Als wij den bewusten vrager hier dus mededeeling doen van het feit,
dat boven elk huis dier straat een gevelsteen was aangebracht, en de opschriften met
de bewoners daarvan openbaren, zal hij, zoo wij hopen, toch wel van zijn ongeloof
daaromtrent genezen zijn. We zullen beginnen aan de huizon, aanvangende^ vanaf het
Vrijthof aan de rechterzijde. Na deze zijde geheel te zijn afgewandeld (in onze
verbeelding ten jare 1748 komen wij terug vanaf de Muntstraat aan de andere zijde tot
weer aan het Vrijthof:
No. 1. "Int Post Hooren", bewoond door Herman Pias.
No. 2. "Twee Carbinders", bewoond door Wil'em Paulissen.
No. 3. In de gulle Caroes", bewoond door Huhertus Sulling.
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No. 4. In de dry leliens", bewoond door Huhortus Fuvten.
No. 5. ,',ln het Cruys", bewoond door Gerard Dorlo.
No. 6. "In den wilden vaan", bewoond door de Wed. van Bon.
No. 7. "In het Engelant", bewoond door Mej. Vogels.
No. 8. "Int Schipken", bewoond door Gilhelmus Schraeck.
No. 9. "Int Mooie iser", bewoond door Petrus Clockeis.
No. 10. "In den Valck", bewoond door Hendrik Lunis.
No. 11. ln de Spoor", bewoond door Chr. v. d. &roeck. '
No. 12. "In den Prins van Oranje", bewoond door Jan van Gendt.
No. 13. "In Sint Joris", bewoond door Jan Sil Verijser.
No. 14. "In de Gulde haan", bewoond door Peter Caris.
No. 15. "In den Pellicaen", bewoond door A. v'rijthooft.
No. 16. "In den Hoppeneer", bewoond door B. Vrijthooft.
No. 17. "In den Weyngaert", bewoond door Godir. Courüan.
No. le. "in den Arenbergh", bewoond door unitteijs. Deze btuöij was in het jaar 1894
nog te zien in een huis gelegen tegenover den H. Geest).
No. 11). "ui de trance Croon", bewoond door Antoon Andree.
No. za. "in den .draekevcld", bewoond door Mofces üiomas. (Ook uezc gevelsteen
bestond nog in 1894. Er fitonuen op twee dratien. Toen was hij te zien in een iju»s
tegenover de Nieuwstraai-, naar den Kam Van het Vrijthof).
No. 21. "in den Craeg", bewoond door Johannes Frans.
No. 22. "In
 den gulden kop", bewoond door Jan Linckens.
No. 23. "In den bos", bewoond door Chr. Volkaert.
No. 24. "In den Gapert", bewoond door de wed. Jaspers.
No. 25. "In de gulden Staar", bewoond door Frans Mmckelers.
No. 26. "In den Lupaert", bewoond door Nic. Dloo.
No. 27. "In de Lantscroon", bewoond door Andr. Paes. (Laten wij hierbij vermelden,
dat dijt huis vóór het aangebouwde stadhuis altijd geweest is het Eorneente. en
raadhuis. Daar vergaderde steeds de stedelijka vroedschap).
No. 28. "In pie kuise tces", bewoond door Jan " Ussems.
No. 29. "In den gulden baart", bewoond door ciaes Nist.
No. 30. "In de Clock", bewoond door Frans de Beef. (Deze Frans de Beef was
horlogemaker en doorde stedelijke regeering belast met het toezicht over ne diverse
uurwerken op. verschuilende stedelijke torens). b
No. 31. "In Sint Jan", bewoond door Lamhert »
No. 32 "In de Swaen", bewoond door de wed. Folque.
No. 33. "in het Smeetshuys", bewoond door Nicl. v- d. Bergh.
No. 34. "In het Vogelke", bewoond door Herm. Gorissen.
No. 35 rri den lserman", bewoond door Mar*ö Bleron. ,
No. 36. "In de Ros", bewoond door Andr. Gükens. "
No. 37, )(in de witte roes", bewoond door Mej. Wouters. ,
No. 38. In den Toemeleer", bewoond door Jan Vrijthooft,'
No. 39. "In den Kevser", bewoond door Eg. van aen Ende. to
No. 40. "In de dry Renge", bewoond door ,WÜI.
No. 41. "in den Oranjeboom", bewoond door je. reöijas Smite. .
No. 42. "in den dorre boom", bewoond door La"ib. Cox,. , v
No. 43. "in den boom", bewoond door Jac. Lic. x
No. 44. De Stadt van Brusselt", bewoond door Al6Juffr. Bertus.
» Tot de eigenaardige opschriften op steenen in üïiburg mogen wij voorzeker ook nog
rekenen ?** in de jaren 1500 voor het veerhuis te Blitters'ick stond te lezen, nl.
"Dillgite Justiciam, vos Tll Judicatis terram", wat beteekende: Bemint
'echtvaardighetid, die gij op aarde oordeelt, kan dit een eigenaardig of merkwaardig
Pschrift heeten? Omdat in het veerhuis te Blüt«rswijcis in de 16e eeuw de Schout en
de, Scheden van de heerlijkheid Blitterswijck recht spra- ReÜ in de vele Prooessen
(oudtijds "ghedinghen" g^uaamd) <Jie voor. hunne bank'werden aangev acht. Een
afzonderlijke kamer was hun daare or toegezegd met,het voornoemde opschrift in n
steen. Een veerhuis met' eene historie, zou " aldus kunnen 'zeggen, want datzelfde
huis belegen up die Masen" (Maas) werd later, veel jaren later, genoemd "Patersguet".
Toen lag er in de onml-ddellijke nabijheid een bosch: Het Wijnhoven-hof of het
Sterrebosch (op een oude kaart staat "lucus"=heilig bosch) gonaamd. En vlak daarbij
kwam daar een klooster te liggen, waarvan naderhand de oude fundamenten nog werden
aangegraven, en er toen een Naamsche steen te voorschijn kwam, waarop stond
uitgebeiteld, althans óp eenige brokken steen de letters Ma... De... en Bethle... Het
oude veerhuis "Patersguet" zal toen wel tot dat klooster behoord hebben.
Om der wtlllè der variatie in dit genre zullen we ook maar tegelijk vermelden, dat er
nog zijn geweest in vroegere eeuwen, zoogenaamde "bedelsclijlden" of "bedelborden".
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Getuige het feit, dat de Burgemeester van Venlo in het jaar 1553 heeft laten maken 40
blikken schildjes, die moesten dienen als controle bij de arme vagebonden. Zoodra er
een bedelaar binnen de poorten der stad verscheen, moest hij zich op 't stadhuis
aanmelden, waar hem een "bedelschildje" om den hals werd gehangen. Dan eerst mocht
hij langs de deuren om aalmoezen loopen.
Tot de steenen, die tot ons spreken van lang vervlogen tijden en gebeurtenissen,
mogen wij ook nog noemen, in verband met onze rubriek, den Naamschen steen, cïx in 't
laatst der vorige eeuw (misschien nóg wel) gemetseld was in den voorgevel van een
huis te Millen bij Nieuwstadt naast het kerkhof. In dien steen vertoonde zich nog een
gat, waarin ongetwijfeld een ijzeren bout met zwaren ring hebben gezeten, waaraan
eens misdadigers of veroordeelden werden geklonken om hetzelfde lot te ondergaan van
de sinjeurs aan de Roermondsche schandpaal of Venlosche schandkooi.
Om bij den steen te blijven, maar dan een die meer aanlokkend van aard was, willen we
ook nog vermelden de steenen kan, die nog in 't begin der achttiende eeuw te Helmond
aan de deur eener bierkroeg bengelde. Dat moet ontegenzegelijk wel een imitatie zijn
geweest van de kannen uit een bekend rijmpje;
Al waar men wijn verkoopt, daar is een krans gespannen, Of uithangbord, voorzien met
tmn' ol aarde kannen.
Immers, de tinnen, aarde of steenen kannen ol de zoogenaamde "pintkannen" staan
aangegeven in eene ordonnantie in ons land van het jaar 1082, waarin het o. m.
heette: "de wijntappers sullen gehouden sijn een krans of twee pinten uyt te hangen"
enz. Op andere plaatsen weer mocht het ook zijn "een vaentje oft bordje, daer op
geschreven staet: 'hir verkoopt men kleyn bier bij de kan tot genei van de borgeren".
Dat er in ons land voorheen menig kransje bordje, schildje pintje, kannetje en
vaantje zal buitengehangen hebben in tap huizen, waar " i blonde kopje", en "'t
blanke handje" de steenen kruiken har.dtcei-.len, vinden wij nog terug in nu, boek
der Volksgedichten van Heye, waarin te lezen staat o. m.: 'k Weet wel, wat er alle
mans -1 Heenlokt naar den groenen krans .
6 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXI.
Thans hebben wij afgedaan met de gevelsteenen als publiciteit in vroegere eeuwen. En
wij willen een beurt geven aan een soort uithangteekenen, waarover wij het tot
hieraan nog niet hebben gehad, n.l. voorste.flingen van "Heiligen" voor allerhande
bedrijfshuizen, vereenigingen enz
Dat He-ligenbeeMon in vroeger eeuwen en ook nog in vele streken in grooten getale als
uithang teekens voorkomen, is van algemeene bekendheid. Meestal -natuurlijk als
patroon dj beschermihei- Hge van een of andier giOde. Want er is een tijd geweest,
dat het leuzs was: "Geen gilde zonder beschermhe lige '. Deze voorliefde was i-afts
op eenige plaatsen zóó groot, dat er menschen warfen, dte hun e gen vóórnaam als
patroonsnaam voerden in het schild. Anderen weer namen een heihge, voor wien zij
bijzondere devotie koesterden. Deze uithangborden oï tieekens vond men zoo wel op
s.eenen uitgebeiteld als op afzonderlijk daartoe vervaardigde borden of 3ch,l-den
voor érankhui&en .waar zoo'n gilde zijn vertrek had, en ook voor werkhuizen, waar
zoo'n gilde zijn bedrijf uitoefende. Hoe wij deze voorstellingen ook nog in ons
gewost vinden, en, vaak met hunne symbolen erbij zullen wij in de voegende regelen
mededeelen.
St. Andries zagen wij op meerdere plaatsen op gilde- en andere borden slaan o.m, ook
op een steen voor melkfabrieken, afgebeeld op een kruis in den vorm eener X omdat de
legende en het Heven der .'Heiligen ons vermelden, dtit hij aan een kruis van dien
voim den marteldool is gestorven. Ook. wordt deze Heilige veelal afgebeeld, staande
vóór 2-over elkaar geslagen kruishouten o.m. te Oudenbosch. Welke be'.eekenie heeft
St. Andries in het vuiksleven? Of beter gezegd, welken invloed hebben zijn naam en
zijn Jevenzoo al op het volksleven gehad? Vooreerst •ijn in verschillende streken van
Duitschland en België meer dan één plaats naar hem genoemd, zoodat daar St. Andreas
het voorwerp is van hooge vereering.
Vergis ik mij verder niet, dan wordt omstreeks einde November in dia gerkea, dat
gedeetle van het Evangelie gelezen, waarin de vergelijeni'3 der 10 Maagden voorkomt,
waardoor deze heilige geldt als de beschermheilige der Maagden. Kan deze uitlegging
ook verband houden met,het zoogenaamde "Andreas-gebed" waarvan wij eens lazen, dat
het is een gebed van een jongedochter om een man te bekomen?
In v. Dale's Woordenboek vind ik echter niets over een woord "Andreas-gebed". Op vele
plaatsen nog bestaat ook — omdat men St. Andreasdag houdt voor den lot — of lukdag —
nog het bijgeloovige gebruik, dat de meisjes door verschillende middelen hun a.s.
echtgenoot trachten te leeren kennen. Een over den schouder geworpen appelschil zal
o.m. de eerste letter van zijn naam vormen.
Ook als weerprofeet doet St. Andries dienst. Nog zeggen de Limburgers: "Sint Andreas
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sneeuw doet het koren wee", terwijil in 't Noorden het gezegde in zwang is:
"Sint Andries staat op en vriest, En laat niet af voor O. L.V. Lich:mis."
Misschien is het voor veflen ook nog een nieuwtje, dat er een "AndTies-gulden" heeft
bestaan in de 15e eeuw. Aan de eiene zijde droeg hij de Wapens der Nederlandsche
vorsten uit de huizen van Bourgondië en Oostenrijk en aan de andere zijde het beeld
van den Apostel Andreas, houdende een dwarskruis.
Even talrijk waren vroeger de afbeeldingen van St Antonius, omdat een groot aantal
Armen en ziekenhuizen ham gewijd waren en zijne beeltenis dan gewoonlijk boven den
ingang van het inst.tuut stond. En ze zijp er nog hier eu daar. Maar ook Zuiveflfabrieken, Jongelingenvereenigingen. enz. moeren zijn schild, of zijn beeld op steen,
in nis of op bord.
St. Antonius wordt daarbij heel vaak afgebeeld als een grijzen monnik in dikke bruin©
pij, met een boek in de eene en eene kruk in de andere hand, en soms een varken naast
zich. Dit dat boek moeten wij opmaken, dat de Heilige zich heeft gewijd aan de
beoefening der H- Schrift. Voor de kruk kunnen wij geen andere afleiding geven dan,
dat het eene verouderde vorm is van het kruis, daar wij in die kruk meeneu te zien
het Latijnsche criux. Het naast 't beeid staande zwijn moet een voorstelling bevatten
van den boozen geest, aan wiens verzoekingen en plagerijen deze heilige zoo
schitterend wi&t te •weerstaan. Anderen meenden in dat varken te zien de vergelijking
met de grootste bezitting door alle eeuwen van den behoeftigen landman.
St. Antonius wordt door de geloovigen aangeroepen tegen alle ziekten onder 't vee. In
oirle tijden liepen door dorpen en steden de varkens vrij door 's Heeren straten,
gebeld en geringd rand, en werden ook aan St. Antonius gewijd een feit, waaraan het
woord "Straatvarken" zijn beteekenis te danken heeftIn Limburg noemt men hem voornamelijk St. Tennis, en in Hoensbroek, Vaals, ©.ma.
plaatsen onzer provincie wordt niet alleen het feest van St. Antonius Abt op den I7en
Januari gevierd, maar werd vroeger, te zijner eere ook nog geregeld varkensvleesch
geofferd en na de kerkelijke diensten onder de armen verdeeld. Vele gilden en
schutterijen in ons gewest voeren zijn naam en zijn beeld als schutspatroon, eveneens
tal van zuivelfabrieken schilderen zijn afbeelding boven den ingang van het bedrijf,
terwijl een groot aantal kerken, kloosters, gestichten, patro riaten, vereenigingen,
hotels enz. in alle deelen van ons katholiek tand en daarbuiten den abt tot
beschermheihge namen. Om van 't laatste naar eens een der vele voorbeeilden te
noemen, herinneren wij den bereisden lezers aan het beroemde hotel "Au Grand St.
Antoine" te Antwerpen.
Wat betreft de vereering kunnen wij nog opnoemen, dat in 't naburige België op eenige
plaatsen op 17 Jan. eene plechtige processie rondtrekt ter gedachtenis aan het feit,
dat door de voorspraak van St. Antonius eenmaal de plaats van pest en andere rampen
werd. Ook laat men er brood wijden, wat in geval van besmettelijke ziekten aan het
vee (voorn. varkens) wordt gevoerd. In Belg. Limb. gaan de meisjes Haar St. Antonius
bidden voor een goeden man. Ook het beeld van den bekenden grooten kcikleeraar St.
Augustinus, die men in vele. kerken 'o.m. in de kapitale kerk te Oudenbosch) zoo
Plechtig ziet afgebeeld in bisschoppelijk gewaad, dragende in de eene hand een
vlammend hart, iQ de andere staf eu boek, prijkte in de lang Vervlogen eeuwen al op
uithangborden van groote winkelhuizen.
Nog vindt men uithangteekens, meestal in den yorm van gevelsteenen of groote houten
borden voor patronaten, gestichten, bedrijfsgebouwen. ®nz. van de H. Agatha, houdende
schaar en palm 'ak in de hand. De eerste als symbool voor de onrnenschelijke daad van
den goddeüoozen Quin- Jianus, die haar, tengevolge harer standvast gj'eid bij d;ens
zedeloose voorstellen, de borsten r^t afsnijden; de tweede als zinnebeeld harer
gehouden maagdelijke deugden en hare overwinning.
Ook de beelden* van den H. Ambrosius met staf en opengeslagen boek van den H.
Aiojsius met crucilix, üelietak, met den vost op krouij en aardbol, ziet men in
kerken, en ais pairoonsbeulden uitgebeiteld of geschilderd boven veie ingangen van
katholieke huizen en andere instituten. Zoo zouden wij op 't stramien der eerste Jet
ter van 't alphabet nog lang kunnen voortborduren. Wij willen echter zooveed mogelijk
elke letter eene beurt geven.
Nemer: wij thans het beeld der H. Barbara, dat wij in den regel zullen vinden, zoowel
op uithangteeken al% in de kerk met kelk, ihosüe zwaard, veder, kroon op 't noofd en
een kasteel toren met drie vensters op eene hand.
Vanwaar d;e veeltaüige attributen? Vanwaar de drukke vereering dezer heijge, en het
voortduwend aanroepen door het volk, harer voorspraak tegen onweder, onvoorziene dood
enz? Vanwaar ihet feit, dat zij door ret volk is verheven tot patrones van
wapensmeden, kolendelvers of mijnwerkers, kolveniers ent? Vanwaar de keuze van haar
feestdag oo 4 December, teneinde dan pachten en huurpenningen te doen inn©n?
Wie de antwoorden op deze vragen' wil kennen en zijne gedachten voor de schoone
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attributen brj hare beeltenis wil laten oordeclen. leze de overheerlijke legende, die
over de H. Barbara staat geboekstaafd, en vele lezers van dit blad mogelijk nög niet
bekend z&l zyn. Wij zullen haar in beknopten vorm in eene volgende bijdrage
samenvatten, met hare beeltenis voor het volksleven en dus ook voor de volkskunde.

16265

13 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXII.
Voor het volksleven, zoo schreven wij in Lij-1 drage CXXI, is de figuur en het leven,
derhalve | ook'hare beeltenis in kerk, voor instituten en; op handelspapier en
voorgevels van bedrijfs-j huizen vau St. Babara. inderdaad van niet ge-l ring*,
beieekenis. Zij is als zoodanig in letterlijken, zoowel als in figuurlijken vorm een
toonbeeld Wij zullen zulks trachten te bewijzen. Er schijnen meer dan ééne legende
over St. Barbara te bestaan, zoodat. het gioote werk van Wetzler "Kirohen-Lexieon"
hare biografie inleidt met de bekentenis, dat èn over Barbara's tijd, èn over acten
en bescheiden, aangaande haar leven, de geschiedenis min of meer h?. het duister
tast. terwijl de bekende Fransche schrijver 'Jolowl Hennebert over St. Barbara
mededeelt: "I'histoire est muette, on na que des recHs tegenda-res" Wij willen 1
eginnen met onzen lezers mede te deelen den inhoud van een zéér oud, en zéér
interessant perkamenten manuscript, nog nooit ergens gepubliceerd, en ons ter hand
ge:-teild en geschonken door een familielid, dat tijdens -len laatsten wereldoorlog
een gevlucht Fransch gezin gedurende eenige dagen onder dak had genomen, gevoed en
verzorgd. (Al heel toevallig mag biet ook heeten, dat wij voor een jaar of tien over
deze historie in een Fransch verk eens een vaag vermoeden hebben gelezen). Niet over
geld kunnende beschikken, oni op stotielijke Wijze hunne dankbaarheid to betuigen
(dat trouwens ook niet zou geaccepteerd zijn geworden) meenden de gevüuchte Franschen
goed te doen, hiet enkele meegenomen en daaudoor geredde1 oude voorwerpen, mijne
familie aan te bieden.' Hiervan nu werd alleen in dank aangenomen het bewuste oude
manuscript. Het blijkt afkomstig te zijn van de famihe van den ouden Fran- j schen
generaal Damrémont, d e in het jaar l&iü de stad Bona in Algiers veroverde en,
daaruit terugkeerde met allerhande antiquite-ten, die nog uit den tijd der Vandalenhistorie in Algiers waren verzameld uflt de puinhoopen van kloosters en kerken der in
vlammen opgegane j stad Hippo of H pp o na, later door de christenen Bona gedoopt.
Welnu, volgen? dit niet moeite ontcijferde ge-1. Schrift, dat (en zulks verzekerde
ons nog een Vooraanstaand geestelijke) zeer zeker van groote waarde zal blijken te
zijn voor eene eventuele, nieuw te schrijven kerkelijk lexicon, leefde er in de 5e
eeuw (n. chr.) te Hippone of Bona (Al- Riers) een oude centurion (= bevelvoerder over
fcene centurie of 100 man) van het 4e Cyreni-1 sche legioen. Deze" legioen-i&oldaat
heette Narzal "Hviuus Ten tijde, dat hij in het Oosten d.ende! had hij relaties
aangeknoopt met eten brahmaan 'een halfvergode priester bij de Indiërs en Hindoes)
die hem vreemde dinger. had ontsluierd. Zoo had hij hem ook gewezen op de
merkwaardige effecten, die ontwikkelt konden worden uit oe-ne mtdinngp van naphtaolie, petroleum en I stof, toen bij de bewoners slechts bekend |. "nder den naam van
Indische sneeuw, om de heldere kleur die zij had. En tegelijk leerde hij hem
prepareeren de smeltende composities, de zoogenaamde "vuren", later meer bekend als
ver*nief!end kr!'«rßvunrwerk dal zelfs de eigenschap zou hebben om in 't water te
branden en •Jat vooral buitengewoon veel werd gebruikt «oor de Grieken tijdens het
verval van het Romeinsche rijk Toen hh geheel vrij van militairen dienst was, had
Alypius sicn voor goed gevestigd in zijne geboortestad Hippone en was daar in het
huwe"Uk getreden. Zijne vrouw schonk hem een dochtertje, dat bij den doop zijn rasnaam ontving (d.i. Barbara uit het barbaar&che ras), dat destijds door agenten be
Rome buitengewoon geprotpageerd werd. Het kind werd degelijk opgevoed en sprak op een
leeftijd van twaalf jaar reeds verschillende talen niet alleen, maar ook omwikkelde
zien snei zijn l.ierari;.che aanleg door liec tózen van geschriften van Augustjnus,
destijdr- bisschop van Hippone- De oude Jegioensoldaat leerde haar intusschen de
beteekenis en eigenschappen der getallen, met mecamsrne en de nog niet gekende
wetenschap, die eenmaal den naam zou dragen van schelkund». Barbara bediende zei» het
laboratorium van haar vader, wam deze hield niet op met het analyseeren der
mysterieuze "Jnd<sche Sneeuw van den brahmaan, wat ten slotte niets anders was dan
salpeter. Zoodoende verkregen op zekenen dag, tengevolge van allerhande verrassende
resultaten, combinaties etc, Alypius en zijne dochter een mengsei, dat, ontploffend,
'i. buitengewonen knal veroorzaakte. En... zi; hadden het buskruit gevonden, zoodat
aan de ijand dezer historie wij tot de conclusie moeten komen, dat het kruit noch
door Berthodd Scluvartz noch door Albertus de Groote, noch door de Spaansche Mooren
is uitgevonden. Barbara, toen ongeveer 19 jaren oud, was bovendien eene merkwaardige
beauté geworden. Tal van pretendenten betwistten hare hand. Doch, cent
onweerstaanbare roeping lokte het Jonge meisje naar het klooster van de H. Perpetua,
een beroemd couvent, waarvan men de rumen in de omgeving van Bona heeft weergevonden.

16270

16275

16280

16285

16290

16295

16300

16305

16310

16315

16320

16325

#244

254

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

16330

16335

16340

16345

16350

16355

16360

16365

16370

16375

16380

16385

16390

Helaas leefden de christenen toen ir. een kcmmervoiJert tijd. Hij stond in het teeken
van 't Vandalisme. Weggezworven uit hunne Spaansche provincie oen grhecten Va)idal»_

ië" (waarvan nu nog de woorden Vandalen.. Wandalen, Vandalisme) verspreidden ach de V
ndalen in talrijke bendten over de Afrikaansche kustlanden. Op hun doortochten
veegden zij alles voor der, grond' Zij vernietigden en verwoest ten de laatste
schoone monumenten der Punische en Romeinsche beschaving. En zoo naderden die
woestelingen ook tot de mui'i ij van n.ppone ap een zomeravond van ..et jaar 430.
Volgens verschrikkelijke methoden van blokkade en omsingeling, begonnen de wreedaards
uit het Noorden — zooals zij genoemd wcr den — onder de oogen der doodelijk
verschrikte verdedigers, met het wurgen van groote kwantiteiten vee, gevangenen,
boeren grijsaards, kinderen en vrouwen. Zij wierpen de lijken door elkaar in de
diepten der omringende grachten, met het doel om de geheele atmosfeer te verpesten en
om, tengevolge der ontwikkelde miasmen of meststoffen ziekten en inkrimping onder de
bevolking op groote schaal te veroorzaken. Inderdaad, de gevolgen bleven niet uit. De
gevreesde en ontzettende pest ging straks woeden, en roofde al spoedig duizenden
inwoners. De overblijvenden dwaalden eindelijk ellendig en verlaten over straten en
pleinen. De graaf Bonifacius, gouverneur der beproefde stad, was ten einde raad en
wist niet, welke besLssing hij moest nemen, of wat er hier gedaan moest worden.
Goede raad was duur Daar verschijnt onze bekende Alypius met eene ingeving... Hij
snelt naar het klooster van St. Perpetua en beg-nt daar met zijn dochter te werken.
Na eenige dagen hadden ze een groote hoeveelheid chemische prou.uc.en jüiaar, waarvan
A^ypuis got.de partij dacht te trekken. Aanstonds zai men van uit het klooster
massa's fusten iuet chemische stofleti wegdragen, die' in regelmatige vo.gorde,
wirMVüiug ioi.iuo»n ue wa>icu ..o >c»-»uis weiueu aangebracht. De oude legioten
soldaat zelf had het opzicht over dit werk, ten einde de goede uitwerking te
verzekeren, l^en een vjjauuoujtt. pijl hem recht in het hart trof en op slag doodde.
Thans stond Barbara alleen voor deze moeilijke en even gevaarlijke taak; maar
gelukkig kende zij het geheim van haren vader en zag zij zich gemakkelijk in staat de
arme stad te redden, als daarvoor nog mogelijkheid bestond. Moedig deelde zij nare
bevelen uit. De jasten werden geopend en de inhoud, een zwarte vioeisto. werd overal
voorzichtig in gaten om de bemuring gestort, waarna men de brandende lont ermede in
aanraking bracht. De vestingmuren van Hippone waren in minder dan een oogenblik in
vlammen gehuld, en de in ontbinding ver koerende lijken gecarboniseerd. Nauwelijks
was deze zuivering voltooid of de miasmen verdeel, den en verspreiden zich zonder
verder gevaar voor besmetting, en., de inwoners herademden gelukkig. (Wordt
voortgezet).
15 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. vragen.)
No. 457. H. H. M. — Neen. De uitgangen felt en feld, achter plaatsnamen komen van het
oudd feld is waterrijke akker, waterveld dus. De Kelten haden dezen ouden woordstam
ook al. En zij noemden het bosch hun "feld". Het "faldi" door U genoemd, vind ik
niet. Wel is er een oud-Germ. stam, "fladi", die volgens mijn woorden boek beteekent
rein, zuiver.
No. 458. H. te S. — Dat weet ik niet. Ik heb dien boom niet meer gezien, zoolang als
ik Sittard ken. Maar ik vermeen wel eens gelezen te hebben, dat in het laatst der 18e
eeuw, vermoedelijk 1794 te Sittard zoo'n vrijheidsboom op de markt is opgericht,
welke plaatsing nog al met plechtigheid geschiedde.
Trouwens op zeer vele plaatsen in ons gewest werden toentertijd vrijheidsboomen
geplant, hetzij vóór het raadhuis, midden op een pleintje vóór de kerk, enz. Deze
laatste zijn natuurlijk later allemaal verdwenen, bij het inwerking treden der nieuwe
wet op de begraafplaatsen. Welk jaar die boom dus te S. is verdwenen, zullen U oude
Sittardsche burgers nog wel weten te verhalen.
No. 459. V. A. te R. — De levensbeschrijving met portret van den Roermondschen
Murmellius heb ik in het maandschrift "De Nedermaes" 1e jaargang gegeven. Dat nummer
is nog wel hier en daar verkrijgbaar ter inzage Anders komt U maar even hier.
No. 460. V. K. te E. — Dat is best mogelijk. Maar dat moet toch wel gemakkelijk op te
zoeken zijn. Daarvoor heeft men immers de oude kaarten; ook den loop der Maas kan men
daarop nog zien. Op de kaart, die bij het werk van Prick behoort staat inderdaad,
ongeveer aan Feresne (is oud Belg. Eysden) de oude loop links aangegeven, die later
weer op de hoogte van Born in de Maas valt.
No. 461. T. te Maastricht. — U vraagt mij, of er iets van bekend is, dat nu, nu juist
1000 jaren geleden, onze provincie zoo verschrikkelijk door 't water is geteisterd.
Zulke wetenschap moet men dan ook uit oude chronieken opdoen. Voor U nazoekende, vind
ik wel: "Ao 1033 begonst het in Junio te regen tot September dag en de nagt sonder
ophouden, soe det alle de aerdevruchten bedorven wierden, en daer naer ontstont
sulcke armoede, dat de menschen van honger ter aerde doot vielen, ende volgde sulcke
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sterfte, dat die geene, die de dooden ter aerde brachten, oock in de graven doot
vielen."
No. 462. E. onderw. te E. — Ik meen, dat ik het woord "merketons" voor perzik, wat
bijna overal in Limburg daarvoor wordt gezegd, heb behandeld. "Pees, "Peers",
"Pijsch" zijn alle verbasteringen van "perzik", maar "merketon" is eene verbastering
van "Marc-Antoine" of Marcus Antonius, de invoerder der perziken uit Azië naar deze
landen.
No. 463. Dezelfde. — De Sage, waarom het dorpje Nieuwstadt den bijnaam kreeg van de
Fute leers, heb ik vroeger ook al behandeld.
No. 464. Mej. M. te V. — Neen jonge juffrouw. Die woorden: "goeden dag", "blijde",
"kat" zijn alle namen van voormalige bestormings-materialen uit den tijd der sterke
wallen om de burchten.
No. 465. A. Onderw. R. Als dat fotografeer-toestel nog heel goed is, en plus minus
9xl0 of ook 6x8 c.M. plaatjes geeft, weet ik een ernstig kooper voor U. Deelt mij
maar eens mee, wat U er voor vraagt na inzage.
No. 466. A. te S. — Ja, slot Aldenborg, Ratem of Rothem en Huis te Swalmen is
allemaal hetzelfde. Het is de nog altijd zich aan het boord van de Swalmen bevindende
ruine, die daar als treurig verlaten overblijfsel van het oude slot sedert 1660 staat
te verbrokkelen.
No. 467. M. te S. Van alle spreekwoorden, die U opnoemt, denk ik, dat de volgende
voornamelijk in Limburg gebezigd worden: Loeje veur het wair; ziene kliëzaod gaon
verkoupe, det is nog geine kattendrek, Op St. Lambert kump de spun drik in den ère.
Alle andere worden ook overal in Nederland gehoord. U vraagt geen beteekenis; ik
veronderstel dus, dat U ze kent.
No. 468. H. te Roermond. — Prijs? Ja welke jaargangen van "De Maasgouw" hebt U dan? U
geeft geen enkel jaartal op. Ik ken een liefhebber, die U voor de jaartallen, welke
hij niet heeft, f 5,— betaalt.
No. 469 en 470 ontbreken klaarblijkelijk
20 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXIII.
(Vervolg). Van nu ai aan kon de belegering weer een heejj-ü tijd worden uitgezongen,
en moesten de Barj-^ren, hoe ongaarne en verbitterd ook, zich* in ouq lot schikken.
Snel ondernamen ze nu allerhande nieuwe verdedigingswerken en loopgraven haakten
storm- en ramdaken, legden mijngangen bloot en beproefden wederzijds eene beklim ming
met stormladd'ers. Hunne pogingen in hunne nieuwe aanlagen wa*y echter nog van weinig
uitwerking, terwijl "aarentegen de moedige Barbara eiken nacht de toegangen tot de
muren door middel van een 'ngenieurs gevonden indiaansen vuur verlichtte, degelijk
had zij op de wallen der vesting machti-8e werp-apparaten aangebracht die brand- en
en wit gloeiende vuurbollen naar *"le richtingen uitwierpen. Men kan nog in het
oiuseum van St. Germanus te Parijs diverse jukken van deze zonderlinge artilleriemateria- Je& zien, door den bekenden generaal van Reffye *u hun oorspronkelijken
staat teruggebracht. Elke •"Qachine had een ontzaglijke ruimte, waardoor «e vuurkogel
zich naar buiten moest werken. Het •"* onderlaag dienende terrein was naar alle
stevig vastgestampt en alle bochten en ülePten waren zóó zorgvuldig uitgegraven, dat
de ?*Qvallers niet dan met buitengewone krachts-IQspanning konden defileeren. Aan dit
nieuw soort schiettuig gaven de verdedigers van Hippo-116 den naam van haar die het
had' uitgevonden, ?n deze naam is vooral bij het Fransche volk nog j-u voortdurende
herinnering gebleven. Zij spre*en nog steeds van: tirer le canon en ..barbe" *•'» 't
geschut over de verschansing heen schieten, ®a eene "barbette" is er nog altijd: eene
speel"atterij zonder borstwering, doch meerdere Fran- Scne benamingen en
uitdrukkingen in verband bovenstaande beteekenis getuigen nog steeds Jan de
uitvindster Barbara, wier naam vooral biJ de artillerie in zoo hoog aanzien staat.
Keeren we echter tot het beleg terug. Ten spijt an alle mogelijke
verdedigingsmiddelen, was ein delijk de belegerde plaats geheej uitgeput en bloest
zij zich noodlottigerwijze overgeven. En flippone opende op den 25 Augustus van het
jaar *H zijne poorten, na veertien maanden van den j^eest moedigen en krachtigen
weerstand. Nauwe «jks echter waren de Vandalen in bezit van nun veroverd gebied, of
zij haastten zich om de voor Wa-arden en het voorbehoud, vastgelegd in de acte Van
capitulatie, te verkrachten, organiseerden Va'sche!ijk eene ware roof- en
plundefpartij, en P-leegden brand en moord op groote schaal onder *en dekmantel van
militaire redenen. Zij eisch'en, dat men hun zou overleveren het klooster St.
Perpetua, waarin Barbara met een hon"crdtal andere christen-vrouwen in allerhaast
eeö8 schuilplaats had gezocht
Op het weigerend antwoord beproefde zij onmiddellijk alle poorten en deuren van het
gesticht J 8 forceeren. Elke zware knodsaiag, die op de hou te« deuren neerkwam, ging
vergezeld van een j^gstkreet der wanhopenden kloosterzusters. Toch bleef Barbara zelf
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kalm en rustig. Zij ver 2Mnelde onderwijl in de kiooster-kaped al hare Sezelinnen,
deed haar op de steenen op hare knieen gaan zitten, en alleen staan blijvend, te midJ^n het koor, wachtte zij, met het crucifix in de k^d, de dingen af, die komen
zouden.... •De deuren konden ten slotte niet meer weerstand bieden aan de forsche en
onophoudelijke sla*gen der knodsen en stormhokken- Nog ééne slechts, en Hippone's
maagden zullen val 'e»i in de handen van eene horde wilden met toode haren en blauwe
oogen Barbara, maar toch sidderend van onrust heft haar kruisbeeld ten hemel omhoog.
En . . . .
oP hetzelfde oogenblik beeft en schudt de grond "jlder het geraas van een ontzettend
zwaren slag, ?e vloersteenen van 't hoogaltaar verheffen zich 'n de hoogte, de muren
scheuren uit elkander, en et dak stort met donderend geweld naar benefle«. Alles wat
daarbinnen adem haalde, werd onder de puinhoopen bedolven. • • •
.Wat was er gebeurd? In 't midden der crypte, *ich bevindende onder de kapel van het
convent, ttad Barbara al het voorradige kruit doen opstallen, terwijl bij het
aigesproken teeken, nl. de van het kruisbeeld, een getrouwe a'enaar de brandende lont
in de crypte-groeve steken. En aldus geschiedde. Geen uitweg f*-r wetende had
Alypius' dochter meenen goed e doen met vriend en vijand in de lucht te doen gingen,
ten einde met hare getrouwen op die *'jze dén marteldood te ontgaan. .Het aal den
lezer daarom thans wel duidelijk fjfo, waarom St. Barbara de patrones is der arterie,
der matrozen, der mijnwerkers en verder allen, die de werking van het buskruit in
Sraktijk hebben te brengen. En tegelijk, waarom ,,6 kruitkamer in de Fransche
oorlogsschepen nog teeds "La Sainte Barbe" heet. Vooraleer wij nu Barbara's
beteekenis in t [olksleven ter sprake brengen, willen wij den r^ers eene andere
Barbara-legende in 't kort die wellicht beter bekend is onder t volk. Zij luidt: ,
barbara's vader, Dioscorus, een rijk koopman Nicodemië, was een van die beidenen, die
met I^igen haat waren vervuld tegen het Christenp^. Deze wilde dus ook niet, dat
zijne dochter i^istin werd. Daarom liet hij haar een torenjotung bouwen, waarin zij
moest leven, afge'oliderd van elke event poging om haar te dooJ-h die toren bestudeerde Barbara vele wetenaappen, en brak al spoedig voor goed met
het In 't geheim ontving zij het doopsel, iaa-r men wil, door Origenes. '1 *^en
Barbara huw k?**" werd, kwam heur vader haar vertellen, dat tf haar had
uitgehuwelijkt aan een flinken ge>.aa-l, die weliswaar heiden, doch schatrijk was. $
gaf haar vader ten antwoord, dat hiervan k'^a komen kon, aangezien zij hare
maagdelijkh'd aan den Heiland had verpand. Toen 't kind v? de woede van haren vader
bemerkte, vluchtte h 1 'jüngs een groot woud in. Haar vaders die- Jfeij zetten haar
echter met lichtende fakkels hierna. Plots kwam de vluchtende voor een ft! Uzen
rotsgevaarte te staan, waarin opeens, eene j^Uing ontstond. Zij vluchtte hierin, en
het J, Uikgewas groeide met de meest mogelijke snel op wonderdadige wijze over de
opening heen (51 herder in het woud had haar echter bespied, m wees den naderenden
vader Dioscorus de kelt> waar zijne dochter zich schuil hield. Zij Ij^dt hem echter
aanstonds tegemoet, en werpt LCfl voor zijne voeten neer. De woesteling grijpt Cr bij
de haren, sleept haar naar huis, en laat V* in boeien klinken. Maar het meisje laat
zich to^door nog niet van haar voornemen afbren- V* Nu klaagt Dioscorus zijn kind bij
den land- C*Sd Marcianus aan. Hoewel medelijden met gevoelend, moet hij haar op bevel
des va- Cs laten geeselen en folteren. Edoch zij sprak lw te stoutmoediger, zoodat
men hare wonden Ot, openscheuren en met zout inwrijven, en haar vfasscherven in.een
kerker wierp. Dienzelfden * "c" v>r>»"«- »j hare wonden reeds, wat de heidensche
overheid aan de macht hunner afgoden toeschreven, doch wat de martelares fier
weersprak. Opnieuw werden de folteringen herhaald, zonder dat een kreet van smart
over Barbara's lippen kwam. Integendeel, zij verweet den landvoogd, dat hij nog erger
was dan de duivelen, waarop bevel werd gegeven haar te ont hoofden, welke gruweldaden
de vader verzocht zelf te mogen uitvoeren, wat hem dan ook toegestaan werd. Zij
knielde daarbij neder, uitroepende met opgeheven handen: "Vader, in Uwe handen beveel
ik mijnen geest!" Zulks gebeurde op 4 December 306. Op den terugweg van de
gerechtsplaats naar hun huis werden de beide beulen Dioscorus en Marcianus door eene
bliksemstraal getroffen. De een werd geheel en al verteerd door het hemelvuur, van
den ander werden de licaamsdeelen naar alle kanten weggeslingerd. Is 't dus wonder,
na herinnering dezer twee legenden, dat allerhande gebruiken te harer intentie zijn
ontstaan onder het volk? Zoo gold in vele plaatsen voorheen ook de S. Barbaradag als
een voorfeest aan Kerstmis. Zoowel daags vóór St. Barbara, als vóór St. Nicolaas
plaatsten in vroegere tijden de kinderen hunne schoentjes en klompjes, achter de
kachel bij den schoorsteen, opdat deze twee, als kinderlievende heiligen, er iets in
zouden achterlaten. Vooral in de stad Keulen is Sint Barbara met hare geschenken de
voorloopster, van St. Nicolaas. In Limburg zijn er nog plaatsen waar het volk
zoogenaamde Barbara-takken op dien dag gaat snijden. Dat wil zeggen: kersen of
berkentwijgen, die in water of in vochtigen grond gezet op Kerstmis-dag bloemen
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zullen dragen. Een oude landman, vertelde mij eens, dat er eene plant Winterkers"

bestaat, die kleine roode zaadjes draagt, en die op vele plaatsen Barbarakruid wordt
genoemd. (Vergelijk hier weer het roode poedervormige zaadje.) We willen ten slotte
dus nog eens herhalen: waarom St. Barbara wordt aangeroepen door, óf de patrones is
van wapensmeden, mijnwerkers metselaars, timmerlieden, tegen onvoorzienen dood en bij
onweder, zal geen nader betoog meer behoeven. Evenzeer zal het feit, dat vele
klokken, die immers (men denke, aan het bekende "fulgura frango", d.i.: "het onweder
breek ik," boven Schillers "Lied van der Glocke" geluid worden om de booze geesten te
verdrijven, gedoopt zijn met den naam Barbara, voor velen geen raadsel meer zijn. Op
eene historische vergelijking tusschen de twee legenden komen we later, eens
afzonderlijk terug.
27 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXIV.
Een kennis vertelde mij eens, dat hij op zijne f«is door Engeland daar St- Blasius
had a,ge- Jeelü gezien met, een ijzeren kam in de hand, om- Jai n»en in Engeland,
volgens de .egende, meent, den martelaar in het jaar 289 met zoo'n ge- Nsedschap of
werktuig het vleesch van het üi.haain werd gerukt. Daarom is hij in dat iai d Jll
vele streken zeer populair als pairoon der klrijke woikammers en de textelgebieden.
In wonisch Nederland is hij als zoodanig nijnder o.'i naar ik verneem, geheel en al
onbekend. We üen de beeltenis van St. Blasius in onze kerken staan met twee brandende
kaai sen naast "ch. En dit beeld heeft zijne beteekenis. Immers ie heijge wordt
voornamelijk aangeroepen te? en keel- en haJs_:ekt_n (ook scrofuloze of küer"•kte
inbegrepen') en, volgens een oud gebruik. 'ecent men op S.nt Blasiusdag den hals der
geloovigen met gewijde kaar en. Deze zegening gebiedt door twee brandende kaarsen te
pi. ai-840 op het hoofd of bij den hals van de(n) per"oon% % die verlangt gezegend te
worden. Zoo is m- in het dorp Hunsel bij Weert de Blasiusdag ™ Febr.) steeds druk
bezocht geworden. Vanwaar nu dea. hals_egen\ng op sommige "taatsen ook
"lichtzegening" geheeten? De le- Wijde verhaaJt ons, dat St- Blasius op weg "inde met
zijne begeleiders naar de plaats d«r •Wcchtstelling (immers hij was door een
hei"fijsch vorst veroordeeld den ewaard-dood to "erven) een kennende jongeling
ontmoette, die zijne voeten kwam liggen wijl hij des m.d-"ags een groote vischgraai
in de keel had gekre ?eu, welke dwarszittende graat met geen inogie"Jkheid meer
daaruit te verwijderen seineen. Er dus a<le kans, dat het jonge mensch aan
verstikking zou moeten sterven- L)e H. Blasius vut loste hem uit die hachelijke
Positie op staanden voet, en vele ontstaande heijnen beKeerden zich aanstonds tot het
christenjjolü. En nadien heeit het christenvolk allerwege alleen voor hals- en
keelziekten zijne toe"ücht gezocht bij 't beeid van den heilige, maar j*ok guiooft
men, dat de vermelde kaars- o£ 'lchtzegen.ijg de Kracht schenkt het verstand van tlen
geloovige te scherpen. , Meerdere beteekerus voor 't volksleven en volks "Uijüe
kunnen we van genoeinuen tieilige niet Nawijzen.
Een zeer merkwaardig heilige voor
ons volks'eveu en wat daarmede in het nauwste vtrband "'a-at, is St. Christoffel, de
op 000 vele plaatsen j^wilde kerk- parochie- klooster en veieenigugs- P&troon, enz.
Laten we maar eens beginnen met het feit, dat de Koningin Moedir van Italië een
Automobiel bez^t, waarop het zilveren beef.d van St- Christoffel prijkt, voorzien van
het onder"-hrift "Heilige Christoforus, behoed mij voor Bevaar op deze 'reis. En ook
de ondervinding '6rt ons, dat er in onze provincie Limburg, en J_frder in ons land
auto-rijders zijn, die genoemd ter illustratie nemtn op hunne wagens om *en dienst,
dien de Heilige heet te doen, n.l. .M fungeeren als schutspatroon der reizigers, en
'r' 't a gemeen vereert men hem als besenermer plotseling of overhaastigen dood.
• Cr.Btuphorus behoort inderdaad tPt teen 4er "^eest besproken ij__uu-en van
b.teeneius in onze chnstelijke votkslijsiorie, en is hij daarom ook y*n merkwaardig
beiaug voor de volkskunde in •tet algemet-u. V\elliclit weten velen nog niet, *ie hij
eigeulljk was. in de eerste helft der der?• r .uw leefde er ten tijde van Keizer
Decius een jeugdig man, met name Oijer, Olforus, of Üfïro. *^e legende, die over hem
in de 12e eeuw bij onze opstelijke naburen ontstond, noemt Arabië als
"Jn vaderland. Üfforus was een jongeling- van buitengewone lichaamskracht en
onversaagden •hoed. Hij had -ich daarom tot leuze gosteld: toilet den sterKste op
aarde zaJ ik mij meten". I wenschte hij niemand te dienen 'an hem, die de machtigste
aller vorsten genoemd Zd'.fs d; groote Decius liet hem koud en obt>evredigd, daar ook
deze wtder vluchtte voor 'h sterkere en wel voor den duivel, en Satan op "ihö beurt
weer de vlucht voor het kruis van Daarom motst Deze dan ook verreweg de machtigste op
aarde zijn Hem wilde hij dan ook eenmaal ontmoeun. Wat nu gedaan? Hij K'tig tot een
kluizenaar, die hem aanraadde al- vast te beginnen met goede werken te doen, %ieh
ergens aan den oever eener snel en wild B<-rooinende rivier neer ie zetten, en de ar
aan J*dereen, die in de'nabijheid verscheen, zijn verengen te kennen te geven, om hem
over, den bosten bergstroom heen te dragen. Meer dan eens had hij reeds als zoodanig
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hulp Verleend, toen h'i op zekeren nacht werd gekerkt door de stem van een knaapje,
dat bij den vloed stond, en smeekte om er overheen te gorden gedragen. Terstond is de
sterke jonge"Bg daai toe bereid. Edoch, wilder en woesttr dan ooit bruist en ziedt de
breede watervloed, hiaar erger nog, het scheen hem ook, dat dit hiaat de lust veel
zwaai der was. ueiuiuüg üereia*e hij met het kind ongedeerd de overzijde, waarna d:t
tot htm zegt: (en hier gebruiken wij de ttiooie woorden uit het bekende gedicht van
Ten Kate): "Uw last mocht zwaar, maar zalig heeten, Want Offtorus, gij droegt Gods
zoon 1" Meteen was het kind verdwenen; doch wat *eek later, toen Zijn staf op bevel
van het kind 'h de aarde geplant, den volgenden morgen bladeren en dadels droeg? De
knaap had den Krooten Chnstue over den Vloed gedragen weshalve van a.' dat oogenblik
zyn naam van ooi Christophorus of Chr.etusdrager zal heeten. Voorwaar een treffende
legende l Is 't dan ook wonder, dat men dezen heilige oP zoo talrijke plaatsen ziet
afgebeeld, zij 't dan ook al eenigszins verschillend van vorm, maar dan toch met
uniforme begrippen ol denkbeelden, Hoe pijnigde daarom voor een echt christen het
slot van eene oude legende, waarin verhaald, dat Christophorus na den veerman van
Christus gespeeld te hebben, door den Pfefect Dachnus uit Palestina verdacht en
gepijnigd werd, gelukkig echter tevergeefs. Zek's 3000 soldaten vergijtige pij en op
hem af, die evenwel allen in de lucht bleven hajigen, terwijl de prefect zelf door
een der pijlen _n het j^g werd gewond. En hier spreekt weer Chrts- menschenliefde 1
Aanstonds toonde hij ych bereid, zich htt hoofd te iaten afhouwen, öPdat door zijn
vloeiend bloed de wonde kon gehesse worden. Zulks geschiedde dan ook, waar ha de
prefect met zijn geheele gezin tot het chr.s. ehdom overging. Zoo schetst ons
voornoemde leende Chrisuophorus' marteldood. Veelal zal men den reus zien sxaair met
een geinen boomstam, voorstelende ten palmboom '1 de hand io! aan de knieën in het
waier, het *'hdje Jezus op den schouder en het onderschrift jagende: "Christum sum
ferens'. Ja, en in Revele kerken en musea van kerktlijke oude "üijst zult gij hem
niet ontwaren? Zitn levens- ?roote beelunis is te zien in 't Bisschoppelijk rjüseum
te Utrecht, in de Munsterkerk te Roerjhond, in het gebouw "Het Stetn" te Antwerpen,
Jh de bekende Martni-kerk te Emmerik, in den *&erkwaardTgen Keulschen Dom, enz. enz.
Bewemd is ook de "Pilger Christoph" van Hans "•meling te Mijnchen. Maar ook op andere
wij ze wilde de Christen zijn beeltenis in eere bewaren l En dat dateert a! van
eeuwen her: Zoo moet o.m. in het oude Doolhm; op de Rozengracht te Amsterdam boven
oi< de funte.n eeu.ijüs hebben gestaan de noijt ghevonden groote Kristofftel, die de
legenden zeggen twaal. cubitus lank geweest te zijn". En aan de Egelaiuiea sgracht
moet in vroeger jaren een boekdrukker hebben gewoonde met name Christophorus
Cunradus, die den grooten Kr.stoffel op zijn uuhangbord had laten schilderen. Deze
bee.b nissen staa.i.dan ook nog in verband met de opvatting van Godsvrucht en
heiügenvereering in de middeleeuwen, toen men zijn beeld aherwegen op op-nbare
plaatsen zoowei als bij den ingang der kerken vond. Ja ze.'s op woonhuizen eu tegen
bruggen vond men een CtuWofi'el beeld 01 een- dito spreuk. En deze «Dvatting was de
waarde, die men Hem toenmaals?o.k*_!de als . ..der grosse WJ*g». Martijren, eine der
14 NoUielfer (Li*. Herder) in Spanje o.m. worden zeifs op yeie kaatsen reükwijn van
hem getoond en vereerd En toTtaü wo.d in l-ri 'n Bro-derecnap te Sr e re «p-enciji,
zich tot taak stellende reiende tS_ïïTwi den overgang over den ge Im_ue grJouf
vereering van den heilige, ook tn het buiféiüand o.m in Vtnetië. Genua, aan _^n
"fcheeien uonau, aan den ttyu, aan ue Aai, tTvCel Ln rivieren, die d.or K en ijsgang
vaak gevaar opleveren, moet daai . mede verband houden, dat men van St Christofoms
bescherming tegen waterschade verwacht Onze Nederlandsche schrijver Laurülard weet er
in zijne reizen ook over mee te spreken en vond o.m in den Paltz te Sohönau in een
herberg eene piaat aan den muur hangen, die de U Nothelfer" voorstelde, waaronder ook
Christophorus stond. De meest geliefde figuur geschilderd op muien;, uithangborden m
herber zwi on banieren of vaandels, is voor den lyro-s\fi ook nog steeds St.
Christoffel. Hoe o de oudste Christenen den heilige al «.gedachte hielden, bewijst
o.m. het merkwaardige oude beeld uit den tijd van Justinianus, dat als eene der
grootste wereldzeldzaamheden berust in het klooster Sinai. En Duitschland heeft zijne
"Christoffel dukaten en thalers" gekend. Zoo weefde zijn roem zich ook in het
volksleven Men durfde zelfs te beweren, dat hij, die op zekeren dag het beeld van den
reus, aen Christusdrager, had gezien, nitt bang behoefde te zijn op dien dag in
doodzonden te sterven- Dit ge loof was dan ook de reden, waarom het beeld voorheen
zoo vaak bij den ingang eener kerk boven de eerste deur werd gevonden. En daaronder
stond dan geschreven: ..Christophorum videas postea tutus cas", d. w. z. "Zie
Christoffel aan, zoo zult gij veilig gaan"! Ook de ridderstand vereerde hem als
beschermheilige tegen een plotselingen dood. Getu'ge de opschr.ften en afbeeldingen,
nog aanwezig in zoovele burchten en oude ruinen van kasteelen. Ook in de burchtruine
te Valkenburg zult gij bij scherp opletten op een half verweerde wand zien staan:
"Christophore Sancte Virtutes simt tibe tantaa Qui te mane videt Nocturno tempore
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ridet"» Behalve dat Christophorus werd aangeroepen tegen zwarte hongersnood, pest en
alle soorten van ziekten, gold hij nog als patroon der schat gravers, omdat hij
eenmaal een verborgen schat over den stroom droeg, terwijl hij bovendien nop
beschermt tegen vuur, water, aardr n-ing en alle andere vreeselijke elementen, i s is
een bük slechts op zijne beeltenis nog een middel om bij zwaren arbeid niet vermoeid
te worden. Vandaar dat ook in ons land vroeger nog vele boeren hem op een plank
lieten schilderen, die zil, laarna boven de huisdeur, tegen stal, schuur, berm of
boom plaatsten- Als slot vermelden wil, dat onze Huijgens hierop nog in een zijner
snellichten heeft gezinspeeld, waar hij zegt j 'k Hoor van é_n soet krackeeL, Boer
Jaap wil St. Christoffel Doen schilderen op een F<lanck, niet langer als zijn
schaftte-. De schilder weet geen raad en 'toont hem [waar het schort; Boer Jaap
seght: "'t is geen nood, al valt de planck wat kort". Christoff»! kander op, men
hoefse niet te [langen soo ghy de beenen naar beneden wijt laat [hangen". Groote
populariteit in de omgeving van Roer mond heeft eveneens indertijd eene, ter eere van
St. Christoffel, gedichte en gezonden ode, door den Heer Jean Ceulemans, "verworven.
Het refrein der verschillende coupletten over Roerm. toestanden en politiek was
telkens: "Sint Christoffel, haai dich good, En bewaar Remung veur bange nachten I" In
de schitterende periode der alom vermaarde Carnaval-sociëteit "De Flarussen" te Roer
mond, kende ieder burger der stad, klein en ffroot, oud en jong, het populaire lied
van St. Christoffel, en in elk gezellig avond kransje werd, en wordt het nog gaarne
gezongen.
27 oktober 1923 Over Limburgsche Volkskunde. (Beantw. Vragen.)
No. 471. H. B. te M. — Uwe Maastrichtsche zegswijzen afleiden of beter, daarvan den
oorsprong vermelden, is moeilijker dan u denkt. Dat zal er geboren Maastrichtenaar
o.i. veel beter kunnen. "Er
 is teut" voor "hij is dronken", komt in Duitschland voor
onder den naam van "tötes sein". Ook onze Nederl. woordenboeksch. hebben 't woord
"teuteren"

met de beteekenis van snappen of gedurig babbelen. Als de Maastr.
uitdrukking "das oet den tied, dat te kooi (koe) Bartel en den os Mies hèdde,"
beteekent: dat is eene fabel, of dat is iets uit den ouden tijd, en daarom moet men
er geen geloof aan hechten, dan zal dit wel in verband staan met de opvatting, dat
daar waar eene koe Bartel heette, dus een jongensnaam droeg, en een os Mies was, dus
een vrouwelijke beteekenis had, alles verkeerd liep, dus op leugens uitdraaide.
Vergel. daarbij wat de Franschen in dit geval zouden zeggen: du temps ou les animaux
parlaient." Het gezegde: dee huu? geer trappe schore," ken ik niet. Dat zal m.i. wel
gezegd worden tot iemand, die geen bijzonder gevoelige ooren heeft, bijv. iemand die
niet van muziek houdt. Voor Maastricht m.i. al een heel zeldzaam verschijnsel.
No. 472. G. D. te V. — Dat kan ik U niet zeggen. Ik heb nooit opgemerkt, hoe vaak ik
ook te Maastricht in de O. L. V Kerk ben geweest dat daarin ergens het schouderblad
van een reus hangt.
No. 473. Corten te Sittard. — Dank u voor uwe mededeeling Ik had die opgave ook al
van anderen ontvangen.
No. 474. P. B te S. — Ja, zulke gangen of onderaardsche doorloopen zijn er veel
gevonden in Limburg O.m. te Geverik (Beek), Stein, Geleen, Beek, Genhout Vlodrop enz.
Waartoe alle deze gediend hebben? Wie zal 't zeggen? Vermoedelijk hebben ze ook in
sommige streken dienst gedaan als toevluchtsoord in tijde van oorlog.
No. 475. Idem — Neen, die hertog-titel "de Campo-Selice" was hem geschonken door den
koning van Italië Hij, d.i. Nicolaas Reubsaet was een geboren Sittardenaar, en was
gehuwd met de weduwvrouw van den naaimachinenfabrikant Singer. Hij was te Sittard
muziekdirecteur. Later is hij naar Parijs vertrokken.
No. 476. A. H. te R. — Als ik mij niet vergis vindt gij de in Limburg bestaande of
geschonken Studiebeurzen alle in het mooie werk van pater Albers over Kerkelijke
geschiedenis.
No. 477. L. Onderw. te M. — O neen! Er zijn veel oudere dorpen in Limburg dan
Kerkrade, Helden Schinnen e.m.a. door genoemde. Odiliënberg is veel ouder En Vlodrop
is nog ouder. Dat dateert reeds met zijne eerste nederzettingen uit den tijd der
Ripuariërs, dus in de 5e eeuw. Born heette toen "Burn", Echt "Hechte", Gronsveld
"Grun sela", Gulpen "Galopia", Hulsberg "Hulisberga", Neer "Nere", Schimmert
"Schinmortera, Swalmen "Swalm".
No. 478. Idem — Het woord "hees" behoort evenals "donk" tot de duistere benamingen.
Nochthans zijn er vele samenstellingen met dit woord als Broekhees, Maarhees,
Maashees, Wolfhees, Heeswijk. Ik vermoed, dat het huis of woning beteekent. Waard,
weerd, woerd zijn alle drie verschillende schrijfwijzen voor een en dezelfde
beteekenis. In heel oude tijden, bijv. in de 8e en 9e eeuw heette het nu eens werd,
dan weer wurd, vurd, furt. De beteekenis kent U, dat lees ik uit uwen brief.
No. 479. Burgemeester Loyson te Nieuwenhagen. Deze vraag werd per brief beantwoord.
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3 november 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXV.
Toen ik vóór eenigen tijd in de kapitale kerk van Oudenbosch onder de vele exemplaren
00-k bet beeld van St. Cornelis zag staan (een product van prima beeldhouwkunst) en
dit opmerkzaam bekeek, bleek mij, dat de heilige, in afwijking niet andere door mij
geziene St.-Corne_is-beo ven, een hoorn in de hand droeg. Meestal vindt men het beeld
in de kerken dragende op het hoofd 'n bisschopshoed en in de rechterhand een staf.
Behoudens de aanwezigheid van het heiligenbeeld in kerken, behoudens het patroonschap
van enkele oude schuttersgilden in Limburg en Noord- Brabant en het beschermingsschap
van -leien Sint, opgedragen aan de Zuivelfabriek te Wanroy, behoudens het feit, dat
hij een goede eeuw geleden op een uithangbord prijkte voor eene uitspannings-herberg
te Limmen (N.-H.), kunnen •Wij niet zeggen, dat voornoemde heijge onder flet volk «en
groote popular teit geniet. Bit is echt-er niet overal zoo. Toen ik dan ook het boven
aangehaalde onderscheid ingsteekea (den boom) U Oudenbosch opwerkte, viel 't mij te
bmnen. dat ik vroeger in België eeno bijzondere intenfiev© vereer ng van dezen
heilige heb mogen aanschouwen niet alleen, maar dat ook daar het leven van d-ezan
patroon van grooten invloed is geworden op het Lathoilieke volksgeloof, zoodat ik,
terugkomend oc den hoorn, die voor velen steeds, een vreemd <it tribuut heeft
geschenen, een en ander over d-:_c-n "eil'ge, in verband met liet volksleven, hier
Wensch mede te dcc en.
ln Vlaanderen ligt. een dorp Machelen gehtcten. dat door zijn Sint Coin&ls vermaard
is ge- Worden.
Daar werd op 16 September van het jaar 1323 'Vermoedelijk is daar dan wel de vorige
maan. &*n 600-jarig jubileum gevierd een groote gnde«aaltijd gehouden, waaraan 147
personen' deen - Qamen. _ Welnu, deze datum is er nog steeds een dag van
ongewonedrukte gebleven. Van heinde en Verre komen daar honderden pelgrims van allen
stand en leeftijd toegestroomd, .« zich al in -ion Qacht op weg begeven. Wij vin.len
ook nog in feene oude beschrijving daarover staan: Naza r-th (d.i. de kapei-omgeving)
toont in den vooravond van den feestdag een hoogst evendigen aanblik. Geheele scharen
bedevaartgangers, eigenaardig steeds in oneven getal, (denk hier 01ü_ de groote
beteekenis. die het volk voorheen *an de oneven getallen toekende) komen er sajfoen
in de herbergen De Zwaan" en De Snoek" welke .er volgens eigen ondervinding nog
be•taan). ( En 's anderendaags ontwaart gij er een enor|^fin pelgrimstocht, dis a.s
volgt plaats vindt; al Wddende maakt men driemaal de ronde om de *erk, terwijl er 4
haltepi.nten zijn, waar telkens örie On.e Vaders en drie Wees Gegroet woeden goeden.
Daarna laten de pelgrirtis z ch zegenen ™«t de relikwieën d:e in oen hoorn zitten
gefloten. Nu meenden velen "dat wellicht in de eerste ««•uwen na den dood van St.
Cornelis een rddor hoorn heeft geschonken. De hoorn immers speelde eene voorname rol
in de geschiedenis tn oi- de jachtpartijen der burchtheeren. Bij overwnmngen dronk
men uit ©en zilveren hoorn, op Rroote jachtpartijen blies men op de horens en "et is
bekend, dat reeds de Germanen (ook hier J* lande) hunne met bier gevulde horens
gaa.ne ledigden onder het zingen van strijd- en vaderiandsche iederen. Dat de ouden
den hoorn voor «en symbool nielden, blijkt nog uit het oude gelede: De Heer is mijn
schild, en de noren jW.ns heils". In de mythologie gewaagt men van «en horen des
overvloeds. Vandaar de verkeerde öieenmg, dat het vasthouden van een hoorn door &t.
Cornebs, en het kiezen van dien vorm niet «en dezer feiten in verband slaat- Maar de
z:.-*eren hoorn, hiervoren besproken, en de hoorn daarmede St. Cornelis staat
afgebeeld, wijzen :Jccleel eenvoudig op de eersbe lettergreep van den «aam van den
heilige: Cor is een blaasinstrument, in 't Nederlandsch hoorn. En ook op grond van
dien hoorn of cor, wordt St. Cornelis op som. plaatsen a e patroon van het hoornve®
Aangeroepen en laat men op zijn feestdag "niastei- zegenen, d.i. brood van half
rogge, half tar*e. Die brooden worden in de kern gezegend en «Vengoed als op St
Hunertu- dag vooi* raz-ijuc Ocnueij. geeft men voornoemde bakkersproducUm aan
nien_.cn en aier te eten oai bevrijd te bli|ven van ue aanvat en van -.tulpen. De
moeders vooiai. roepen daarom ook ven neijige aun tegen de ontzetteuae kwaal van
fcCvige kiuuers-uipen. Zoo wordt o.m. in het dorp Póste-hoit de H. l-ornelis nog
vereerd tegen vallenüe ziekte van r^ensch en varkens en wordt er legen die kwajeri
brood gezegend in de kerk, dat de men-flieij j^ee naar iju.s nemen om aan 't veo te
voed- ren a s voorzorgsmaatregel. Maar in Jbelgié offert men buitendien nog kuiKeris en konijnen terzelfder intentie» die door so_n . ]Xe pelgrims op hun tocht
worden meegedragen er kerke. Üm ze te offeren, worden ze door hen *"'£egeven op eene
daartoe, bestemde plaat., naast e kerkdeur, welke plaats man het "offèrhu'ske" jj«et.
Een persoon wordt aangesteld om de ge"iferde dieren op te passen en te
verzorgen. , .Komt er nu een bedevaartganger die ook eene *'b, kuiken of konijn wil
offeren, maar door een * andere omstandigheid deze niet heeft kunnen 'eebrengen, dan
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gaat M_ naar bet offerhuisje, raagt er de prijzen, dus feitelijk van een reeds ?
oor .een ander geofferd dier, en koopt bet. Ei 'ü einde dit andermaa op te dragen aan
den 11. Voi'nslis, brengt de aangestelde, oppasser liet dier 111 een ander hokje van
liet offerhuisje, daar dit «e»e soort kooi bevat, in verschillende vakjes verbid,
waarin de offerdieren zitten opgos.ïr.en. 't gaat dan zoo voort, tot de feestdagen
voorbij W- Dan worden de gevederde dieren en de koju.nen gewoonlijk goedkoop
overgedaan aan de oedieijden der kerk. Kr is een tnd geweest, dat men zelfs paarden
n rijj^ugen oiferue, wat alemaaj eigendom werd er kei-k, welk gebruik nog is blijven
voor.li .ei "eene hier en daar .n de streek overgebleven: "ny rijdt op een paai-d of
in een v4-dri van Sinte Coineijs", mei d© bel e.: keni" 1 " >,hij pronkt niet iets,
wat hem niét veel k?.id heeft gekost", waarvan de s.am o;,k nog is 'jVen voortleven
jn de Fransche Begswiy.*: ',c ««t la Corneille ,d'E_.opc*'. {. eerder worden daar .p
c^en dag groote kwdn" ns Kaarsen van elke afmeting geofferd on leroud ter eere, van
den pafioon aangestoken. men van de bedevaart naar huis keert, is et usance eene
medaille om te hangten of een he-'ij€ron vaantio mede te dragen, waarop het ge- bee d
der precessie met kerkje en een uit v" wQlkcn womenden St. Cornelis is weórgegoJet zijn daar inderdaad voor het kleine piaatßdagen van groote betoekeni--- en
allerlei feestcblj -den* Mer nöemt het de guMc-kermis, wat | =aVijdt: dje gilde
kermis. Het binnenple:ntje, j^ie Plaats" genoemd, staat vol met wukelfjcs, e aar"PJes
met speelgoed, draai- of mallemolen? J! a^erhand. vobrstellings-tenten. Dc herbergen
Jn er o^ die dagen u-ropvol met pelgrmis-voik. Bier, jenever en boterhammen met ham
wwden or in groote mate gecour.u-.'ieerd.
De tonen van goede en fclechte draaiorgels klinken u van alle kanten tegen op straat
on ple.n, terwijl harmonica's tusschen liet volk in de diai.k
en voor aanvulling der muziek zorgen. Allerhand slag \an kreupelen en gebrekkigen
loopen ai bedelend langs de straten en het geneel biedt een tafereel van ongekende,
maar toen niet ongezellige drukte.
Deze jaarlijksche peJ gr. ma-beweging 'leverde dan ook aan meerdere bekende Vlaamsche
schilders stof voor ©en intressant tableau.
Het moet daarom niemand verwonderen, dat er Spotters zijn geweest, die v.rklaarden,
dat- St. Cornelis den hoorn ;n de hand hield om de dwa zen uit aile hoeken bijeen te
blazen.
Maai", zoo zegt, een oud spreekwoord, en dit halen wij aan cm bij den hoorn te
blijven, "spottende menschen kunnen wel eene ftad in brand blazen"
7 november 1923 (Beantwoording der ingekomen vragen.)
No. 480. — A. K. te H. Een goed adres voor allerhande tooneelstukken (blijspelen,
zoowel als drama's) is Gebroeders Janssens, uitgevers te Antwerpen.
No. 481. — v. A. R. Vermoed wordt, dat Hillenrade, kasteel te Swalmen, afkomstig is
van de oud-adellijke familie Hillen, die gedurende een groot gedeelte der
middeleeuwen te Roermond woonde.
Stramproy, Stramprooi en Stamprade is een en dezelfde plaats bij Weert. Den uitgang
Donk vindt men niet alleen in Limburg, zooals u vermeent, maar ook zeer veel in
Noord-Brabant. Eveneens in België en de Rijnprovincie. Er gaan verschillende lezingen
over de beteekenis van dit "donk". Het zou ons te ver voeren deze alle hier
mededeelen, en moeten wij ons voorbehouden daarop later eens eene uitvoerige
uiteenzetting te geven.
No. 402. [=482] — Dezelfde. Ook Asselt wordt op verschillende wijzen afgeleid. Men
heeft As in Asselt als "woud", ook als "vloer" aangegeven. Self heeft men vergeleken
met Seli=zaal. Anderen zeggen: As=uit Aste=ags, aese=esch of esschenhout was ook
teruggevonden is in Ascaloha, waarin dus de namen Elsloo en Asselt zouden opgesloten
zijn. Asen in Asenraai zou komen van Aso, een oude stam die beteekent woud en ook
esschen, wat ook in het Duitsche plaatsje Asenberg zoude teruggevonden worden.
No. 483. — T. te T. De Lat. spreuk, die u boven de Kruisheerenkerk te Maeseyck
destijds heeft genoteerd, zal wel zijn In Cruce (niet Crux) Mundt Salis. De Rom.
cijfers vormen het jaar van bouwen: 1767.
No. 484. H. C. te M. Het versje door u gezonden en mij toegezonden:
Kint geer in Kan deen auwe lin, dee tege
de berreg, aon de klein Kapel, dao steit?
Zen blajerkroen die is zoe dik dat rege
noch zonneschien, noch wint terdoor en geit"
is het eerste couplet van een legende, getiteld "De Lindeboum van Kan" en gedicht
door wijlen D. Franquinet.
No. 485. — Eugène Vreuls, Roermond. Ik heb een antwoord op uwe aanbieding gezonden
aan 't adres der Directrice van de R. K. Leeszaal Roermond. Dit zal u thans
ongetwijfeld hebben bereikt
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No. 486. — P. Linssen, Weert. De vraag over geweren, is per brief beantwoord, daar
dergelijke omschrijvingen voor dit blad te veel ruimte innemen.
No. 487. — Hubert Hanssen, Nieuwenhagen. Uwe mededeeling was mij zeer aangenaam. En
de over de diepe Dell circuleerende sagen zijn ook wel interessant — De laatste der 4
heeft eenige reden van historischen zin. Zulke oude gebouwen en huisgezinnen vindt
men nog wel eens meer door de beboschk onzer gewesten Ik ontdekte zelfs in de buurt
van het station Vlodrop een dusdanige ruïne, waarvan de puinen der baksteenen zich
nog door de ontgonnen perceelen afteekenen. U zult, al zoekende, allicht een en ander
vinden, diep begraven, wat ermede in verband staat, hetzij stukken half verweerd
ijzer, stukken van steenen, keukenpotten enz., waarvan ik  ook een heele voorraad
bezit. Over de "Schrijversheide"

Brunssum—Heerlen, meenen oude historici, dat de
benaming is ontstaan door letterwijziging uit Scrivers, dit weer uit Scrizes (heide)
en dit laatste komende van den stam Skrato", beteekende in 't ohd (=oudhoogduisch( dwerg", kobold, alver- of kabouterman". Bij de Scrivers (schrijvers)
heide nu ligt de "Heksenberg", welk feit dus voor den folklorist voor die streek al
heel interessant mag heeten. Uwe aangehaalde "De Dell", in die heide liggende,
beteekent hetzelfde als Klein dal en kuil. Als er tusschen het kreupelhout oude
harde, gebakken steenen liggen, is daarom nog niet altijd het bewijs, dat daar een
burcht of oud slot heeft gestaan. Maar toch is de vindplaats wel interessant genoeg
om er een onderzoek in te stellen. Onze Nederl. aardrijksk. boeken geven over de plek
niets. Uwe eerste sage over het legerkamp van Keizer Nero is natuurlijk een
verzinsel: Ik denk, dat het verband houdt in ieder geval met de historische waarheid,
dat in de omgeving van Brunssum, Schinveld, Heerlen de uitgestrekte heidevlakte
aldaar Caesar's leger heeft gekampeerd, terwijl terzelfder tijd aan den overzijde het
heirleger der Usipeten en Tencteren kamp had gekozen (55 vóór Chr.). — Dat staat
geschiedkundig vast. Houd mij voor verdere mededeelingen beleefd aanbevolen.
10 november 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXVI.
jPe getrouwe lezers dezer rubriek zullen 't ons W'" We' ten Süec(e willen houden
wanneer wij s^j.. Üjci tot tijd met een intermezzo moeten ver W"nen' En dat' nQar
aanleding van enkele bin "komende vragen, d.e ons te interessant schijü om ze voorbij
te gaan, maar w&iker beant. «'ding ,n de vrarrenrubriek weer te Veel ruimte Uden
tnnemen. Üe Jong Limburg Kring te E.. ,® blijkbaar met veel belangstelling onze
num<J" S doorlezen, stilden ons de vraag, ol er ook tüüe'™schè:d beslaat, geograjisch
en hatoijsch v sschen de diverse piaai-snam.n "Horst ' wa.n-*Q er toch wel een
twint.gtal in Limburg, N.Br. JJelilej's beslaan. Dus tege.ijk verzoekende i.fa de
etymologie die verwante benamingen te d'.elen. Welnu, gaarne zulien wij aan j •
:rzoek der lees- en Itergrage jongelui vollsjeh, eh, en eeue uiteenzetting geven vau
de verschilde "Horst" (en), voor zoover wij dat zal.' konj. 1 nagaan, gesieund op de
gegevens, door ons . geograf.scho boeken verzameld. Wij vertrou-6'". '". dat ook
anderen Limburgschen gouwe-mm«tiden onze mededeel ngen aangenaam mogen 'ln. s jturst.
Dit woord zeggen meerdere N'ederlan.l- jCtl_ pro'essoren dat thans slechts in plaatsen L^il.enaaiu o.a. als alleen staand Horst, Lok- vot's-, Boekhorst, ter Horst, van
de Horst, e.a. schijnt in den tijd van I-haar, (dat de 16 ceuwsche Nederl.
talkundige, in B-l-*f geboren, en eigenlijk heetende Cornelis Ab<s ['
 Comels van Kiel
— vandaar Kil anus en Ki'^ ) nog niet geheel in onbruik te zijn geweest J^ö-t aan
..horst" de beteekenis van "virgultum'?'v-i humiles tantum frutices pro erens,
frutetum jUtectum, Sentioo-um", wat wij met onze beperk ' laijjnsche taa_kennis
zull.n weergeven als ,l.ru kboschje, boschje van rijshout, struik laag Jl de grond;
heestersiruik en heesterbosch. kreu- Sei-, en doornbo&ch, woud. etc. H ermede strookt
pQ ook vrij wel de omschrijv ng vau het Ühd * Oud-Hoogdulsch) "hurst" met "rubus" |*
een braambosch). In plaatsnamen treft mm 5 't Ohd zoowei "horst als "hurst" aan. Het
"Jhd. ( =Middel-hoogdu tsch) "hurst" wordt verbid met "busch" en "gestrauch" ook al
hecke Ml^. hêgk
hegge). Virder "steinhurst" (rots;ge woudstreek). "Vorhurst" »
vóórwoud, "órbosch; "gehürste" - woud rijk oord. jjEr bestaat een woordenboek,
bewerkt door Jryne, waarin verklaard wordt dat "horst" tot kie beteek-enissen .s
terug te brengen: de eerste? i.struikgewas begroeide hoogte, ' heuveltje, oschje", de
tweede "uit twijgjes gebouw nest j_*-i een gruoteren roof- o.' s.öotvogel". In de
opvalt ng wordt "horst" gebruikt in de , U.tsche dichterstaal. Brengt men nu de
betee- K6tijsscn van .struikgewas, begioe.de hoogte"; jjbeuvel" en hos>g, o: moeilijk
genaakbaar nest" 'et elkaar in verband, dan zou men geneigd n te veronderstellen, dat
in "horst" oorspronclijk het begr p lag van iets, waartoe de toejjB moeilijk was,
het-:i om de ru gte van het .^•"uikgewas, hetzij om andere redenen. Dit alles *
echter nog niet voldoende om ons zekerheid j? v "chaffen omtrent de a leiding van het
woord ,e stamkl.nker is dubbelzinnig. Er is dus neer ééne etymologie mogelijk. Waar
er nu twee Pvattingen (zie boven) voor dezen geogr. naam ,nogelijk zijn, zal 't
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wellicht leerzaam zijn, de imUZe der beteekenis te laten bepalen door het
j^tehectue'ele, Kzend eu ter plaatse bekend pu,j ek tusschen de navo'gende plaatsen:
Horst )"<; Horst b't Oosterhout (N.Br.); Horst bij Erl) 1" (Geldl.); Ho, jt bij Ghze
Rijen (N.Br.); Horst £1 Loo^ op Zand (N.Br.); Horst bij Made (N. sr-);5r-); Horst bij
Waalwijk (N.Br.); Horst bij £ ""pijk (G.); Horst bij Diepenveen (Ov.); /lo;st bij
Stramproy (L.); Terhorst bij Rhenen )i,tro; Terhorst bij Eibergen (G.); Horsten in
kyr-); Horstermeer (N.H.); Horsthoek (Geld.): *lokersborst fL.). oe 2e vraag van 't
gezelschap Jong Limburg" !as het opsporen der beteekenis d-er verschilienh
Limburgscrn plaatsnamen op Rade, Rode, r/ooy, Raay, Raai, Reuth enz. Wij willen uit
r.p'e diverse registers de meest bekende opteeke-" n daarover het een en ander
bijbrengen, en a'phahetisch rangschikken . jK^mstenrad'e bij Sittard, bij 't volk
genaamd frr.fi h- In 1381 werd het nOK genoemd Austen- A"ae-. :n 1384 Ansten.ode,
1474 Austenrode, 1581 B "nradt en 1620 Amstenrade. Y-n^enrade i een gehucht van
Heerlen, fn de' lgp.?slfai genoemd Bensenroh, rode, roede, vana' V?. Bensenrade. I3p
"gelrade. in de volkstaal BingeMer, in de Bi-,".ef;uw oP rode, roide, roede en vanaf
1563 H_plfldo'lra<Je bij Schinnen, door 't volk gesmet Breinder. der06"1,1"10 hij
Oirsbeek,. in de volkstaal Dom- De,' c*"rtijds Dudcnrade, Dongeroide, Donrath,
( Ikst. Douvenroh); Èclcoi ade« voorheen Eckelroide, (1381), (1478) tnjroede, vanaf
1620 Eckelrade. C_'nra,de: in de vo'kstaal Eotsender; in 1145 Penrad; 1381 Ezenroede:
1581 Eitzenrath; 1620 Imstenrade bij 't volk linstroh; Herkenrade, dito Herkender;
Hülenrade ;d. Hilleroh, kasteel bij Swalmen; rm.i wil dat de naam akomstig van de oud
adellijke familie H llen, die gedurende een groot deel der middeleeuwen te Roermond
woonde. Hobbdrade, gehucht bij Spaubeek. in de volkstaal Hoebelroh, heette n<-g in
1661 Horbelrode. Kerkrade bij 's-Hertogenrade was de oorspi-onkelijke paroch'e van
dit stadje, in de volkstaal Kirkroh, in 1620 nog Kirchra.h, waarna Kerkrade.
Kloosterrade, voormalige Augustijnenabdü tusschen Kerkrade en 's-Hertogenrade, nu het
bisschoppelijk seminarie, gymnasium en H. Burgerschool, in de volkstaal Kl oostrob of
Rolduc. In 1622 nog Klosterrath. Koenrade of Kunrade, gehucht onder Voerendaal met
steengroeven, die reeds door de Romeinen geëxploteeid werden. In de volkstaal Kunder,
nog in 1620 Kuynrode. Leveroy, parochie onder Nederweert, in de volkstaal" Leiveruy,
U 1293 Lcverlo en Lieverlee, in 1432 Leyverloe, in 1432 Leyverloer daarna Leveroy.
Lutterad-e, door het vótlc Luttcroh. Mulrade bij Sclrnnen voiksbenam'ng is:
Muldermeulen of' Gen Meu'ider, sinds 1629 Mulrade. Raath bij Bingelrade, in de
volkstaal Gen Root of het Ruitje. Ln 13^1 "In dat roet", in 1533 "in gen Roit",
daarna Raath. Raar, gehucht bij Meersen, in de volkstaal Rohr, na 1661 Raer. Roeth
bij Margraten, in de volkstaal op 't Toot. In 1650 Op ge-n Root. R. ' ;m, gehucht
van' Meerssen. in de volkstaal Roithem. Koot bij U.isbeek. In 1382 Op dat Roet.
Soramproy bij Weert, von' oudsher ingedeeld in 5 rotten. Tungelroy bij Weert. In 1480
Tungelroe. Vaasrade bij t-.atli. in de volkstaal V.aescijen, in 1139 Wasij'ude, 1-..4
Vaesrode, na 1560 Vae.rade. Venray, in de volkstaal Ruuy. In 149 U Rode, 1530
Venrode. Jaarna Venray. Waenraed bij B-ugelrade, door 't volk Waendcr. Wygelraede bij
Bingelrade, ook WTgelder geveeten. In 1620 nog Wiegelrode. Wi'aantsrade, in de
volüSlaal W.enesroh. In het laüju der middeleeuwen Rhoda Winandt. In de 14e eeuw was
beer dezer plaats Wyriant van den Bonman, die, naar men zegt, zijn naam aan dit dorp
heelt verleend. In 1443 heette de plaats nojj v\' nants Rode. Wij hebben alzoo de i.
aalsnamen-uitgangen . rade, rode, rath, ruot, roth; rot rooi; raaih; raer; roeth; (de
plaats) Rothem, raed, raede, rolde; die alle nagenoeg hetzelde bet e (.'konen; wat de
provij-ie Limburg betrett, daar komen van geheel Nederland nog bij de uij^angeri:
Roden, rhoon, roon, raan, rhaan; raai, reut e-, reutje; rad; in het' bv tenland heeft
men bovendien nog roda, rhoda, rhode, rhoden, rood, rödern, roode; rod.ng; Renaix,
Ronsse, roiha, rode, rod en rodt. rtuth; reder; ried; rieth, riet, die overal en alle
op hetzel de grondbeginsel rusten üe oudste p'uatsnameti, met ouderen vorm van dit
woord samengesteld, zijn omstaan lang voor Nedt rlarui de gedaante had, waar.n het
ons thans bekend is. Zij moeten ontstaan zijn in, of zeer kort na den tijd, waarvan
Tac.tus ons in zijn werken verhaalt, en Hooft eens de vertaling en waarin hij zegt:
"toen de bodem van G.rnianië over het algemeen óf ijselijk was door le bosschen,. ó*
leelijk door de poelen". Aan de allereerste ontginning, der woeste gronden moest het
ve.'en der ontzaglijke woudieuzen on d cht heesterbosch vooraigaan, en zuo ont>lond
de roüing" in de tijden toen de unges.rekthö,d woeste bo"cijgi'oi,,i nog zóó groot
was, dat niemand er zich om bekommerde, dat een ander zich hiervan een stuk
toeëigende. Vanal Ju . tijd hebben d« verschillende volksstammen, du
achieraenvxijgeua ook in onze gewesten overal een druk heg n maakten nut uitroeien eu
daarua ontginnen, hunne eigen taalvormen aan dien arbeid gegeven, met alleen, maar
ook .' ior voorvoeging van persoon*- en andere e.gentianen daaruit de namen doi.u
ontstaan van nederzettingen, volksbuurten, gehuchten, dorpen enz.,; ten ijudigen dage
voortlevende. Zoodat alle Vi staande vormen, ondirscheida ijk zoowel in Limburg,
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Holland, als in Belg.e, Luxemburg, Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland en elders een
en dezel de opv.ttijrr hebben, n.l. Bosch, lag_ boschstreek moerassige houtstreek,
enz. — nar ook . u.tgerooide boschgrond, novaija.
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PS. Aan H.H. Bestuursleden v. Vereenign., aanvragers voor lees-avonden over folklore en oude
historie, dien ik mede te deelen, dat thans nog enkele Zaterdagen en de dagen van 24 Dec. tot
4 Jan. e.k. niet bezet zijn. Ook 17, 18, 19, 20 November zijn nog vrij.

17 november 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXVII.
begeven wij ons nu weer in het volksleven en wij de beteekenis voort van de uithangof _-rst<*ijmgoteekens van eenige in Limburg en friesland populaire heiligen, wij
zagen eigens in *K>rd-__oili_nd boven een poortje een zeer ouden J-en, waarop was
uitgebeiteld de onthoofde Dropius, mot ziju hoofd op de beide handen voor de 2^
houdend. Deze vooi-teijing staat in verband jJ-6- de legende, dat deze heilige,
die .de eerste f-^cliop van Parijs is geweest, in 272 werd ont'-old, op die wijze,
voor de oogen en daardooc tot KMite stichting van het geioovige publiek van "-üunartre is gewandeld naar de stad, die thans "oS zijn naam draagt. Het bovengenoemd
poortje ?H den ouden steen was in vroeger tijden de en-"«i van een klooster. Dat
heette "binte Dyonisius ,^,-lie Lelyen1' . het werd gesticht, en opgericht in 'M en
werd door het volk genoemd "de Nieuw* Innen". ('ft het dorp Schinnen schijnt de
zuivelfabriek •uutse te vinden onder zijn patronaat, wijl zijn aam boven den ingang
prijkt. Verder hoort men 'B'nig van hem gewagen in onze gewesten. Maar oc,fai bij
onze Oostelijke naburen scijijnt hij polair te zijn. « "'en kan niervan een bewijs
zien, dat in 't Rijn. &v-d moer dan 30 kerken hem tot patroon hebben *-Kozen, terwijl
op vele plaatsen op 9 October (H. yonisius-dag; eene drukke markt of kennis wérdt ?*!
n"»uden. Wie een interessa_nte historie over St. .*onisius wil lezen, "Legende en
vereering van . -'t li. Dionysius", neme No. 4, jaarg. I bi. 107, * hand van het
tijdchrift "Die Heimat". I .-"ans over een ook in Nederland meer popu- ?Kn heilige,
nl. St. Elooi. Men vindt nem algebee'd ee'd niet een hamer in de hand, want hij is de
ja-roun der goud-, zilver-, ijzer-, koper-, harnas- JVsioten- en ruessenmai-ers. Vele
jaren gelei." 1 hing hij op een schild uit te Gouda bij een 'Hsenfriakei'. Lr lond
ónder geschreven ;
24 november 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXVIII.
UP onze reizen door België voor eenige jaren 'liben wij daar op veie plaatsen, voorai
bij '«tergen ianga jeu wegt st. lluijötus zien Uit *"«fcn. (jok schutters
vereenigingen, zoovel b.og* geweeuschutters, voerden er zijn beeld veei in, JiJj
banier, daar zij wisten, dat St. Hubertus iv W tijd de beroemdste jager was van 't
groote "deiuierwuud. Uuaruui wurdt hij er vaak afge *U<i iv jachtgewaad, staande
tegenovea eén hert. ** tusschen zijn gewei een kru.sbeeld heeit. in *l lielgische
plaatsje Waarschoot leest uien voor *"• üerue'g onver at- Huberlus' alueelding: "Au ,
ÜuUeij iog.i»t a pied et a cijovai'. Voor de 'lüveuatinekeu le w itteni (Linu_.j en
Deurne J"»se] ij\.-i_i.; uie deu neijigö tut hun bekene. • 'l'lim>n patroon gekozen
üeoueu, staól ziju uatuu (Slouie lellers «eaeu.lderd. Uok bij ous (Llliui' rt.-ur.)
zyn lal vun öcijuUer-Jjikieu, Uie hem * pauuou vijieeieu, eu ue groote overuekte duur
""« m ue huoiUalad vuri Ueigië heet uaai *{U; ..Cialeriea ÜU liuberl". »iui\vu.u.r uu
ai uie ueiuugsteiling in deze chris"'Jke figuur ï Lalen wij ue waag historisch op
, i 't midden der 7e eeuw leefde ei t Zuiden een voornaam jon^elinf*. Hubert(usj
pUaaimi. ü-cli op zekeren üueden Vrijdag op y^t Uevui-ienue ui ue onmetelijke wouuen
dei '*leiuieu, zag hij plots vóór Zien, althans zoo '"baalt ons ue legende, een
prachtig hert, draf'ide een scnitteiend kruisbeeid tusschen zijn ,o|«iji_.
tegelijkertijd huu rue ue jager eene stem, ?*• tot hein sprak: "Hubertus! Hubertusl
lot «.la_ig nog zaJ de ijdele passie om te jagen U *« christelijke plichten doen vegeten?" yetioffen door dit wonder, stapt Hubertus van lj" paard, werpt zich op de
knieën, en roept "k "Heer, wat wilt gij dat ik doe? Ik wil U aan ,luQdB gehoorziunenl
' — "Gaat, zoo entwourdt b6lo dezelfde stem, gaal naar Maastricht, tot den Lambertus,
die U over mijn wil zal on-ier"7'l'tteij 1" En het heit verdween zoo vlug en hebt '&*
het ova» struiveel en aurbuust scheen te vlie.Hubertus trad daarna in het klooster van '•avelot. Vervo'gens begaf hij zich naar
Rome, j&ar hij tot bisschop van Maastricht werd uitgeven, jsja zijn dood werd hij tei
aaide besteld r" het klooster van AnJain, in welks omgeving s?' Uu*akel zijner
bekeering had p aats gehal, en J* vanaf dat oogenblik haar naam omdoopte in 'len van
Sint Hubertus. ' . "et de Fransche revolutie werden de monni-s*n van de abdij
verdreven, die succesievelijk *rd betrokken door de administratie van het
dej'UT.ement Sambre en Maas, het gerechtshof en '* Scholen. Deze abdij werd eindelijk
door de Provincie afgestaan aan het gouvernement, die 9 gebouwen restaureerde en ze
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in 184. tot een inrichtte, thans een der meest beminde van Europa.
i Wet plaatsje, naar dezen heilige dus St. Hu j*1"! geheeten, is thans eene stad.
Toch nee ft het /)1 vreedzaam en ook ouderwetsch kaïakter we}*n te bewaren.
*le.ler \eier znl we| wcfpn hon \e' aan zijn beroemden naam en reputatie is gentrien:
immers, menschen dijnr razen.ie hn.cn Sleten begeven er zich heen als pelgrims om J^
beschermheilige der Ardennen a_n te roe-_ Ps'i en tevens de bekende operatic te
ondergaan. .olgens de legende bracht em engel een stol'i J,4ar den bisschop ten hij
te Home was. Deze JJola. waarin St. Hubertus bij zijn ter aarde heil 6" ing in de
kist werd gewikkeld, werd weinia daarna uit het graf genomen en moe t veroBens de
zijden draden verschaffen, die men vonder de huid schuift na de li hte insnede, die
JJ.de hondsdo'heid moet genezen flieromt;ent eene voor velen ongetwijfeld on Beende
geschiedenis. iue hervormer Jan Calvijn zond zijn door een ,?"en hond geheten zoo'n
naar St. Uuhertus ten K?rte er de gebruikelijke operatie te ondergaan .'- bleef, naar
men zegt, inderdaad vrij van de a 'schrikkelijke kwaal, en zwoer daarna onmil Buik de
ge'ootfsbelijdenis van zijn vader af. ,G«en wonder dus, weke intensieve vereerinc >t
volk steeds vonr dezen heiligen en zijne kerk den dag heeft ge-e,-d. De reputatie
heeft yCh dan ook in wijden krin? verspieid naar tal vl* kerken, alwaar op St.
Huhertusdag (3 Noy^her) ieder jaar li-ood en broodjes- worden ge (IJ(J- In
christelijke gezinnen, zoowel in het b ijb»? a'B 'n onze gewesten, wordt daarvan eene
. '• brood» nuchter pegeten rn-'er ot na het le gll of bidden van een Onze Vader, en
Wees Ge !, o<t. Het geloof aan dezen invloed heeft zich op erdere plaatsen, zóó vast
geworte'd, dat men j. meent, dat zij, die van het St. Hub. rtus-bro d . "ben gegeten,
geduien 'e een' geheel jaar niet e"" te vreezen hebben van den beet der razend'
gilden. En daarom geeft men ook dit gewijdJ v ooj te eten aan alle huisdieren der
boerenhoe[[£• voornamelijk aan honden en katten Natuury* 5 maakt ook hier wee* het
bijgeloof misbruik i n deze intentie. Want er zijn ook in ons Lirn- Vj 8 nog altijd
dwaze menschen, die een stukje j genoemd brood in den zak meedragen tegen e razernij.
&wn eigenaardig St. Hubertus gebruik heefl tl,jd in Noord-Drabant en We-lelijk
Limburg v.oBtij gevierd, nl. een jacntgeli'uik Op ven va.. JlO St. Hubertus ging
voorheen in de meestj. rPen een talrijk gezelschap van de inwoner-» JI" jacht. Zij
teerden en fuifden gewoonlijk dien Scjond en verkochten meestal het door hen nete
kten Wl'a" Hadden er de. jagers geen ongeluk t oeti-euren, dan iekemitij Zij dien
geneelen d ... lj.,avon.i, waar-p hunne avonturen uartst-chte- JK en smakelijk
verteld werden, tut een i der gev .eSijjkste. Er ontstond derhalve groote
onte(oeUenheid o en kwade luim ohdér deze jagors, ij^'1 later, krachtens de nieuwe
jachtwet. hun t gelieikoosd, zoo zeer gewi:d en oogluiken i ije Skaten ouJ gebruik
ontzegd en het jagen zon- acte verboden werd. vUD sommige plaatsen werd daarenboven
or_k «<:_?♦ daags na St. Hubertus-dag gejaagd. wat Ve. rtien al lang verboden was,;
maar op 3 No- «ber wordt nog ieder jaar in lliuinove* eene lljtJtl en zijd bekende
Hubertus-jacht gehouden, gaande van de Kon. Mil. Hijschool. .at tic H. Hubertus de
patroon der jagers is. jy.Wei in binnen, als buitenland zulien we wei. J behoeven te
herha'encc)ec) c) V(ir de legende van den 11. Hubertus gaan .eu, nieefda"e lezingen.
Maar et zijn geleerden Nk est' die dezen Hubertus beslist hi.tc-rlsch het j^l Ksleven
hebben binnengeleid. Deze beweerden 1)^"' aat de dood van zijne schoone viouw Flori-6
6' die tijdens zijne afwezigheid gestorven wa*, _«€sC|orïaak 's geweest, dat hij in
groote droeföj vlKheid verviel, geen lust mcci had in japen hc>faridei'e wereldsche
genoegens en daarom het h\\ van Theodorik (als hertogs-zoon verkeerde S Pa,tsgraaf
aan het hof van den Merovm de] hen kon:ng Theodorik III) met al zijn weel j__3,.ever>
verliet, om, op raad van een vriend, r bisschoD Lambertus van Maastricht te rei- die
hem aanraadde eene bedevaart naai* Ro uie te v.tv. Na u^ens on ver nen tuig werd hij
bi&-acnup van Luik, in welke stau hij ac vermaarde ciuluedruai het bouwen. Hij
_>_iuri ui 7;_i, uu lu het laatjie duel van zijn leven uruk gearbeid te ueubeu aan ue
kerstening ver Ardennen-bevolking.
uok de Duitschers vereeren hem hoogelijk. Immers .cueren gordels en riemen, üie in
aani;aking werden geuiacijt met de relikwieën van dezé.i ae.Jige, werven indertijd en
woi\_eu misschien .iog in Keulen, voor den Uom, in menigte vei«ucnt als tui.su_aus
tegen de watervrees.
Er bestaan ook nog ijzeren horentjes, waar,nede, nadat zij in'aanraking gebracht zijn
met Je stola (zie. hierboven) of ven horen van den ueij.ge (denk 'hier om zijne
afbeelding als hei ugej de beet van een dollen hond wordt uitgebrand, en die nog
ijubeitussleute.'s worden genoemd. En in het Museum voor Folklore te Antwerpen zagen
wij een lederen koker, Inhoudende een brandijzer van St. Huibrecht, en de wijze om
liet te gebruiken. Maakte zulke horentjes gloeiend eu drukte ze, als cachet, even op
het voorhnof.l van het dier, onder opzegging van het Hubertus gebed.
Wij herinneren hier ten slotte nog aan het feit, •lat bij de Vlamingen de mis op St.
Hubertusdag i^eheeten wordt Jagers Mesdag." Maai» wie in België een interessante mis
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voor dezen beschermheilige wil bijwonen, hij reize daags te voren naar Brussel en
bezoeke op 3 November de Eg'ise du Sablon, die hij dan volle» dan ooit zal bevinden,
leder Brusselaar gaat dien morgen 'laarheen om te gaan hooren het geschetter van den
jachthoorn. Want de Hubertns-mis wordt er met hoorngeschal gevierd en het orgel nu en
dan door dezen eigenaardigen hoornklank begeleid ter eere van den grootefi jager.
Interessant maar tevens ook Indrukwekkend.
1 december 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXIX.
Het was in onze vorige bijdragen aan onze aandacht ontgaan, vat ook ue H. Geest een
werKzaaiu aanueei heelt genad in de geschiedenis van ons w*uer_*uu«>oue vuiKsieven;
immers' ook ziju beeld voorgesteld onder de gedaante eener duu met uitgespreide
v.eugels "was het uithangteeken voorheen van alle liefdadige gestichten, sast- weesen armenhuizen, oie gewijd waren aan den H. Geest. Als wij ons niet vergissen is
thans nog eene duif het uithangteeken van het Burgerweeshuis te Amsterdam. Maar ook'
diverse burger- en boerenwoningen, die aan een of ander gesticht, of aan eene in de
nabijheid liggende kerk behoorden, waren veelal met dat teeken of in den gevel, óf
boven de deur óf aan de plafonds in keuken of kamea gemerkt. Wij kunneu ons o.a. nog
zeer goeer herinneren te Amsterdam eene duif te hebben , gezien die was uitgehouwen
in steen voor enke'e gevels in de Karthuizerstraat, op de Nieuwen dijk inde
Taanstraat en op meer andere punten der hoofdstad O.m. vonden wij nog eene duif voor
het plafond van 't voorhuis van een zéér oud gebouw (17e eeuwsche) te Vlodrop. Zij
was omgeven door een aangepleisterden ring of cirkel, maar de bewoners konden zich
van de aanwez'gheid of den oorsprong verder geen rekenschap geven. Daar ge roem 1
dorp echter van bv tengew nen ouderdom is kan ook dit huis voorheen wel eigendom
geweest zün van een der oude kerken of een ander instituut . , . .., Urn ue groote
beteekenis van het christelijk ayiuu-Hij nwet het ua-tvui -.ot verwonueren. __l ook
boe_vei_oopttrs en uruk_;erijeu den H. GeeM, "-__.,_ u-w-c-eea. in de l.lustr. Europ.
Us ik bij geiegeiuiexd, vat iv ue i?e eeuw voor de boe*druKKerazaa_ vau Fra*icois
roppens te ürussei nog eeue auif uithmg, terwijl ihe Journal ot Engl. Folklore
vennel-t, dat in de 16e eeuw de Lonuenscüe boekeuruükenj ririna Joha Cawuouö den h.
Geest (De Duif) als uitnangteeken vertoonde. Inans willen wij nog een en ander
bijvoegen over n.et zoo bijzonder populaire opschriften ot uithangteekens van
Heiligen, maar toch ook geen onbekenden. Of zulks nóg bestaat, kunnen we niet beamen,
maar in Maastricht heeft voor een der oudste Godshuizen, nl. het St. Gilli&bospitaal, het borstbeeld van een bisschop gestaan. Er stond bijgeschreven: In 't St.
G.i.'is-Hospitaal 1762. En als wij ons niet vergissen, bestaan in België kerken en
ook tavemes, naar dezen he-hge genoemd. Deze Sint (St Gillis is St. Algid.us) schijnt
zich echter veel intiemer in 't volksleven der Franschen, Duitschers, Hongaren en
Polen te hebben geïntroduceerd, daar Jn deze landen een groot aantal kerken en
kloosters hem ais patroon of 'beschermheilige hebben gekozen. (Gillis verkorting van
Achillis.) , -nnm- Of er ook te Maastricht ergens in de Tongerschestraat het beeld
van St. Hyronymus tot uithangteeken heeft ged'end. kunnen wij niet bewijzen ri"nr we
't nooit hebben opgemerkt Toch werd het ons verteld. Ueze ucujije ;tuu afgebeeld zijn
geweest als een halfnaakte'grijsaard, met kalen ócnedei en iauguxi __ara, en met een
steen in de nand, waarmede hij zich voor de borst slaat, terwijl een leeuw nein
vergezelt. Deze voorstelling staat iv veruand met de legende, dat de heilige eens een
strompelenuen leeuw uijtn^eue en ueui een tio^ru uit den poot trok. Daarom zou het
dankbare beest hem overal gevolgd z^n en aherhanue uien sten bewezen hebben. Dat er
te Amsterdam echter zoo'n beeld heeft uitgeijaugen is een feit. Het stond boven deu
ingang van een doorloop naar een oud hofje. Een in alle deelen van ons Vaderlad meer
gezocht volksheilige was St. Jacobus, de oude kerkpreiaat, dien wij ook nog o.m. te
uudenbo-sen onder het groote aantal in de schoone kerk aanwezig zijnde
heiligenbeelden aantroffen, » de eene hand houdende een boek, en met de andere
leunende op een zwaren stok. Een interessant, levensgroot beeld van hem kan men te
AmSierdam zien in de Plantage boven de ingangsdeur van 't gesticht, dat daar naar hem
is genoemd. Dat hij een zoo grooten stoK meevoert, hier voorzien van een ronden knop,
elders van eene fcruK of geoogen handvat, heeft tot ondergrond zijn functie als
pelgrim, naar aanleiding oer legende, dat hij de eerste apostel is geweest, die
n.aarorl verre Westen ter sreloofwerkondiTing troK, en o.m. ook in Spanje het eerst
het Evangelie ging verkondigen. Te Rotterdam heet zelfs eene straat naar hem. alwaar
dan ook een mooi bee'dje staat in eene aparte nis, dragende als bovenkleeding een
pelerine of schoudermanteltje waarop zeesrheipjes zijn uitgehouwen. Deze zullen
ongetwijfeld zinspeen op zijne verschillende zeereisen, en als wij ons niet
vergissen, hebben wij in Holland ne kinderen wel eens hooren gewagen van Sint
jacohschelpjes.l) Somtijds staat zijn beeld zelf in een groote schelp afsrebe»H, n.a.
op een gevelsteen in de Hoogstraat der Residentie, met het onderschrift: St. Jacop.
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Bij nader onderzoek is geb.e-ken, dat dit huis reeds op 't einde der 16e eeuw was
bekend, en waarschijnlijk dienst heeil gedaan ais giMeüuis üer hoeoeumakers, uie
ciuij heizenden peigir.m bint Jacobus lot bun bescijeiui heilige hadden gekozen, daar
in oude tijden een hoeu alleen werd opgezet, als men op reis ging. en een pelgrim met
een hoed dus zoo goed paste a:s hun symbool. Er is een tijd geweest) dat St. Jacobus
bijzonder populair was, en daarom op vele plaatsen ais uiyiangteeüeij füugt-erde. En
om ue veeltalijgheid gaf men hem hier en daar een kwaliteit ten beae. Hiervan
getuigde o.m. het reclame-teeken van den boekdrukker Jüom. Lens te Gron.ngen die
ouder den naam van "d'OMe Sint Jacob" van 1C72 tot '78 zijn beroep daar uitoefende.
Ook in Noord-ü.abant genoot de Sint hier en daar nog aanzien. Daar zijn nog plaatsen
waanop St. Jacobus-dag een niooi uogstfeest wurdt gevierd, waarbij de jeugd vroolijk
om de graanschoven danst. Waar de Hebreeuwsche volken reeds meenden te moeten
veridaren, dat Jacob of Jacobus beteekende: hielhouuer, nakomer of nageborene, en
anderen in den naam en oud-Geirm. stam Gauta meenen te ontwairen, die God moet
beduiden, is t niet te verwonderen waarom een zoo groot aan tal persoonsnamen hun
ontstaan aan deze benam.ng danken, bijv. Jacob, Jacobus, Jaap, Japik, Jappen,
Jakkele. Jalke, Jelke, Koos, Kozijn, e.m.a. Ook ges achtsnamen als: Jager, Jagers,
Jagers G'osens, Goossens etc. En in onze provincie Limburg komt hij niet alleen als
kerk- en bedrijfspatroon voor, maar ook komt hij als weerprofeet op het tapijt. Hier
heet het immers nog; "Warme, klare St. Jacobsdag, koude Kerstmis." en "Met Sint Jacob
of Sint An is het koren in de schuur of in de ban." Vidr. GEKH. Kit, 1) Ovetr deze
benaming teekent de taalkundige van Haie act volgende aan: Jacobs-mmitei, ook j
ijcojjs-scijeip guijceteij, ia eene seneip, die men in de Midueüanusche Zee, en wet
voornamelijk, aan de kusten van Spanje vindt. Deie soort van seije-pen, of ook wel
eene daaraan verwante werd eertijus door de bedevaartgangers, voornamelijk die, welke
van San Jagu de Couipostelia teu-ugkeeruen, up ijumie hoeden eu mantels vastgehecht.
Men treft de afbeeldingen ervan dau ook meermalen, als heraldische figuren, in de
wapensciu-den aan. In de Encyclopedie van Winkler Prins vindt men eene mooie
afbeelding van deze schelp. Ze is fraai waaiervormig geribd. We' eigenaardig mag het
heeten, dat de bewoner dezer schelp gebraden wordt, eu zeer lekker van smaak moet
zijn.
8 december 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXX.
In de aanteekeningen, die wij op onze bezoeken aan diverse kerken maakten, vinden wi>
twee voorstel iugen. en ook iv.cc verschillende vormen voor uiUiangleekeus van St
Jan. Wi] zagen vaak St Jan de Evangelist" en ook De Dooper*. Meermalen ondervonden
wij. dat beiden nos. Aa ten» met elkaar worden verwisseld. "St. Jan de Evangelist"
viudi uien doorgaans algebeeid Zittende «n lezende in een boek en naast hem den vogel
de arend. "St Jan de Oooper" zagen we recht staande met de hand wijzende naar een
Aguus Dei ol Lam Gods, dat ziel» eveneens naast hem bevindt. Ad* laatste voorstelling
üofieij wij hem vaak aan op gevellateeuen, boven iugangsdeureu, boven poorten van
oude maj.ax.jneu enz. Daarbij had bt. Jan voorheen een groote beK'.e-kfcuia voor
menig verlieid paar, getuige het telt, dal er wei eeua meisjes waren, die baren
minnaar beuren ..St Jan" noemden. Vandaar dat iui up uienige plaats de patruou der
neldg Wu_. Wij wtijnu dit illustreer eu met een aauüaiung öit een der dichiatukkeu
van den bekenden, geentigeu Nederlandachsn dichter Gezbrand Bredero, geuie
d ."üriane", dat hij in IGaS het levenslicht Kbunk, en waarin staat te lezen o.m.:
Jao haest als se u_jjn sach, «o stongh ick heur wel an, .Want sil'rlep in 't yolle
seltschip: dit is mijn eyctien Sint Jau". Hieruit valt dus ook gemakkelijk te couclud
oefen, dat St. Jan. of beter, de twee St. Jannen. geer v«el voorkomen als
beschermheilige en patroon van gilden, zoowel ais van andere vereemwiugen en
bedrijfshuizen. Zliu b.v. onze notities goed. dan zagen wij St Jan tt Horst.
Ottersurn, Oerle. Nuland e m.a. pHaatsein afgebeeld, ol althans zijnen vaam prijken
voor de Zuivelfabrieken Maar ook vonden wij weü eens beeldjes als zoodanig staan, en
elders weer alleen den naam. Waar men ons mededeelde, dat het beetd verdwenen was.
lilt Is ook bet sreval met het uithangteeken voor her-ierxeu vroeger in de provincie
Noord Brabant Ook daar is veelai het beeld verdwenen, en getuide von St. Jan's
populariteit mag het heeten. dat daar uog ou vele plaatsen het oude gezegde in
twttijg I* gebleven: ..bij komt van St Jan s sermoen" niet de beteekenis: hij is
boven thee- Hoven verschillende boekwinkels in Holland tan men voorheen den
Evangelist St. Jan uithangen omdat deze wordt voorgesteld met een boek voor uchTerwijl pelswareij-winkels en bommakere daarentegen meestal St. Jan den Dooper uit.
hingen, wlji de htriliae als zoodanig een kleed van baren droes;. VeeL zéér veel valt
er ook van St. Jan te verhalen, as ponulairen bfilige in het volksleven. Beginnen we
maar eens met t* vertellen, hoe de bewouers onzer gewesten op St. Jansdag '& Juni de»
avonds hun huisgenoot, <•- Jan of Jo___ume_ heet, verrassen mcl het R^egde: ..JHeden
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Is *t de avond eu morgen de dag. Dat tk SU Jan besteken mag" 1).
Zoo ook op den naamsdag waren en zijn nog *erschi"ende gebruiken in zwang, en
allerhande Reneeemiddelen of vo ksremedies berusten op het bijgeloof, dat St Jansdag
bijzondere geneeskracht schenkt- Voorheen werden zelfs ook hier te lande aan
ontstoken St Jans-vuren (op St Jan) neijzame kracht toegeschreven: daarenboven
moesten die vuren ook nog dienen als voorbehoedmiddel tegen mlsgewaa op de akkers en
tegen ziekte onder het vee. . De geschiedenis leert ons. dat in latere laren, de R-K
geestelijken zich hetig gekant hebben tegen deze bijgeloovige zeden, en zij er dan
ook toi hebben bijgedragen, dat die vuren alllengs werdm verboden. Zoo vinden we o.m.
dat in ons land nos in de 17e eeuw bij een dijkverordenmg van Deüfland de St. Jansvuren verboden werden. Maar a« ook het bijgeloof zich eenmaal hef.ft va_-_.i..vuiu.ld
bij een volk, duurt het ilang. voordat het jyuieel is uitgeroeid. En zoo »!,n nog
overblijfselen voorgevende van deze volksmeening. die aan bewust&u dag bijzondere
hebigheid toescureei. we ziAJen ter illu-tratio eeni"» onder 't volk achtergebleven
eu perst) Meuse opvattingen over geneeskracht enz. hier laten volgen. St Janskruid
b.v. behoedde tegen het biksemvnur. en werd ook gebruikt tegen diverse ziekten. Ook
heerrchte in ons land vroeger de meen ing, dat iemand, die vóór 't ondernemen eener
vcno reis. een dromt instelde op St. Jans-geleide op voorspoedige af- en terugreis
kon rekenen. Hel getoof aan de kracht van het Kjjn-waUr CP dien dag. leefde ook bij
de Duitschers lang voort _^elis tot in de Ue eeuw. Dan gingen (op St. Jansdagj eene
menigte vrouwen haie ai uien iv bet water van den Kyn dompelen. Deze vrouweu sierden
zich met bloemen, hadden bare mouwen opge&troopi eu murmelden enitele gebeden. Het
Duitsche volk (vooral de vrouwen) geloofden van oude tijden af, dat men door m ddel
van alwassctung de ram oen vau ten geheel jaar in den Rijn vwdronk en zich daardoor
geiuk__ige dagen verschalie. (Vergel. den Doop ui&t water). Ook in Beigiè zijn er
menschen, die het Yaerkruid op St. jansdag plukken, en dat steeds bij zich dragen
teneinde g-vrijwaard te blijven legen breuken. Ook wordt vaar gelooid, 'dat, waime^i
men op St. Jansdag een rooden haan den kop afslaat, eu dien bewaart, men beveiligd is
tegen bl.ksem. (Vergel. hier Untnootdiug van St. Jan). In Leuven wordt St Jan
aangebeden tegen schreeuwende kinderen. In Zwabeu heoi.cnte volgens Baron Sloet
vroeger hot bijgeloof, dal, wanneer een kind aan rachitis lijdeude was, men op Goeden
Vitydag, at Jan of Kerstmis een boom, bij voorkeur een eik, in tweeën moest klieven.
Het kind moest daarna drie maal achter eikander naakt door de spleet worden gestoken,
waarop men den boom motst diebtbinden m«'t het hemd van het kind en vervolgeus niet
leem bestrijken. Zoodral dan <le spleet was diebtgigroe d, was ook het kind genezen.
St Janskruid (Hypericum perforatum) is vol geus velen eene passie-bloem, üe
kroonblaadj'-b tusschen de viugers geplet, geven roodbruin sap, dat Christus' bloed
moet vei beelden Dè vijf kioonblaadjes zijn de vijf wonden. De bladeren der stengels
werden door den buoze (duivel) met fijne naalden doorstokc-n, omdat hij dit heilig
kruu den menschen niet gunde. . Regent bet op St. Jansdag, dan komen de aaroappelen
vol maden, en zuüen de noten m siuKKen, en het onkruid zal zich in de weide
vermenigvuldigen, "j Nog zegt men in Limburg, dat regen van at Jan den wijn weg neemt
en geen brood geen, en dat, wanneer na St. Jan d' koekoek nog roept « duur-te in het
land komt. Een eenvoudige Limm rgsche landman wist ons, in verband met dit vont geloof te vertellen, dat de koekoek-vogel noo .zoo druk en aanhoudend in de bosschen
g«roeP"' beeft, als in de laatste vijf jaren. Wie we" LM schien is dit bijgeloof dan
toch nog ,waa™eijmn Ook geldt bij onze boeren nog 't volgende rijmpje i Vóór SI. Jan.
bidt om regen, Na St. Jan ongelrgen". Tn Vlaanderen worden op St Jansdag kronen of
guirlandes g. mankt van hl '"men, stmVje.. ƒ as, P»- Pieren snippers, .nz. Die worden
in t m Aden dn •tioat opgehangen, en daaronder worden de» avons rondedansen gehouden.
Men vertelde ons daar, dat uit gebruik ..Kroonspcl" of dansen onder den "Rozenhoed"
werd genoemd. Bij onze buren in de Kempen en ook in vele dor. pen van onze provincie
Limburg, verhuisden vóór vele jaren bij de boeren de knechten cri de meiden op St.
Jans-avond, d w.z. daags \óór St. Jan Een boer, die dan een knecht of een me.d
huurde, moest (het was usance) deze met de gewone bekende landmanskar, volop gesierd
met papieren rozen, linte__ en klatergoud, gaan halen. Men noemde vat destijds
"overhalen". Ook de buurmeisjes werden aangezegd om mede te rijden. Onderweg werden '
allerhande volksliederen gezonden, en bij de koffiehuizen, waar het vroolijke troepje
voorbijkwam, werd er volop getracteerd op gesuikerd bier. Als men dan 's avonds
WuHkwam werd eerst de meegebrachte nieuwe last afgezet. waar_,ij behoorden de ueKeuue
uuderweische eikenhouten kleederkist met ijzeren hangslot thans een door anijqua.rs
en oudheidmïnmnde gegoeden zeer gezocht artikel), doozen met mutsen (toen kenden de
meisjes van u« aro^rdeuklasse nog geen damesnoeden), |iarapluie, klom oen, etc (Wordt
voortgezet)
1) De aanhef voor den feestavond ook van au /.ore nalrr.on«i.
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15 december 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXI.
Nadat de geheele "cetzat" ("oetzat" ls alles wat iemand aan huisraad kleeren etc
noodig heel* der nieuwe meid in het huis was bnnerigedttgen werd er weer gezamenlijk
het n-o-.ge gesi-kerd bier gedron_.en, d.w.z. ron.om in de nor^narijergen. lm niet
zelden was daarbij t_gen wotrdig een of ander artiest-harmon ca-spe.er, die zijjd
kuxist teu beste gaf door 't spelen van ".eine sjuttes, eine polleka. mezurka of
vottenfjkja," op welke melodieën dun nog al lustig, sows woest, werd medegehost, door
alle aanw-z-jeu. De boer, d.i. de nieuwe baas, di-nde het ge.ag of het gedronken bier
te betalen. De meegttu-ukken meisjes namen de suiker vour hare .•«kening. "" w'at
betreft andere gebruiken in verband met 6_ Jan of zijne ceremonieën, willen wij nog
aanhalen, dat in het Walenland er vroeger mennatheu waren, d.e de overgebleven kolen
van het St. Jans-vuur bewaarden. Dezen meend-n, dut oie kolen een behuedmiddel waren
tegen brand in huis of op het erf. Het St jans-kruid (hierboven genoemd) smidtlags op
St. Jan gep-ukt, wordt in de provincie Antwerpen geacht een goed beschermm_ddel te
ïijn tegen bl.ksem. Altlians de boeren uit die streken maken er bundeltjes van. die
zij aan de joldering van hun huis ophangen. Zij beweren, dat dit kruid nooit
verflenst, mits op St. Jansdag jeplukt Wordt bet uaarteg-n op een anderen dag
verzameld, zoo verdort het sp.edig. Ook mee. nen deze bewoners, dat het water duen
dag uit •ene liv.er geoh-pt, daarom als gewijd mag beschouwd worden. ,_..__ En wat
-egt riet volk van de St. J&ns-bessen? Zij moeten wel bijzonder populair zijn,
getuige de vele benamingen voor dezo rib-s, bijv. _wai\e Aalbes, faters, zwarte
Faters, j-hannes dru.lj.s, bt. J-'hani-i-beere, enz. Maar ook hare egende is zeer
mooi; Johannes de U-ooper had eens in de woestijn gepred.J-t Hij had noch Uron noch
worteltje gevonden, om zijn dorst en honger te etijien. vermoeid sluimerde hij in
naast e-n atruik, die geen vruchten droeg. Toen hij ontwaakte, Kig hij tusschen het
loover van de he__ter honderden bl.ed-vxide druijfj-s. Johannes dank te, kn.elend dea
Heer en deed' zich daarna aan de saprijke vruchten te goed. S:ndg dien tijd worden
deze vruchten St. Jansbess-n genoemd. Dan nog heeft men zoogenaamde S-. Jans-appel-n.
Da. is de kleine appelsourt, hier en daar faradgaapuelen genoemd. Ook de Firanscheu
kennen hem Als "Pouime de St. Jean," terwijl evenzeer de Duit-clieis hein betitelen
met "St Joliann-sap.c In de provincie Limburg worüt over deze appelsoort de volgende
legende verhaald:
De H. Joa-ines bijgenaamd het Lam,, die m 't jaar __1 den bisschoppelijken Stoel v*n
Maa_tric.it beklom was vroeger een <njk grondeigenaar eu be.ouwue zelf zijne akkers.
Len» kwam «en pc grim uit het H. Land bij hem op bet veld — anderen zeggen, vat het
een engel was - eu zeide: Joannes, uwe werken z -n den Heer welgevallig daarom heelt
hij U tot bisschop .an Maastricht uitveikoren. D.t scheen Joannes echter onmogeujk,
en hij antwo-rdde, terwijl hij sijn pioegstok in ue aarde stak: "Eerder zal dit dr-ge
hout vruchten dragen, dan dat Uw voorzegging vervuld worde." En zie, pas waren di.
wourd_n over zijne lippen, of de stok _choot twijgjes en bladeren en wies tot een
boom met vruchten — uppeJen van zeer goeden smaak. Vanaf d.cij tijd verspreidden zich
«leze zoete appeltjes overal en tot. aandenken aan «Jen H. liu-scijop worden zij St.
Jans-appelen geheelen. En was ook het St. Jans-kruid niet het vruchtbaameids-miudel
bij uitenemendheid? In 1.83 diende dat nog als (.ebuot tenuddel ter berookng: meu
naaide het als amulet in den hoed legde 't ouder het siaapku-sen. strooide t
rond'door de huizen en hing het aan "f wand, wat oude geleerden de gevolgtrekking
deed n«-roeu, dat St. Jans-kruid ook wel O- L. Vr B-d--stro. worut genoemd. Volgens
eene _hi-.lel.jke sage uit het E. .-gebergte uankt a" delen naam hieraan, dat ze de
Moeder coda. to» ru____d ueeit gediend, en nog len huldigen dage kan men uit de
knoppen van het _t jans-kruia de bloedige tranen p-rsen. waarmede de H. Jonüvr-uwe
hare legerstede bevochtigde. Weij-cht gij o.m. ook ten g-ed middel te6en j
htaanvailen, zoo verzekerde one de met huismiddelen goed od ue n-0.-e _ijde

-ude heer
Croonenber* te Vlodrop, neem dan vóór St. Jan de versche noten van eene note-boom,
vul ermede een ongekuiste fie.en brandewijn, laat ze in de W>ü drogen, en axixu
daarvan dagelijks een paar glaasjes. ïeg.n ve.wonumg ook -preken bij onze urnelijke
naburen de met-schen het volgende rijmpje uit; "God moet deze pijn genezen üuor
Zijnen b-ü-o-n _«r_t do.ir den naam van den H- S.nt Jan. Aa" ue_e wond niet uwer mtei. zweren of rotten en kan." Is 't daarom wonder, dat al dit overdreven volksgeloof
tot bijgeloof oversloeg? Zoo werden ais _.evoig van een en^er vr-» geu- zoowea in
België ais in Frankrijk banen en katten opgedragen als zoenoffers, en nog onir hoon
men in België op eenige plaatsen op Sm» Ja_i_-dag eene roodeu liaan, en bewaart men
zijn kop ais behoedm.ddel tegen den *.i om te we.en of iemand, van wien men in lams »
tijd niets meer had vernomen nog leen, w*™ nog in het laatst der 19e eeuw het
volgende by ge oovig mi_.-_.ei aangewend: Men steekt een sleutel met den baard
*«»<*«? de bladen van een kerkboek, onder t -ezen v* St jans-Evangelie en bindt i.cm
vast -D dat b"^. terwijl gezorgd moet worden, dat het kv . waarmee meu binut, eenige
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malen kluisgew,ten over eikander wordt gelegd. Twee Pcr*onc" rfen daarna den sleutel
met zijn oog rusten, op _ top van hun wijsvinger, zoodat hij vnl ' di-aa.en kan. Nu
bidt men het Evangelie (van St Jan.) en wanneer bij de woorden en n heeft onder ons
gewoonu", de tleutel J*ijnt draaien, dan is de bedoelde persoon nog in i ven. In 't
tegengestelde geval ***'h£trokk-ne sleutel zich onbeweeglijk, dan ia de betrokk-n
'Êigenaard'g is ook wat wij' 'ezen geliën van den Spinrock 't Aniterdam U*»^ Joannes.
op zekeren dag erg bonoer -. d De vroeg aan een bakker om een w«n.£j,l^on, bakker,
een grof. gierig en ongeman «d pmoon, weigerde, bet stuk brood te geyen , ... toen
gendc woorden. De Sage vermeldt oa j terstond in een koekoek verandeJ"f,' "d[nog wel
niet vergissen, hoorden wij in rioi neroepen. eens een koekoek voor uakkerskne^ l*eer
Si<?en gnan er over St, JOJ™ . slliqua) Daar wa. eens een boom (Ceratonia £J« JU_
difl vroeger geen vruchten wilde a™* door de hannes, die. zooals wij weten.™ He
a'lereerwoesijn dwaalde, leverde hu fcnT"/fl""esbro"d.) St. eetb.re peulvruchten,
(vergt Jol£™ d_t Zoo gelooft men onk van ' e; '_' rf-oornen door ;t bloed van
Johannes gj_n2_-&n gekrew^s ingeslapen, haar roon» m-u--gen.
En wie kent niet het Johannes-kevertje of den glimworm? Was d.t leuke diertje niet
eenmaal de wegwijzer vau Johannes, toen bij verdwaald raakie op zijn langen tocht bij
avond? Het beestje werd door God het helder stralende licht gesch_u ken opdat St
Johannes weer den weg naar huis zou kunnen vin_en.
Wij willen besluiten met eene mooie legende, we licht nog aan velen niet is bekend.
Van Paulus WarneMed den tongobardischen geschiedschrijver wordt gezegd, dat hij op
zekeren Paasch-avond het Exultet. zingen moest Er haperde echter iets aan zijne stem.
Erger nog, hij meende, op dat oogenblik zijn stem geheel verloren te hebben. Wat nu
gedaan? Hij kreeg eene ingeving om den H. Johannes te beloven, dat hij hem een
lofzang zon opdragen, als zijn geluld weer normaal zou worden. En zie, wat gebeurde?
Zijne stem klonk voller dan ooit En Warneiried dichtte de volgende regelen; Ut
cjueant laxis Besonara fibris Mira ge-storum Famuli tuorum Solve polluti Labij roatum
Santé Johannes. De lezer lette erop. <_at de eerste lettergrepen van dit zevental
versregels de namen onzer muzieknoten zijn geworden. (Voor Sa kwam Si. De Benedictijn
Guido van Arezijs in Toscane heeft ze als zoodanig tn 't begin der 11e eeuw
ingevoerd.
22 december 1923 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXII.
£>t de heil'gen, wier beeltenis op ithangteekeie door bljrta, Ue geheele christelijke
wereld te viuj.cn was en nog is, behoort op de allereerste p'aa*. St. Joris, de koene
ridder, of de Sint met d«i -raak. Voor zoover een der historische verh-lei ons leert,
was üa heilig. Georgius (Sint _or- hier ... lande, en In Engeland en Frankrijk SL
.eorge geheelen) een Home nsch bevelhebber ondr keizer Diocletianua Eens op reis
rijnde nau Syrië, waar het puikje van zijne suldaten Kiel bevond, passeerde hij de
stad Beiruth, waar de -evoikuig in angst en vreeze zat. Hoe dat kwmf Er was een
groot, verschrikkelijk drafcei»e_Bt, een ontzettend, afschuwelijk monter in de
uigevlng der stad verschenen. Voorloopig had het nog zijne tenten buiten "de stad
ongesla. gei doch eischte daar iederen dag geregeld zijn omijt, middag- en avondmaal,
zoodat al binnen he. korten tijd alle schapen uit den omtrek door hei waren
verorberd.
_ zelfs de kinderen beneden de vijftien jaren we- thans aan d. beurt, en de mee.ten
waren rel» opgepeuzeld. Dit zelfde ongelukkig lot moest niook eij-I«lijk ondergaan de
beelds.c".one Ci-o. diode, üe eemge dochter van den koning, Toen har uur geslagen
w__., begaf zij -.oh, ui h-"r btle kteer.ij, u.tgeduot, op weg vaar de legerp_is vau
deu -Jschuwelijken veelvraat. Geheel accu stapte zij de poort uit, daar u.emaud iv c
stad U-t aandurfde, met haar meê te gaan. |_u-ro, het monster mocht eens aan haar
alleen jet genoeg hebbeu. Op dit zelfde moment kwam < Kiuder Si. Joris to-va.ijg daar
aangereden, en veg aan het te hoop gel.open publiek, waarom c sch-oue maagd, die vaar
zoo mooi stond aankleed, zoo bitter sclireide. Up hare droeve med-Ueehng, wat er met
haar gig gebeuren, riep hij vertoornd uit: "Wat zegt j Uaar? Zou een vuile, leclijke
draak eeue zoo cuoue maagd en joukvrouwe versli-den en tot tnaal gebruiken?! Dat zal
nooit gebeureul Laat ik maar eens met U meegaan •" Zoo gezegd, zoo gedaan, en Sint
Jorij tuok niet Ceollude in de richting der ver- Mijfplaat vaij het gruwelijk
drakenmoijstet. Daar aangekomen ontspon zich omtijddellijk een verwotd geveclit
tusschen den ridder en den draak, wö-rvan het uiteinde was, dat St. Joris het ondifT
ai -as met zijne lans doorstak en als overwmiaar uit den strijd trad. Bij 't zien
da"ar heliudaad riep het onustaande volk vol blijdschap & gerustheid uit: de draak is
gedoo-d! Een mi raki, een wonder! Hulde aau den Ridder St. Jo«!" liet begrijpelijke
gevolg dezer victorie was, dt de heidensche Cleodeijnde, de dito Koning, « de heele
heidensche -tad zich lieten doopen, en Jnt Joris een beroemd heilige en tevens p"fuou
werd van alle ridders en wapens haute.- Bnde krijgslied-u, alsmede vau tal vau
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scihut- Ws-gilden, me nog ten huldigen dage het ban. er act den he.ijg.n in huu
optochten meevoeren- Iü wordt.dau daarin afgebeeld te paard sittenie in ridder, ijke
houding en wapenrusting, den iraak doorstekende, die onder zlju ros ligt, terwijl op
enkele schilden, uithan^teekens, vaueu en banieren ook nog een maagd naast hem staat.
' Wij hebben hier met uit te maken of de twijfelaars aau deze legende in hun recht
zijn, en tof de_e eene andere lezing is van den Aartsengel Mtcn-éi, uie Satan
overwon, maar zeker ls t toch dat de roem en de vereenug die St, J-run over'den
heelen cliribte ijken aardbodem genoten heeft, en nog geniet, aau uiet den minsten
twijfel onderhevig is. Want hoevele Roomsche kerken kloosters, gasthuizen, beele
steden zelfs;, vereeren hem als hun beschermheilige, hoevele ui_hoijgtee_ens op
burgerwoningeu. hotels en herbergen getuigen als gedenkteekeuen voor den moe-i.:.'ridder' Br is e.,-, fs e< n tijd geweest, dat hij zóó populair was onder het volk,
dat de verliefde meisje* van hare ftanbhldem «p.aken a!s van- nuju vrijer, mijn
Uldder van St. Joris!' Enkele oude uithangteekens uit tiet volksleven mogen hier nog
als bewijsmateriaal dienen: in Leiden heeft eenmaal uitgehangen l>it ls in de Ridder
Sint Joris, Hier verkoopt men brandemoris (is brandewijn). Lu Delft heeft vouijieeu
boven eene herberg gestaan: "ln Sint Joris, vol vau waarden, 'lapt men wijn en uier
en -tatiu.g voor ue p___rUen. ' Volgens bet boek der uituai.gbou-e_i van ler Gouw
stond ook in de Kanaalstraat, den Haag, boven de entree van den bekenden tuin ü"oo eu
Doorn" een Si» Jon» u-gebe.ld met don draak waaronder g-schroveij •*«-»: \ u-u* in
acUoue conssut. d.w.z. men moet zijn moed door dadon toonen. , -__,

 Ook
boouveikoupers hingen den Sint Joris uit. doch m Hotterdaiu stond eens te lezen bet
vermakel.ike min of meer oubegrijpe.i.ke rijmpje: "ln den Ridder St. Joris, die deu
draak ver- Verkoopt meu roo en witten biksteen en v [schullepzant Over de
populariteit van onzen ridder -i de provincie L-i.buirg valt ook een en ander
merkwaardigs te wei-halen. Wij herinneren ons ten miusta nog levendig, hoe wij ais
_chooiktia_>en vele uren tippelden, om op een der kermisdageij iv de Limburgs.e
dorpen Hees en B.esel beide in de buurt van ..oennond, te gaan bijwonen h< hij
herberg-plalikateu, se-dert weken aangekondigde f«e_t, op welke biljeUen dan stond
afgebeeld het verschrikkelijke monster, dat una moe^t voorstelleu den. vuur-puweuden
draak. Iv d.e do-lpun werd dun 'sm.ad-.g_ tn den vorm van een upeulucht-spel Ue

draak gesto ken". Eu als wij, nieuwsgierigen dan aau een of anderen pi.jir_ok.nden
ouden dorpsbewoner naar de beteekenis van deze kermis-vertoou ng vroegen, dan kregen
wij ten antwoord, dat zich in oude tijden iv de Maas een draak ophie'd, die eene ware
plaag was voor de omwonenden. Maar de dappere St. Joris, die rie*"tijds de
facandrisch-houtrijke s_«ken doorreisde en van hei monster haü hooren gewagen, toonde
ziel) begaan met het lot der eenvoudige, landelijke bevolking en verzon mddelen om 't
gevrees-.le ondier van kantte maken. Vooral bezorgd maak te hij zich, toen hij op
zekeren dag vernam, dat eene schoone prinses de buit was, waarop «ie draak loerde.
Hij trok er 'daarom, van kop tot teen gewapend, op ui', onderzocht alle bosschen en
spe'onken en ontwaarde, bij de oevers der Maas komenrfe, oq.e. ns. dat deze rivier
als ern watérberg opliep, waaruit i"ch tot zijne groote verbazing een vreewijk gehuil
Het hooren. Dat was de draak. Deze ontstak :n wrede bij het zien van deu gehamasten
ridden, vloog op hem aan, doch St. Joris, hem te vlug af zijnde, doort hem met vjnfi
speer. Deze heugelijke gebeurtenis nu wordt in beide genoemde dorpen nog st*""s orrt
de zeven jaren onder toeloop van eene groote volksmassa uit n'le ondingen-de plaateen
hordacht, en telkens aanschouwelijk voorrestel _.
In het Be'crsche stadje Furth vernamen wij bij 'glegenheid, dat daar ook nog
jaarlijks 05. 2en Zondag na Pinksteren dit oude spel wordt .-• .-evoerd. En ook daar
noemt men het: fl
Drachens'tch zu Furth". Maar men verhaalde ons, dat er daar nog al veel werk van
gemaakt wordt. De vertoon «ng heeft er altijd .laats or-" het aairdig-e stadsplein,
dat voor die gelegenheid typisch versierd is. Voorheen werd de Platz afge sloten door
paaltjes, waar doorheen dikke touwen waren getrokken, la het lu.dden werd eeue ruime
tribune opgeslagen, waarop eene, als kornngsdoch.er rijk srek eevie jonkvrouw plaalg
neemt. Op 't signaal van een jachthoorn verschijnt plotseling aan de tegenovergetelde zijde de gevreesde draak. Hij ie in groen gewaad, en van tweereusachüge
vleugels vo-rzi-n, terwijl het verschrikkelijke monster door twee marrnen, die erin
verborgen zitten, wordt voortbewogen. Onderwijl zajn aJler blikken op de schoone
prinses gericht, die thans het oogenblik genaderd acht, oui tegenover het publiek,
angstige en be zorgde gebaren te maken. Daar verschijnt plots, uit eene der straten,
die op dat plein uitloopen, een geharnaste, bonkige ndder, gezeten op een schoon
krijgfsros. Hij nadert de tribune, laat onderdanig en eerbiedig zijne lans voor de ko
ninklijke vrouwe zakken, en groet de schoone prinses, die hem daarop aan^toi_Ja hare
vrees klaagt, en hevig jamm-rt, dat straks haar eer droevig lot wacht, daar zij
vreest door het a; schuweijjke ondier te worden ver-louden. Geer nood echter! De
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ridder maakt een moedig gebaar en zegt haar zijne huip toe. Doch _jj durft de&e n.et
aan te nemen, vermoedende, dat ook hij daarbij de prooi van het munster zal worden.
Op deze weeklachten ontsteekt hij in w-ede eu vuur, rent in galop den langzaam
nadereuden draak' tegemoet, om, met eea go_d gekozen oogenblik, zijn* lans te boren
in den op en neer gaauden bek van 't ondier, dat daarop een bre-den golfstroom van
bloed, onder akelig gehuil uit sijne opengesperde kaken laat vloeien. (Wordt
voortgezet.)
P.S. Den H.H. P Onderw. te V, A K te M, D te V e.m.a.
U vraagt mij, waarom ik al die nieuwe en nog niet gepubliceerde gegevens over de oude
geschiedenis van Limb. plaatsen, in het Dagblad De Limburger Koerier laat opnemen; en
of deze niet meer waarde zouden hebben in de tijdschriften der Limb. Genootschappen?
Vooreerst moet ik u dan mededeelen, dat ik geen lust gevoel al de beweegredenen
daartoe op te geven. En ten tweede komt het mij zelfs zeer gemotiveerd voor, dat ook
een algemeen verspreid Limb. Nieuwsblad de historie van zijne gewestgenooten onder
lezing brengt, daar er altijd nog belangstellenden zijn, die event. een of andere
leemte zouden kunnen aanvullen. Wat achterwege blijft, wanneer eene geschiedenis
verschijnt in een maand- of tijdschrift, dat slechts door een beperkt aantal leden
wordt gelezen, en dus niet onder 't oog komt van het massa-publiek. M.I tracht ik
daardoor naar volledigheid, en de vele brieven, die ik reeds hieromtrent ontvang,
geven mij een spoorslag om mijne zienswijze in dezen niet tas te laten. Ten slotte
dank ik de H..H. voor hunne getrouwe attentie bij mijne bijdragen.
29 december 1923 De Limburgsche Volkskunde. (Slot van St. Joris.) CXXXIII.
prinses, dit ziende, voelt zich overgelukkig toankbaar, terwijl de ridder zelf nu ie
blijde tijAR der overwinning aan de koningsdochter Xe brengen met de woorden: Heil U
O koninklijke dochter mijnl Die thans kon blij en vroolijk zijn, Den draak bestrafte
ik, voor het leed Dat hij uw harte lijden deed. hans man het volk toeloopen naar de
plek ö overwinning, waar allen hun zakdoek i:i h uitgestroomde drakenbloed doopen,
die naur dvolksmeening moet opgehangen worden over d velden en akkers, ten einde den
groei van h vlas te bevorderen. laarna daalt ook de prinses, van haren Zetel middels
opßpstaan, de trappen af, om den jöperen held een versche lauwerkrans aan te fcden,
onder de met theatraal gebaar uitgespro _} woorden: Gij trouwe, dappre ridderheld,
Gij hebt den draak hier neergeveld 1 Ontvangt van mij, naast paard en lans, Uit
dankbaarheid deez' lauwerkrans 1 in vanaf dit oogenblik, els de duizendkon- V»
volksschare zich tot een stoet formeert, fat het in triomfantelijken optocht onder
vrook g.iach, gescherts en gezang door de straten r stad. prinses en drakendoodér in
het midden iar een daarvoor aangewezen koffiehuis, waar ien uit de volksmassa zich
verspreiden, maar ik velen naar binnentrekken om het feest met ms en drinkgelag te
beëindi^n. lijdens ons verblijf in de Belgische hoofdstad 880—1895) hebben wij ook
daar een paar ra» h de bekande cortège: "Stoet der Reuzen met Handen" medegemaakt'
bij gelegenheid der jnavalsdagen. Ook deze cortège voert haren ridder daarin te iard
mee. en ook daar noemt men hem Sinte arts. Maar het schrikwekkende monster loopt
eelemaal achter aan in den optocht, en ij voorien van een verschillende meters langen
staart, 'aarmee hij,vooral bij de draaien om de hoeken _ slingerende en zwaaiende
probeert zijn cejimper «ene» ferme veeg te zetten, ten einde tem van zijn ros te
werpen. Dat lukt echter zeilen of nooit, maar meestal worden enkelen uit len stoet
niet zacht klappen toebedeeld, natuurlik onder groote hilariteit der meeloopende
meïigte ca toeschouwers, die in lange colonnes over Ie trottoir, staan geschaard. Tot
zoover den loop van enkele drakenfeesten. Uaar hoe komt toch het volk aan die
vertooninren. zal wei licht menigeetn vra-'-n? Daarvoor noeten wij terug, heel ver
terug naar de vroegite historie, naar de geschiedenis van christenlom en martelaren,
en uit hunne voorbeeldige levenswijzen wordt ons over St. Joris de heerlijke legende
ver_taa.u, die wij reeds vermeldiec in ons vorig nummer.
Deze schoone legende, zoo wil men, zou door Kruisvaarders uit het Oosten zijn
meegebracht, .aar zij duidelijk r»enoeg de sporen draagt van •ene oude Babylonische
mythe. Zoo vindt men noar aan de wanden der Assyrischa paleizen ver chillende
voorsteJ_ing«_n van den strijd met den draak, uil* welker vertooning bij aandachtig
opmeikt*. te herkennen is het gevecht lu.Suhen tocht en duisternis, waarin voor een
goed christen het principe moet schuilen van den suijd tusschen Ul-loof en ketterij.
Daarom vinden wij dien drakeuttooder dan ook een heerlijk symbool vu.i onze smiüende
kerk.
Immers ook deze overwint ten slotl» toch den draak. di. het heidendom, als vijand van
't thriaténdoin. Kon voor dezen ridder dus wel ten |C.i.»-o_.tr Yv,ajj-!u ge_.o_e_i
zijn dan een rood «iukiuu kruis od 'n zilveren veld!? En was 't laarom wonder, dat
ook ue Kruisvaarders de St. ioija-bamer vereerven, waar de Muzeuijan den draak
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vooreüeiuer En de wonderkracht, die men na overwinningen overal aan d_ze banier
toeschreei, was daaxom oor.aak, dat het Russische Keizerrijk indertijd den ridder
George met den diaaOv ui zijn wapeijauijdd opnam, tjrwijt zijne veieoijng universeel
werd, en aan tal van rotsen baaien, kapen in vreemde gewesten zijn naam werd gegeven.
We 6praken hierboven (le art) van zijn naam als uituangteeken, maar vergaten nog te
veriue-d-iu. dat (te piaats -Üdaerkerk o.m. St. Joris met den draak in haar gomeenuwapen voert, en oat wh op ue groote markt te Antwerpen op den voorgevel van 't
Gildehof der kruisbougßcuutters een ruiterstand_>_elu vunueu, voor •teWende öl.
George. den draak overwinnend
Maar meer nog. Oude scoooigeb ruiken leeren iDns, vat St. Gregoris bij onze
zuidelijke buren vroei*sr en ook nog de patroon was der scholieije.». Op d_en dag
meesüe-n d. oude schooimeestara elk iaat' de il. -ais van den H. Giegorius bijwonen.
En dan gingen op ave-n dag de kind-ren al vroeg, het hoofd bedekt met papieren hoeden
in den vorm van eene mijter, de huizen af, om eieren, meel. melk, enz. bij elkaar to
haieu. terwijl zij den mddeti gevers, goede .'»kke uien iv hunne tuinen wenschten.
Zoodra deze ha-ustering afgeioopen was, gingen de knapen naar het schoolgebouw eu
overlegden daar, h<J_ «ij ..meester' in de kias zouden opsluiten. Was hun dit gelukt,
dan zongen zij: "St. Gregoire Patron des écoliers, Donnez nous vn jour de conger."'
De meester word eerst dan in vrijheid gesteld, ftls hj het gevraagd-i verlof had
toegezegd en onder zijn begeleiding gingen dan aaien samen in het veld wandelen. Aan
het einde der wandeling maakte men, als 't mooi we.r was. op den akker door middel
van een paar steenen en eenige stokken, in den ,vorm eener vork, e.n soort haard,
waarop men de soijs bereidde uit de 's morgens ingezamelde levensmiddelen. Onder het
koken zongen en dansten de kinderen om het vuur. Was het weer ts slecht, dan gingen
de kinderen met meester een bocronhofstede binnen en lieten er door de boerin een
reus-actnigen eierkjek bakken. Bij Namen ontspringt nog altijd de St. Jorisfontein,
aan welke de ouders genezing komen zoeken voor hunne kinderen, die aan uitstag of
zweeren on het hoofd lijden. Deze kwaal, daar gonoemd St. Joris-_iekte, verdwijnt,
zegt hot volk, door- afwassching met het heldere water uit de bron. Het was vour vele
jaren een d'ukke bedevaart, eindigende met drie maal. al biddend om de kapel te
trekken. De Duüscho folklorist Kahl zegt. dat de Esthlanders gewoon zijn hanen eh
kippen ta offeren onder de heilige boomen in den nacht van SL Jori«>. Vooral ook
Engaland heeft zich altijd onder het patronaat van St. Geo.ge gesteld, terwijl Eduard
111 hem tot b^chermheer van de door bern in 13-14 gestichte orde van den Kouseban.i
verhief,, "St. Georg" was zelfs eene strijdieus geworden
Vele Europeesche vorsten hebben zelfs munten doen slaan met de beeltenis van St.
Joris mot den draak. Aan ééne hiervan, n.l. aan die van Mark»raaf van Mansfeld is dv?
onderscheiding te beurt gev al f en, dat zij nog langt daarna als "amulet" w-rd
gedragen.
Maar ook eene voorname rol heeft het St. Joris-hemd in de middeleeuwen gespe-ld. Men
steloofde toen algemeen, dat hij, d3e dat hemd droeg, geheel onkwetsbaar was, mits
het door eens redne maagd op bij.ondere wijze gesponnen en aenaaid was. En heeft dan
ook niet onze Nederiamlsche taal van dazen meikwaardigea ridder hare souveuir
benouden? Immers, iedereen kent toch het oude gozegde: "met iets of met iemand den
draak steken". Bij de verklaring dezer zienswijze moeten wij terugdenken aan bet
voornoemde spel van St. Joris, dat bij geen optocht of kermis mocht ontbreken, en
waarbij de held met zijne lans naar een nageinaakten, ODBevuiden, linnen of caHonnen
draak stak.
Ten slotte willen wij den lezer nog eene mooie lettende over den drakendooder
mededeelen, n.l. die van den bij velen bekenden "Drachenfels". In het, den
Reinreizigers, nog heden ten dage getoond wordende "Draehenioch" (Zevengebergte)
leefde in lang vervlogen eeuwen een afsenuwelijk drakenmonster, dat, o gruwel, niet?
anders clan menschenbloed vergde. Tengevolge dezer wreede eischen waren de b-vreesde
bergbewoners steeds genoodzaakt in strijd te laven met hunne naburen, wilden zij
voldoende bloed «n vle-_sch. van gesneuvelden voor 't ondier aanvoeren. Dit laatste
droevig lot was eveneens op zekeren dag beschoren aan eene beeldschtione jonkvrouw.
pc moedige vrouw vroeg als eenige gunst om het dier in haar sneeuwwit gewaad te mogen
tegemoet treden, wat haar werd toegestaan. Op het oogenblik, dat de tnenscheneter
zich voor haar vertoond, haalt zij plotseling een groot kruis onder haar sneeuwwit
kleed te voorschijn, en zie, de draak stort zich al brullend, schuimbekkend in den
diepen afgrond. Wederom, geachte lezer, het overwinnende kruisteeken op het,
Heidendom, victorie en triomf van het Licht over de duisternis 1 Waarom de fiere
figuur van St. Joris nu doorgaans, als een rijdende Heilige op een ;>aard wordt
afgebeeld, zal nu voor den lezer wel geen geheim meer zijn. Eveneens zal het
duidelijk zijn, waarom hier en daar nog op een enkele kerk. aan hem gewijd, een
paaijl, in ;->i*ats van éen haan, als windwijzer op den toren prijikt.
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5 januari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXIV.
Het is ons ontgaan ,of wij to Maastijclit dan wei te v eino het beeld vun bt.
Katnariua op een geve.stecti ijebuen zien staan, eu wjj ona me. verassen, was Zij in
van eenige martelaicn. i/aaioni nad ook zij op dat becid haar foiuoi'werktuig, een
rad, in de hand. Aiuar meer Dij onze urnen in ncxg.ë heeft zij populariteit
verworven. Zoo gingen o.a. voorbeen in' de Ardennen en vooral in de omstreden van Uij Uüut, de meisjes uit ue scaoien op St. Kaïharina-' dag eene cul.ecte houden,
evcna's zulk* daar d< jongens op St. Gregor.usdag deden. Dau kleedden zij zicij
geheel in 't wit en een hunner, gesluieru eu vei sierd met bloemen en i;nt en. moest
de li. Katuarma vei beelden, het ueu, dat zij daarbij zongen, was een Klaaglied op
den dood der heilige. S-nt Aatharma, wier ïeestuag op zj Noveninor Van, Joet ooit mee
aan weervoorspellingen, immers in eeuige streken zegt men, dat zij de lange liei
jstjegens uoet ophouden en daar na de zon doet Schijnen. Vandaar het in die streden
rijmpje: Sinte Kathelijne Laat liet zouneke schijnen, Laat den regen overgaan, Laai
de kinüeien ter scuool gaan. In de Kempen meent men, dat, ais 't op Sinta Kauianen
begint te vriezen, de vorst zeven w«itcij fcai uuren. Elders bij de Belgen, waar
ganzén worden vetgemest, is de löu November of üt. Katijerine de lotingsuag voor de
aanstaande Kers.ganzen. in oiu« provincie men ook nog: Zooals du dag van bt. Katrijn,
zal vle naaste J au uan zijn. het is tevens bettend, üat deze maagd en martelares
door liare wijsheid en ge»cerdh«id eeu groot aantal lieidensche pijes;ers en
wijsgeerea beschaamd maakte. Daarom is zij nog a-tijd de patrones \an hoogesclioien,
seininariën en andere kathoijeko onderwijs-instituten geworden, «u op haar naamsdag
gevierd. Ue letters v»ui het ai.abet volgende, vinden wij ook in ue namen oer manelaxen St. Kitupijn «u St. Knspiniaijus twee oe*.enue heiligen voor het voiksieven.
liei waren vo.gena üe Historie t>«e« Romeinsche nroeders, die naar Gallié reisden om
•r het Christendom te prediken eu onderwijl met schoenmaken hun levensonderhoud te
verdienen.. Het leuer voor hun ambacht bsnootijgd, cenoeiden zij niet aau te koopen,
daar hun dn, ooor de Engelen werd aangebracht. Daarom gaven zij dan ook de gemaakte
schoenen voor het arme volk gratis af. Wei zegt een booze overlevering, dat Crispinus
het leder gewoonlijk stal. En dit gal •enige christenhaters aanleiding rond te
strooien, dat daarom de broeders in te Soisson» zijn onthoofd geworden. Maar deze
volksmetning is eon besliste dwaling, wijl beiden wegens hun geloof en hunne ijverige
pogingen om de heidenen te bekeeren, den mar ia. dood zijn gestorven. In ieder geval
is het zeker, dat zij de patroons ot be. scherinheiligen zijn geworden van alle
gilden en bonden, die het schoenmaken tot bedrijf hebben gekozen, en dat hun als
joodanig veel eer wordt bewezen. Er werd selfs in oude tijden (nl. in de 10e eeuw)
een tooneeispel vervaardigd, dat alleen door achoeimiaJieis werd gespeeld. Hel droeg
den tnel van: "Glorieuze Maitelie van de twee H.H. Gebroeders Crispinus en
Crispinianus, onuer' de bloeddorstige Hegeeringe van Maximianus, Roomsche Keizer".
Vroeger vond men in Hollnndsche steden heiden aigebscid. Soms voor de luifel van
schoenmakeiswiuüeis. En vermakelijke onderschriften moesten vaak onder die beelden
dienst doen als reclame een er van luidde: Sinte Crispinus en Crispiniaan, <ue een
was bloowoets en de ander had _. . " geen schoenen aan. binte Crispinus zeit: Het
loon verzoet den arrebeid. Zou het loon den arbeid niet verzoeten, Dan zou de
schoenmaker de poort uit moeten. Een schoenmaker in 't Noorden, die het niet *oo nauw
nam met het leven van den H. Krispij u, schreef op zijn uithangbord: Hier maakt men
schoenen en meulen, naar ieders begeer, Sinte Crispinus gaf de schoenen om Gods wil;
maar hij stal het leer. Als wij de werken over volkskunde mogen g«- iooven, dan is er
in Bergen op Zoom vroeger een Schoenmaker geweest, aie bijzonder fijoeoU»ch scheen
aangelegd te z.ijn. Ook hij nad voor tyn Bchi>enwinkel een luijel, waarop hij had
laten vmilderen: Hier in Krispijn kan men den men»ei» ... uit beestevellen, alk
schoenen na zijn voet voor geid _ terstond bestellen, Dog menig beest alhier steekt
in een n_" , menschenvel, JJraagt zelf ajn broeders hult, en 't staat dat beest nog
wel. omstrekeD Heerlen woonde in oujt ia iSijrt811 s,choeIluuaker, dle zi-iR klanten
trachtt* « weKKen door het volgende uithang-rijmpje: Schoene niake, schoene lappe, i?
voor mij een groot p-«zier, rouwl.ef kookt dan kinderen pappe f n de iappei- krijgt
zijn pmte bier. uJ UiUl ooli Vuor Criespijn, mag veel jare nog zoo sem.
MTUUn«n,i3.eeit en Budel vo,ld 111 vóór vele ja ren langs den wog het volgende kleine
rijmpje onder ue gebrekkig geschilderde beeltenis van dei! schoenmakerspatroon:
Peerke S':-evens leerde het van CrispHn, Daarom maakt hij de schoenen zoo fijn Zijn
hamer die Klinkt maar van klikite-klak, Maar klopt u zoo min mogelijk centen uit den
zak. Bij ons allereerste bezoek aan Amsterdam vonde bekende drukke straat, die op den
nHr> uitloopt, de Nieuwendijk, een beeld van Ctislaar, 1! vertrouwelijk tusschen een
groot aantel «arzen> schoenen en pantoffels staan. Hef baeld was op eene plank
geschilderd. die hier aan het werk was geweest pfWihll ?wcd?n Sint ei<?e«ijjij wnt *1
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te deitic ui'! hiJ droeg inderdaad een volkon en dder-uitrusting. ellicht heeft deze
artiest-nein?«rA trLV^-Vaid mel 'dsn Chfispijn uit de vroeafbeeldingen bij kluchten
en verniakelijkhoipi ' NVa<ïroP ,flij dan, omhangen met zweren manr»m' brc.c^®n
midoeleeuwschen kraaï droeg eti deo-pn"Il»,In- gewapend was met een langen aegen, die
ni een handelier is bevestigd. inVIH Jor-rvu^10 jaren van V.enio per fie* richting
van het Noorden over dei. inooien grintweg, ontwaarden we iangs deze routo een kleine
ïage woning, wad in wij teijn hoojaen kloppen, en dan oi>* bemerkten, üai er uithing
voor het Herbergje "In Üt. Critpmus"; zonuer meei. De man zeil was scaoemnaser van
tcroep, en verhuaiue ons, uat hij met alleen een paijoon zag in fct. Cijspijn, maar
oom een beficherjntjieiuue, v.ant nooit g-ng er ccn schoenmaker zijn «leur voorbij,
wanneer bij naar Venlo om Ler moest. i£n daar ue co.lega s elkander trakjtserdan, d.
i. .41 een pintje bier onthaalden, Dracht j zijij kieiuo Cijapinus iwant het
uithangbord was bijna onz.chtbaarj heni zoodoende, buiten zijn B» loeps-veidiensien,
no* een aardig duitje op. Hij zou dan ook met gia-ig den patroonsdag S'.. Ci pinu»
ialen voorbijgaan zonder hem degelijk tc ivTeren en s moigf'na te beginnen met te
zijner injtcijtie in de keik de H. Mis btJ te wonen. | russchen Stramproy en Maeseyck
vond men in oude tijden lang» aen weg eeij schoenmakers- I. ijs, met opschrift, Jat,
hal! versleten boven den d ui-ingang schots en scheel langs den inuur bentelde: Hier
woont Sinte Crispijn, Zijn stevel («laar») de mag er zijn; Ook schenkt hij bier en
ook wijn, En allea bij Chrispijn is even rijn. Voor «enige jaren bestond er in de
bekende Wagenstraat te 's-Gravenhage een schornnaUerïgilclehai*. Dat gildehuis droeg
voorheen in den voor fcevel e«n steen mat ds beeltenis van den schoen makeispatroon.
Er onder etond geschreven: "Dit is Sint* Crispijn 1680". Het geeft geen blijk van
achting »n eerb*id tegenover den schoemnakers-heijlge, dat zij uil. den vnorgevtl is
weggenomen, en misschien thans naar J« achterzijde van het verbouwde pand heef» doen
verhuizen. Ach ja, als de mensch oud wordt, komt hij zei' wel ccn» "ach'ar de bank"
te liggen. De wereld is cnd*nkbaar en hardvochtig.
12 januari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXV.
Nog even over Siut Katuaijna in het volksleven moeuu wij 't houben, te meer, daar wij
nojr on- de ei varaig iu eenc kerk opueden, dat valcn tKKMuscheu het beeld, der H.
Kutuarina uog onhebm-id lS» i^r ü ee4lß kn.rk het steenen ton!?,'1!12® heilige, met
eeue "kroon op 't hioo.d m üe eu UP ziJ een wiel me>, h»ri fuul<iU* Gok deze
voorstelling vari Sinte aw larimi uoenit mtU in ijaijé "delta Kuoto-, d.i i-atharina
met hei rad. Eveneens weten velen uog mei. uat het zoogenaamde Hoosvenster in de
kersen het Had- of Catharina-vensttr wordt genoemd mi 19 «en cirkelvormig rondliclit,
dat met staven «•ingedeeld, evenals een wiel met spaken De bedoelde heilige wordt in
de Katholieke we- Aan 6» aangeroepen tegen gevaren en z.ekten. Aan het Vlaamsche
rijmpje, dat wij de vorige maal ten beste gaven over d* H. Katrien, S nog toe f de
geleerd» I)r. Schrijn Sinte Kathehjue Laat hot zonneke schijnen Laat deij regen
owrgaan. Laat de kinderen wchole gaan. Wie zal hun leeren? Onzen Lieven Heerc, Wie
zal ze trouwe? t Onze Lieve Vrouwe, W ie zal hun te &'.en geven f Sinte Pieter, die
goede man. Die alle kinderen geeseJeu kan, wie zal de misse doen? Peetje mei
schoen. \VetS-nTK6atrV o"* lBJld men ook no^ Moeten de koeien aan de tijn. de
B<iletirU'J" eiï de lalrijke kaüiolieke houden <,k'ai" fdosofisrtte .'aculteit van
Parijs, T de waSe"- radmakiers, de spinij® pottebakkers St. Cathaijna in gedacli- t"
benoemen liaar uls patrones Zelf« zijn MeSif, ™u« SK •chcrmhpilhro'o»'1 'n d.e de
heilige als bo- Plaatseri 7I i * Patrone9 'n schild a.' banier piauisen, zoodat men
In België noe- stepru n-e--aagt, in ©enige steden, van de Caiharinisten. In Sr,,ijn
er VfJ Bel«i3che plaatsen,-en wel Katnens, -f,V " sd!; den Sint l)n ,r i g twl ee»
schuddo-korfsdag maken. Seef 26 dan vaM duur tot roepend: öntvanin^i0:^6 va" Sint
Katrien". Meestal Delen nritpn P? '"VCp fn,it' z,,oals PCie". »P" Flun an w ' f oo f
cul eu eu halve cenven. , VÜür dank is da" •' »Gocj Sinte er in k?.o; k ecl,tcr
krijgen wordt naa? rtfk « l.!e Katrien" geroepen. Meer deren • Kempen zongen dan de
kin- WiUiadrtf,? a' rond op Sinte Katriene, Wi tmlpn .gl' rne wat boekweitbloem, Wij
zuden ze luisterrijk vieren Al op een zalige maniere! Daar de naam der H. 'Katharina
etymologisch > heldPrh het begrip "licht, reinheid, fi 1- h » 1 (zie ook cir
Schrijnen) vermoedt men, da, deze betee«ienis aanleiding ga', dat de onge- hU|? |
*vrcmwen Catharuia als beschejinijeinge hot genomen. Daarom noemen de Franstdian
vri,"U«eu,UWd, >tn der vrouwen, dus 't oudeke" \ "tclluP (in "Up ö.nt Anna's
sjaipn^en> noé' coi' ei' St. Cathann.". verm'-M11Ze oostLllJKe naburen, de
Duitschers, heil m ow ilUjll'u aaijnanklijkheid aan deze Kei- Kn e®tfa'ers o.u. h.
boen hun weer-rettirwyi ftIe1U ?e,i w'nlcr innen Schraine", wuuurnm 1 Duitschland nog
verschillende noemd worden Zljn omringd, gezn 5 ' "Kadiar.ne-biunnen". hij w i r ni"'
daarnj OP zekere avonden, b.v kahne ;gehnß der niaa" een hoo d in het sen noemt o£*
g®ZllU- Up in tr andere Plaat" 8- er Daar ™ w U Lalha, eene weervoorsppl- Mli S und
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"Wiees um Katharina Hornung sÜn "1! B^f a\* aUch dcr \V«t m 'frf tn,arKnP Vo'
T'OSt SicJ> Schutz, Watet man noch lang im Schnmtz". Ten slotte willen wij llog eGn
f)aar a:lidj le. genden aanhalen, v\elke over onze gevierde patrones geboekstaa d
s>.aan: ' ïn Ahxandrië woonde een oude kluizenaar De en «"ofe<?er MaU>Jd WC Tlï 'JUni
oP Kel e» daKen gaf hem opdr acht zicüi tot -Katharina te wennen, om haar bekend te
maken, dat de Zaligma- Ker haar bruidegom zou worden. De kluizenaar crlir. « rI,IJ
vt?rzodlt katharina in het christelijk geiooi te onderrichten. Hij bracht haar toen
zoover, dat zij zich tegelijk met haar mooder Liet doopen uen volgenden nacht vei
scheen de Haiana, d.e aan haren vinger een gtudm rin- s.ak. "a .at,'! 1 oojenh ik he
' t de H. Katharina v .or goed de wereld vaarwel geze;;d, om geheel en ai i?a.a"
'o,'eil 'n d 11 dienst der H. kerk. Uok in de pin a s Hlbra (Ncui cn'>erg) omr ti ft
' die ecn ht'Rl oude schilderij in bcz t "ff ivaa.roP ee,le liggende vrouwen. ïgimr
is aftnr.lf '"io 'n "aren ijals cene diepe snede h 'j'" waan,,'t gescadig bloed v!
«it, d t in de m«nr «n or(,t opgevangen dixir twee knielende oen Wje gflinie de
vrouwen bewijz n tegclijjlen ,!""!? ' l'ggcnde vr. uw, terwijl acht mge• < n
vleugelen voorzien, rondom deze groep zijn geschaard. De hemel op deze tableau is
beschi.derd UKt tintelende 6ieixen, -w-rwijl bergen en rotsen zich op don
aciLte.'groijd verlie.fen. Men vermoedt, deze hu-l oude schilderij zinspeelt op het
loon uei H. van Alexandriê, als maagd en inar.elarts. De onthou duig der H. Ka.harina
zou in 't begin der 4e eeuw p auts genad hf bben. Maar ook vier eeuwen lang zijn haie
geueentc verborgen, ot niet ontdekt gejie.en. Toen reisde een g»oot gezelschap van
christen-pelgrims naar hei HUige Land. Zij vonden to-valijg, als door Inspiratie
geleid, het lichaam der martelares, en beraadslaagden lang over de plaats, waar het
gebeente voor goed werd gebracht. Het resuivaat d.r overpeinzingen was, dat men het
op den berg Suiaï bezorgde en 't ncderlegde in de graftomibe der H. Helena.
Driehonderd jaren later bracht een zekere Simon van Sinaï, die elk jaar alle
verzamelde aalmoezen naar den Ilerlog van Normandië moest vervoeren, eenige
relikwieën der H. Katharina naar Rouaan. Maar het grootste doel harer religieuze
klecding berust nog ten hu.digen dage in het De berg Sin:;! bestaat uit twee spitsen
of toppan, waarvan nog altijd een de Katharinaberg heet, terwijl aan den voet des
bergs het bekende Katharina-klooster ligt, dat omringd is door hooge muren, binnen
welke men slechts komen kan door middel van eene martd, -die door eena windas wordt
opgchcschen. Wie de geheele geschiedenis dezer martelares volkomen in beeld wil zien,
reize naar Rome, waar nog alles te bezichtigen is in de "Katharinakerk", waarin de
hisiorie door prachtige kunstvolle fresco's is vereeuwigd. De attributen dezer
heilige martelares, o.a. het rad, dat het gebruikte foltertuig moest verbeelden: het
zwaard, waarmede zij werd onthoofd; hei boek, dat hare ongeincene geleerdheid, en de
palm, die de overwinning op den duivel moeten symboliseeren, zullen nu wel geen
vreemden meet zijn voor den christelijken lezer.
19 januari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXVI.
We gewaagden reeds van verschillende bei'igen, die in het volksleven eene groot
populariteit verwierven. Tot dezen behoort ook vooral de H. Laurentius. En taal, en
aai'Unjkskunue i&ten ijem ais zoodanig nog geenszins los. We hebben immers pog een
oud boerenrijmpje: Die op zijn tijd rapen wil eten, Moet St. Laurens niet vergeten.
Het volk kent eveneens de heerlijk smakende St. Laurens-peer, en de
boeientpreekwoorden: "Als men op St Lattrensdag een rijpe druif Jrtndt, is veel hoop
op goeden wijn," en; St. Laurens-wind Maakt de boekweit blind (ls doof). Eveneens
herinneren wij ons nog uit onze school Jaren: de St Laurensgoif, de Sï. Laurensrivier
(N.Am.) Zelfs hebben wij een Zeeuwsctidorp "St. Laurens." Verder gewagen d«
astronomen van den zoogenaamden Laurentiusstroom, d.i. de ster renregen tusschen B—l
2 Augustus, terwijl oude kronieken verhalen van vurige Laurentius-regens, en het volk
op eenige plaatsen de vallende sterken vaak Laurentius-tranen pleegt te noemen. Zelfs
wordt in het vo ksgeloof beweerd, dat, als men in den Laurentius-nacht (10 op 11 Aug
om twaalf In den grond graaft, men gloeiende kolen opdelft En op ve e plaatsen
vertoont het kerkze. gel een rooster met vuur, of hei gemeentewapen een gewone
vuurrooster, terwijl in 't voorfront van vele kerktorens een Laurentiusbeeld staat
niet een vuurrooster naast zich (o.m. te Maasnlel bij Roermond). Vanwaar toch zooveel
zinspelingen op, en zooveel eerbewijs voor dezen heilige? Want wij lazen, dat c -ik
bij De Bilt eenmaal ©en vrouwenklooster heeft gelegen, Collenberg genaamd, waarheen
in de 14e eeuw de vrouwen gebracht werden uit de naburige oude abdij "Oostbroek", die
te voren en door monniken en nonnen werd bewoond. Van 'deze abdij nu was St
Laurentius beschermheilige. Toch was dit Biet het eenige klooster. Maat* ook vele
kerken, gilden van lederbereiders en looiers, koks en braders, ja zelfs
zuivelfabrieken, zooals te Spaubeek, Vierlingsbeek, namen hem als 6Chuts patroon. De
reden hiertoe is de volgende: St Laurentius, « ens diaken te Rome, werd onder keizer
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Dacius opgeroepen om al zijn kerkelijke schatten te too'nen. Hij, gehoorzamend aan
dit bevel, riep alle armen, blinden en kreupelen te zamen, stelde hen voor aan den
kejMl.( en «pok: "Ziehier onze kerke lijke bezittingen of schatten, als u wilt.Andare
heb ben wij niet Zij verminderen nooit, maar vermeer deren integendeel met den dag."
Doch er kwam een nog wreeder keizer, een tweede Nero, en zijn naam was Valerianus.
Deze bloedhond en christenvervolger zag met leede oogen de groote populariteit van
den geneer den en schranderen Laurentius aan, en deed hem levend en geheel ontkleed
op een gloeiend rooster braden. Toen hij aan eene zijde totaal verbrand was, keerde
hij zich om en riep: "Aan de andere zijde ben ik volkomen gebraden. Zoodra deze zijde
nare beurt heeft gehad, kunt U geruft aan mijn lichaam beginnen te eten." ijllL t
Museum te Keulen zagen wij voor eenige schilderif Dichter® een indrukwekkend
dusSêkSd. 6n Z'm moed,g WOüra iü"De heilige Laurentius, Die op zijn rooster sprak
aldus,, Het is aan deze zij reeds gaar, Keer om, tiran en eet nu maar!" gruweldaad
gebeurde volgens de legende ' ! Jaar 58. waarom St. Laurentius dan later tot een der
"martelaars-hei ige" is verklaard. . e Zij "er eer liet voorheen een kok te
Vlaaruintchilder fn'^erS^aan^e r^mPjo oP z^n uithangbord Sint Lauwerens Een Cnristen
mens, Niet om zijn misdaden, Maar om 't geloof, Ge.ijk als roof. Op den rooster
gebraden. Zooals boven reeds vermeld, vindt men hem daarom in veie kerken, óf
geschilderd, of gebeddnouwd( ook in torens), houdende een rooster in .I®rn die
kerken, waarvan nij dan gewooiTijjk de patroon is, wordt hij door de geloovigen booS
vereerd en aaugeroepen, ter genezing van brandwonden, terwijl op zijn naamsdag (10
Aug.) m de H. Rus door een priester het volgende aeu., wordt opgedragen: "Wij bidden
U, Almachtige, dat het on.> gegeven zij de vlammen van onze zonden uit te b.usschen,
Gij, die den Zaligen Laurentius in staat Leut gestald ue vlammen van zijn martelingen
te verduren." Doch ook ver buiten onze grenzen houdt men den heilige hoog, Het is
o.a. bekend,e hoe het Vermaarde Escuriaal bij Madrid (koninklijk lustslot met groot
klooster en prachtige kerk, met kegraafplaatse voor het Spaan3che Vorstenhuis in de
kapel onder 't hoofdaltaar, waarin men ;angó vijftig marmeren trappen afdaalt, ter
eere van St Laurentius en ter herinnering aan diens marteldood gebouwd werd in den
vorm van een vier kant "rooster". Het werd door Philips II gesticht ter ven ulling
van zijne belotte vóór den slag bij fct Quentin, waarin Lpan,e cf Frankrijk zou zege.
vieren, juist op St Laurentius-dag van 't jaar *00# • Lit ondervinding bleek ons nog,
dat ook in Belde beilige met groote liefde wordt beet cn . Zoo houdt bijv. te Brussel
het gilde der Hoü f,nü.f!ncc®.sen en koks geregeld op zijn naams. het werk is
geëindigd. Men ziet daar heele groepen in hun Zonöagscne kleebeLnde kerk df tpek'ienEn ook in de SroCrte. , ® Kenc, de St. Gudu e, waren wij er bij die gelegenheid
ooggetuige van, dat St. Laurentius 'n altaar heeft aan hem gewijd, waaran op dien dag
groote kwantums kaarsjes vóór zijn beeld worden geplaatst die ijverig door de
kerkbezoekers worden ontdoken en bij welke vereering ve e ex-voto s worden
neergelegd, o.m. wassen, steensn hL,?P ?ren Kedf vat> een arm, een been, een nand of
en voet. Op een plaatje onderaan, leest -* "Reconnaiïsaijce a St Laurentius." 'P onze
reizen door België ontwaarden 'wij even ®ens in Henec-vwen een druk bezochte
waterbron een put, gewijd aan St. Laurentius. Het water genas, volgens het volk, vele
kwalen, inzender-t f 1? brandwonden.e Nog worden bij onze oos*e' ijke buren in de
wijnstreken bij het Laurenfiustrossen rijpe druiven opgehangen om een goede wijnoogst
af te smeeken. Jn t museum van oudheden te Keulen, dat wij meer dan eens bezochten,
staat het volgende te Afzen: >>S- Laurentz truben. Anno 1580 den 10 ' Laurentie bi't
in Sant Laurentz SP®' d'ss jar etliche reiffe truben an sich handia t k S nian gM'n
hat' und ho,ft dan sulten Wa*c n frae Senoig reiff werden und gut wein tpjsen' Ul>d
desthe nehe, dweill dass forige jar in iöndranckbarn wein gehen hat." — En ook e
Domkerk aldaar zagen wij op 10 Augustus op 't hoogaltaar het relikwie des heiligen
getooid met de eerste ri;pe wijndruiven, en uitgesteld, alsmede woonden wij dien "dag
een H. Mis bij, die er ter- eere van St. Laurentius werd opgedragen. In het oude
groote werk van Moubach. getiteld: Naaukeurige Beschrijving der uitwendige
Godtsdienstplichten, kerkzeden en Gewoontens van alle Volkeren der Waereldt" leest
men, dat in Venetië het volk nog altijd meent, dat een brand kan worden gebluscht,
a's men daarin een gedeelte van het gewijde gebeente van St. Laurentius kan werpen.
Wie zal nu nog durven ontkennen, dat St. Laurentius een merkwaardig heilige was voor
het volksgeloof?
26 januari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXVII.
Op eene post-brief kaart werd ons onlangs door- Cu anonymus medegedeeld, beter,
vriendelijk verebt, ook niet hun patroon bt. Lucas te vfcioeten, «r iets over te
schrijven. Wij vermoeden, urn, ,4a onbekende scijrijveT en aboinié van ons blad |ren
is, en zuLeu gaarne aan zijn beleefd i?*arijuiaen voldoen, hoewel wij niet zoq héél
veei öt. Lucas kunnen na vei tellen. Ais uithang JUektn heelt hij in ieder geval
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dienst gedaan, uaar liotlerdaiu aan een iler voornaamste en "Oudst# hotel» der stad
de &t. Lucas uithangt. Ver- Pfn wij ons niet, dan moet ook (misschien nog) *a ia het
smalle straatje, de Stokstraat lih ucaa ,ue' Nicolaas, voor éen huis hebben (|
B»Wehanifeu, als waren 't twee trouwe vrienden Uaaxijij hieiuen twee engeJieu als
echild- eeu loofwerk of randversiering vast, Ue lezen stond; "in den Steenen Bergh."
daarvan aloud bet beeld van St. Lucas met •*u oa, eu aan de rechter zijde, posteerde
Sinter,*i*a» mei urie kleine kinderen. Lenige &M. hoo. «ar fciond nog eeu i auJ van
loofwerk, v, aarop zith «al jiu.rtaj hjuü bevond tuaschen de voorstelling *an een
stroomgod en eene Maasnijnf. We hebuooij kunnen uit-prakkezeeren, wat hier ue (Xier
twee heiligen met de attributen i' beiuouscne volkeren te uiaken had. in t aixjruen
van ons land heelt voorheen aan berU«igi Maariu vermoedelijk Je schilders hun _
atamtaiel hielden, het volgende rijm uijgehaa* I«J, Den schilder is hoog verbeven,
j»i la hij out, zijn handen mogen niet beven*»i«t Lucas heen dez* komst gedaan, au
rum heeft hem gieter Aten u»gegaanwe niet weten of Si Lucas een be«waaia kunstenaar
ls geweest leien wij in de fUrdun-Leilcon van Wetzk>r, dat de Evangelist uca« eeu
ï(t)g voorhanden schilderij eener Mageschilderd, benevens meerdere Ma", >wlden. die
nog ten huldigen dage in Ro» kerken ,ijn fnnt?1 Lucas nog verachtende andere oP zich
genomen. Vooreerst ls hij ook de oon geweest der boekhandelaren, die voorheen 'd 9?*
w.aren opgenomen in hunne St. Lucasglihet t i waardigheid kan men nog opmaken uit
diji at *ui eD daar in schrijvende boude b 8l^a' afgebeeld, bovendien was hij ook nog
danj68 ",liei"Ke van fiet booruvee, ta als zoobon v 8 Wer(l "'i oP vel® plaatsen nog
door de laud- DaaA vereerd. Vandnar bij enkele beelden ondtr os" e hierover wat
hier«alut gezeBd wordt over de attributen der Evannoolt t ' V>el vreamd, dat aan deze
vereering ve(. in ons gewest de zulvelbereiders gedacht üiri an' wij mochten o.p geen
enkele meJkaiting zijn beeltenis als patroon bemerken, i le^l de landsman in Limburg,
tfat "om xen'"p18 moot '>et winterkoren in de voren ligj even zonderling komt het ons
voor, dat <ïmiV?®fsltUnde hem geen attribuut waardig acht. . " b'j toch in de H.
Schrift als "niedicijnmees- stnat geboekstaafd. Üen'iT^11 fc,,ler meei over dezen
heiliga te vertel- Hsten.*» '"'d me' zijn deal in de "Vier livange-6 Kerkvaders,
wezen immers o.a. de Evan. u Viöf ul,trijjutuu toe> die uien in oude k.ersnede us nug
weer kan aautrelien in hout gesteen genouwen, op wunueu geseniliui k' u!
ttangeijracht op doopvonten, kerkramen, eo' tUi' v'llLlt men ook in de cousistoviïr
Vuu eeue kerk te Naar den aau een der Wi"ideu de vier mat hun attri- Wts»1' UllBl'g
uit hout gesneden. Volgens de aan uSclie IVül'c Kwam aan Alatlieus "de tae,.sjh" jL«r
, ar(-'US "de leeuw', aan Lucas "de stier", ' Johain>eB "de arend" toe. xw Vlnueu ue
dezer attributen in ee ->euei-i<tijucne oude goaiehteu. VuorceiSt ver- I' Araeriaijts
i«ijujjijuei ze als volgt; Jan is l>e<tekent bi den Arèn (— Arend.) suuucr redene met
tevaien, «int u« uren is uie uoi-caste ute vlieghei üu zi dat ons nature licghet.
A4uas eeot vüu Juuije (—St. Jan.) ijeu vind van geilen erlsthen manna, l<ie dU vuu
Oode hiochte > ooit. Zuu ueniftije noch zo tlare woort. juatUieua hevel, Mus llgure
lil spiuoct van in c (- j.Clir.) nature ijue in quam Van uen goedeu Abraham. Juaua
utiïei Leeuwen-ohedane («= gedaante.) Want sijn buec in aeu bestane (" begin) fapi
eetl van uer Vioostine, Daer Zente Jan in dagheds pine (— ontbering rïeedA Ende daer
hi metten leuwen m was. Die vierde, dat was Lucas Ende hevet eens oasen gedaze, Dien
plaoh men in douue de oude) wet te slane, Des si piaghed na doude wet, Als van Moyses
Was gheset." De Nederland-che dichter Jeremiaa de Decker «eeu vuu de vier
Evangelisten het volgenue in *Jjn bundels geschreven: Ee Schilders in 't gemeen, die
malen of [verzinnen Een Engel b|j Matthljs of Serafijnschen man. Bij Marcus eenen
Leeuw, verhit op [overwinnen Dij Lucas eenen Os"een Arend bij St. Dan. En 't is niet
vreemd gemaejt, 't i; dunct mij [verzonnen, Want Jezus, 't Opperhoofd der Serafijnch»
. , [Schaer, w .era als een os geslacht, heelt ris een Leeuw _ . [overwonnen, En voer
ten Hemel op gelijk »en Adelaar. pe Kerkvader d<» h. Hieronymus heeft deze r
attrilniten alle np Jenie toepasselijk pemaakt, mmiers volgens dezen was "Jezus
Mensch naar z-Uneigeboorte. Ruud in Zi.in dood, t.e-uw bij Ziju Opstanding en Arend
in Zijn hemelvaart. De Bijzantijnsche kun-tenaars, die de vier Evangelisten, in de
vijfde eeuw afbeeldden in de r™. daante van half mensch en half dier, de een mc« een
menschenhoofd, de anderen met het hoofd v&n een leeuw, stbr of arend, hebben van
hunne voorstelling slechts pleizier beleefd tot de Middeleeuwen. Toen werden zij weer
in hunne oude gedaanten ®n rollen teruggebracht in beeld en plaat. En zoo kan mten
hen weer terugvinden in oude hithangteekens van boekwinkels (zie hierboven ®u op
gevelsteenen. Behalve lu musea vindt men die t 'ekens en gevelstecnt n echter Zfer
schaarsch. AJ die mooie, oude uitingen van christelijke op- vattingen zijn door
modernen mer weggekapt één enkele bezienswaardige mochten wij eens te Amsterdam
opmerken boven het nieuw gebouwde pand der firma Levelt.
Het was de mooio gevelsteen, die eertijd» prijkte in een ouden gevel in de Kolksteeg.
Genocvitle firma heeft dien steen laten opknap, pen, en men ziet erop de vier
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Evangelisten gezeten rontiom eene tafel, ieder mei ziju bekend attribuut naast zich.
Eene kroon siert hunne hoofden, d.w.z. deze hangt boven hen, en er onder vindt rnen
het inschrift: "De Vier gekroonde Apo tel*su." Wij willen dit artikc» besluilen met
de meJedeeling dat ook de Heilige Maagd of Onze Lieve Vrouw vóór de Hervorming als
uithangteeken met christelijke beteekenis beeft gediend. Thans ziet men Haar weinig
of niet meer als zoodanig. Wel staat nog te Gent in Vlaanderen to lezen boven een oud
poortja achter het stationsgebouw: Ich groete Ü Maria. daer gij staet gij sijt goedt
en lek ben quadt, belieft mij In mijn uytterate ta! gedyncken eene ave Maria
schyncken- G'aan wij echter wat verder, bijv. naar Enge. land, dan vindt mem nog
llare uitbeelding met "our Lady's" terwijl in Frankrijk al? zoodanig nog wat drukker
wordt gebruik gemaakt van "Notre Dames". In het boek "01de Monumente van Par'js"
stant dat er in 1600 nog te Parijs in de" Rue de> Ja Seine een kwakzalver woonde, die
een uithangbord had, waarop de H. Maagd Maria stond afgebeeld. Het schild droeg het
onderschrift: "refugium peccatorum." blijkbaar heeft de man daarmede willen zinspelen
op zijn charlatans-beroep. Het ware voor Parijs als ..vllle de lumière" echter te
wenschen, dat de "Notre Dame" voor zoovele donkeren van ziel en hart het "refugium
peccatorum" werd.
2 februari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXVIII.
Al is de over de geheele wereld gevierde Sint Maarten eindelijk ook zoo zachtjes aan
van de uithangborden verdwenen, zoo mochten wij tooli "el genoegen smaken vóór eenige
jaren te Maasiriclit "aan de Sieenen brug no. üötij) nog op een gevelsteen zijn
beeltenis te vinden met het bij- "Uoc tempore destruit uunc erlgitur (1718) Geen
heilige was, mecnen wij, in t volksleven zóó populair; en zijne vereering klom tot
den boogsten torentrand. Immers honderd en zeven meter hoog boven het stadsgewoel
glinstert in 't zonnelicht, op den top van Utrecht's Domtoren, et vier meter hooge
vergulde beeld van St. Martinus. Laten wij zijne waardigheid en populariteit en
daaruit voortgesproken volksfeesten Inluiden met het woord van den ouden Dulk>chen
professor "Das Martiusfest init seinen fröhlichen Zfchen und Schmausen verbreitete
sich, wie der Martinskuitus überhaupt von Nord-Frankrelch au*. dur h Handera und
Urabant über welte Gaul unseres La faud, wie in Nieder- Oeutechiand, co am
Niederrhelm eineu besondere Schönen Ausdruk." Ja, vooral in Frankrijk staat St.
Maarten in 'oornamen geur. En zijne feesten blijven er vol geestdrift en volksliefde
bestaan. Is 't wonder? L>uor zijne verdiensten voor de uitbieiding %an t daar te
lande, rijn voorLeeluigen levenswandel, zijne nederigheid, üoriuin zijne achoodeugden
werd de heilige St. Maarten in bet laatst der 4a eeuw tot bisschop van Tours benoemd.
Algemeen werd er zijn nagedachtenis voortdurend op 11 November gevierd, en groote
Maaitijden bij overvloedige drinkgelagen waren daarbij met vreemd. Daarvandaan, dat
nog de Franscheu aan de onpasselijkheid, die velen wel eens aungrl.'pt tengevuige van
het onmatig gebruik van drank, den naam geven van "le mal de St •Martin." (Hier
veelal "Kater" genoemd.) Nog •preekt de Franschnian van "faire le Sint Martin — goede
sier maken. Maar ook hebben in Frankrijk op dien dag in vele provinciën volksfeesten
piaaia. liet lamuarnleeet o»a-, waaraan de geheele Jeugd in optocht rueUetl>et, Is
daarvan een bL js, i\0(f Jezen wil in het tijdschrift "Mé Jusine", de volgende
mededeelingen over den St. Maartensdag in Frankrijk: "Le onze du mols de NovenrUre,
c'e»t la lête de at. Martin, qui e t honojé chez vous d'uue toute spéciale. 11 existe
encore beaucoup ue communes, ou, la veijle du jour en les parents lassemblent enfanu,
et leur jetteut, couime venant du aa'ut, des noix, de pomuie» ues neUes et du pain
d'epice." , De lantarens voor den optocht worden in Vlaan deren en Frankrijk al dagen
vóór het feest klaar gemaakt. De eene verbeeldt een schip, de ander 6tfcit eene
groentensoort. andere boomen en bloemen voor, waaronder Inderdaad zéér mooie
creauti». liumpeUen van geiaakeu aarde, bij jujuüveis Klaroenen door de bliaten, dat
bet een lust is om aan le nooreij. Jbn den üeeien fvond door rumoert er een
oorverdoovend lawaai, t ia soms een meer dan veiraa=eud bcUouwspel ««uuoj-ucij, \aatt
duizenden l:..lipjes en lau"aarntjea door straten en openbare pleineu te jieij
manifesleeren, aries tel eere van den grooten heijigcu. immers, zoo muggen zy, bun
corteg# moet btijimeren aan het zoetten van den verdwaalden SL Maaj-tena-ezel,
waarbij de lanlaens moessten ontatekeu om bet grauwtje door de 'yeiüeu te ontdeaKen.
in Duinkerken zelfs heelt dat leest nog geregeld elk jaar plaats. in den tijd, dat &L
Maarten in i- rankrijk ook ®og op uithangborden geschilderd werd, was dat inee"t op
die van heroergen. Hem met öU juüaan werd in Franxrijk nagegeven, dal zij buil zoo
volop trakteerden en goed onthaalden, "at ie bij ons, Aederlanders, steeds het geval
gehoest nitit at. Joris. De twee 1-raitsdie uitdruk«biöen: "Avoir lhótel Saint
Jullén" beteekenden beueifde als bn ons: "llij is bij SL Joris in den kost". Maar ook
wordt door bijna geheel Be.gië Sint Martjnus gevierd. In de steden Mechelen en Uoor
J'k o.a. gaan op dien dag de schoolkinderen van buis lot huis aalmoezen inzamelen
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onder het zln?eu van toepasselijke rijmen, in Furna kooien de "ijideren samen op de
groote marktplaat-s, allen voorzieU van een uitgeholden pompoen, knol or waarin een
aangestoken kaarsja. In optocn lrekken ze door geheel de stad onder * zingen aan St.
Marten gewijde liederen. In de kemen 't land van Waes worden nog evenals hier,
Maartensvuren ontstoken, waarvoor de bran - dagen te voren bij elkander worden
gebeoelC in de provincie Luik gebeurt dat onder het •"idkeuls schreeuwen van: "Al (al
— & la) St. ilnl' ai st. Martin!" In Gent en eenige plaatsen .alö Brabant worden nog
ten huidigen dag© w iels en koeken gebakken. In Bergen (Henegouwen n dien avond de
familieleden elkander op, de verplichte avondmenu bestaat uit ge" raden appels,
omgeven door kleine broodwore- J®6- Vooral in Luxemburg en Luik, wordt ook dfijk StMaartensgans gegeten, en Visé -staat eke eene overheerlijke bereiding van dit
gevogeij, de Limburgsche Kempen worden dien dag huurcontracten onder de pachtboeren
in voornoemde piaaU Mechelen Kaat de Pfecuijgheij onder de khider.'D als vofp 1™ ' 4
uaga na at_ Mei-tan heet de dag: "St. Merten <ie kruk' Dan zit er 'n jongen, in oi s
Bewaau (met papieren hoed en dito kJc®dl{ rout« kleuren up 'ij draagbuiVie, die
>>d®*rVf Vl'ir knapen, al even bont toegetakeld, dra®e'i den bisschop, en deze
ontvangt de diverse g *eu- ais geld, koekjes, fruit enz. in een grooten, extra
iremaukteu potlepel. Dij uezei le«a- J*uJkheid zingen de kinderen paaj- typische
rijmen kunnen wij ui Sinte Merten van de Rijnige genuchten, Hij met Zijnen grijzen
baaxd; Juffrouwken, wil ons zak ke wat vuuen, En laat ons niet lanj, niet weerstaan.
Lan zal ik eens lustig smullen, " Adieu, juifrouwken» tot de naaste jaa De kinderen
van 't begijnhof, O burgers van de stad, ' .3 komen om Sinte Merten -Mi 't sinte
Merten was. Hout, hout, burgers, houtl Mijn voetjes zijn zoo koudl Ik zou zoo geerne
vuurke stotcen, Maar ik heb geen hout. gigeland, Llit de gouden leeren mand, Jat 't
is, dat 't is, Dat 't Sinte Merten isl Laten wil nu ook even St. Maarten gaan
mee«««.bij |XrbU"nnap»S p'ÏÏs.i Ver. n ('ui;gi g*7 - ïnt Beieren toe, hébben wij er
Duitschland in, tot Beier«nMaartens_kind,r. vünnen con tateeren, dat de ajs
afStam®Ptochten vrij overal hetzelfde J "vooroU(jers Relingen der Germanen hebben d
gejjou- overal voeling met elk'l tendom Jen, tot lang na de invoering van het exin daze streken. Want ook de rijmen bevatten overal 2oer veel overeenkomst. i,uo
zouden vroeger te uuaseidorf op dien avond je iauUareu: "Zing M&ate, ting M&ftte, Die
kalmer aijt lang sUiate, Die joutfea bind ranaue, Die Mallenen woile mer bauwe, De
jongen eaaa jebackene feoch. Die Mudcijeu öclinijesse mer oagcr der desch Die jongeo
esse die tuute, Die Mauchen lecüe die piaate." Men vertelde ons bij een bezoek aan
Coblenz, dat ook daar de "heilige Sankt Meertes" sinds lUU7 of 19U» door een goed
geordende optocht met fakkels, fluiten en trommen wordt vereerd. Sint MarUnua rijdt
daarbij In riddergewaad en met inantei op een schimmel voorop. Ook hier vindt men in
dien langen optocht nog behalve allerband-kleurlge flambouwen en popier-lantaarntj.
s, uitgeholde rapen en bieten met kunstvol sn.jwerk erop, de zoogenaamd*
"Meeitesköppe." Vol geestdrift wordt ook bier nog menig lustig, maar oud volkslied
ter «ere van den heilige gezongen o-a.: Heiliger Sankt Merta, Mèt dene Siebe kense
Mèt dene Siebe ruta Die nas die Soli hlute —. Een eigenaardig geval doet zich hier,
naar mede deelen der Coblenzers, voor. Men heeft in die stad een smal straatje, die
"Kaptol-ga se' . De knapen uit dat steegje, de "KasterschgSsser", gebeeten, schijnen
bet niet best te kunnen vinden met «iet jonge volkje uit eeue andere steeg: "de \v
ge". Wanneer op dien feestavond de eersten bin gen: Stiwele, stiwele, stang, Vor die
Weiserschgösser hahen wir kei bang Die locke mer in e gössche, Un haue ihn dat
schössche." dan antwoorden daarop de anderen: "Stiwele, stiwele, stang, Vor die
Kasterschg&sser hamer kei bang. Op dis manier dagen rij elkander ter kampe uit,
vantinncbéddeü daarmede den strijd vaü Winter tegen Zomer. , Nog elders aan den Rijn
teekenden wij het volgende St Maartenarijm op: Jet us Jet ze steuere für os
Meetasfeuere, jet us en aale Meeteskörf, jet us en Scbants udder en berusch Stniui
Verbrenne mer öch de lïius udde de flüul Wie niets geeft, krijgt nageroepen: Dat us
en aal knottebux, dl Jet us al johra niks. J (Wordt voortgezet.)
9 februari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXXXIX.
Maar Duitschland kent ook, als bakermat \an len heerlijken Moezel- en Rijnwijn, nog
den St. Maartensdronk. Gewoonlijk wordt er in de wijnstreken op den vooravond van
"Sankt Martin van de nieuwe wijnoogst voor het eerst volop geproefd, en bij die
gelegenheid is liet tevens gebruikelijk familie-leden en goede kenniseen allerlei
aangename dingen toe te zenden. Een cad handschrift bijv. ons eens te Mechtern
getoond, lurdde: "Anno 1554 den 10 November uff S. Mertinsabent hab ich zu Meohtern
minem Swager und n.chten den Merten geschickt, frunJschaft und kundwin, carve
(Kümrnel und cas'eien (kastanjes) undi sei schitkten uns keis und öijlk widler." Ook
wordt op dien dag de nieuwe wijn ter veiling gebracht, waarbij kransen van
wijnrankloof de op schilden aangebrachte wijnnamen sieren, «n in de prieeltjes tot
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een frisschen dronk van de nieuw» oogst inviteeren. Eveneens was, volgens eene
volksoverlevering U November in het oude Griekenland de verjaaidag van st fee.st der
druivenpersing- Voor duizenden jaren aJ werd daar op dien dag ter eere van wijngaard
en druif op vele altaren geofferd, .▼ooral echter op het altaar van Baechus. Nu zijn
<ija goden voor goed heengegaan, maar de wnn is blijven leven. We vergaten de vorige
maal <: ««gen, dat ook in België nog oo St. Maartensdej op vele plaatsen overmatig
wordt gedronken. De werklieden, die in de Middel-eeuwen de druiven in de kuip moesten
uitpersen (dat gebeurde door er op te trappen hadden recht op de zoogenaamde "fooi
van den St.. Maartenswijn . Nog boorden wij in Zuidelijk België eens de expressie:
///
16 februari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXL.
Het ophalen van centen, in de vorige bijdrage *aruield Uit Friesland, geschiedt
echter ook te «aariem. Doch daai meeienueels door kinderen uit de lagere vokskiassfc.
Eu dan reeds eenige dagen vóór St. Maarten. Haarlemmer is blijkbaar niet altijd even
goed gezind tegenover deze kleine manijeotanten. WaJit bij veien blijft de deur
dicht, of de kindaren "orden weggestuurd. Hier zingen de kleinen: Sinte Maarten, wat
is het koud, Geef me een turrefie of een houi Ot een vulijs-vaatje Dan bin je m'n
bests maatje, Nooi in de mooi Hei in de Mei Vandaag u> 't Sinte Maarten lui morgen
Sinte Knik Wé zijn goede van haite En lusten graag een stuk. Te Nieuweschans in de
provincie Groningen l» «et aantal a ia giorno optocht makende kinderen Verbazend
groot. Men teit er soms meer dan 4<-0. O aar wordt langs de huizen het volgende
liedj«* ®Pgedreund: Kip, kap kögel Sunte Meerts-vögel Hier woont eene rieke man < Die
veul geven kan Veul kan hier geven, Lang zal bie leven 1 Kiek over diek, kiek over
dan. Daar komt een schip niet appel ac» Mit soeren, mit suiten, ie kennen dr nijt
legen muiten, Geef mie n appel of n peer, lk kom 't heus jaor mjt weer. leder kind
draagt dßarbij een flinken zak, waar ttties welkom is: appels, peren, n"teut> vijgen,
koenen, chocolaadjes, centen, enz. Aan t eind' Van den optocht gaat "t huiswaarts, en
is daar • g'oota smulpartij, wijl al dat verzameld» lekkers g'etig veroroerd wordt
iedereen is te dier plaat •e ingenomen, met dat kindei feest, en niemand lendt hen,
ont-eloond van de deur, al is de talnj-6chare nog zoo rumoerig- De inwoner» *an weten
U te verlialen, dat bij donkeren avond zoo n 400 kinderen sterke stoet met allerhande
lichtkleuren wei eens een fantasti clien aanbl.k biedt. De Nieuweschansars gaan
trotsci» hunne bt Martans-kinderbeweging. . üok 's Hertogenbosch doet aau de
volksgebrui op st. Maarten meè; daar wordt gezongen: koy dovi een priester J. Smedegedeeld.) Vandaag is 't Sinter Maarten. Morgen is t Sinteor Kruk, We komen met
goeie Mirten, We hadden zoo gare 'u »tuki "n Houtje of 'n lurrefke Sinter iviaitens
kurreike Üout, hout, turf en hout, Op S.nter Marlen is 't altijd koua. Op Sinter
Majten is 't koud. 't Soldaatje staat te beven, Is dat geen aaidig leveu, Dat 't
soldaatje staat te beve» Hout, bout, turf en hout Op Sint Marten is t altijd koud»
Dan gaan wij naar de buren Potjes en pannekes schuren. Knopen een vette dikke worsi
Hier hangt de (goeieo engel)- uJi de provincie Limburg zinspeelt men ©P •dijllemie
plaatsen op de armoede van ot» waa - •?«- want de leier kent zonder twijfel de
'eKe,"i®' die ons verhaalt, dat de H. Martinus, ho a » zelf ook mocht zijn, toch te
Amiens zijn alf doorsneed om de helft aan een verkleum euelaar te schenken. , .. ...
zingen de kinderen van het dorp Neeruter zij eenige dagen vóór St ..!aa' ten met hu
kl"ui wagen door het dorp trekken om allerhard fr«-ndstof voor het St Martensvuur te
gaan bede-2*iU "Sint Marte ie eino erm® nian, Dai steultj al waat ler kriege kan,
Gaiftj mich este bleeiftj get veux Sint Marte mót ein oarl" " twee zonderlinge
begrippen sdbuilen in dü «•dje. Vooreerst de minder vleiende eierensrfiap var> 41'«o
Weg te halen, en ten tweede slecht» één ftOJ" W bezitten. Men v et soms niet, waar de
kinderen de yertouidering der teksten en rijmen vandaan halen. baaj- ter plaatse is
't zaak het jonge volkje niet onverrichterzake van de deur te zenden door geen •nkej
soort brandstof af te siaan. W ant al welkom: hout turf, plank u, blokken, p^alen.
'•kkebossen stroo, slecht hooi, ekw®i eIV afbraak van hout, oude «nanden, •apotte
heggedoornen, heggeveegsel. en*, •öz. . Wie niets schenkt voor het vuur van Sint Mar
krijgt aan zijn deuV eenige e elkander uit voile borst opgedreund, de voigande
concert-aria; Girreglrregits geuftj neemes j Girregirregits geuftj neemes nits'
stoken op 11 November JoB, bijna door geheel Limburg plaats. En de kin
derbelangstelIng s overal y set5et dorp Neeritter betreft, daarover zegt mijn ou?.•
vriend Jacques Cuypers in de Maas^^h!S{ 179 het volgende: "tiagen te voren reeds
knaap gedroomd van eene lange en d kKe "mèt hiël veul benj- (benj - bandeij). Eene
Sint Maartens-fakke] moet lang en toen f*fvig zijn. Gaat ze krom doordat ze te zwak
ge- is, dan heet ze "ünjelaam (lendenlam) Kei eene "linjelame" fakkel zou geen jongen
t terrein van den brandstapel des avo',d®.d"' Jen verschijnen. Men zou hem uitlachen
De stroi - •akKt, wordt aan t groote vuur aangestoken ei. dra wandelen honderd
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fakkelaars naar alle ricn rond en loopen en zwaaien, dat de von en om de oor en
stuiven, en de jongenskraaien 4 u t van de pret. Is de fakkel eindelijk bijna
®Pgebrand, dan trachten de jongens de nog pranf«»de eindjes, de zoogenaamde Stumpkes
van Aderen wee te kapen doior ze al lo pmde met den ppunten stok, waaraan de fakke
«csiokcn he r . t» veroveren. Dit Raat echter niet gemakkelijk. De fakkel mag alleen
op eerlijke wijze worden ïekaapt. d.i. ze moet al aan den stok gorden gerezen, en de
kaper "^kt veen jonge , hebben* of "^e kan hij zeker zijn van die manoeuvre mis, dan
Kan 'J . y_ n *'jne tegenpartij een klap om de ooien wkrgn *<«- het nog brandende
eindje, en van fakkelen duurt gewoonlijk twee avonden. Vroeger was 't in deze plaats
een algemeen gebruik, ciat er op tijan dag ol liever op Sint Ai ar. lensavond in de
buizen pap gegeten werd, waarin rijkelijk boekweiten-meel-koek was gebrokt. Wij lezen
nog het volgende over het SinUMaartensieest in Limburg bij Welters: Te Maastricht
weid weleer het Sint Martens vuur zeer luidrucht g gevierd met gruote dingen en
springen en een goeden Sint Maartens- Jronk erbij. De Kegeering verbood het feest
alle jaren, maar tevergeefs, in 1540 nad een nevig iproer in de stad plaats. (In eene
oude chroniek lezen wij, dat bij dit oproer in diverse straten . ongersuije-,
Lenculen-, St. Pietw-, Heistraat bloedige vechtpartijen plaats vonden) waar ,ij de
heer van Hamal en de burgemeester Pr«jnt vermoord werden. Nu bedachten de heeren der
nagistraat een huismiddeltje om ineens die ge vaarlijke St. Maartensvuren stop te
zetten. Zij ordonneerden tot boete voor de euveldaden d* r Maastrichtenaren, dat zij
jaarlijks, des avonds vóór öt. Merten groote v ujyu op &iraten en pjti uen moesten
aansteken. "Daar bedanken wij voor" zeiden de burgers, dat doen wij nooit", sedert
den tijd branden te Maastricht geen Sint ilartensvuren meer. , Te lioermond en Venlo
wordt in de huizen over m om kaarsjes gesprongen en koek met melk gebeten. Daarojj
zingt men te Venloo: Sinter Mertes veugelke Mit det roëd keugelke (kuifje) Wit 'det
blauw stertje hoepsa sinter Alerte." Een persoon, St Marten voorstellende, werpt in
huis appelen, noten, amandelen, kastanjes ondei de dansende k nderen te grabbel. Eens
ontmoetten twee Venlonaren elkaar in verre gewesten, loen de een en de ander zich
uitgaf voor 'n Venioo's burger, diende hun het bovenstaande Sini Vlartensrefrein tot
legitimatie, daar de eerste de iwee beginnende, en de laatste de twee volgeuue verzen
van het l.edje opzeide. Vroeger zongtD Jaar de bedelaar# tanga de deuren het volgende
liedje: Vandaag is 't Sinter Merto, , Marge aaijer Krukke, wèj sommen oet gooier
herte, En hadde ger ei stukske; Ein bultje of ein turike in Siutei' Meites kurfke.
Holt, holt, turf of holt Des winters is bet kold. Het volgende lied schijnt een
antwoord op l.et maar heeft eeue andere melodie: Sinter Merten is zoet kald, Gèf hum
em bultje of wat hol^ Laat um zich dojaan wei me, Mit de blanke erine, Gef wat, halt
wat Tegen 't joar alweer wat Te Venloo trekken de knapen al zingende langs Je
straten, u aarbij dragen zij op 6tokken uitgeuolde pompoenen, waarin allerhande
ilguien. zijn gesneden, met brandende kaarsjes ook. wel Clü ueesche en geimprov
Keerde lampion Te W eert en Honsci zingt men: Sint Merten Is eve brave man, Dè nunitj
al waat hó kriege kan, Streu, hout en terf, (•* turf) Mit en dikke korengerf En én
krik l— takkebns) van rummels (— dikk» knuppels dik,} Bedtnktj Stat Merten, brave
inacU AU tiet gekrik hètj Weit ig det ig ein fakke] hub, 1 Vuuike m"t) gaon b ranja,
Hoe populair onze beschreven heilige tn Lim burg eteeds « geweest, blijkt uit het
feit, dat tn ons klein bisdom niet minder dan (thans misschien wel meer) oude
parochiekerken, nl. Beegaen, bee.v, Borgharen, llorn, Ureust, Gennep, Geul,
Gronsveld, Holtum, lloutheni, St Gerlach llorn, Itteren, Linne, Neer, Stein, Tegelen,
Urmond, Venloo, Vijlen, Vlodrop, Weert en v\ ïjk- Maastricht onder het patronaat van
den 11. Martnus staan. En in andere bisdommen is <int gaval nog veel grooter. Deze
kerken zijn alle, op iwee na, aan beide oevers der M«aa gelegen. De lieer Habets
meende, dat dit met voorbedachtheid is geschied, omdat de macht van over het water te
gebieden aan dezen heilige algemeen wordt toegekend. Ook vele zuivelfabrieken in deze
streken, o.m t« Weert, Vlodrop. Eysden, Neer, Beek (L.) Venio, Cuyck kozan hem tot
beschermheilige van hun oedrijf. Wij herinneren ons ten slotte zijn naam als
«eerprofeet van 't vorig jaar. "Een donkere St. Marten, een lichte Kerstmis", en
..Wolken met St Marten geven onbestendigen winter aan."' Heide oude boerenspreek
woorden hebben ditmaal vaarheid gesproken.
23 februari 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLI.
Sinterklaas! Ja, wit is over hem al niet geschreven, en wie onder de intellectuseien
zou nooit over heM iets gelezen hebben? Zouden we hem misech.en n.et den meest
populaire mogen noemen van alle Heiligen in ons noomsche Vaderland? Maar we zouden
hier eens nagaan, of ook hij dienst heeft geciaan als openbare reclame? En dan
begonnen wij met te zeggen, da* hij voornamelijk mtb.ng en ook nog wei uithangt aan
koekenbakkers — en speelgoedwinkels, maar ook kwam hij als <zoodan.g voor aan
winkels, waar wej andere waren werden verkocht, als "die winkels waar kinderartikelen
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veilden. Wij merkten hem echter ook al in ons gewest op boven herbergen, getuige o.m.
een café in 't St. Nicolaasstraa.je te Roermond. Ook de herberg heet er nog altijd:
"In 't S.nterkleuske". Van winkels gesp.oken met kinderartikelen, bestond er vroeger
te Dordrecht een winkelzaak, oie boven hare luifel St. Nicoiaas had laten schilderen
met het volgende onderschrift: "Hier in de Bisschop Sinter Niklaas, Hij waa wel goet,
maar geenszins dwaas. Hij toonde weldadigheid aan jongen en [ouwen. Daarom maakt men
hier kapers en mutsen [voor kinderen en vrouwen." Dat hij door het volk wel uens als
"Zwarte Klaas" is betiteld, heeft het feit bewezen, dat in vroegere j iren bu.ten de
Raampoort te Amsterdc . een "Sinterklaasje" heeft uitgehangen naar we"-, beeld een
'dwarspad bij die straat door t volk "het pad van Zwarte Kiaas" werd genoemd. En als
v'i onj niet vergissen, wordt dit te Amsterdam nóg aldus gebeeien. Tot zoover een
paar uithangborden. Nochtans hadden de hoeg Heeren van den ge Tech a in Neerlands
Hoofdstad in de 17e "euw i/t' wijze eener "keuze" aan onze populaij'en volksheilige
gewoo.i weg den oorlog verklaard met te "ordonneeren", dat "tut voorkomminghe van
alle disordren en omme de jeught de superstitiën en de fabulen van het Pausdom uit
het hoofd te brengen," voortaan het Sinterklaas feest op 6 December niet meer mocht
plaats hebben. Maar de wijzen van "de pruiken" destijds hebben toch niet kunnen
beletten, dat d.t gezellige kinderfeest, op den naamsdag des heiligen door ons
geheele vadeiland spontaan wordt gevierd niet alleen, maar zich nog steeds van
geslacht tot gsslacht voortplant. En moge ook al eens in jaren van rampspoed en
malaise wat mmder glans over het feest leggen (wij zagen zelfs verleden jaar dat op
vele plaatsen de geschenkjes maar uiterst "pover" waren, o.i. zal ör nooit een njd
aanbreken, w%arin het geheel en al wordt nagelaten. e , Zoo heeft dan Sinterklaas ten
slotte eene plaats In hoofd, hart en geheugen behouden, en de brave bisschop, wiens
beeltenis nog ieder jaar ons voor den geest treedt, als uit de nevelen van een lang
verleden, (o zeker, hij, de "goed heilig man) blijit voor ons allen de liefelijkste
idylle onzer kindsheid. Hij is nu waarlijk ©en neiltge, die algemeen is ingeburgerd,
ja als 't ware tot he" gezin behoort. Sinterklaas (eigenlijk Sint-her-Claes of heijge
heer Claesj was eens msschop van Myra, eene zee stad in Lydië. Hij was een tijdgenoot
van Constantijn, en stierf in üx7. Zijn stoifelijk overschot werd begraven in de kerk
van den H. Stephanus in Apul.ë. Naar verluid der historie hebb-n pelsche kooplieden
zijn gebeente naar voornoemde kerk overgebracht uit een klooster op den Sion* berg
kort bij Myra. Dit moet gebeurd zijn in 1037. Daar de legende ons verhaalt, dat
gedurende langen tijd olie uit zijn gebeente ia gevloeid, die groote geneeskracht
bevatte, zoo veronderstelt men, dat de kooplieden uit isapels vournoeiuueij roof uit
w.nst- of geldbejag hebben uitgevoerd. Daarom zal 't wel eene onwaarheid z'in, wat de
OosUFrieschê kinderen zingen over Sinterklaas, ni. "Hee ligt in de kark van Hoornen
inei skUv be.de beentjes bloot." De Heilige Sint wordt ons voorgesteld als eene
groote, krachtige figuur, meestal te paard met een bisschopsstaf in de hand, een
mijter op het hoofd, met wijden mantel om de breede schouders. Het paard (schimmel)
is voor Sinterklaas onmisbaar op zijne verre tochten, immers hij komt uu ver-affe
gewesten, uit het land van Hcnt en zonneschijf vanwaar hij appelen, noten en
kastanjes meebrengt. Al wat ds heilige man voor ons meebrengt, wordt sinds de oud&.e
tijden in versch.llende rijmpjes vastgelegd. En al had men ook al hier en daar, o.m.
ook in Emden (Emuen in Oost-Fries land (Duitschland) in 1067 veiboUsbepalingen hier
tegen ingebracht, toch bieven de kleinen naar hartelust zingen: "Sünderklaas, dat is
een Edelmann, Een Edelmann is hee, Hee het een lirook van Krinten an, Een Rock van
R.esbree, , Sien Oogjes sünt Rosienkes, Sien Haar is van Söthoh, Sien Lippen sünt van
sükkergood, Sien Wangen sünt van Gold-" Ook te Dordrecht werd in 1657 dit feest door
het beerschend strenge Calvinisme als bljgeloovig geweerd. Eveneens in Delft waar in
16CO verboden werd op 5 December op 't Marktveld kramen of tenten op te slaan "in
welcke craemen vercofte worden verscheyden goederen, die men 'den cleynen kinderen
dyets (=wijs) macht dat denzelven Jijcolaes heniuyden geelt, twelek een saecke is
nijet ulleen strijdend ende teghens alle goede ordre in de politijc, maar ook de
luyden afleidende van de waere godesdijenst ende streokende toi waengelyof,
superstitie en de afgoderije." Zeer eigenaardig is de viering van het St. Nico- op
het eiland Texel. Daar maakt men reeds lang vóór 6 December de toebereidselen voor
dat feest. Is e.ndelijk de dag aangebroken, waarop men den goeden Sint herdenkt, dan
komt eerst aan het l.chi, waarmêe men zich zoo lang te voren bezig hield, want alles
wordt tot dien tijd met zorg geheim gehouden. Des morgens hoort men dan overal een
oorverdoovend geraas en getoeter. De jonger s blazen op groo.e hooren3, die daar
bijna in elk huisgez n aanwezig zijn, en alleen op dezen dag te voorschijn worden
gehaald, s Middags om twee uur vertoonen zich op de straten de eerste
"Sinterklaasjes." , , . 't Zijn kinderen mi t een masker voor 't gelaat en in een
vreemd, potsierlijk costuum gekleed. Aan enkele pakjes is veel zorg besteed, en
sommige kleuters zien er dan ook allei aardigst uit. Zoodra het donker begint te
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worden zijn de kleine gemaskerden verdwenen, en komt de tijd voor de
"Straatvegers." . Dat zijn groote, opgeschoten jongens in vreemdsoortig, maar meestal
mmder costuum, met eene ketting aan een der en een bezem in de hand, hollende door de
straten, «n alle kinderen wegjagende, die zij op h«n wilden loop ontmoeten. En 's
avonds verschijnen e "de volwassenen in hun Slnterklaaspak, an •" * I het eene
volslagen maskerade. Allen hebben ïieh onkenbaar gemaakt, en wenschen niei.s l.ever
dan ook onbekend te blijven. Gewoonlijk vereenigen zich de vermomden tot groep>es,
die 't best Zijn te vergelijken bij een ker nijstroep. Door 't zingen van allerhande
liedjes of t bespelen van allerliand vornijge instrumenten trachten zij de aandacht
te trekken van de mas:a in de straten aanwezig zijnde wandelaars. Soms voeren zij een
tentje mee, waarin de passant\n, vaak tegen hun w.l, worden binnengetrokken, om er de
kunsten van .een goochelaar, bui kspreker cl waarzegster te bewonderen. Het geheurt
s.ms, darf uitstekend nagebootste apen, olifanten en beren door de gemaskerden worden
vo. rtgel. id. Omstreeks elf uur verdwijnt de wondere troep uit de straten, om het
ïèest in ue heibergen veo.i te zetten. Voor de kinderen bestaat dan de geheele pret
in het kijken naar de gemaskerden. Dan volgenden morgen eerst, daar de "zoekertjesdcg
' ge naamd vinden de kinderen hunne £ nter.ilaas-gaschenken, die hier en daar werden
verstopt. ue gewoonte om zich met het Unt iM-eolaas<eest te maskeeren, bestaat ook te
Hellevoetsluis, gelegen op een der Z -Hollandsche eilanden. Maar ook te Assen
bevonden wij ons vOór vele jaren toevallig tijdens het St. Nicolaasfeest. Hei was op
5 December, en bij het duister wo; den zagen wij plotseling verwonderd op, toen daar
eenige jongelingen, en later cp den avond ook verschillende mannen, met een masker
voor 't gezicht door de straten liepen. Allen waren in 't wit wakleed en mat een stek
gewapend. Zij Hokken huis voor hu.B binnen om op die manier eeniye etuk jes geld of
ook al allerhande consumptie-warcn " schonken te krijgen. Het leek ons inderdaad eene
verkapte bedelpartij, die daar oogluikend werd toegelaten. " (Wordt voortgezet.) .
P.S. Jammer te laat voor ons vorig nummer, ontvingen wij week uit Geulle de volgende
mededeeling: "In ons dorp is *t gebruikelijk, dat 's avonds vóór St. Maartens\de
schooljeugd, voorafgegaan door een tioep opgesrhoten Jongens, langs de hui zen
inzameling houdt van stroo cn takkebossen. leder gehucht, een eigen groep vormend,
want zoovele gehuchten, zoovele Sint Maartens-vu'en. Aan ieder huis wordt geroepen:
St. Meertens met de kale knp Legt r'roo en b'vjt op Legt geer oucli get op 't St.
Meertens-vuur. Als de gift meevalt, betuigen ze hunnen dank aan de vrouw des huizes,
door zeo hard m. gelijk te roepen: Hie woont ei good wfef! God verleent heur "t
hemelriekl Waar ze echter aan doovemans-ooren hebben geroepen, wenschen ze niet veel
goeds, zooals blijkt uit bijgaand liedje: Hie woont ei kwaod wief! God verleent heur
de prattelsch....! Als ze zoo aan alle huizen zijn geweesf, wordt 't verzamelde naar
eene bepaalde plek gebrecht op kruiwagens, alwaar nat bekende bt. M. vuur wordt
ontstoken.
1 maart 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLII.
Thans een en ander over den kinder-Sint in Limburg. In de omstreken van Roermond en
Venlo hoort men nog wel eens over den zieken voet van Sinterklaas rijmen, bijv.
Sinterklaos zie paerdje (ook al: perd.) Det hait (of hêt) 'ne kwaoje voot, En es veer
(of wie) d&o veur bèje, Dan waird (of wuurd) dai ouoh [of ouk) [weer good. Maar de
schimmel van den heilige heeft dan ook heel wat af te leggen, in de naieve fantasie
van het kind. Denken we maar eerst eens aan zijn verre reizen, dan aan die reuzensprongen van schoorsteen van dak op dak, somwijlen door de pijp van den hoogen
«boorsteen naar beneden, naar binnen, om al die pakjes lekkers enz. in de
verschillende huizen te krijgen. Een ware krachttoer! Toegerust met deze niet weg ie
cijferen wetenschap, beter geloof wordt door de kleinere kleuters onder dien
schoorsteen mandje, korfje, klomp. schoen; pantoffel of eetbord gezet, gevuld met
haver, brood, wortelen of hooi, alles: "veur Sinterklaos zie paird." Onder dat
plaatsen dezer leege fusten van diverse pluimage hoort men nog wel «ens zingen -van:
"Sinterklaasje, bisschop, i'et uw hooge muts op, • Trek uw besten tabberd aan,, Rijd
ermëe naar Amsterdam, Van Amsterdam naar Spanje, Appeltjes van Oranje!" (In
Vlaanderen hoorden we vroeger voor Oranjeappel een? singen: • ,Qra appe-kes van Condé
Breng er mij een g'heel schootjen mee,") Met eenige kleine variaties zijn echter
hiervan wel een twintigtal rijmen uit verschillende streken des lands bij elkaar te
brengen. Zelfs zijn er plaatsen, waar men een bekend vers van den dich- Heije zingt:
"Ziet, de maan schijnt door de booraen, Xa.,kei s, staakt qw wild >— 't Heerlijk
avondje is Het avondje van Sint Niklaas." De "heilige Man" rijdt rond met zija
knecht, die bijna overal de Zwarte Piet of Pieterman v/ordt genoemd, die ook meestal
wegéns eeho roe. de bij zich 'draagt.. Om het nederdalen van den Sint door de lange
schoorsteenpijp gemakkelijk te maken, teekenen de kinderen met wit krijt eene ladder
#244

285

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

18375

18380

18385

18390

18395

18400

18405

18410

18415

18420

18425

18430

18435

in den vuurhaard. (Dtze is op 't platteland doorgaans zwart geteerd.^Dit gebeurt
vooral nog veel in den westelijken hoek van Limburg, waar de kinderen des avonds
gezamenlijk het volgende liedje dreunen vóór zij ter ruste gaan: SinterkUos Goots
heilig man, (Goots-Gods) Puit ziene beste tabbeit aan, Rietjer mèt nèo Spaaaje
(Rietjer-=rijdt hit) K'ppeikès van Oraanje, Neutjes varf besjèots _ ... . (basj
aote^nootmuskaat) Oeuftj ai mèt in de straote Gailtj de klein kinjerkes wat En de gxoete eino sjöp onger 't gat (sjöp^schop.) Meer noordwaarts in Limburg hoorde ik wel
eens het volgende rijmpje: Sinterklaas rom, bom, bont, Smiet wat in die regenton.
Smiet wat in de ijuzer, Appeie, pérs en muzer. Wij willen onae bijdrage over dezen
gevïerden leijigft besluiten met het aanhalen vau eenige mooie legenden en andere
volksverhalen. De heilige had eens een storm voorspeld. Deze kwam ook op, doch de
machtige Sint bracht de woedende zee tot bedaren door zijn vurig gebed. Uit
erkentelijkheid voor deze daad hebben ue zeelieden hem overal gekozen tot
schutspatroon, ovenais er in veie zee- en havensteden ter zijner eere kapellen en
kerken werden gesticht, waarin de zeevaarders hem in noodweer Zulks, geschiedde o.m.
te Kampen, Stavoren, Amsterdam, in die kapeilen werden Kapstokken aangebracht, waar
aan het scheepsvolk, zoodra men van de verre reis terugkwam, de nog vochtige
kleederen hmg als een üanüolfer voor hun gelukkige terugkomst. Wij lazen, dat. dit
gebruik reeds in overoude tijden in zwang was. In onze jongelingsjaren kregen wij ter
school vrij spelen op sinteiKlaasdag, ten teeken van vereering van den heilige als
kindervriend. Dit is bijna nog overal in zwang, d.w.z. vóórmiddags an 6 December. Dat
moet echter reeds lang voor dien tijd nog meer feestelijk zijn toegegaan, getuige
eene retsening te van :t jaar 1360, waarop te lezen staat: "Op St Her Nyclaes dach 1.
C. aen die eohoeiers voor het verlof." De kinderen kregen dus daar nog een extratje
als buitenkans- Er zijn er, die de eigenschap van kindervriend 'n verband brengen met
de legende, die verhaalt van drie verdwaalde kinderen, die bij een slager om
nachtverblijf kwamen aanklopppen, maar integendeel door den onmenschelijken wreedaard
weiden geslacht ingezouten- Kort daarna zou de heiliga Sinterklaas aan hetzelfde huis
om en«ierdak gevraagd hebben, wat hem aangeboden werd, terwijl hem bovendien eene
boterham met vleesch werd gepresenteerd. Sinterklaas gaf bij dat aanbod te kennen,
dat hij dan den voorkeur gaf aan eene boterham met het gezouten vleesch, flat men in
den kelder in eene kuip bewaarde. Op dit woord wilde de slager er van door gaan, doch
de heilige, een sterk figuur hield hem tegen, en bracht hem tot bekentenis en
boetedoening. Daarop legde hij zegenend den vinger op de aangewezen vieeschkuip en
deed de drie kinderen herleven. Een andere legende vertelt van drie kinderen, die
door honger gedreven, mosselen gingen zoekan, doch zich te ver in zee waagden.
Sinterklaas redde hen echter van een wissen dood. Niet alleen was de goede Sint
steeds de vriend aller kinderen en zeelieden, maar ook is bij de beschermeiliga der
jonkvrouwen. Deze eer is hem te beurt gevallen naaj- aanleiding der Legende, dat de
bisschop eens dochters van een armen bewaaad had voor 't dreigend gevaar van
onzedigheid, om. dat zij anders niet wisten hoe aan kleeren te komen voor heur
aanstaand huwelijk. Drie avonden achter elkaar wierp Sinterklaas eenige waardevolle
geldstukken* door 't naam naar binnen. De huwelijken konden nu op eerlijke en brave
wijze gesloten worden. De. ondeugende volksfantasie in Zuid-Limburg verzon uit deze
legende weer eene hatelijkheid aan t adres der ongehuwde meisjes. Vroeger ni. was 't
te Maastricht gebruikelijk (en dat moest aJs eene beleediging dienen) om op St.
N'iklaasdag 'n a,angekleeden haring te zenden, aan jongedochters die op St. Anna's
bankje (St. Anna's ."Sjaipke") zaten. Uit den geldworp van Sinterklaas leidt meu af ]
het toewerpen door raam of deur van Sinterklaasappels, perec, noten, peperkoekjes,
bank<»tkóekj»j Sinaasappe'en suikei-goed enz. De traditioneeie: ïlomp, schoen, laars,
bord of schotel op Sinterklaasavond (d.i. 5 December) danken hun oorsprong aan 't
verhaal, dat de wandelende bisrschop in zekeren nacht bij dien armen man eene oeurs
vol geld door 't geopende raam naar binnen wierp, die preciess in een voor 't bed s
taanden schoen zou terecht gekomen zijn- Want dit bewuste klomp- of schoenzetten was
al in de lSe eeuw in gebruik. Immers "Bredero's Moortje? zegt 't ons ah "Asset Sinter
Claes was, so sette men seun tot jouwent de schoen. Wat pleger jou (ooer, Griet Jans,
daer oen hiele hoop goet in te doen, Hiele peper-huy;.iens met Suytker-erreten." Gaan
we nu ten slotte na, hoe de oude bisschop ijch -alom vrienden kweekte onder armen,
kinderen, zeelieden, jonge dochters, dus zich een viervoudig patronaat daardoor
Verwierf onder al deze menschen met hun grooten aanhang, is 't dan wel la
verwonderen, waarom de Sinterklaasdag van af de vroegste eeuwen de algemeene
sympathie wegdroeg, en zoodoende ieder jaar op nieuw blijdschap en ge'uk bracht in
zoo menig hart en huisgezin? Nog willen we vermelden, dat in vroeger jaren de
zeelieden zoo vast geloofden aan de macht van dezen bisschop dat zij zoogenaamde St.
Nicolaasbroodjés lieten bakken, en wijden, om ze bij storm op zee in de golven te
werpen ter Le daring van den gevaarlijken watervloed. Men moge ten slotte welke
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verklaring oqk ge-' ven aan 't ontstaan van dit intieme feest — waarover trouwens al
zóóveel pennen in beweging zijn geweest — zeker is het; dat deze gezellige, heerlijke
avond nooit zal verdwijnen. En maar wat goed ook: , De heilige sint is en blijft voor
de kleinere hope des vaderlands beiooner der deugd en straffer van kwaad, waarin op
zich zelf al aene heel mooie moraal ligt opgesloten- Voor groote kinderen mag hij
heeten de "postillon _d'amour," die aanhankelijkheid, ouder- en familieachting, of
liefdesverklaringen overbrengt in den vorm van harten, koekjes, suikergoed, enz. De
goede Sint blijft gelukkig de populaire en beminde heilige, en klein en groot, jong
en oud, rijk en arm, zouden hem .voor geen geld ter wereld willen missen. Maar niet
alleen zijne populariteit, zijne kinderliefde hadden wij bij dit opstel in 't oog, er
is nog iets anders, iets nobels, dat wij van ijem hebben geleerd, nl. eene kostbare
deugd; mogen velen, ook nu nog, of beter vooral nu, de voetstappen van Myria's
bisschop drukken, om zich ook eens op weg te begeven naar de schamele woning van zoo
menige arme moeder of zoo menigen zwaar beproefden vader van een talrijk, soms
smachtend kroost.
P S. De Heer F. Derrez—Fleischeuer ie Sittard deelt ons hieromtrent nog mede: Hier
bestaat nog een café, waarboven "Sinterklaas met de kinderlies in de kuip hangt. Het
beeld schijnt heel oud te zijn, daar, volgens D., herhaalde malen geld ervoor werd
geboden anticj.'s. Vóór 70 jaren heette het daar: "In Sinter Kleuske bie Sprunk." Het
bedoelde café wordt nu geëxpl. door den Heer Jan van Neer."
8 maart 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLIII.
Vóór nog niet zoovele jaren passeerden wij te Maastricht de St. Pieter s.raai en
zagen daar een beeld op den hoek dier straat, dat in de rechterhand 'n sleutel
vasthield, in de linkerhand een boek vertoonde. Er onder stond geschreven "In Sinte
Peeter 1714." We constateerden, dat het eene voorstelling hier gold van den H.
Petrus. Toen we daarna eene verzameling maakten in onze aanteekening, op onze reizen
gedaan, konden we ons nog o.m. herinneren, dat wij te Amsterdam in de Visschersstraat
een Sint Pieter hadden gezien, die met zijn linkerhand den ki p van ten grooten visch
vasthield, en met zijne rechterhand een grooten sleutel in de hoogte stak. Datzelfde
beeld hadden we ook eens opgeteekend te Delftshaven in de provincie Zuid-Holland.
Maar ook hebben wij den H. Petrus nog ergens gezien als een grijsaard met
eerbiedwaardig kaal hoofd, twee sleutels in de rechterhand, een van goud en een van
zilver, en in de linkerhand een soort bisschopsstaf. Waar hij een visch vasthoudt,
fungeert hij gewoonlijk als patroon der tiet zal dus gemakkelijk te begrijpen zijn,
dat door geheel Nederland men vele beelden van den heilige zal vertoond hebben als
uithangteeken, en er zullen er nog wel veel bestaan. Als patroon der visschers hebben
wij hem ook meermalen opgemerkt t» Antwerpen, in de buurt St. Pecersvliet, Maar -oat
ook andere verkoophuizen hem uithingen, blijkt nog niet de volgende voorbeelden: In
Sinte Pieter, den visser des Heeren, Verkoopt men allerhande gemaakte kleeren, of bij
een houtkoopman, waar geschreven stond: Sint Pieter was een visscher: laat het U
[niet vervelen, Hier verkoopt men planken en detlen. Met zijn kameraad St. Paulus
hingen deze twee vornaaxnste apostelen ook wel eens samen uit. Petrus droeg dan de
sleutels, Paulus \ zwaard. Het is al lang geleden, dat wij te Amsterdam Peter en
Paulus op den Haarlemmei dijk ( tVerlengde van de Nieuwendijk) hebben gezien. De naam
van den H. Petrus en zijn laamsdig op 29 Juni hebben bij 't volk ook aanleiding g
goven tot bijgelovige opvattingen. Zoo mi enen vale menschen in De Kempen, dat het de
voorbode is van erg slecht weer, als op St. Petrusdag de haan kraait.. Maar ook
rneenen zij d|iar dat deze dag een gunstige dag is om eieren te laten uitbroeden. Is
het mooi en zacht weer op St- Petrus en Paulusdag, dan zal het geheel volgend jaar
gunstig weer blijven. Is er echter op dien dag veel wina, dan staat er nog heftige
storm te wachten. Een eigenaardig feest moesten wij eens te Hekeigem, eenige uren
achter Brussel, op St. Peter 'en Paulusdag zien. Daar trokken de jonge meisjes
strootje om eene koningin te kiezen- Wie het langste spier trok, werd als koningin
uitgeroepen, eu Kreeg een "rozenhoed." Die op haar volgde, d.w.z. die na haar het
langste stroetje te b"u't viel, 'was -de tweede koningin, en ontving eene
»>roz«nkroon". Beide gelukkigen hadden hfct recht een tijdelijken echtgenoot uit te
kiezen, die op dien dag met haar het koningschap, respect, het onderkoningschap
deelt. Dat ook eenige bedrijven den H. Petrus gaarne onüer hunne beschermheiligen
tellen bewijzen d-i uitstaande beelden van'hom voor de Zuiveliabrieken te json (N.Br.
en te Ruggel en Ke»scl in Lijn burg. Maar ook hoeveel Gilden heeten niet naar hem?
Wij willen dezen Apostel en Volksheilige nog even bedenken met een legende en eene
sage, die o.i. wel de moeite waard zijn te vermelden; Jezus, eens mèt Zijne
discipelen, langs den weg gaande, zag een hoefijzer liggen, en verzacht Petrus het op
te rapen. Maar deze doet of hij niet hoort wat zijn Meester zegt, waarop Jezus zelf
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het hoefijzer opneemt. In ue stad genomen, verkoopt Jezus het ijzer voor drie
penningen en koopt er op de markt een handvol kersen voor. SLaks wordt de stad weer
veriaten, en de weg voert door een uitgestrekt veld, waar boom noen huis stond en
waar ue zon fel brandüe. Wat zou Petrus voor een dronk water hebben willen geven tot
lessching van zijn doirst, % • Jezus laat ongemerkt eene kers vallen, welke door den
discipel haaajg wordt opgeraapt, en genutigd. Straks een tweede en een derde, en nog
een, en nog een, en teUens bukt zich Petzus even haastig om de 'dorst-lesschende
vrucht, te grijpen. Dan spreekt de Meester aldus: "Pet-ius, hoe vaak hebt gij nu
reeds moeten bukken naar de kersen, omdat gij niet. éénmaal bukken wildet voor het
hoeïijzer/ Leer dus voortaan de waaide ook van het kleipe kennen." De volgende sage
teeken'den wij eens in de Belgische Kempen op: Te midden van het dorp Ruriïpst ligt
een groot® markt, waaronder, volgens eene ove.-oude overlevering, een gouden Sint
Pieter verborgen z t Dit w'onderbeeld (hoe het daar ter plaatse gekomen is, vermeldt
de sage met) staat in een kelder, waarheen een onde-aardsche gang leidt. Deze gang
begint in de schuur, die op den hoek van de markt staat. De Sint Pieter is voor den
gewo nen sterveling ongenaakbaar, want, op menige pas sen afstand van 'den kelder
ligt een vi eeseijjke draak, die niemand doorlaat. Vóór vele, zéér vele jaren leefde
er in 't 'do;p een groote heer, die een zeer slecht leven leidde, en met God en gebod
den spot dreef. Zoo lachte hij ook steeds met den gouden Sint Pieter en met r?"
ve'vaarlijken draai, die de waqht voor hem iü> m i booze heer had ten knecht, die
mogedr.rn was dan ze,f- ledereen in het \k nioi !' wdat hij met den duivel omging.
irnó ht r, tpL daar eens utthal-n," zei deze Best dvag' "of ik veili?s zkL" aas- Doe
dat. Lukt het niet, dan haal ik hem eruit!" hernam hü ai vlottende. De knecht begaf
zich daarop onder in den onderaardschen gang, maar... is nooit wedergekeerd. Zijn
meeste , ongerust over zijn lang wegblijven, ging op zijne beurt den diepen gan* t
*nen om te zoeken, doch ook hij verscheen niet meer- En de sage voegt er bij. dat
beiden od Sint Petrus' bevel door den 'draak verslonden werden, want: "Gods macht
gaat boven 's duivels kracht. -Ten slotte over een eigenaardig feest op vreemden
datum, en toch Sint Pieter genéete'n.. Voor ongeveer 25 jaren geleden bevonden we ons
op den 22 Februari te Grouw in d« próvihcie Friesland. Men vierde daar dien' dag een
-eest, geheel in den trant, zooals bij ons de St. Nicolaas, maai- men noemde het _
St- Pieter. >n oorspror.j kon men ons daar niet verbale.De 'en beweerde, dait het
zijn ontstaan ta d nken had aan den H. Petrus, aan- wkn. de kerk te Grouw vóór de
hervoimfog gewijd *vas. Een ander oordeelde het feest van veel oudeTen datum. Niemard wiet 't echter, secuur.
Het Sint Pietersfeest te Grouw en St. Nicolaas in andere plaatsen kan men alzoo zusje
en broertj >. heeten. Omdat deze feestdag zich echter alleen lot Grouw bepaalt, kan
het op dien dag dan ook ontzettend druk zijn. Zelfs van bu.ten bezoekt men dien dag
den St. Pieter te Grouw. De schooljeugd hield er dien dag opto hten langs de straat,
gewapend met zware kettingen, die al rinkelend over de s;eenen gesleept worden.
Lustige liedjes, meestal in 'f Friesch, werden er gezongen-en aan jool en pret was er
geen gebrek. In de herbergen werd des avonds muziek gemaakt, gezongen en gedanst. (We
hebben t zangwijze letterlijk overgeschreven.) «.Daar ken men dounsje, wijt je? Daar
ken men patje, wijtje? Daar het ien minsse it rom.'*. Dat de koek- en banketbakkers
het dien tijd druk hebben, ligt voor de hand. De atten'ies, de de ingezetenen ter
gelegenheid van S.. Nicolaas uit den vreemde ontvangen, moeten met St. Fieter
beantwoord worden in den voini van aijerl i gebak, dat de bakkers te Grouw maar
alleen moe ten bakken. Deze kunnen dus dan — hoe vreemd het ' ok tamken mogen in de
dagen van St. Pieter uitroepen: "Zonder concurrentiel" Dat zij den Heilige in eere
houden valt licht te begrijpen. De bakkers kennen, als Grouwsters, de zwakke zijde
der ingezetenen, en op de Oranje- en andere koeken, op de zakjes der bakkers, waarin
de lekkernij is afgewogen, leest men versjes in "Frysce tael", gewijd aan den
heiligen Petrus, die talkenjare getrouw terugkeert, en ten slotte daar alleen
wellicht geheel "forfrysce en Grouwster" wordt. Zóó bijzonder geeft zich onze
Limburger niet eens aan den. waren Sint Pieter op 29 Juni. Als wij vermeld hebben,
dat het in hoofdzaak op a dorpen de dag der Schuttersfeesten is, tn dat Dij zacht,
weer de Katholieke geloovigen (en dat wel, gelooven wij van af de oudste tijden) op
St Petrus en Paulus er op uit trekken, gewapfiju nu» vischnet en "vèsch-viem", met
een vol vertrouw-en op eene rijke, door de Sinten gezegende vangst, dan gelooven wij
de meest belangrijke gebeurtenissen op dien dag in Limburg te hebban medegedeeld.
15 maart 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLIV.
Onze Limburgsche hoofdstad heeft ons vaak re den gegeven tot het zóemen naar
eigenaaruighe. den op volkskundig gebied. Zoo ook ttfct onderwerp "uitnangteuiens'
heeft in Maastricht Tie plaats van luooie, uitgemeide grondstof. Er lag vóór eenige
jaren ge.eden hestaat het nog) in ue uruaselsche sUaai een vooimalig gijueuuis. De
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gevel van dat huis droeg ais uiuio.ugiee&.eij het neoiU van "ül. Liuijuitó die er de
e>chu.s- of gijdepatroon" was der tuiniers of hoveniers. Als symbolen uroeg deze
heilige een snoeimes en er stond naast nem eene tuu"9chop oi spatie. Maar ook vindt
men z-jn hee.d nog wel omringd van wijm anken mei voile trossen druiven, *vt®- haJve
hij de patroon, in de wijnbergstreken, van de wyijüoopers en wijngaardeniers is. Als
zoo dan.g s.aai nij hier en uaar neg ooven een wijngaai u^mers-paiJiuis. In dit
veinunü willen wy den lezers iets over der heilige varualen, wat wij op onze reis,
door DultSeijland mochten opteekenen, en wel te Neurenberg. in de streken waar aiüaar
de wiJiSiouw wordt geureven, speelt de Su Urbanus-dag bij den ianuman eene voorname
rol, zoo ongeveer als dit het gaval is met de smten Pankratius en Servatius in de
echte ooerendisincten. Zelden laten deze twee heiligen hunne oayen vootbijgaan zonüer
nunne nukken even te toonen. d.w.z. zonderden landman 'n paar fel kouy'e nacl-ten met
'n portee uaciHvurst op zijn dak te schuiven, die n • de jonge planten en mcn.ge
boombloei veei schade doen. (Jok de heil.ge urbanus maakt het, tot groot leedwezen
der wijngaai deniers, niet i..!n-der ongunstig, daar hij hei zecht uitioopen en
bladeren krijgen van den wijnstok eveneens ver hindert. Daarom weid ueze, aan oen
heilige vroet ger gewijaen oag door pompeuze optochten gevierd om den heilige gunstig
te stemmen, i-aiei Werden deze ommegangen opgeheve.j. Zcoals men ons verhaaJde, werd
er bij die gelegenhe d, als *t helder en drcog w«er was, druk naai- de di aa*- hujien
getrokken, om daar bij wijntje en dans lustig huis te houden. Kwam er echter
regenweer, dan wierpen zij hunnen wijnhenige in eene bron, ten teeken, dat üe
wijnoogst mislukken . kon, en men gedwongen kon worden in plaats van wijn te drinken.
In Franken vooral, waar de wijnbouw sinds ♦euwen een drukker tak van beuriji is,
waien euike optochten met het heiligenbeeld of de bus.e fan dtn heiligen U
voornamelijk uh ue 1/e eeuw in zwang en zij emd gen gewoonlijk In een aJgemeen en
lustig vo.ksieest. In Nem enberg bijv. verscheen de neilige zelf, en als iemand zijne
rul overnam, was deze ais bisschop yekieed, op een schimmel gezeten, met een groot
gevolg achter zich. Ken stadsdienaar trok voo. op om met een iange zw»ep de o*de te
noudtn. Daarop vuigden muzikanten met doedelzak en pijper, vervolgens een man, die,
rood aangekleed een niet glazen kogeltjes en kleine spiegels behangen druivenboompje
droeg, op hem volgde de neaig. Urbanus zeji, hij wendde zich op zijn paard naar links
en rechts, en riep, terwijl Lij een beker rondzwaaide: "Juchheil "Juthheil" Evenais
er in Griekenland een dienaar naast den Bacchus liep, ging ook hier een getrouwe aan
de zijde van Urbanus, om hem, zoo noodi# te onderst men en nem nu en 'dan een
irisschen urouk aan te bieden, die overigens voor elk wijnhuis $an alle deeinemeis
van uen op.ocht werd. Aan 't eind kwamen een paar mam.en 1 .et groote tiesschen op
den i ug, die zij zich elk oogen blik lieten vullen door hen, die voor het feest iets
gevoelden, terwijl ondertusschen het volk in groote scharen jubelend en schreeuwend
achter aan liep. Trad echter regenweer in, dan riep het volk: "Urbanus, Urbanus, jij
moet in den trog!" Zulks geschiedde dan ook inderdaad zonder ge nade, daar men den
vertegenwoordiger van dejj ouden Bacchus paidoes in de kleine waterbassin wierp, die
tegenover de Lau reus-kerk staat. Daarna werd het feest beëindigd met dans en
allerhande vroolijke en kluchtige vermakelijkheden. Laten we nu onze lezers ook eens
kennis ma. ken met eenige uithangteekens, en voll.vei toonin gen, van wier bestaan
zij misschien geen vermoeden hadden, en die toch ook met heiügen-namen in verband
staan. Om te begum n met St. Quentin. Er is eene etad in Frankrijk, die zijn ,xam
draagt, ua waarin hij vroeger door de meeste kooplieden op hun uithangbord werd
geplaatst in de verschillende tooneelen van zijn marteling. De schilden of borden
zijn echter thans aile daar verdwenen, en naax men zegi., hangt er nog een beeld voor
het huis waap de heilige gevangen genomen en gemarteld zou zijn. Nog werd er voorheen
in België een voor ons heel onbekenden als Satroon der metselaars uitgehangen. Dat
was de Severus, die in de vorige eeuw nog te Gent op het huis van het metselaarsgilde
afgebee dl aïond. Hij had daar een metseltrof.el i.. c!e hand Wat verder te zeggen
van het vermakelijk klinkende St. Truien, die, als wij ons niet verg.ssen nog te
Dordrecht op een gevelsteen "taat, en %wel in 't Auguslijnenkamp. Zou dat niet Sint
Truie moeten zijn als verkorting van St. Geertrui, van weUen naam wij in onze
piov.ncie ook lug een dorp hebben. Als dit ook het geval ia voor België (waar ook nog
een St. Truien is SU Trond) dan zal deze St Geertrui wel de doch.er moeten zijn van
Pepijn van Landen, en die in België veel vereerd wordt als beschermster tegen de
veldmuizen. D.iar woidt zij om die redeu af gebeeld in de kleeding eener abdisse,
drag nd0 een staf, waartegen de muizen in grooten getale opklauteren. Ook vonden w-lj
het beeld in België' wel eens voorgesteld, omgeven van ra.ten zoowel als muizen. Er
zijn folkloristen daar, die meenen, dat men dcor deze dieren, al 3 vr.enden der
duisternis den duivel heeft w.i Jen voorstellen, die door de heilige st. Geertrui
ovei wonnen werd. De schrlj .ver Molanus had hieron.tient erhter (t'ene andere
Uivlegging van de kanunniken van Nivelles gehooid. Dezen hadden nl. van den oudste
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hunner ambtsbroeders vernomen, dat het water van een put, die in den grafkelder
hunner kerk lag, eertijds door het volk ?ecr gezocht was, als een behoedmiddel tegen
de ratten- en muizenplaag. Met dit water besprenkelde men zijne huizen, teneinde zè
tegen di 3 knaagdieren te bevrijden. Dit gebruik verslapte echter later meer en meer
en ging ten slotte heelemaal verloren. Nog bestaat er te Leuven eene
"Veerskensmerkt'*. D.w.z. dat alle jaren op St Gertrudis daar de knechten en meiden,
die hunnen dienst verlaten hebben, in eene str.iat gaan post vatten om nieu,we
meesters te vij.den. t Nog zagen wjj eens een voor ons aanvankelijk niet begrepen
befïd van een heiligen "St. Vechter" op een gevelsteen van de Prinsengracht te
Amsterdam. Het was een gewapende ridder, d.e in de eene hand een stevig zwaard hield,
en op de andere hand een molentje had staan. Wat daaruit te distilleeren? was onze
eerste S?asg. Zou het een Don Quichot moeten verbal. den, die immers gewoon was tegen
windmolens te vechten? Maar n&en, bij nadere explicatie kwamen wij tot de wetenschap,
dat deze St. Vechter eigenlijk een "St Victor" was, de patroon der mplenaa.s. Bij de
Raampoort stond hij ook nog op een steen van den st Victor-mokn, en uaar stond oij in
volle b.sschopoinaat inet een crucilix in ae en de windmolen op de rechterhand, voor
zoover wij konden onderscheiden trapte hij mei zijne voeten op vaandels of banieren,
op een uegen, een helm en een paar harnassen. Nu veraaalt ons ook eene legende, uat
een Victor van MarseLlle geboortig was, en dat hij bekend stond als een onversaagd en
dapper ridder. Hij zou echter eindelijk vechten» moede zijn geworden, de wapens
hebben aigelegd, om met het kruis het geloof te gaan prediken, under den wreeden,
heidensche Diocietianus zou hij ecijier den uiartel.eldood gestorven zijn, en wel
veroordeeld ziju geworden om door een molensteen te worden vei pletterd. Die
gruweldaad mislukte echter, volgens de le gende, want de nJolensteen brak vóór zijn
val mihoen Uoor, waarna echter aanstonds bevel werd gegeven St. Victor te onthoofden.
Het is den lezer dus nu wel begrijpelijk, waar om St. Victor hier en daar met eene
uifien op ae li and werd afgebeeld. Ten slotte v*ijien wij nog een en ander over "L
wijlibrordus mededeeien. Hij wordt afgebeeld in bisscijoppelijk gewa-id, mei ten
giooi aiuis in ue i'9CUler'ia.id i n eene groote kerk op de Naast hem een wijnvat,
eene tlesch en eene springende bron oi een put. tien, ki uis beteekent na luurijjk
zijne aigemeeae bekenue geiooispreUi tang. De Kerk moet de Domkerk van Utrecht, en de
overige zaten moeten waarschijnlijk zijn mirakelen verbeelden. Het vat herinnert aan
het feit hoe hij eens in een klooster kwam, waar de arme monniken uien meer te drmKen
had, en waar »'ij, zijn btal ai een ledig vat sieneudtt unt vat van wm ueeu
overloopen. \ De ijescij naast hem beteekent, dat hij eens een het drinken, terwijl
de Uesch toch altijd nog voi hleef. De bron of put herinnert aan de bijzondere ga.
ve, ,oui de nienschen overal van goed ijruikwa.ei te voorzien. (Veigeh zouveie Sjt.
wihebruril uitpuilen als ta lleilo, Deurue tuz.j . ue afbeeiauig van uen su
Wilübrordus vindt uien in ons land nog op lai van geveisteencn, eu vaak bij eU in
veiuand met eijne attributen ï'lesch en vat ook begrijpelijk voor huiden van
herbergiers.
22 maart 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLV.
Behalve afbeeldingen van heiligen, patroons of beschermers hebben er voorheen op vele
plaatsen in ons gewest zoowel als in geheel Nederland ook voorstelling van hooge
kcrkprelaten. uitgehangen, en hangen deze nóg hier en daar tij allerhande logementen
of hotels uit. Dit had dan meestal eene gezonde reden- Immers, zoo goed als
hotelhouders er prat op gingen de namen of symbolen uit te hangen van hooge heeren,
die bij hen hun intrek hadden genomen, stelden zij er ook prijs op dit voor
kerkelijke waardigheidsbekleders te doen. Zoo vonden wij hier en daar op onze reizen
uithangen: "in den Kardinaal" "Hotel Cardinal" "In den Paus"; "Prins Kardinaal";
"Café Cardinal"; "In den Kardinaalshoed"; "In den bisschop"; (voorheen had men te
Roermond jen "Bisschops-Hannes" als ouden knecht van Monseigneur); "In den Monnik";
"Het Monnikje , "de Zwarte Monnik"; "De dry Monniken"- "in de Non"; "In den Pelgrim"
taog te Roemncrad voor een winkelzaak bij de Kapel) "De Twee Pelgrims." Eveneens werd
er voorheen en ook nog druk gebruik gemaakt van uithangborden met kerkelijke zaken of
voorwerpen. Denken we maar eens aan het Kruis. Zooals: "In 't Wit Kruis"; 't Swar te
Kruis"; "'t Blauwe Kruis;" "'t Gouden Kruis" (tegenover de Kapel in 't Zand
Roermond). "'t Vergulde Kruis." Te Maastricht hing er in vroeger jaren: o.a. een
"Passiekruis" in de poort eener oude kazerne in dé Boschstraat. In de 17e en 18e eeuw
was dat huis nog een klooster der Penitenten. Maar ook in de Brusselschestraat was er
een klooster "De Beyaard", waar een dergelijk kruis to zien was. Men zegt, dat in dit
religieuzengesticht eenmaal eene-nicht van Keizer Karei de nonnen-orde aannam.
Eigenaardig mag het heeten dat dit klooster in de 16e en 17e eeuw drie belegeringen
heeft meegemaakt, zoodat er van elk feit nog een kogel in den gevel zich bevond. Toen
eer ech ter in 't laatst der 18e eeuw een bom in het ge bouw terecht kwam, bleef er
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niets meer van staan, dan de muur waarin bovenstaand Kruis zich bevond. Behalve
kerken vond men nog andere waardige onderdeelen als uithang. In onze Nederlandsche
hoofdstad heeft eenmaal ©ene "Oostindische Kerk" uitgehangen, eveneens eene "Gewijde
Kelk", een "Agnus Dei", eene "Doopvont" een "Paternoster", een "Rozenhoed" eene
"Kerkstoof." Willen wij betrekkelijk de kerk, hare bediening, hare beteekenis en hare
historie getrouw blijven, dan dienen wij verder nog gewag te maken ook van
uithangborden als: "In den Hemel" en "In den Engel (voorheen belde te Weert gezien);
Het Hemeltje; Het Vaghevier; de Eeuwigheid; het End van de Waereld; De Hel (te
Maastricht?); 't Paradijs; 't Hemelrijk; en "'t Hemelrick" te Maastricht nog in 170
S; maar ook heeft er te Maastricht (wellicht nog? een blauwe, Namensche gevelsteen
bestaan, die moest dienst doen als her bergs-uithangbord, en waarop stond afgebeeld
een Engel, met het .versje eronder; In den Engel bemind, Trêe binnen mijn vrind, Hier
tapt men met pleiziw: Jenever en bier. Zelfs meer dan één Engel heeft in ons land la
zoodanig dienst moeten doen. Vergelijk hiermede slechts een oud tabakshandelaarsuithang te ' Sterdam: In den Engel Gabriël en St. Michiel, Verkoopt van Toeback, Bier
en Brande[wijn, bij mijn zieL Hieromtront spande echter[ Maastricht weer de kroon,
daar er vroeger door ons in de Linkuien straat werd opgemerkt een gevelsteen met drie
Engelen, waarvan de middelste hooger stond dan de twee andere collega's. Boven hun
hoofd hielden zij vast een band, waarop gebeiteld stond «In de dry Enghelen 1719."
Hoewel minder anijneerend voor de gasten -n buiten zag men vroeger te Amsterdam zelfs
als uithangbord "De Duivel." Om den bezoekers ech ter zoo weinig mogelijk vrees aan
te jagen tot binnentreden, had te Amsterdam een kroeghou der hem (den Duivel) aan
eene ketting gelegd op het schild. Een Duivelshuis heeft er ook vroeger te ' -i hem
bestaan. Maar ook buiten ons land scheen men in dit hang voordeel te zien. We
herinneren ons ten minste nog zeer levendig bij gelegenheid eener expositie te Parijs
ta hebben gelezen de volgende Uithangborden, ook voor café's: "Au Diablo"; Au PetitDiable; Le Diable Boiteux; A l'Enfer; Au Ciel, enz. Hoe de merïschen 't vroeger
uitgeprakkezeerd kregen is wel eens vermakelijk om na te gaan l*r moet te Amsterdam
voor een paar eeuwen ge ieden ©en uithangbord hebben bestaan,. waarop, afgebeeld: "In
den Duivel en den Houthak ker' met twee rijmpjes er onder. Bij den houthak *er stond
geschreven: , Ik arme knecht, Wat krom is hak ik recht, terwijl bij het beeld van den
Satan stond: Nochtans zult gij 't recht houwen, Of ik zal je met mijn klauwen
klouwenboek "Uit den ouden tijd", vonden wij, bij de belegering der stad Naarden in
16/2 en snaak de grap had uitgehaald op eene leger n' in het kamp het volgende te
schilderen: •iHier verkoopt men wijn, Broot en goed t [Zuivel, -Wilje niet koopen, so
haal'je de duivel". rt™r"ar SOms vraagt men zich ook af, welke be nZig de ne£ocianten
bij hunne uithang-publicaties mochten hebben. We willen het min of * &r piczaischa
rijk van den Duivel vaarwel «V-en en ons nog eens hegevm naar de sctoo-t ste
lustyarande, die er bestaan heeft, nl. , liet wt V A» wer2 de meeste gevallen dit
mstoord beschouwd als een vèrzamel- of bergvr.^ S van de heerl'jkste gewassen, zoo
scheen voorheen een bakker te Maastricht er toch eene anaere beteekenis aan te willen
hechten. Deze naa op zijn luifel een Adam en Eva laten'schil«eren, Cn de onderstaande
poëtische ontboezem ™ing scheen hem geinspireerd als voorstelling explicat'ö van 't
land der gebraden duiven wjaens de gouden eeuw: Adam en Eva dat waren de eerste
rnenschen, £ij hoefden niet te werken, maar plukten van v [hun wenschen; moet men,
als 't koren gegroeit is, het [laten malen ea brengen in de stad, Ln dan nog builen
en bekken, dat het swc«t (loopt bij .je g. " t. Dog ' tgelt versoet het weer, daar
zijn wij [toe genegen, Mijn brood is schoonden swaar, die 't niet [gelooft kan het
wegen." Een andere leuke bakker in had zich veel voorgesteld van de Caïn en
Abelsgeschiedenis. Hij schreef op zijn uithangbord: Kaïn sloeg Abel in het oosten
doot, Daarom woont Abel hier in 't westen en bakt er broot. In eene andere plaats
heette het: Kaïn sloeg Abel dood, Al om een hoekje, Hier verkoopt men wittebrood En
ook een koekje. Wij willen deze bijdrage besluiten met nog een paar uithangteekens
uit de Bijbelsche historie, in ons gewest als zoodanig gediend hebbende; vóór eenige
jaren bemerkten wij te Maastricht op de Oude Moesmarkt een Jonas, die uit den
Walvisch sprong, ofschoon het tegendeel in het onderschrift te lezen viel, want daar
stond: In den Walvis 1783. Eveneens was er eens te Maastricht een kok, die den naam
van Daniël droeg, van een misdaad werd beticht, maar door de rechters werd
vrijgesproken. De man meende heel ad rem tê'zijn door ais uithangleeken te kiezen:
"Toen Daniël in de kuil der leeuwen werd [gesmeten, Mits hij geen schuld had, heeft
geen leeuw [hem opgegeten Zo ben ik Daniël meè van het straffe vrij, Dus blijf ik
kok, en hou mij bij de braderij.'l En in de Nieuwstraat aldaar stond eenmaal
geschreven boven een huis: "De drie Jongelingen in den vurigen oven." Verder prijkte
Christus met de Twaalf Apostelen .op een steen aan het Apostelhuis te Maastricht; dit
huis was een gesticht voor oude R. K. minvermogenden. Een onderschrift geeft aan, dat
dit huis in 1493 door Lanibert van Middelhoven werd gesticht. Of 't nog bestaat weten
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wij niet Waar moeten wij ten slotte onderbrengen uit hangborden als het volgende oude
schild te Maas tricht, in de Plankstraat, waarop een 6chaap tus schen een wolf en
leeuw is geplaatst met het ijij schrift: "in de duyzent Vrees," en een te Gastel in
Noord-Brabant met de inscriptie: "Duysent Vreezen."? Wé zouden zéggen, dat zij
zooveel moeten beteekenen, als zinspelingen op bijbelteksten.
29 maart 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CXLVI.
Van de kerkelijke hooiden en onze kerkelijke geschiedenis belanden wij, voor wat
betreft de historie uer uithangborden en de daarmede in verband staande vuikaüundige
eigenaaruigheden, bij aliö andere merkwaardige personaliteiten. — Weten wij, uat de
Gnekscne volkeren hun groote luaxmeu vereerden en onsterfelijk maakten met mass-eve
standbeeden, de Romeinen en vele Oostersche vonieren met het vereeuwigen van
zegeteekenen, zegepralen en veelsoortige tropheeën, de nafies van de laatste eeuwen
zochten div meer in het opslaan, inmetselen en uithangen van schilden, platen,
steenen, enz. voor herbergen en winkelhuizen. Het spreekt van zelf, dat door deze
diverse persoonijke opvattingen, en oniat ieder een"uithaijffbord naar zijn
verkiezing opsloeg of ophing, al die groote mannen van beieekenis wel eens vrij
vreemd en wonderdijk te voorschijn kwamen. Jammer maar, dat de meesten onder die
uithangende rotheden hun roem en popular.teit zoo vroeg zijn kwijt geraakt. En zoo
ook gaat het in 't leven, beter gezegd, met het leven van zoovele celebriteiten ten
huidigen dage nog. Om bij onze zaak en in ons kader te blijven zou men hieraan kunnen
kunnen toevoegen ae woorden van een onzer oude Nederladsche historici: "Voorwaar, ade
roem is slechts ais een uithangbord". Een der beelden, die door ons geheel vaderland
nog het langst 111 eer en aanzien is gebleven mag wei "de Prins" heeten. {Met dit
beeid in zijn verschillende jaartallen of gestalten is natuurlijk de Prins van Oranje
bedoeld). Al wordt ook d.t uithangbord ai zeldzamer, toch meenen wij, dat er in eine
provincie nog gevonden worden voor herbergen of winkels. Ook te Roermond bestaat nog
een bekend eaié "de Prms". De historische ijguur van vóór de 15e eeuw, op
uithangborden, zoo wat bijna alle verdwenen. Alleen .11 onze groote steden van NooruNederiand vindt men nog wel eens een: "In den Graaf van Holland", "een "Admiraal":
een "Laurens Coster" enz. Maai- van latere tijden komt men hier en daar in onze
gewesten nog wel een of under autoriteit op 'n uitnangbord tegen. Het is missch.en
wel een dertig jaren geleden, dat wij vanaf de stad Zutfen de brug over cUï lJssei
passeerden. Toen wij daar direct een weg reents insloegen, vonden wij bij een
herberg, waarvoor twee ferme ündeboomen, een uithangbord, waarop stond "In den Ouden
Hertog". Later namen wij, weèr terugkomend, de route links vanaf de brug en zagen
aaar eene kroeg, waarvoor het Opschrift "De Jonge Hertog" prijkte. Toen wij echter
scherp toekeken, ontwaarden wij erboven een naar onze meening vaak overgeschilderde
beeltenis van een vorstelijk persoon, Eveneens vonden wij een beeld van den ouden
Keizer Karei V iaat was nog eenige jaren,laterj te Anisieiuam in een gevelsteen in ue
straat Nieuwenuijk geheeten, die op den JJam uijscmet. In dat huis bestond eene
winkelzaak, die den passenden naam droeg van "Het oude Keizershof". Wat het
uithangbord betreft "In den Keizer" ol "De Ke.zer", hiervan wordt nog een zeer druk
genruik gemaakt in Belgisch Vlaanderen. Daar kan men straatwegen aantreffen, waar men
op tal van huizen de vorstelijke benaming of het beeld ziet staan. Trouwens door
geheel- België vindt men nog veel "vorstelijke" uithang-sch-l-den. 111 het kieine
stadje Diest zagen wij eens staan: "den Keizer binnen Diest". De herbergier verhaalde
ons mét gewichtig gebaar, dat, 111 dit huis eenmaal Karei v was afgestapt om een pint
leeg te drinken. Soms treit men een uithangbord aan, waarvan men den naam des vorsten
niet achterhalen, maar waarop wel een of ander aanbeveling staat vernield. Zulks is
het geval met het in Belgë zuo gewilde— maar door ons Nederlanders niet erg beminde —
Diester bier. Kort bij de stad Turnhout lag toen een herberg, waarvoor op een klein
wanoogelijk schild te lezen stond: A lempereur On vand du bier Diest bon". De
Noordelijke bewonerfe van ons land hebben aHijd veel eerbied aan den dag gelegd voor
mannen van beteekenis. Om maar eens een paar voorbedden te noemen: Men voni vóór
eenige jaren te Amsterdam voor eene herberg in de Teertuinen de beeltenis van den
Nederlandsichen taalgeleerde Erasmus, een der grootste figuren uit de 16e eeuw. — Wat
deze vermaarde taalkundige nu e genlijk met de kroeg te maken heeft, begrfijpen wij
niet goed. Toch stond hij er, zelfs op beide zijden van het uithangbord met
ondrschnft: "Erasmus van Rotterdam P' Bij een bezoek aan de stad Vlissingen verhaalde
ons een hotelier, dat er voorheen een haken en ooomenkoopman (e. m. a. artikelen d.e
voor 't schippersvolk moeten dienen) bestond, die erg met Prms Willem van Oranje moet
gedweept hebben. Hij had tenminste op zijn uithangbord staan: •.In de Oude Prins
Willem, die te Delft is doorschoten, Maakt men, tot ieders gerijf, haken, boomen en
allerhande gepikte goten". Er waren Hollanders, die om de groote liefde voor 't
Oranjehuis niet met één prins ter®den waren. Getuige o.m. een kwastenw.nkel in die in
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vroegere Jpren op zijn schild P!' is in de Vijf Princen van Oranje, "0r maakt men
Impze quaste met franje". tHri* v*e en(l tegenover den landman was eerhp k eea
kroeghouder te Leiden, die voor zijne erberg had een Prins met eronder: T*ifr 'o£eert
men menschen, beesten en boeren feder naar zijn competentie, treedt in, men zelje
voeren
- - D-t is in Sijn Hoogheit, Princelijke Exellentie. Niet beleefd om de
boeren nog nè de beesten te doemen. •^Sichen den Bosch en Helmond fietsten wjj ns
eene herberg voorbij, waarvoor ook al een t firis-vereerder zijn drank aanbood: Goeie
mins (zeker mensch bedoeld) Hier woont de Prins Het goede klanje (vermoedeijk
klantje) Van Oranje Zoo ook 't bier Van Princen-Pier. Waarschijnlijk is de
famil'enaam van den kroeg"der princen of Prinsen geweest. En zoo hfhbtsn er honderden
"Prinsen" nltge"'"Ren door ons land als aanbevel ngen gediend. Ook te Maastricht is
er (waar weten wij niet) tn gevelsteen geweest, waarop stond een Prins IS'Saa,r.d:
Ook heeft in onze Limburgsche hoofd- Jpn M 7 een bakker n de Groote Staat een Wil-J
tprti-J oP,een uithangbord gestaan. Daar hij toen. 1 "ja volgens de Maastrichtenaren
het lekkerste 1 brood der stad maakte, mocht zijn zaak gerust dezen vorstelijken of
prinselijken naam diagen. Soms gaf zoo'n uithang ook fe denn.en.Wat b.v. te zeggen
van de eigenscnappen van onzen vroegeren koning Lodewijk, d e eens op een schild te
Hlokzijl in de provincie Overijsel stond met een onderschrift. Bovenaan "De Koning
van Holland (bedoeld Lodewijk), onderaan: Wel te doen en vroolijk zijn Is 't beste
doei op aarde. H.er verkoopt men Bier en Wijn En haver voor de paarden. Het behoeft
zeker geen betoog, als wij beweren, dat er door ons land in grooten getale
uithangborden hebben gestaan met zeehelden erop afgebee d. In een land als Nederland
mochten die, met betrekking tot onze roemrijke geschiedenis, toch zeker niet
ontbreken. Daarum vond men er veel met "Piet Hein", "Tromp", "de Ruyter" enz. Een
hiervan was voorheen te zien te Middelburg voor een ijzerwinkel; In "Tromp", die
Spanjaards vloot in Duim versloeg met lof, Dan keerde hij verheugd weer naar het Q
Hollands hof. Daar wierd hij van den Prins met groote vreugd ontvangen. In d
Ijzerwinkel van dien Tromp verkoopt men hengels, schoppen en tangen. Maar er waren
nog andere mannen van betee kenis voor uthangborden. Wie kont o.m. niet Rembrandt en
zijn hotel te Amsterdam op 't naar hem genoemde plein? En de winkel op 't Rokin, die
zijn naam draagt? enz. enz. Zelfs buitenlandsche vorsten moesten er aan gelooven. Zoo
hebben in ons land uitgehangen: De Koning van Denemarken de Koning van Zweden, de
Koning van Spanje, de Koning van Engeland, Der alteFrits, enz. Zelfs te Maastricht in
de Hoogebrugstraèt ,Wijk) heeft een gevelsteen gestaan met het borstbeeld in profiel
van "Keizer Napoleon". Ook schijnen de Belgen in hunnen ouden koning Leopold een man
vau groote aantrekkingskracht te hebben gezien. We zagen eens voor een kroeg en
tevens magazijn te Laeken (bij Brussel) het opschrift; In den Leopold staminet
Magasijn van Houille. Tot zelfs kleine dorpen in ons Limburg deden mee aan
Keizervereering, getuige vroeger eene herberg te Wessem, waar het sch ld "De Keizer"
aanmaandde tot 't drinken van "ei glaas aod". # dezen vorstelijken of prinselijken
naam diagen. Soms gaf zoon'n uithang ook fe denn.en.Wat b.v. te zeggen van de
eigenscnappen van onzen vroegeren koning Lodewijk, d e eens op een schild te Hlokzijl
in de provincie Overijsel stond met een onderschrift. Bovenaan "De Koning van Holland
(bedoeld Lodewijk), onderaan: Wel te doen en vroolijk zijn Is 't beste doei op aarde.
H.er verkoopt men Bier en Wijn En haver voor de paarden. Het behoeft zeker geen
betoog, als wij beweren, dat er door ons land in grooten getale uithangborden hebben
gestaan met zeehelden erop afgebee d. In een land als Nederland mochten die, met
betrekking tot onze roemrijke geschiedenis, toch zeker niet ontbreken. Daarum vond
men er veel met "Piet Hein", "Tromp", "de Ruyter" enz. Een hiervan was voorheen te
zien te Middelburg voor een ijzerwinkel; In "Tromp", die Spanjaards vloot in Duim
versloeg met lof, Dan keerde hij verheugd weer naar het Q Hollands hof. Daar wierd
hij van den Prins met groote vreugd ontvangen. In d Ijzerwinkel van dien Tromp
verkoopt men hengels, schoppen en tangen. Maar er waren nog andere mannen van betee
kenis voor uthangborden. Wie kont o.m. niet Rembrandt en zijn hotel te Amsterdam op
't naar hem genoemde plein? En de winkel op 't Rokin, die zijn naam draagt? enz. enz.
Zelfs buitenlandsche vorsten moesten er aan gelooven. Zoo hebben in ons land
uitgehangen: De Koning van Denemarken de Koning van Zweden, de Koning van Spanje, de
Koning van Engeland, Der alteFrits, enz. Zelfs te Maastricht in de Hoogebrugstraèt
,Wijk) heeft een gevelsteen gestaan met het borstbeeld in profiel van "Keizer
Napoleon". Ook schijnen de Belgen in hunnen ouden koning Leopold een man vau groote
aantrekkingskracht te hebben gezien. We zagen eens voor een kroeg en tevens magazijn
te Laeken (bij Brussel) het opschrift; In den Leopold staminet Magasijn van Houille.
Tot zelfs kleine dorpen in ons Limburg deden mee aan Keizervereering, getuige vroeger
eene herberg te Wessem, waar het sch ld "De Keizer" aanmaandde tot 't drinken van "ei
glaas aod".
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5 april 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CL.
We hadden 't in de vorige bijdrage over uithangteekens, waarop de afbeeldingen
voorkomen van merkwaardige personen, messtal als historische herinneringen, zoodat
wij deze herinneringen, hiermede nog een oogenblik wenschen voort t« zetten. Van dit
soort hebben wij er uit de middeleeuwen ook in onze provincie gehad, Het was toen nog
al gebruikelijk om opschriften te plaatsen aan de poorten der oude steden, die dan
meestal beirekking hadden op de goede bewaring of verdediging der stad, en daar als
een souvenir moesten dienen voor de geheele omliggende burgerij of poorterij. Daar
die oude poorten te Roermond, Weert, Venlo en ook Maastricht meestal geheel verdwenen
zijn, is er niet veel bijzonders meer over te vinden, Eenige jaren geleden teekenden
wij er te Maastricht nog een paar op. Vroeger droeg de oude Wijkerpoort den naam van
Duitsche poort. Daarboven stond destijd de volgende herinnering te lezen: In 't jaer
MCCCC en acht Die Luick hadden Tricht belacht, Daernaer MCCCC en twelve Maekte.die
Stat deze brug selvp. Seit. voersinnich en de overdrechtlich Ende laet niet toe vepl
in ti en seit mechtlich Nog op een anderen ouden steen boven de Oude St.
Maartenspoort CSt. Martinuspoort) te Wijk-Maastricht stond toen: Nempt God yoer oghen
ende sijt voersinnig ende overdrechdch Ende laeter niet weer in, ghij en sijt dien
mechtich Bemynt beide uwe lantsheeren, Soe blijft ghy altyt in eeren. Gesareven anno
MDXLVX Pauwels Bonten Paymeester. We moeten hier tot het goed verstaan der zaak een
paar explicaties bijvoegen. O.m. "Die Luick" beteekent: De Luikenaars, die in 1408
Tricht (- Maastricht)' "belacht" (is ijelegerd) en erg gateasterd hebben. Maar de
Maastrichtenaren verdedigden zich toen zoo dapper, dat zij gedwongen waren den
aftocht te blazen. Daarom volgden hierop (op de opschriften) de volgende woorden, die
eene waarschuwing moesten inhoudtn om nooit meer \%eemd krijgsvolk binnen te laten,
dan door de burgerij in bedwang 'kon worden gehouden. In het tweode opschrift wordt
gewaagd van twee iandsheeren. Dit waren de Hertog van Brabant en de P.rins Bisschop
van Luik. Zoo kent men in Amsterdam bij 't Y een steen, waarop staat uitgtoeiteld
"Scrayerhouck 156 i* ?" wat zal dat dan voor een hisitorisijie zin hebben, zal menig
lezer denken'? En wij zulltn de oplossing trachten te geven, üp dien steen staat eeno
t>c breiende vrouw, die niet haren wijsvinger een wegzeilend schip nawijst. De
overlevering gaat, in loö'J eene vrouw, door 't lang bewec. nen van haren lang uitbnj
venden man Krartizinn b is geworden. De h daar zullen wel meerdere, misschien wel
honderden vrouwen en meisjes in al die eeuwen afscheid van man af vrijor hebben
genomen, en derhalve geschreid hebben. Zoo'n tragisch plekje gronds, wellicht eens
doorweekt van vrouwentranen zal gemakkelijk de beteekenis van zijn naam
"Suhreiershoek" verklaren. Later heette daar een toren 'ook de "Schreierstoren". Voor
eenige jaren vonden wij o.m. ook te Delft in den gevel van een huis achter de
hoofdwacht een uithangteken waarop tw«.e kolven kruiselings over elkaar waren
geplaatst. Daar was eenmaal de "Goomans-Kolf". Dat was het gi Ufchuis der kooplieden
van Delft Daar kwamen zij te zamen als op eene beurs om eir te veijen of te koopen,
alsook om er wat te "colferen", (d--w.z. bij een glaasje den tijd korten). In een
Belgisch dorp vonden wij eens, in den v.'m eener herinnering, een uithangteeken: "in
den predikboom". Moeit de naam preekbootu nog doen denken aan de oude hageprteken? ,
En welke historie is er dan verbonden aan den ouden gevelsteen, die nog te vinden is
op de markt te Zutfen, en waarop (vrij onduidelijk geworden) is uitgehouwen: Dit hus
is wal bekat I de zoere boe is dit gent V of meer verklaard; Dit huur is wal bekant
In de zoere boom is dit gênant of wel in 'beter Nederlandsch: Dit huis is wel be/iend
In den dorren boom is dit genaamd, ) Vóór dit huis zou eenmaal eene groote linde
gestaan hebben. Daarin zou, tijdens de Spaan•'•l)o Furie, de bewoner van het huis
zicij hebben verscholen om aan de opsporingen te ont sn -ppeu, wat hem dan ook lukte,
terwijl. overig<ns al'e huizen in de omgeving werden vernield en verbrand. Noemden
wij in eene vorige bijdrage de voorstelling op gevels en steenen "in duizend
Vreezen", zoo wülen wij daarop thans nog even terugkomen om twee redenen Vooreerst
willen wij vermelden, dat wij vóór eenige jaren van af de Groote Markt te Rotierdam,
de smalle straat 't Hang binnen traden In 't hoekhuis,bemerkten wij een siteen,
waarop het inschrift "Duizend Kri-i«en". Een _Rotterdamsch vriend verhaalde ons
hierover het volgende: Rotterdam werd in 't voorjaaa van 1572 plotseling overrompeld
door een bende Spaansche soldaten onder aanvoering van do'i badenden bevelhebber
Bossu. Meer dan vierhonderd inwoners werden door hen neergesabeld en vermoord. Een
zeker aantal menschi n vluchtte ijlings in bovenvermeld hoekhuis, nadat zij eerst
haastig een geitebokje hadden geslacht en hpet dat bloed de dorpel, de ramen en de
muren hadden bestreken. Dairna sloten zij de deur Zorgvuldig af, en vei borgen ziqli
in den kelder, •wo redden zij hun leven, wijl de Spanjaarden bij het zien van dat
bloed inderdaad meenden, dat hunne krijgsmakkers daar reeds afgewerkt hadden,' e<n
daarom het gesloten huis onaangeroerd voorbij liepen. Ter eeuwige herinnering aan dit
feit, maar ook aan hun verachrikkelijken ®ngst, ditn ze hadden uitgestaan, zouden zij
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dit huis gedoopt hebben: "In Duia'cnd Vreezen", eh moet lang daarna nog een schild
met dat opschrift boven de deur hebben gehangen.. De overlevering is zeer goed
aanneembaar, en Ware zulks ook niet het geval, dan nóg kon dfi voorstelling eene
geschiedkundige tbeteokenis hebben. Immsrs, zij zal toch wel in ieder geval doelen op
de mishandeliof, op den smaad en hoon, laster en rttolestperfng va.n de Rotterdamseno
burgerij gedurende het lange verblijf der kpaanscho soldaten daar ter Sitede. In al d
en tijd zoo kan men toch wel vsifig aannemen, zal Rotterdam "in duizend vreefceu"
hebben gezeten of gewoond. Als zoodanig willen wij hier nog bijvoegen ter Versterking
onzer veronderstelling wat de Zeer 6rw. Zeer Gel. Pater Dr. ItyQdajrfLus Sigfrid te
Maastricht ons mededeelde uit Andrc as Schmid's "Ghristliche Symbole aus alter und
neuer Zedt", en waarin voorkomt eene voorstelling van een lam, tusschen twee wolven.
Boven het lam staat de naam: "öusanna". Boven den rechtschen wof "Senores". Verder
"Aus der Umge- Ibung des Bildes schliessen der Archaologe Wilpert: "Susanna stelle
eine Verstorbene dar welc-hö noch dem Gerichte Gottes haub". Zoodat hieruit kan
worden afgeleid mot goeden grond, dat "in de duizent Vrees" of "In Duysent Vreezeh"
zinspeelt op de onzekerheid van den uitslag van het gerecht, waarbij de aanklagers
(hier de wolven) optreden. En toch verkeert de mensch, die steeds omringd is door
allerlei vijanden, die voortdurend aan allerhande gevaren is blootgesteld, niet
altoos "in duizend vreezen"? De bewuste voorstellingen kunnen dus öf eene bijbelsche,
öf eene historische herinnering zijn. Het is bekend, dat ook onze Noord Nederl. stad
Hoo" 1 vela oude merkwaardigheden bezit. Daar wordt o.a. verteld, dat een huis, op
het Noord, in 1536 voor drie stuks tulpenbollen is verkocht. Eene eeuw later plaatste
een nieuw eigenaar ter herdenking een steen in den gevel, waarop: "Drie Tulpcm". Nu
ibesrtaat daar dai huis niet meer, of beter gezegd, behoort het aan de kerk, als
pastorie der parochie Nog werden voorheen in Holland uitgehangen: "de Spaansche
Vloot"; "In de Bontekoe" (persoonsnaam); "Hat turfschip van Breda"; "'t Ontzet van
Leiden"; enz. Een volgende maal zullen we 't hebben over eenige betonde, aan de
herinnering trouw gebleven hoeksteenen, die inderdaad interessant mogen heeten.
12 april 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLI.
Aan historische herinneringen (op uithangborden) vindt men verder in ons gewest niet
veel bijzonder» meer. Het Zuiden deed uit den aard der zaak daaraan niet zoo veeJ
mee. Fei en als 't veroveren of vernielen van vloten, belegeren van steden,. de
drukte der Harinßkakerij en pakkerij, de zinspelingen op kaas en boter, visch en
groenten, ware voor den Llmburgr niet zoo bijzonder gewilde kost om hem te gebruiken
voor uithangborden, en de lezer zal de oorzaak gemakkelijk kunnen raden. Evenmin
waren zinnebeelden oi opschriften aan voorname en openbare gebouwen ooit in Limburg
erg in zwang. Het eenige zinnebeeld, dat nog veel door geheel Limburg wordt gezien
zijn de windwijzers, b.v. op de kerktorens de Haan'.jes, op torens van kasteelen,
vaaijtjes, op stads-gemeentehuizen veelal de wapens der stad op stationsgebouwen wel
eens een locomotief, op fabrieksschoorsteenen somtijds een windwijzer me; eene
zinspeling op het fabrikaat, dat in de fabriek wordt verwerkt. Op stallingen vaak een
paard, soms een koe, op een in particuliere huizen en gestichten wel eens eene duif
buven den schoorsteen of In plafond, als symbool van den H. Geest. Djt laatste merkte
ik onlangs nog op te Vlodrop in hetplafond van een oud huis; eveneens te Venray,
Horst, Gennep, Weert Alhoewel al deze teekens nu juist geen uithang borden zijn,
hebben zij door huano beteekenis daarmede toch vee>l verwantschap. Dit is ook het
geval met het kruis op onze R. K. kerken. De Zwaan wordt gewoonlijk in Holland op de
Luthersche kerken gezien. Ziet men hem niet in den gevel, dan doet hij toch de
functie als windwijzer. Maar wij hebben ook wel eens boven oude kerken figuren
aangetroffen, die ons niet recht duidelijk waren. Zoo staat er b.v. boven de deur Van
de Protestanten kerk te Laren, een flink dorp in het Gooiland, eene reusachtige
"eikel." Ra, ra, wat is dat? Ook vonden wij boven kerkdeuren vaker allerhande
symbolen als: gekruiste doodsbeenderen (sleutelbeen); koren- of tarwearen; gedoofde
toortsen of fakkels; doodskoppen, treurwilgen Ver tooedelijk doeler. .ïeze
zinnebeelden op den meestal vroeger om de kerken gelegen dooden-akkcr. Het zal den
lezer zeker interessant genoeg voorkomen, als wij hem mededeelen, dat wij op di:
gebied eens te Amsterdam, boven den entree der oude kerk op het Oudekerkplein een
eigenaardige Uitbeelding noteerden. Daar stond n.l. een aap, die blijkbaar met een
doodshoofd speelde. Doch ook bij dia kerk heeft eenmaal een kerkhof gelegen, zooals
men ons vertelde. — Voor gasthuizen of ziekengestdchten hebben we ook in onze
provincie Limburg wel eens boven den ingang de afbeelding van een zieke gezien, die
gedragen werd. In liefdadigheids-gestichten vindt men ech er veelal steenen met
spreuken, die tot liefdadigheid moeten opwekken, b.v.: wel aan de armen" of: "Zalig
zijn de barmhartigen, Want huuner zal barmhartigheid geschieden." Vroeger s ond er
ook te Amsterdam een huis voor zwervenao of vagebondeerende menschen. Het schijnt,
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dat die heerschappen daar niet langer dan drie nachten mochten verblijven, want
volgens de oude aanteekeningen over Amsterdam in een der jaargangen van "Vragen van
den dag" stond en bpven te lezen: Drie nachten, langer niet, herberg ik die 't
behoeft, De vierde jaeg ik uyt de scoysters en 't geboeft.' De zoogenaamde Oude
Mannen en Vrouwen-hui*en ziet men meestal met een paar op een stokje dopende oudjes
boven den ingang. Maar boven het Oude Vrouwen-Couventje te Maastricht, dat volgens De
Maasgauw gesticht *erd door Maarten Francken, vond men St. Mar'inus kijvende met
Satan. Er onder stond geschreven: "Martini pura liberalitate conditur". (Dit gesticht
duor Maarten uit pure liefdadigheid. H®t jaartal met de Rom. cijfers vormt 1715.) we
hebben indertijd op onze vele reizen door *;ederland zooveel opschriften gezien, ook
nog bo- Weeshuizen, Diaconie-Weeshuis, Binnenhofjes j Hofjes, Vrijwoningen enz.
respectieve- JJ* te Amsterdam,Zutfen, Leiden, Den Haag, Delft Dor(lrecht, Vlissingen,
Utrecht, dat wij met de f 'b'iceering der vele lange teksten te groote ruim te zouden
innemen. Voor scholen vonden wij diverse uithangteekens ' symbolen in steen
aangebracht, b.v. beelden au oude geleerden; ailerhand Deroeps-gereod- 'ap. eene bij
voor vlijt en werkzaamheid, een voor toezicht en waakzaamheid, o.m. te Vlo- aP" g '
deze zinnebeelden mogen toepasselijk voorden ri Vemd het binnen 't gebouw te geven
ondercij". een (jgj. meest" curieuze opschriften j er als zoodanig bestaan hebben,
zal wel zijn een Van eene sc*lüo' in Friesland, zooals men ons i ' s te Harlingen
heeft laten noteeren. Boven den ?dng stond ia lezen: Schrift, seijt: Godt heeft den
mensch na i ien heelde geschapen. Maar de schrift meynt ® groote manschen, niet mijn
rekels en knapen dat t rno£en ook niet vergeten nog te vermeiden, (« oven den ingang,
naar meerdere "doelen • h schie. banen voor handboogschutters) in L'mbft-® €n NoordBrabant allerhande uithangen te terJ'feUren zijn. We zagen o.m. beolden der schutSorrPatrooHs nis St. Joris en St. Sebas.ianus, ertz. Bes iooli boven de poortjes naar
de schietbaan Zor.n-! erf', de pijlen en pijlkokers, bogen bla- Cll3n, enz. VoniVen
Vleeschhallen als te Roermond en elders hov.nnien den oSsti* of koekop in vroegere
jaren; ceiltrifuges of melkfabrieken, veelal den <jCo van het bedrijf; terwijl wij,
eens aan T achlerbuurten van Deventer wandelende, #eri h huizen — juist boven den
deuringang op cutter, of steenen dwarsstuk — allerhande Nederi er*' 6l,reekwoorden,
namen van oude telijjfi mfeesters of mannen van beteekems, chriswaarschuwingen,
vermaningen, "God» enz. noteerden; b.v. bemint dit huys"; Het koopvaardijschip; Hanrr
odt hoven al 1; Vrede, Heil en Welvaart; Toen S oern' enz- Voor echter te Maastricht
eens opmerkten "•vaarori i ®evftl oP de Markt den kon van Pa'las. toen kwer
siond: ..In den vergulden Cop 1792", 011 ve de overtuiging, dat er ook die ravth in?
hebben bestaan of nog bestaan dat is?'ocische voorstellingen bevatten. En bestal v h
og 8,1 ver gezocht Vlor eeu reclame, hijgen v'n men deire hoven schouwburgen en
rrijifo" andere openbare vermakelijkheden. Orphens ejj2nog hier en daar Apollo,
Minerva, '3',hanrv^Pinr'Pn ook wel eens zakenlui met zulke <vEr n-mrt; "n, voordeel
te dopn. 4 nns epn i- i Vor'ge eeuwen te Amsterdam al v. 11 hebben bestaan, ije too
roeket 'r gekozen den in de m; 'hologie &lar) van HöZen phaëton, d e immers voor
Voer®arde h»...!1. zonnewagen wilde spelen, hemel en Lr. 'j ecl),er in brand stak en
zï:n naa.n o8 de ffr.Qï e aan een zeker soort van rijtuig. *?vereeni.róo'i!?
mstPrdanimer dezen naam echter r'jtripje u tmet vak? hing het yolgen- Gelijk als
Phaëton door hoogmoet uit den hemel viel, Zoo bakt men hier wafels en oliekoeken bij
mijn ziel. Tenslotte willen wij nog even de heraldiek ,»f beter de heraldische
figuren in bespreking brengen, wijl ook deze ais uithangteekens dienen. Wij zagen
b.v. te Maastricht in dé Groote Staat eens de Landskroon. Zij moet daar dienen als
eene herinner.ng aan Brabant en Luik. Daarom zijn er twee scepters doorheen gestoken.
Nog had ook Maastricht in de 16e eeuw een herberg, die den "helm" uithing. Deze was
gelegen op den hoek van het Vrijthof en de straat, die nog de Helmstraat heet. Wij
vermeenen dat zij eerst de vorige eeuw is afgebroken. Ook dieren-afbeeldingen konden
dienen als aeraldische voorstellingen. Getuige "de gekroonde Luipert" in een gevel te
Maastricht in de G "sole Staat. Dit huis. dat de buurman was van "De Landskroon",
fungeerde als kantoor der Stads administratie van het bekende "Lage Gericht", Men wil
te Maastricht, dat er eenmaal de Prins Bisschop van Luik <'n de Hertog van Brabant
eenigen tijd hun verblijf hadden. Ook bloemen moesten en moeten nog als zoodanig
dienst doen. Te Arnhem hebben we tenminste eens een logement gezien, dat lot uithang,
had "De Geldersclie Blom". Wij vermoeden, dat «ij de mispelbloem moet voorstellen,
die zich bavond in het oude wapen vffn Gelre. Nog willen we het "Kruis" eene beurt
geven Want behalve de wapenschilden dient het ook ai» uithangteeken. Dit is
verklaarbaar. Waar eens twee gewone landwegen elkaar kruisten, vond de belanghebbende
een geschikt punt om er eene herberg te bouwen. Geen wonder «lus, dat men herbergen
en kroegen wel eens doopt met den naam "kapelkes". Want ook deze worden veel bij
kruiswegen gevonden. Wat was er nu geschikter voor een herbergier dan bij zoo'n
kruisweg ook een kruis te hangen (als uithangteeken). Kn dan liefst een gekleurd of
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verguld, opdat het reeds van verre zijn klanten kon lokken. Roermond en Valkenburg
voeren nog bij 'n hotel respectievelijk "Het Gouden Kruis" en het "Croix de
Bourgogne". Wij willen deze bijdrage besluiten met de mededeel. ng, dat op het
Vrijthof te Maastricht eens door ons werd opgeteekend aan het oude Spaan scüe gebouw,
boven drie vensterramen, diveise figuren, die vermoedelijk aan Karei V moeten doen
denken. Boven het middelste raam stond de Rijksadelaar, en boven de twee andeie (een
ÜnkJ en een rechtsch daarvan): de zuilen van Heicu'cs met de zinspreuk: "plus
oultre", wat eigenlijk het devies was van gemelden keizer. Een keizerskroon stond er
boven. Er wordt verteld, dat Karei V en Filips II er enkele nachten verbleven hebben.
Dit gebouwheeft toebehoord aan het kapittel van St. Servaas. Nog is te Maastricht
eens door ons gevonden "Het Gulden Vlies". De bekende ridderketen wüi uijtgebe teld
in don gevel van een huis in de Groote Staat, dat vóór de 17e eeuw u's lakenhal werd
gebruikt en in het begin dier eeuw htt eigendom werd van zekeren Adam Dries, die dit
pand als borg stelde voor zijn ambt als directeur der geldmunt. De man zou n.l. eer.
partij geldstukken hebben geslagen die te I'cht wiren. Op verschillende plaatsen was
de uitgave van dezo geldstukken (liards) verboden en t© Maastricht ontstond door deze
kwestie een kinine burg"- oproer.
19 april 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLII.
"Nooit worde hier een vlag neergeplant Dan bet Rood, Wit en Blauw onzer Vadren!" (uit
"Mooi Holland"), » Ook iets over de "Vaan" als uithangteeken. Omdat zij op zoo
verschillende manieren als zoodanig werd en nog wordt gezien. ,\ ooreerst speciaal
als "vlag." Meestal is zij dan een uithangteeken, een aankondiging, een uiting van
vreugdehlijk. En dan hangt zij vooreerst 6i uit de vensterramen der woningen; óf uit
opzettelijk daarvoor ingebouwde ronde vlagge-gaten; óf (vooral in de dorpen) uit een
dakvenster of vut het gat van een paai weggeschoven of uitgenomen dakpannen; óf van
het balkon: óf op platvormige daken aan een recht-op-geheschen vïaggestok; of aan
hooge, inge graven palen, etc. Mees uil neeft zulks plaats op nationale en andere
feestdagen, heizij ter eere van een in aantocht zijnd vorsten* of hooggeplaatst
persoon; 'hetzij terviering van een heuguiüe gebeurtenis; op een algemeen of spontaan
gevierd feest, kermis processies, enz. Bij particuliere of huiselijke feesten ziet
men ze ook nog wel eens op molens wapperen, in Holland evtneens op schepen, bijv. ter
gelegenheid eener bruilolt. In de dorpen is het uithangen van bet dundoek ook
bovendien nog gebruikelijk, als het Schuttersgilde 't "vogelsjeete' viert, en er met
zwierend vendel en rommelende trom op uittrekt, om den schutters de gele genneid te
verschaffen dien dag met de buks door een welgemikt schot op den bouten vogel het
koningschap te behalen. Men wil den oorsprong van al dit "vlaggen" zoeken in de
middeleeuwen. Imoiers toen werden bij feestelijke gelegenheden de vendels en banieren
geplant op de oude poorten en muren, evenals op de oude ophaalbruggen en torentjes
der grijze burchten. In onze provincie en ook in andere van ons land is er een lijd
geweest, dat bij dorpskermis eene vlag wapperde op het buis waar vedel of vioot,
zelfs harmonica op die dagen hoogtij vierden, het huis dus, waar alleen de
dansiustige dorpsjeugd zich begaf, en waar de beentjes lustig van den vloer
huppelden; ja zelfs op kramen, tenten, enz. zag men ze waaien. Vele lezers zullen
voorzeker Xcnier's en Jan Steen's doeken kennen, waarop de schilders deze pret in
beeld geven, en waarop men de lustig wapperende vfog ziet uitsteken. En ook in
Holland was dit zoo. Getuige in boeken van Noord-Nederlandsche schrijvers, waarin
geschreven staat over dan ouden tyu: "Weet gij rtan niet, dal er wijn te koop is,
waar een krans uithangt, en weet gij ook met, dat er het eveltje vedelt je) gaat,
waar op kermis een vlag ten venster uitsteekt?" En als wij ons niet vergissen, hebben
wQ deze "dans-huis-vlag" nog niet zóo lang geleden te Amsterdam ergens zien
uithangen. Wie zich nog uit zijne schooljaren het versje van Spandaw herinnert:
"Triomf, de vreugde stijgt ten top; Hijsch, Holland, vlag en wimpels op", die zal
daaruit kunnen begrijpen, dat de vlag ook eenmaal het uithangteeken Is geweest van
allen, di« belang hebben in Neerlands vermaarde Haringvangst. In Cimburg e.a.
provinciën wordt ook nog "gevlagd," wanneer een nieuw aangebouwd huis onder dak is
gebracht, (in Limburg) zelfs al, als het gebint of balkwerk volkomen in elkaar is
gezet, nog zonder dakpannen erop . Vaak ziet men dan ook nog naast de vlag een
groenen dennentak geplant. _ z> Wij herinneren ons nog, dat dit oud-Neder landsch
gebruik op een onderwijzersexamen den candidaten parten heeft gespeeld. Misschien kan
'i daarom zijn nut hebben, dit hier even te me moreeren. " Hoe kan," zoo luidde eens
een examinators vraag, "Tollens in zijn Overwintering op Nova-Zembla spreken van:
"Een sneeuwen Meiboom? En de candidaat zat er danig mede te tobben. De zaak is deze:
toen het scheepsvolk op Nova-Zembla hunne nood-hut zoo ver klaar hadden, dat zij 't
dak wilde sluiten, kwam men op de idéé er den bekenden Nederlandschen Meiboom op te
planten. Doch waarvandaan de denne- of sparre-tak ge haald? Op 't onherbergzame
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eiland was natuur, ljjk geen boom hoegenaamd te bespeuren. Dan maar een stuk hout,
met sneeuw omkneed, eenigs /tns In dien vorm gpj>racht! Zoo gezegd, zoo gedaan. En
weldra stak het nagemaakt beeld van een tak: "als een sneeuwen meiboom bevroren zich
naar buiten" Ttf&ar ook kan de "Vlag" haar prozaische bete eken is hebben. steekt zi,
vaak niet uit ten trefcen van wed en wcw, wanneer een geacht fÜdWM door zijne
broederen wordt grafwaarts «tSÊT wordt deze droeve gemoedstoestand ook I yitfcbecM
doof *hftlf stok." Nog dient wmitld» dat de vlag als uithang ook J een bedrijf kan
aanduiden. Bijv. bij winkels, waar vlaggen en aanverwante artikelen te koop warden
aangeboden. Maar ook aan andere zakenhulzen wappert zij wel fier en lustig als
uithangteeken, getuigen o.m. "Au drapeau Beige" te Maastricht; "Au drapeau National"
te Roermond enz. Vroeger hebben wij te Vonlo aan de haven-kade eene schipperskroeg
opgemerkt, waar op 'n schild boven de deur Neurlands driekleur stond geschilderd. Nog
zagen wij eens in Limburg (waar weten wij niet precies meer boven een verfwarenwinkel een uithangbord, met eene vlag er op in diverse kleuren, bengelen. En als wij
ons niet vergissen vindt men nog een dusdanig uithangteeken in het naburige N.Brabantsche plaatsje Michielsgestel, ook bij een ververswinkel. Zoo ziet men ook nog
in Limburg en bij onze Noord-Brab. buren het "vaantje" (wel eens van papier) wapperen
in bedevaart»- plaatsen voor winkels, waar alle soorten van pelgrims-benoodigdheden
te koop zijn, en onder deze speelt «het meestal driehoekige, gekleurde vaantje een
voorname rol. Geen pelgrim of processie-lid wil naar huis terugkeeren zonder in de
hand, of fiets, op hoed, op voertuig enz. het tradintioneele vaantje te hebben
steken, dat den betreffenden heilige, patroon of een afbeelding der kapel of kerk met
omgeving, omkranst van toepasselijke versjes, moet voorstellen. En vergeten wij ook
niet hierbij te voegen, de tailooze, helder wit of blauw geverfde stokjes met hun
lustig wapperende vaantjes, die gedurende de bronk of groote processie in Limburg zoo
typisch in lange rijen langs de straten staan geplant, en zoo triomfantelijk den weg
aanwijzen, waarlangs dien morgen Onze Allerhoogste Vorst in majestueeuze vereering
wordt rondgedragen. Een treffend beeld hier, waar het allerkleinste vlaggetje de
allergrootste hulde brengt. Ten slotte rest ons nog wat te vertellen over den enkelen
vlaggestok, die eveneens, dus zonder vlag, op vele plaatsen als bijzonder en
eigenaardig uithangteeken heeft dienst gedaan, en nog steeds dienst doet. Nog Immers
ziet men voor vele barbiers-zaken. voornamelijk in Noord-Nederland een vlaggestok
uitsteken, bij deur of winkelraam — Meestal is hij dan rood, wit en blauw
geschilderd. En goed bekeken is hij inderdaad daar een echte miniatuur-vlaggestok.
Hoe komt zoo'n uithangteeken bij coiffeurs en barbiersterecht, zal men wellicht
vragen. De Engelschen beweren, dat dit teeken in hun land zijn oorsprong vindt.
Althans in hun "History of Signboards" verklaren zij, dat een zieke, die eene
aderlating moest ondergaan, dezen stok vastgreep op dat oogenblik, ten • inde het
bloed beter en overvloediger te laten vloeien. Zoo stelde dan de roode kleur het
bloed voor, terwijl de witte het blanke verrand-linnen moest verbeelden. O.i.
verklaart deze mededeeling geenszins de alleiding of oorsprong wel het gebruik. Want
waarom zou nu juist een vlaggestok een middel moeten zijn om meer bloed te doen
wegstroomen? Er zijn Nederlandsche geleerden, die het vermoedelijk beter weten, en
daardoor meer zin aan de oorspronkelijke ueteekenis geven. Dezen zeggen, dat de
vlaggestok eertijds een herkenningsof onderscheidingsteeken was voor barbier» of
heelmeesters die als zoodanig op zee hadden mee gevaren. Men houde hier wel in 't
oog, dat in vroegere eeuwen chirurgijn en baardscheerder of barbier woorden van
dezelfde beteekenis waren. Deze heerschappen nu kregen om de ervaring, die ze
daardoor opdeden, een uitgebreid vertrouwen bij 't volk op 't vasteland. Zooals 't
altijd is ge gaan, ook bij andere beroepen, profiteerden al dadelijk ook andere
baardscheerders van deze reputatie, al waren zij zelfs nooit op 't water, en veel
minder op de zee geweest. Om der wille var» h» t «neer plaatsten ook ïij dus zoo'n
onder«schoidingstetken bij hurne de';<\ zood&t all«n£*- kens de vlaggestok te
voorschijn kwam bij alle barbiers- of coiffeurszaken vooral in de steden, en verviel
dus van lieverlede de oorspronkelijke beteekenis van den varenden barbier, en
daarmede dus ook die van den geschilderden vlaggestok geheel en al.
26 april 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLIII.
Tot hieraan hebben we 't steeds nog gehad over stoffelijke dingen, die hetzij om
hunnen invloed, nunno beteekenis, hun verleden, hunne werken etc. zich bijzonder
eigenden tot de toepassing op Wthangteekans. Maar ook zinnebeeldige voorstel, nngen,
schijnen voorheen als zoodanig in den smaak onzer voorouders te zijn gevallen. En
deze waren inderdaad nog al talrijk. Zoo hobben in Liraburg, o.m. te Maastricht
gekend een voor eene brouwerij of een pakhuis, dat is ons ontgaan, het teeken "De We.
voorgesteld door een bol, (misschien de " ijksappel). omgeven door een gouden rand.
Vermoedelijk ïS.I dit uithang in Noord-Nederland vaker worden gezien, getuigen
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slechts de enkelen, flie wij in korten tijd achter elkaar aantroffen. Ook de
oVerkeerde Wereld" zelfs diende als Joodanig. En dan behelsde zoo'n uithangteeken
feitelijk een satyrisch symbool. En dat vond men in Limburg ook. Want er zal zich
toch wel een of andere lazer herinneren, uit zijn jonge jaren, eene Prent, waarop een
haas stond afgebeeld, die een jfcger doodschoot,, een os of koe die 'n slachter naar
'n slachthuis leidde, 'n haas, die een jager in mars naar huis droeg enz. enz. O.m.
vond vroeger te Weert ook zoo'n geheimzinnig Schild. Daarop stond een jager in bonte
kleuren geschilderd in Jager- of schietpositie zijn jachthond echter had in eene mand
een haas verbordien hij blijkbaar wilde wegdragen. Daaxon stond geschreven de gulden
spreuk: "Bemint uwe vijanden." Een dito uithangteeken vond men ook in 't dorpje
Stevensweert. Vergissen wij ons niét, dan vonden wij voor «enige jaren geleden in
eene straat te Amsterdam een gevelsteen, waarop de Verkeerde Wereld «ond afgebeeld.
En die zal wel eenmaal voor kroeg hebben dienst gedaan, want er stond "De Werelt
staat niet recht; voor de deur [hangt zij verkeert, ik tap hier wijn en bier en 't
geen gij maer [begeert' Maar ook onze zuidelijke naburen, de Belgen, ?®nden als
uithangteeken "de Wereld". In Vlaan ?*ren noteerden wij eens bJJ een kroeg van een
Hier in de Weireld woont Simoen Raos kleermaker en herberger en zijne vrouw Marie
Theresia De Deyn mutsenstelster, en zi' leven in de hope en de Vrede met hunn®
kinderen, bemoeit U met Uw eigen zaken. s P* Noord-Brabantsche plaats St.
Michielsgestel Uith ' geliefhebberd te hebben voor meerdere deij 'nSteekens. Daar
hing vóór jaren aan de Va iVan een winke^je een bordje, waarop "De «tonS stond
afgemaald. Boven de schildering V •_ de" en er onder "Is alles te koop." j erder vond
men Geloof, Hoop en Liefde ook ee"jnze. provincie op uithangteekens, o'f beter geij
oCI ieder afzonderlijk. En dan zag men veelal »De Goede Hoop" voor herbergen. Voor
een fie 0 t,pan(i te Rotterdam, waar in hoofdzaak koffitijzn j 0 en tabak wordt
verkocht, hangt "De sterrt HooP" uit, terwijl zelfs vroeger te Am•pös r: oP de
Prinsengracht bij een stalhouder onde HooP" met het onderfter de ekroonde Hoop.
rnuurt men paarden, cheezen, karren, alles On, . [goetkoop." Vaarj. >.De Trouw, De
Vriendschap, De Recht- Oorio Dankbaarheid, De Matigheid, De men 5,' 11,31 Leven, ja
De Dood" zelfs gebruikt hoo s)rmbo1 en. Deze laatste door er een doods mantel *'e
tekenen of een geraamte met een Het
omlla*ngen, en eene zeis in de hand. ken 's
echter moeilijk zich een gedacht te ma-Bpréken geestigheid uit zoo'n teekens
moesten !'ÖetÏÏ?Cr.hin« en hangt nog hier en daar in de h ecle" uit, als eene vrouw
met een olijftak ïius oolc we* eens me* den sta' van Mercu dat 'jo hoorn des
overvloeds, respectiev. omden vrede de handel bloeit, en zij ook In Kpi' ,oi moet
zijn de bron van alle welvaart. 4&n de \t 6'ne Noord-Brabantsche stadje Grave luifel
lp as' stond in vroegere jaren op eena ermakeni vrouwenfiguur (De yrede) met het 'Jke
en zinrijke onderschrift: ni' J® in de Vrede; Maer dia is nu gemist, Ee" k relt is
overal vol twist. En 't ok-S v sal haer man wel slaen, kind tegen vaêr of moêr
opstaen. , Roewel h n£teekf> verschillende jaargetijden als uit?®Weest ,5 V 1 ons
land minder in zwang zijn icht ëo.J? » rnen er toch enkele: o.a. te Maas. 2tine hi,-»
een bekend restaurant in Wijk e Saisnn l^nran?en een beeld te zien der "Qua®eel
bijZnno! en in 't intérieur zijn door 't pen« 9rHikt ni de Vier Jaargetijden ver- U?
3" on rt Amsterdam had zijn "Quatre Sai- e Nieuwendijk voor 't Keizershof. '••fTotei
dc,' pa' Davos, e.m.a. hebben nog hun dÊS Ouatre Saisins."Ook kende men vroeger in onze provincie herbergen, die den naam droegen van: "In den
zeuten inval." Wij hebben ze nooit opgemerkt, hoewel een kennis ons meermalen
vertelde, dat in een dorp in den Westelijken hoek van Limburg een schild te zien was,
waarop stond afgebeeld een man, die met zijn billen in een omgekeerden bijenkorf
viel. Deze zelfde voorstelling (zonder meer is no# te zien in een pand van Verdronken
Oord te Alkmaar; doch in het Drentsche stadje Coevorden hing ook zoo'n beeld uit met
een waarschuwende toepassing eronder: In 't quaet te valen is eerst zoet, Doch het
verandert ras in roet. Maar dese Inval kan yder gerijven Gij geeft geld, ik waar, elk
kan hier eerlijk [blijven. We zouden deze zinnebeelden nog met verschil lende andere
kunnen aanvullen, doch wenschen nu de aandacht van den iezer te vestigen op die
symbolender uithangteekeaiS, waarvan de oorsprong minder duidelijk, ja soms zelfs
geheel onbekend is. Ze hébben dap meestal hun ontstaan te danken aan eene
uitdrukking, een gezegde, een verhaal, een sprookje of eene legende. Enkele mogen den
lezer wijzen op onze bedoeling, bijv. Het Mannetje in de Maan, De Goede of goê Vrouw,
Da vrouw zonder hoofd; de Laarzenman, Het Paard of de Ezel i i een Wieg, Een -xond in
den Pot; Een Koningshoofd zonder naam enz. enz. Deze uithangteekens zijn echter in
ons land bijna alle verdreven. Een van de weinige stond vóór vele jaren nog te
Amsterdam, d.w.z. De Vrouw zonder Hoofd in de Leliestraat op een gevelsteen. De
aparte verklaring van 't uithang had de man des huizes voor zijn luifel laten
schrijven: Niet sonder reden wert dees vrouwe goet [geroenit, Want hat zij 't hooft,
sy was 't onrecnte dus [genoemt, Doordien men selden siet, dat vrouwen sich [gedragen
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Na recht en reden, want sij sijn meest [manneplagen. Bij ons bezoek aan Parijs
tijdens de laatste froote Expositie zagen wij daar in de Rue St. larguerite de Goede
Vrottw zonder hoofd op 't schild van een charcutier, Daaronder stond in vergulde
letters te lezen: "tout en est bon depuis les (hier stonden i varkenspootjes). jus
qu'a la" (hier een varkenskop.) Wel een ongelukkige vergelijking met de vrouw.
Vermeldenswaardig is verder eene andere voorstelling, die wij eens te Hasselt
(Belgisch Limburg) voor eene herberg opmerkten. Op een schild keek een Vrouwenhoofd
uit eene korte laars. De vrouwen-buste droeg in haar rechterarm een aap, in haar
linker eene kat. Er onder stond geschreven: "« la botte pleine de Malice". Verlaat
men deze stad (Hasselt) in de richting van Maastricht, dan komt men in het dorp
Diepenbeek. Daar vindt men op een uithangteeken eene tegenstelling van de zooeven
genoemde Goede Vrouw. Daarop heet het: "in de Kwè. Vrouw." Naar den oorsprong van
deze tegenhanger vragende verteld» men ons het volgende: Voor eenige-jaren vloog met
een sterken stormwind het uithangbord "in de Goê Vrouw" uit zijne verroeste hengsels
en werd voor den grond geslingerd. Ongelukkigerwijze kreeg een boeren-' jongen die er
juist passeerde het heele gevaarte op zijn liep,- die daardoor deerlijk gehavend
werd. Diepenbeek's burgers konden dit feit zoo maar niet ongestraft laten. Zij
verzochten den eigenaar voortaan deze "Goê Vrouw" eenvoudig te boycotten, weshalve na
dien tijd zij hare reputatie kwijt raakte en den minder vleienden naam van "in de Kw&
Vrouw" kreeg. Werden wij goed ingelicht, dan moet vroeger te Amsterdam op den Dam
eene vermaardo herberg hebben gelegen, die den naam droeg van "De Hond in den Pot."
Deze voor velen misschien zinnebeeldige voorstellingen behelzen echter heel eenvoudig
de ge volgen eener onbedachtzame zorgeloosheid, en dan moeten wij immers terstond
denken aan eene plaat, waarop de man thuis komende, in plaats van éten, den hond met
zijn snuit in den pot vindt, daar moeder de vrouw, in stede van op haar man's
kookpotje te letten, buiten bij andere wijven stond klets-praatjes te verltoopen, en
ondertusschen hond of kat zich van t keukengerief meester maakte. Niemand heeft ooit
mooier de achteloosheid van zulke huisvrouwen aan de kaak gesteld dan Vader Cats,
waar hij het volgende rijm dichtte: Een open pot, een open beurs, Een open deur, een
open keurs, Een open mont, een open kiet, Daer wordt gemeenlyck yet gemist.
3 mei 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLIV.
Toen wij, vele jaren geleden, een bezoek brachten aan Straatsburg, mochten wij daar
op een uithangbord aantreffen zeven eigenaardig gekleede mannen, die te zamen eene
lange speer vasthielden en ze met de punt richtten op een op zijn achterpooten
staanden haas, het of zij tegen het onschuldige grijs ja den strijd wilden aanbinden,
tiet opschrift was: "De Zeven Zwaben." Aan dit uithangbord was eene legende
verbonden. Doch wij konden het verhaal niet t© weten komen. Het gebeurde méérmalen,
dat eene legende aan leiding gaf tot stof voor een uithangteeken. Toen wij vóór vele
jaren voor de eerste maal te Parijs kwamen, vonden wij o.m. in de Rue de la Grande
Truanderie een schild waarop een put stond, .waaronder te lezen was: Le puits
d'amour. Een boekje in de Ville Lumière gekocht over Parijsche sagen en legenden
vertelde ons het volgende: (letterl. vertaald). Toen Philip Augustus regeerde, woonde
er eene edele vrouwe. Zij was de dochter van een der hovelingen des konings, en
heette Agnes. Na eenigen tijd met een jongtnensch te hebben verkeering gehad, verliet
deze haar, waarvan het rampzalige gevolg was, dat Eij in een put sprong en daarin
jammerlijk verdronk. Vele, ja misschien honderden jaren later gebeurde hetzelfde met
een jongeling. Deze geraakte eveneens door de ontrouw zijner aangebeden dulcinea in
wanhoop, en wierp zich in dentelfden put. Doch hier werd de lieve juffer door dit
geval vermurwd, zij sprong toe met, een lang koord in de hand, wierp dit in de diepte
van den put, en. . . . de minnaar, zich langs het touw naar boven werkende, werd
gered; ter eere dezer wonderbare redding liet de gelukkige vrijer op dien put een
deksel leggen, en schreef er het volgende rijmpje onder: L'amour m'a refait En 15Q3
iout è, fait. De schilden met "De bodemlooze ketel" te Antwerpen; "De verbonden
Vrucht" te Gent; "La Pierre Percée" te Lyon, hebben eveneens alle eene legende voor
oorsprong. Te Utrecht heeft nog lange jaren een huis "De Krakeling" geheeten,
inverband met de legende van de Amersfoorter Keitrekkers. Behalva verhalen, legenden
enz. waren ook heele spreekwoorden- soms aangewezen stof voor een uithangteeken»
Bijv. in de Rapenburgerstraat te Amsterdam" staat in den muur van een huis een heel
oude gevelsteen, waarop te zien is eene eend die op haren rug den wereldbol draagt.
Die voorstelling moet verbeelden: "t End (=het einde) draagt den last.' In dezelfde
straat vindt men een steen, waarop eene duif wordt achtervolgd door een sperwer. Er
bij staat geschreven: Niemand zonder vijand. Amsterdam is rijk aan oude
uithangteekens. Ook in de Leidsche dwarsstraat is nog een gevel steen der 17e eeuw te
zien, waarop een hui£ staat afgebeeld. Dat huis is behangen met een groot kruis, en
er onder leest men: "elck huys heeft sijn kruys." En zoo zijn er nog een groot aantal
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meer in ons land. Wel eigenaardig mag men ook wel noemen de uithangborden en teekens,
waarop een of andere voorstelling van een gedacht, van een Wensch, van een geyoelen
of begeerte staat afgedrukt. Wij zagen o.m. eens op den straatweg tusschen
Scherpenheuvel (de bekende pelgrimsplaats in België) en Aarschot eene herberg met een
schild Eoven de deur, waarop een borstbeeld stond met een drinkglas in de hand.
Eronder stond geschreden: "in de eyderin ziet men zugten" (eyderin= iedereen . Met
het woord "zugten" is hier drinken bedoeld. 1 Da wensch yoor Gods Loon werd nog eens
op eigenaardige wijze voor een grutterswinkel te Am sterdam gezien bijv.. Hier
verkoopt men Gort, Erreten en Boonen Die mij 't geit gunt, Godt wil 't hem loonen.
Nog vermakelijker was een ander: Hier leert men meisjes brajen en lesen Die sijn
kinders niet laat leeren, moet wel [een botmuil wesen. Het verlangen naar vrede heeft
ook door vele *etiwen heen gediend als stof voor uithangen, in onze provincie als
elders. Voorheen zagen wij in de Stokstraat te Maastricht ook voor een gevel ®taan:
"Nous desiron la Pai/x 1790." Ook in Venlo moet voor vele jaren eene kroeg hebben
bestaan waarboven een engel met een Palmtak, en eronder "in de vrede-hope." , Bat
vindt men ook nog bij onze zuidelijke nahnren. In de provincie Antwerpen zagen wij
eens het uithangteeken: "In de hope van vrede". De herbergier heeft er nog bij laten
schilderen: Hier word den baerd zeer zacht geschoren, Het hair gesneeden met fasoen;
Geweeven zonder ooit een draedken verloren, Zoodat het niemand beter zou doen.; t)e
man was baardscheerder en wever. Er zullen voorzeker veel meer van deze zinnebeeldige
voorstellingen van gedachten en gevoelens bestaan hebben, maar men kan ze niet
allemaal gezien hebben. Doch dat hierbij ook nog hchaamsdeelen en beesten bij te pas
kwamen, zal ?eker menig lezer niet hebben geraden. En toch ls dat zoo. Volgens eene
oude beschrijving van in een der jaargangen van "Vragen Y ij den dag" stond te lezen,
dat er aldaar in de •- eidsche straat (velen lezers zeker bekend) een rnidenier heeft
gewoond, die op zijn uithang. 'ild eene reuzen-neus had laten schilderen met eü
Wensch er onder: Die 't smeer vervalschen en verkoopen de lui [quaat licht, En een
ieder het ontstelen in maat en gewigt, zeg, dat ik wenschte aan al die dit plegen,
Dat ze een houte neus van een elle lang [kragen. tr staat daar aangehaald, dat er
eens in ji f'and een boer is geweest, die blijkbaar veel . de en vereering had voor
den prins van Oranïtïn arit ergens op zijn hekken of huis of vaartuig van gestaan
hebben geschilderd de snuit of slurf niet ten olifant en daarbij het vieze dier de
pad, ' het versje er bij; wou, dat die den Prins haten, borsten als [padden, En dat
ze elk een neus als een olifant hadden. ttjj,i^enaardig mag het ten slotte heeten,
dat er Haai? Zljn geweest, dat een uithangteeken uit den WiJ j Persoons is
voortgekomen en omge*n ia* naarn uit het uithangbord is ontstaan. öaar hG jaren zijn
feitelijk de uithangen meer Hier naam gemaakt. Wanr, Van getuigen immers nog de
tegenwoordige zoovei'S' r?clame figuren op annonce-cliché's van Zool wir,kels van
handelshuizen. i of facti ®en al een firma-cliché op rekeningen I 'lren ffiet een
haan erop. De eigenaar was I eer de Haen. Idem met een JiVolf yoor de 1
geslachtnamen, Wolf, Wolff of De Wolf. Eene kat voor firma's Cats, Cat, de Kat enz
enz. Een zekere boekverkooper Nicolaas Visscher had te Amsterdam een levensgroote
visscher met een kabelouw in de hand voor zijne luifel staan. Zijn collega Jacob van
Meurs had voor zijn gevel "In de stad Meurs", terwijl een goud- en zilverwinkelier I.
Hogenbergh een uithang er op na hield, waarop stond afgebeeld "de Hooge Bergh". Wij
hebben wel eens hooren beweren, dat het uithang te Eindhoven voor het hotel "De
Wildeman" afkomstig is van onze hoofdstad. Oorspronkelijk moet daar op een uithang
gestaan hebben een het gekleed man, die in heestergewas verward was geraakt en er
onder "Wildeman." Hetzelfde heeft plaats gehad met den beroemden Amsterdamschen
boekdrukker Wetstein, waar het heette in "de Wetsteen." Nog staat er bij de
Prinsengracht een gevelsteen met een huis op een berg. Daaronder staat: in Berghuys.
Vermoedelijk heeft de man Berghuis geheeten. Het meest vermakelijke bord op dit
gebied staat beschreven in "De Oude Tijd." Er moet nl. in eene Fransche plaats een
grappenmaker geleefd hebben, die gebocheld was, maar ook toevallig den familielaan
droeg "Bosse". Dit heerschap was gehuwd, en de geslachts naam zijner wederhelft was
"Quelle". Zijn uithang (denkelijk boven eene kroeg) zou dus den dubbelen naam BosseQuelle hebben moeten be vatten, maar de Snaaksche Franschman meende meer reclame voor
zijn zaak te maken met den omgekeerden familienaam en doopte daarom zijn huis met
"Quelle Bosse" Een typische vervorming moge nog heeten het teeken of de naam op een
hekken, even voor bij het dorp Vlodrop. Daar ligt aan den provin cialen weg
Herkenbosch-Blothenbach een helder wit gekalkt boeren-erfje, schilderachtig afsteken
de tegen de donkere sparren bosschen, die de huizing omringen. En huis, en groots
uitgestrekt heid dennen-wouden behooren thans tot eene Belgische voorname familie,
maar moet voorheen (1795) het eerste bureau zijn geweest in deze omgeving der
Franschen, die in dat huis hunne employé's hadden voor den uitvoer naar Duitschland.
Destijds heette het erfje: "Au qui vit". Thans spreekt men echter van "in den Kievit"
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en ook op het hekken naar de groote bosschen staat "De Kievit". En wie hier aan de
vriendelijke familie van dat vroolijko wit gekalkte erfje een bezoek gaat brengen,
zegt niet. dat hij naar Van Helden (familienaam van den bewoner) gaat maar naar "den
Kievit." Bij onze navraag wist dan trouwens ook hier niemand, hoe deze naam waarvan
wij hier de explicatie gaven is ontstaan. In een volgende bijdrage hopen wij op meer
andere van deze soort terug te komen.
10 mei 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLV.
In onze diverse bijdragen hebben wij gezien, hoe de hoogste autoriteiten, vanaf onze
Kerkelijke tot wereldlijke, met al hunne onderhoorigen, hoe zelfa heiligen, kerken,
engelen, hemel, hel, ja 2elfs de duivel stof hebben geleverd vanaf de vroegste tijden
tot het ontwerpen van uithangteekens, maar wij hebben nog niet uitgebreid aangetoond,
hoe zelfs de gewone, kleine mensch en alle andere schepselen, tot het nietigste toe,
zich zeiven niet hebben vergeten om als zoodanig, belust of onbewust, te dienen en te
pareeren voor t oog vallende wezens. Hoe vaak zagen wij b.v. voorheen niet, ook in
onze pfovincie Limburg, allerhande beeldjes, die eene vrouw of een man te "en gaven,
zonder iets meer. We herinneren ons nog levendig te Weert, Roermond, Maastricht en
Venlo op oude steenen of Qoutei} schilden boven de ingangsdeur gezien te neoüen een
kuipertje, een man, die een groot vat voortrolde boven een drankwinkel; een bakkertje
het een "inschieter" in de handen; een smid op jn aambeeld kloppende; een timmerman
aan en schaafbank; een paraplu-kramer, die tevens Kroeg hield; een schipper voor
veerhuizen langs -yaa3 J een schutter voor lokalen van boog"Cnutters; een voerman met
een kar (vergel. De «euische Kar te Venlo); een rookende Moor voor een tabakswinkel,
enz. Typisch mag men noemen het uithang dat vroeger in een Hollandsche stad heeft
gestaan 7oi#en huiske, van een blinden man, die zich elf op 't bord had laten
schilderen, en die koepens verkocht, met de explicatie erbij: Dit is in de gekroonde
Blindeman, Die hem siet die kijkt hem an, Och wat is een blint mensch 1 Hier verkoopt
men koepens. Voorheen vond inen op meerdere .plaatsen ook "og een "Ruiter te Paard",
waarna meer algemeen is geworden een uithang "de Zwarte Ruiter > wat O-8- aan een
bierbrouwerij te Maaszicht ook aanleiding heeft gegeven ermede haar 'clainebeeld (wat
ook een uithang is, zij 't dan P affiches, nota's, enz.) te versieren. Ook vond "ien
nog vóór niet zóó lang geleden in de Hezellraat te Nijmegen "de Zwarte Ruiter" ,die
een «avallerist voorstelde in 17e eeuws uniform, maar eigenaardig genoeg, met een
zwart gelaat. Als wij «as met vergissen, draagt de Maastrichtsche trouwerij eveneens
deze onderscheiding. Over dekleur moet de lezer zich echter niet verwonderen. Beelden
met een zwart gelaat zijn ai oud. Wij 'ermeenen zelfs religieuze beelden met een
zwart beiaat te hebben gezien. Misschien kan een' of ndere lezer daarvan opheldering
geven. Evenals er vroeger aan de Roerkade te Roerwand een uitliangteeken heeft
bestaan, waarop J-en man een gevulden zak droeg, en de kroeg behoorde aan het Kooldragersgilde (kool=hier «teenkolen), zoo bestond er eens te Amsterdam een Kroeg, waar
de tapper twee "Korendragers" had latea schilderen met het onderschrift: Dees mannen
die Gij siet, vermoeit van , Koorendraagen, Uie eens hier is geweest, die komt weer ,
dadtlijk vragen, Maar steroogt niet te veel, op 't geen j . , A ' gij hier ziet, Men
drinkt vandaag voor geit, en morgen borgt men niet. oihoS zijn beeldJes of
schilderijstukken, voor ook in onze gewesten bekend uit vroede dagen: De Reizende Man
(in België vonden eens daarvoor in de plaats staan: "de Voa<eur"); De rustende
Wandelaar (ook al De dor'ge W.); De vroolijke Piet; Het Jagertje enz. vond men ook
wel willekeurige of mis-I'® beter gezegd, onduidelijke, zelfs onbegrijr njke
voorstellingen of afbeeldingen. Wat moet •v. verbeeld hebben de man, wiens borstbeeld
ij vroeger te Maastricht in de Mariastraat von-0 n- Men zag het daar .staan met open
mond en vi-Ji
' en andere voorstelling was beter, en dpi die oP Markt, n - de man,
die in beide hann een molensteen vasthoudt, waarboven te le- Zea stond: 1792 In den
Mejulesteen. 't Is eenen sterken man, Die hem draghen kan. ">ar niet alleen de
geheele mensch, zelfs zijn naamsdeelen hebben aanleiding gegeven tot het tooi iD van
uithangen. Beginnen wij maar eens hn f hoofd. HoeveeL "gouden" en "gulden" Snm
zaucien wij ais zoodanig niet kunnen op- Gnomen' Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, j,
enz. en ook onze Limburgsche hoofdstad jn j zijn gouden hoofden. Ten minste we hebben
Etn Muntstraat er een opgeteekend, waarbij Mp d geschreven: "In het Gulden hoof
1752". «n wil hebben, dat deze hoofden hun ontstaan n«en aan zaken of winkels van
goudsmeden, tan*• »,armen" heeft men voorheen legio ontde 'n Hollandsche zoowel als
Limburgsche steftüri' was dan maar alleen om een of een r VoorwerP vast te houden,
b.v. een hamer, j® glas, een visch, enz. ook "handen" vond als uithangen, hieijzeren, daar gouden, aers weer gekleurde handen. t.Pe gulden of gouden hand schijnt
ook alweer lr P.tt'stig te zijn van goudsmeden. Te Maastricht ie n wij aari eene
uitgestrekte hand met aan 6j voorzijde manschetten van fijn kantwerk, waar geschreven
stond: 1737 "De Gulde Handt", en st oP den hoek van de Groote Staat en de Muntop de
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twee gevels van een huis. En tegefto Vonden wij in Wijk, in de Hooge Brugstraat st '
24» destijds een hand afgebeeld. Er boven Jlll: "In de Eysere Handt". Verf6 Pleurde
"handen" zag men meestal voor Oh h inkols' o- m- gele, roode, zwarte handen. arltt te
Maastricht bestond "de Blauwe e de hand voor uithangteeken volgen: hand (je ?r> of
hand en oog, voeten, hart enz. Ja zelfs de "£aard" kwam er bij te pas, getiuige de
"Gou- GiM 1 a.rd", die het uithang eenmaal was van een ders r*s Maastricht in de
Kleine Staat. Wijgen 2 er voorbeelden opgeteekend van uithan-1064 een "kies, "den
mond", "den neus" reusa®,laatste waren dan bij voorkeur groote, te neuzen. Men
schaamde zich niet die tae j. n. want, zoo redeneerde men, gopde, fertaift Uzen z'jn
ten allen tijde bewijzen van vervan ®eweest. Zoo'n neus was een uithangteeken als t
KnaPPen kop. Personen uit onze historie da^».,an de Witt, Prins Willem 111 e. m. a.
gaven Lafan et bewijs. we thans even stil staan bij de diverse t)eze h »?vn' waaraa.n
de mensch zijn deel had. beeij lcl3oen wij wel eens met een héél enkel voorvoor 't
voetlicht gebracht. War is b.v. de Handel, de Landbouw, enz. die ee^Ld in aanmerking
komen. Denken we voor- In bp<^n de attributen van handel en landbouw, te vf®m
gebracht. Deze attributen vond men nog ®tad p tricht aan een lvuis op het Vrijthof.
De han™ ermond heeft alleen en eenvoudig als uitv, voor den landbouwbond op een
perceel in eerstraat: "Landbouw,-huis"« Veehandel, Kaashandel, Huidenhandel,
Scheepvaart, Landbouw, hangen in Holland uit respectief voorgesteld door
schilderingen van ossen en schapen enz. bij'hunne begeleiders; door een, twee of meer
kazen opelkander liggend; een man bij een ossenhuid; door. velq schepen of andere
water-vaartuigen; zaaiende, ploegende, maaiende akkerlieden. Brouwerijen en
branderijen hingen ooi. in onze provincie vaak den brouw- of distilleerketel uit.
Hoedenmakefijen met een of ander model van hoed. Bij molenaars, die tevens herberg
hadden, vond men een geschilderde windmolen. Verder wel eens hier en daar in beeld
gebracht een of meer zakken, bij andere zakenhuizen opgestapelde stukken
manufacturen, elders alle soorten van vaten en oxhoofden enz. We merkten in dezen zin
eens een zeer zonderling uithang op in de stad Zutfen. Daarop zag men een vat, dat
leeg liep. Er naast stond een varken, kijkende naar den loopenden kraan; dit werd
toegeblaft door een hond. Er onder geschreven stond: Dit vat is goed gevuld, als
ieder kan bemerken, De kraan steekt in het vat, en daarop loert het verken, 't Sa
hond, pas op; Want als het zwijn loopt met den kraan, Dan moet de hospes hier
vandaan. Deze voorstelling kan 0. i. beduidt hebben: dronkenschap en trouwe wacht, 't
zij voor poffers of anderszins. Een zak vonden wij alleen voorheen te Weert en te
Maastricht, in de laatste stad was het eer. Haverzak in de Hoogebrugstraat, toen no.
232 (Wijk). Aan de Rom. cijfers te oordeejen dateerde het maaksel uit het jaartal
1733. Ook afbeeldingen zelfs van munten en penningen gaven stof tot uithangteekens.
Immers, geen handel zonder geld. Holland hing veel "de Stuiver", "de laatste Stuiver"
(toepasselijk op te bezoeken herbergen), "'t Negenmanneke", "de Gouden Nobel", "De
Rozennobel" enz. uit. Ook Maastricht vertoonde eens in de Muntstraat "den
Roosennobel" als uithangteeken. Onze naburen, zoowel Duitschland, België en Frankrijk
kenden ditzelfde beeld voor uithang. In Wassenberg hing voor jaren geleden aan den
weg naar Heinsberg "lm Contanten Wirtshaus". Ook in Vlaanderen vindt men veel: "In de
Kontante Penningen", terwijl wij eens te Parijs'vonden een groot munstuk, onduidelijk
geschilderd, en er omheen: "Crédit est mort: les mauvais payeurs l'ont tué".
17 mei 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLVI.
Thans komen wij, daar wij 't met de uithangen hebben over den mensch en zijn bedrijf,
tot de beeldjes of figuren, die gereedschappen en werktuigen voorsteilen. De
oorsprong hiervan is oud, 2eer oud, al bij de Romeinen in gebruik geweest, eu daarna,
zoowat om de middeleeuwen, ook in onze diverse Europeesche mogendheden. De
werkelijke, beter gezegd, stoffelijk*, beelden zijn voor 'grootste deel reeds lang
verdwenen, maar de atbceidingen van vele dier werktuigen zijn toch og lang, zeer
lang, zelfs ten huidigen dage nog ewaard gebleven, meestal in gemeente- of kerkpb oP
waPenschilden, eere-platen, tropueeën 'iz. En daarop kan men dan ook nog zien, hoe
*'J geteekend of geschilderd zijn geweest. Het is voor den lezer, dat deze
gereedschappen, aanvankelijk zijn uitgehangen (gewoonlijk aan ®en bij de deur
uitstekende dwarslat, later boven het deurkozijn (in Limburg veelal "spinnekop"
geheeten) dan hen, die ze bij hun arbeid noodig «adden. Ook wel door ambachtslui, die
deze voorverpen maakten, desnoods te koop aanboden, en slotte (als overerving) door
kroeghouders,' die -en of ander beroeps-gilde tot klanten hadden, of dij wie een
zeker soort van ambachtslieden elkander gewoonlijk troffen. Daarvandaan, dat men in
die tijden alle soortfen benamingen van herbergen had, b.v. schrijnwerkers-, smids-,
kleermakers., schoenmakers-, vevers-kroegen, enz. Men zu ze in 't algemeen
ambachtskroegen hebben kunnen noemen. En *>ok collega's uit andere plaatsein, die de
herberg Passeerden,zagen aan 't uithangend gereedschap, "at ze daar op hun plaats
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waren om eens even, nder 't nemen van 'n glaasje, te informeeren «aar een of ander
feit, wat met hun bedrijf in «ïreet verband stond. }Vij zeiden hierboven met een
enkel woord, dat *ij nog aan vele gevels en schhden in wapens Uunen opmaken, hoe de
uithangen er oorspron- hebhed uitgezien. Daarin zijn de afbeeldingen dier
gereedschappen heel vaak als een aan«enkeu bijjven staan, hetzij dat deze hun
oorsprong ontleenden aan een weibeoefend bedrijf in "e gemeente, hetzij aan een
beschermheilige der Parochie-kerk. Zoo zegt men o. m. dat in het gemeente-zegel an
Gennep de schapen-scharen staan, omdat «eze plaats in oude tijden gekenmerkt was door
erscnijlende menschen, die bijzonder in het vak *an schapenscheren bedreven schenen
te zijn, en oat wijd en zijd gingen uitoefenen bij de bezitters an groote kudden
schapen. Eveneens zouden de Wee bikhamers in het wapen van Kerkrade doe'en op het
hoofdbedrijf in die plaats, waar de eerste steenkolen in onze provincie werden
gedolen, en dit bedrijf nog de hoofdtak van inkomten beduidt. Het is ook aan geen
twijfel onder. .®Jig> deze plaatsen zullen in de vroegste Wen deze gereedschappen
hier of daar als uiting hebben gediend. Kan iemand zich de moeite Setroosten aile
wapenschilden in onze provincie a te gaan, dan zal hij buiten kijf vele pendanten a'*
bovenstaande uithangen kunnen opsporen. We zagen vroeger — een twintig jaar geleden
te Delftshaven eens een gevelsteen, waarop stond afgebeeld een rooster, waaronder was
gedreven: "Dit is in de Roster". Of deze afbeeling nu terugslaat op een heilige, een
beschermheilige eener kerk (en dan zal dat St. Laurens Roeten zijn) en of de ijzeren
rooster in verband aat met de vele aldaar bestaande fabrieken, eheepstimmerwcrven,
branderijen, mouterijen, Kuiperijen enz. kunnen we niet met beslistheid be- Palen.
Als men met dezen rooster de veelomvattende beteekenis van hot woord "rooster"
vergeijkt, dan lijkt ons de laatste oorsprong wei de «eest gangbar;,, in Limburg de
verschillende kermissen beoekt £a] ongetwijfeld opgemerkt hebben, hoe -n 't voordoek
der kermiskramen, die speelgoed v?or kinderen verkoopen, aan het dwarshout le- S'o
ballen van wit, rood, blauw en andere kleur (glas) hangen te bengelen. Vroeger hingen
deze ballen aan de winkeldeur fer woning van die menschen. Bij den een was ' in "ÏTo
Gouden Bal", bij 'n ander in "De Zilveren Bal" enz. Wij kunnen ons nog even goed
herinneren een koperen ketel te hebben zien uitgangen voor een oude bierbrouwerij te
N'eeritter, [ e Stramproy, te Kessenich, e.m.a. plaatsen. Zoo kennen we in de stad
Deventer een SpijkerbooreegJG, waarin vermoedelijk boven de dorur van ïrüi timmerman
eens een spijkerboor zal gehengeld hebben. .En nog eens over ketels gesproken, zal er
wel kijna geen Nederlander zijn, die niet kent te Amsterdam in de Pijlsteeg het
beroemde oude )vynand Fockinck bitterhokje, waar zelfs verre bij een bezoek aan de
hoofdstad "half om half" gaan genieten. Welnu, nog ziet men daar, als is hij op een
oude plank «eteekend, voor het raam den kleinen distilleerketel uithangen. .Wij
kwamen eens, het is vele jaren geleden, te in eene achterbuurt en vonden daar
uithangen een klein laddertje. Bij onze vraag, dit te beteekenen had, vertelde men
ons, dat een schoorsteenveger woonde. Maar eene lad?er of leer zag men voorheen in
Holland veel gangen aan huisjes, waar ook ladders gemaakt Was de leer of ladder
geschilderd, dan ;ond er wel eens onder: "Ik leer nog". Dit doet erhaaltje,
geschreven door Ter Goniw; de plaats denken aan een hiermede in verband staand aar
het is voorgevallen, staat er niet bij. Er zou een kastelein hebben gewoond, die zich
al- M zelf voor een slimmen vos hield. Daarom had rie man op zijn uithang
geschilderd: "Noyt be- roge'\ deze zinspreuk blufte hij dus. Doch r kwam geregeld 's
morgens bij hem bitteren vaandrig van een regiment vijandelijke solaten, die
toentertijd in die plaats geinterneerd . aren. Deze ging met den slimmen vos (kastea'
1) de weddenschap aan, en wel om een half ttkertje bitter, dat hij hem een ouden
tamboer h u sturen, die hem met open oogen zou beet ,emen. "Goed, dien taniboer
verwacht ik", zei kastelein, en dan ook terstond je half anker- Je- 'Jen volgenden
dag toen de tamboer als naar gewoonte zijn pijp aan den haard bij den waard Zph *e
rooken, kwam de oude tambour binnen, He een klein fleschje op de toonbank en vroeg 4
h waard om een maatje klare. De kastelein jPt het, terwijl de tamboer met de eene
hand < 1 Heschje in den borstzak steekt van zijn kapot- ls> en met de andere een
dubbeltje op de toonlegt. "Wacht even", roept de waard, die "erkte, dat de tamboer
een blikken dubbeltje 'leer had gelegd. "Meen je, dat je mij zóó fopp kunt". Dat gaat
niet op. "Hier kameraad, je * je dubbeltje maar weer op, en zet dat flesch- Weer gauw
neer, waar je 't gekregen hebt'. oude tamboer deed, alsof hij gestoord was rover,
zette het fleschje neer, en vertrok. Vo'« zoo". roept nu de nooit bedrogen slimme ba®
vaandrig toe. "als je mij foppen wil, Ik sJe> moet je toch wat slimmer gasten
sturentie Z£l' nu, in afwachting van 't door mij gewonhei' ankertje, al maar *ast
eens op je gezondje i !?nken". En mèt schenkt hij zich een glaasjeo i'lt het
fleschje, dat de tamboer op de bank (jrj neergezet, en er mee wijzend naar den vaanÖair Zeßt hij, uitdrinkend: "avous (k vousL (\oprt aat ie! Maar verd...! schreeuwt
hij opeens I krn,?ln(J' terwijl hij het jeneverglas voor den na «ooide; "daar heeft
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de kerel me toch nou' bedrogen, want 't is klare pumpenhejmer" ï Wat was geschied? De
tamboer had tw&e fleschjes in zijn zak meegebracht, en het fleschje met jenever heel
handig tegen een met water verruild. Begrijpen we' thans de treurt van schaterlachen
aan den vaandrig, maar de bewuste slimme kastelein heeft onmiddellijk daarna zijn
uithangschild: "Noyt bedroge" met zwart laten oververven en er voor in de plaats op
laten schilderen: "Ik leer no<^i". In enkele Limburgsche plaatsen vonden wij vóór
vele jaren bij bakkers wel eens een open oven geschilderd, vóór een witspanningsherberg een roskam, voor schoenwinkels eene leest van hout op een pinnetje of eene
stang staan. Schaven, scharen en zagen hebben ook in Limburg in overoude tijden bij
deurstijlen gebengeld. En fietst men over den straatweg van Eindhoven naar Boxtel,
dan passeert men eene herberg, waar "de verroeste Spaai" (=spade) uithangt. In de
achterbuurten van Hollandsche steden zagen wij meermalen voor 't meestal onooglijke
raam: "de koffiekom", "de koffiepot"; ..de groote kop"; "de melkkop", de teer- of
verfkwast; een metseltroffel; een strijkijzer; een zeef; zelfs een wan, bij iemand,
die dat gereedschap repareerde. Maar ook weegschalen hebben we meer dan eens
opgemerkt, zoowel in Noord- als in Zuid- Nederland, in België en in de Rijnprovincie.
Hier diende ze om aan te kondigen, dat men er tegen zeker loon allerhande artikelen
woog, elders dat men ze maakte en repareerde. Of ze te Maastricht o. m. nog bestaat,
weten wij niet, maar voor eenige jaren stond daar in het pand 2Ü5 in de St.
Pieterstraat op een gevelsteen een weegschaal met het onderschrift: "In de ovde waegh
1714, pax Chrlstl slt In haCDoMo". De Romeinsche cijfers moesten ten tweede male het
jaartal aanwijzen.
24 mei 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLVI.
Velen zullen zich met ons nog goed herinneren, ooq vroeger niet alleen bij smeden
heusche en ook op pianken geschilderde "hoefijzers" uithingen, maar ook, omdat dit
uithangteeken zoo po- Pulair was, hoe ze voor huizen en winkels gevonden werden.
Zelfs voor neringen of bedrijven, die &ieta met ijzerwerk of paarden te maken hadden.
Vanwaar het feit, dat dit uithang zoo zéér in den «maak viel, zoo geheel en al
populair werd? De Verklaring ligt in 't bijgeloof der vroegere tijden. Het motief
voor dit Bijgeloof en daarmede de beteekenis van het hoefijzer in 't volksleven
zouden meer dan eene bijdrage kunnen beslaan. Waarom ziet men nog op Nieuwjaarsdag
prentbriefkaarten met een hoefijzer, waaromheen een takje Vergeet-mij-nietjes? Waarom
zal iemand, die op straat een hoefijzer Wndt, zich bukken om 't op te rapen, terwijl
hij «Ik ander stuk vuil of oud ijzer zal laten liggen? Waarom ziet men nog menschen,
die een miniatuur hoefijzer als charivari aan horlogeketting, Wmband, of als knop van
een wandelstok, paraplu enz. dragen? Het hoefijzer schijnt dus een algemeene
talistaan te zijn. Men houdt het ervoor, dat de vorm, nl. de halve öiaan-vorm aan 't
hoefijzer deze onderscheiding heeft geschonken. Immers, bij verschillende volken was
reeds in oude tijden de halve maan een geliefd symbool voor vermeerdering van geluk.
Hierdoor zal 't voor den lezer dus ook wel duidelijk zijn, waarom de Germanen bij het
zien var» een hoefijzer onwillekeurig dachten aan Wodan s paard. En hoe en waar
vinden we nu al een hoefijzer Biet zijne voor het volk zoo diepzinnige beteekettis?
Vooreerst in vorenstaande gevallen. Verder vinden wij 't op den voormast van schepen
gespij. kerd om gunstigen wind en gelukkige reis te verkrijgen Een hoefijzer werd en
wordt nog hier en daar door bruidegoms in de bruidsdagen meegedragen tot bevordering
van hun toekomstig huwelijksgeluk. Een hoefijzer op den weg gevonden op den dag van
St Stefanus, en met de open zijde naar buiten op den drempel voor het huis
gespijkerd, sluit de heksen buiten. In de Oosterscne landen houdt de priester boven
de hoofden van jonggehuwden óf een paardenhoef óf een hoefijzer, als Bymbool van
geluk. In Rusland, waar het bijgel'oof nog ai welig tiert, vindt men het hoefijzer op
den huisdorpel bevestigd. , . In België en ook in ons Limburg bij vele boeren Wordt
nog gezegd, dat een hoefijzer aan den puthaak bevestigd, dient om het water in den
piut klaar te houden. Van bronnen gesproken moeten Mj constateeren, dat het hoefijzer
als gelukaanhrenger in nauw verband staat met het bronnengeloof. Want was er in de
oudste tijden wel een grooter weldaad voor de menschen dan de ontdekking van eene
bron? Eene schoone legende, hiervan getuigende, bochten we vóór eenige jaren op eene
reis langs den Rijn opteekenen, en wel te Andernach: daar Was eens een rijke graaf,
Wiens hardvochtige gade aan een bedelaar het brood ontrukte, dat de slotvoogd hem
heimelijk had overgereikt. De graaf, 's anderendaags van de jacht op weg naar huis
zijnde, wordt ontmoet door een zijner dienaren, die hem aanzegt, dat zijn kasteel in
den grond verzonken is en een waterplas slechts de Plaats aanwijst, waar het eenmaal
stond L>e graaf antwoordt, dat dit evenmin kan als dat zijn Paard Falckert met zijn
ijzeren hoef uit de rots eene bron zou kunnen doen ontstaan. Nauwelijks heeft hij
aldus esproken, of het paard stampt met den voet op den grond, en zie, eene bron
borrelt op. De graaf rijdt verder, vindt het door zijn dienaar gesprokene bewaarheid,
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en kan nog ju'st *ijn kind redden, dat in eene wieg op hei water ronddreef. . . Nu
ligt in het Eiffelgebergte, met ver van Andernach het meer de "Weinfelder Maar en d
hron, ontstaan door den hoefslag van t paara, heet nos: steeds de Falckertsbron. Niet
minder in Engeland staat het hoefijzer nog steeds hoog aangeschreven. Geen spook —
zoo gelooven velen daar nog — kan een huis binnengaan, waar een of drie hoefijzers
zich boven een deurstijl bevinden. . Zelfs mannen van beteekems hebben meegedaan aan
hoefijzer-vereering. Leest maar: ben ingezetene van Portrush had eens aan Lord
Roberts, eene bekende figuur uit den Boerenkrijg, eene' klaverplant en oud hoefijzer
gezonden en kreeg daarna een vriendelijk schrijven als antwoord, waarin o.m. het
volgende vermeld stond . >.de klaverplant is zorgvuldig in.%den tuin van het
regeermgsgebouw te Bloemfontein geplant en het hoefijzer zal ik bewaren als een
aandenken &aast een ander, dat ik'heb opgeraapt op den dag, toen ik den Vrijstaat
binnenkwam en een derde dat ik te Paardeberg vond op den dag, Voorafgaande aan dien,
op welke Generaal Cronje *ich overgaf. , . " , Maar dat een oud hoefijzer het oprapen
we ®ens waard kan zijn, bewijst ons het oud vernaa, toen Jezus met zijne discipelen
langs den weg gaande, een hoefijzer op den grond zag liggen, Jezus Petrius verzocht
had, dit op te rapen, ?u Petrus deed of hij niets gehoord had, nam lij] het zelf op.
In de stad aangekomen, verkocht je-2Us het ijzer voor 3 penningen en kocht daarvoor ?
P de markt aan goede handvol kersen. I oen de feester in de stad Zijne werkzaamheden
had verbid, keerde hij met de discipelen* terug door een veld, waar boom noch struik,
noen huis stond en waar de aon fel op hunne onbedekte hoofden brandde. Eén dronk
water zou hier ook voor Petrus geld waard zijn geweest, ter lessching yau den hevigen
dorst. Onderweg liet Jezus eene kers ongemerkt vallen, die door petrus ongem rk erd
opgeraapt en gretig genuttigd. Eindelijk liet Heer een tweede, ook een derde en nog
een en 5oS Weer eene kers vallen en telkens bukt zich petrus even haastig om de dorst
lesschende vrucht te grijpen. Toen sprak de Meester aldus . hoe dikwijls hebt gij nu
reeds moeten rakken naar de kersen, omdat gij niet éénmaal rakken wildet naar een
hoefijzer. Leer vooj> ook de waarde van het kleine kennen . ri Wellicht is velen niet
bekend de legende van H. Dunstan, aartsbisschop van Canterbury. eze was een uiterst
bekwaam godgeleerde en gelijk een ervaren hoefsmid. Op zekeren dag *ervoegde zich tot
hem de vermomde duivel, met Jp verzoek hem zijn hoef te beslaan. De heilige, duivel,
trots diens vermpmming, herkennend, ri dat, maar veroorzaakte hem zooveel de duivel
hem smeekte op te houden. De H. <<nstan dwong hem nu de belofte af, dat de dmrio en
z'ine dienaren nooit een huis zouden bini "ffaan, waaraan op een of andere wijze een
Èoefijzer bevestigd was. Vandaar nog steeds in de hooge hoefijzer-vereering. Een en
«der bewijst, waarom zoo menigeen hier en elt rs een hoefijzer aan zijn deur had, dat
later, trpi rnen wellicht niet eens meer aan 't oude bijgsJoof 0f de heksen dacht,
omdat het huis nu eenb 0 bij dien naam bekend was, van den deur-3 naar uithangbord of
gevelsteen verhuisde, hot?- is oc*k de oorsprong te verklaren van een eiUser als
uithang aan herbergen en logementen. Niemand bracht gaarne den nacht door in een
huls, waar hij gevaar liep behekst te worden, en stapte dus bij voorkenir daèir
binnen, waar hij 't beveiligend hoefijzer zag hangen of aangeslagen, en yoor geen
tooverkollen behoefde te vreezen. Ten slotte heeft het hoefijzer nog Voor veel
brouwerijen gehangen. Zelfs aan 'kerken volgens beschreven Oud-Amsterdam in "Vragen
van den Dag". Ook wel eens was de naam "Het Hoefijzer" vooral aan buitenplaatsen,
boerenerven of andere groote gebouwen gegeven, niet echter ter aanduiding van het
voorwerp zelf, maar omdat de aanleg of de bouw den vorm droeg van een hoefijzer. We
herinneren ons in Holland (waar kunnen wij niet precies meer zeggen) meer dan een
buitenverblijf te hebben gezien, dat den naam droeg van het Hoefijzer of Het oude
Hoefijzer, en ook een groote bierbrouwerij, die gedoopt was met den naam: "Da drie
Hoefijzers".
7 juni 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLVIII.
Omdat een groot gedeelte van het menschdom 'etaas meer waarde hecht aan kleedij,
opschik Wat daarmede annex is, dan aan degelijke voe- log en onderhoud van den
inwendigen mensch J"" het minder ontwikkelde of gewone volk in •jtaiburg drukt dezen
toestand nog wel eens uit ®6t het grove gezegde: "alles aan den hoovaard 'om de v.t,
en anne taofel vrète ze zich neet ins uef" __ hebben we in, de vorige bijdragen het j
uiterlijk vertoon in verband gebracht ook met Inschriften en uithangteekens. I. We
zullen daarom thans laten volgen, wat we J'enaanga-ande al hebben gezien over spijs
en ®rank, en tafel-, drink- en ander gereedschap. . Geschilderde brooden bij bakkers;
krakelingen JP. hout of geschilderd, en in natura; kazen dito ?'l kaaswinkeliers;
hammen en worsten eveneens 'J slagers; (te Antwerpen heet o.a. de Hespen, raat naar
een oud uithangbord "In de Dry Hesp«ns"); koeken en peperkoeken idem bij koekbakkers;
enz. Wij gelooven, dat zoowel in Lim- Urg als daarbuitaen, hiervan menig voorbeeld !
üu kunnen worden aangehaald. Vooral de bakkers schijnen als zoodanig veel i van hunne
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uithangborden Ie hebben gebakt. Een "rechl-gcaard Limburger" uit Bergen Zoom, dhr.
fteutelings, was zoo vriendelijk ons te wijzen door ons een vakblad (Dhr. N.
directeur eener biscuitfabriek te 8.0. Z.) toe te eUden, waarin o.m. vermeld staat,
dat voorheen ®L' krakelingen (dit product heeft misschien wel e grootste reputatie in
Limburg, en wel te Echt, ,erworven, getuige de vermaarde "Echter Krake| der oude
firma Joosten) de zoo bekende I kkernij, ook in Holland uithingen. Vergulde en »arte,
roode en gele krakelingen en soms van ttorme afmetingen. Krakelingen met kroontjes
boven en zelfs krakelingen in natura hingen Eene bijzonderheid van den Deventer koek
mowij niet vergeten. Deze koek, welke wij nu arUreffen in de z.g. latmodellen,
houterig en 'uo, maar fijn van smaak, bezat reeds in de 16e eiw een zekere
vermaardheid. "Deventer"-koek lls zelfs een scheldnaam, waarmee men lange ®rels,
houten klazen of droge en taaie menschen ereerde. De onderwijzers van dien tijd
werden aak met dien bijnaam gelukkig gemaakt en ook U nog tellen wij de Deventerkoeken bij dozijnen, Jj1- menschen, die voor niets warm loopen en zijn als
Deventerkoek. . Wat het artikel dranken betreft, deze waren 'Uelijk als "stoffelijk"
uithang weinig of niet gehikt. Zelfs leenden zij zich er moeilijk toe ze ' te beelden
of te schilderen. Daarom nam men eene kan voor de herberg, waar wijn werd ,et]kocht.
Eene kruik bengelde meestal voor drank .Uizen van minderen rang, aan zoogenaamde
joegen, waar slechts bier werd getapt. Daarom meni dat ons Nederlandsch woord "kroeg"
,stampt van de Duitsche "Krug" (is kruik) die dat land zooveel bij de bierherbergen
uithing. In Noord-Nederland hangt hier en daar ook "de Roemer" (is een drinkglas)
uit, o.a. te msterdam op den Heiligenweg al een zeer mooie j®rguld en omringd van
guirlandes met druivendao SSen' weten zeker, dat vele Limburgers Hotel en de
Restauratie aldaar kennen. jl'-en kop-met schoteltje of een kopje alleen ziet , ®n
ook nog vaak in Limburg voor werkelijke o[fiehuizen (waar koffie gezet wordt voor
pel- Yh- e-a-) uithangteeken. Ze mogen nog al populair genoemd worden door heel ons
land. rei' enkele maal zelfs trelt men er een aan van afmetingen. Men wil hebben, dat
de drink- en melkkop zijn ontstaan te danken ®eft aan onze heidensche voorzaten.
Immers deg " zouden uit de hersenpannen (koppen) van ver. aoöu vijanden gedronken
hebben. v* kennen er nog een verhaal van. Alboin, koder Longobaraen, had zeil' den
koning Koeeiuond* gedood, ten einde diens beeldig suioone liozeniond te kunnen
trouwen, 'ioen hij op . teren dag een groot feestmaal hield, en het gezeJschap
vrijwel boven theewater was, ou men tot "ïschluss ' nog een dronk ledigen uit
,schedel van den vermoorden Koeneniond. Alj"111 had deaen schedel prachtig laten
vergulden, V*honk neiu zelf vol heerlijken wijn, en bood hem j. 6u zijn vrouw aan
onder het gezegde: "mijn kind, hier,drink nu ook eens met je vader", gemalin bracht
hierop geen woord uit, aar vond deze beieeuiging zoo grievend, dat zij ie haar hart
een niet te bekoelen wrok koesterde ' Sfcijover haren wreeden en ongevoeligen gemaali
C hein dan ook kort daarna door zijn eigen schild- Helmiph, liet vermoorden. j \\e
belanden nu ook bij de fiesch als uithanglea-> '• ie kent niet liet uithang "de Drie
i'le&ch®? Waarvan we een en ander zullen vertellen verschillend daarbijbehoorend
tafeigereedhap en ander huisraad. .-fessen, lepels, schotels, hebben voor
uithangtekens gediend. Eveneens potjes en pannen, want de mosterdpot heeft daarin een
werkzaam opdeel gehad. In de Vijzelstraat te Amsterdam hing zelfs een mosterdpot voor
een herberg Maar een winkelier in mosterd had er zelfs ,[l typisch rijmpje bij
geplaatst. Veel dezer rijmen Sch n te dien tijde weliswaar geen stijl- of poëtica
bloempjes, en hier en daar niet van ruwheid >1 te pleiten, toch had het bijgeschreven
vers gej. onlijk een eigen karakter, terwijl de eenvoud g ,de naiveteit van oils volk
er zich in terugspiete'^e Maar we zouden het rijmpje van den mos- rükoopman vergeten.
Het luidde: Ik lever uit, Een zeldzaam kruit, Daar zijn der weinig in de stad, Of 'k
heb ze bij de neus gehad. tetter keukengerei en huisraad hebben een overg contingent
geleverd aan het leger van uitftjp telkens. Het wemelt van die voorwerpen, GstaJ hij
hen, die ze ten verkoop aanbieden of of repareeren. Klokken en andere uur•öal lsoven
de deuren van klokken- en horloge'aa s 1 pompon bij lood- en tinnegieters: kandebij
koperslagers; blikken doozen bij blikboi ers • manden en korven bij mandenmakers; Ken
en tangen bij kachelmakers; enz. enz. wa. Schering en inslag. jjders hingen uit: De
Kaars, Het Koffer, Het 'Jkijzer, De Spinnejagor, .De Veger, De Borstel, )%rSe potten,
als: De Groote Pot, De Pappot, De J-sr>ot, De Burgerpot, enz. bekende Koffiepot staat
thans nog overal, tjp, ,®1 in onze provincie, als In 't Noorden, in Duitschland en
Frankrijk, als uithangtee- V hebben ze zelf daar overal gezien. hebben we nog voor
apotheken opge- Vihi ' geschilderde tapijlen en vloerkleeden voor *t>i« in die
artikelen. Zelfs de Blaasbalg en de heeft als zoodanig dienst gedaan; ook in Ma» r£'
want in den gevel van een huis te Wijk- Vo^Rtricht, en wel in de Rechtstraat no. 201,
hing hep -Pnipe jaren een spiegel met een lijst er om- ,tQ.n uit den tijd van Louis
XV. Erboven stond: Dei; at que; operibus structa". De '"einsche letters d«den het
jaartal 1768 vorhet oPschrift heette eigenlijk: "In den had Maastricht zijn Snuiter,
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'of de door genoemde "Smokscheer", alc Aanc in de Brusstraat on een gevelsteen. Erbij
geschreven vonden wij: "In de Smocscher, anno 1735", terwijl in de Hoogebrugstraat
van de voorstad Wijk een uithang bestond slechts toonende: "In de Goude
Schmoucksceer". — De Zandlooper ziet men ook nog overal, alsmede "de leeren Emmer",
en een kleine kroeg te Neeritter had oudtijds als uithang "In den Ummer", waaruit de
dorstige bezoeker moest*begrijpen, dat de bierglas zen bij Ties "in den Ummer" zeer
groot moesten zijn. Ten slotte willen wij nog vermelden een fchild voor een herberg,
dat we in onze eerste fietsjaren opteekenden aan den weg tusschen Venray en Gennep.
Daarop stond afgemaald een der zeer ouderwetsche koperen, op een hoogen voet staande
olielampjes, met aan den top het bekende tweelip-vormige uitsteeksel, waarin de lont
of 't "lampegaren" werd gestoken. De bewoner van het huiske had er tevens een klein
kruidenierswinkel-Ije bij; er onder stond in gebrekkige letters te lezen: Mijn lampje
brant van U senten, Hier verkoop tnen oly, bier en krenten^ Nog meldt ons de heer
Majoie, Comediestraat 3 te Maastricht, dat hij eene aardigheid betrekkelijk onze
uithangen heelt gevonden en wel in een der gebouwen van de N.V. Diadema
Sigarenfabrieken Gubbelstraat 19. Hij vermoedt daar in den muur een hardsteen
gemetseld. Het opschrift van dien steen luidt: 17 In den Witte Koeyvoedt 41 Erboven
is een gedeelte van een "Koevoet" in beeld gebracht. Of er in die huizing ooit een
herberg, een veehandelaar, een slager of een ijzerwinkel heeft bestaan, meldt de heer
M. ons niet. Toch is 't een interessant uithang.
14 juni 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLIX.
Van keuken- en ander huismateriaal gaan we eens een kijkje nemen bij de instrumenten
van "teer pottische beteekenis, en wel bij de uithanftëüde muziek-instrumenten. r
Vooraf wenschten wij echter nog te wijzen op een Maastrichtsch uithangteken, dat wij
niet al te best kunnen thuis brengen of rangschikken, in Nieuwstraat zagen wij vóór
eenige jaren in een huis een gevelsteen van 't jaar 1752 met het opschrift; "ln de
Govde B." kan daarin wellicht vroe een boek- of papierhandelaar gewoond hebt)e
muziekinstrumenten dan, die eertijds alleen "«hingen voor huizen, waar ze verkocht
werden, later echter zoodanig verspreid geraakt, dat eQ ze overal vond, zoowel voor
herbergen als brouwerijen en magazijnen of pakhuizen fabrieken, ja zelfs voor kerken,
al moge dit laatste nog ook dwaas schijnen. Onder bovenstaande blaasin- komen echter
de Trompet, de hoorn ïr> de klok (ook de Bel) verreweg het talrijkst voor. Onder deze
is de Hoorn steeds het meest populaiïe en geliefd uithangteeken geweest in alle
Nederl. Provinciën, vooral voor herbergen. Vanwaar deze Voorliefde, zal menigeen
misschien vragen? Of nog oeter hoe kom'; men er aan? Er gaat eene sage over dezen
"Hoorn" als uithangteeken. Er heeft in Duitschland in de 10e eeuw een vOi*st Otto van
Oldenburg geleefd die liefhebber van jachtpartijen was. Eens op jacht zijnde overhel
hem een cnverdragclijke dorst, doch in de geheele orngevig was huis noch kroeg te
bespeuren. Toen riep hij uit: "Voor den duivel! Had ik nu toch maar eens één teug
drank!" Daarop opent zich in zijne onmiddellijke nabijheid plotseling fiene grot,
waaruit eene beeldschoone (natuurlijk) jonkvrouw te voorschijn treedt met een
pracï'ti-6en met wijn. gevuldtn gouden beker, in den vorm van een ja. hthoorn. De
schoone jonkvrouw biedt htm dien te drinken aan, en verzekert hem. dat als hij hem
tot den bodem ledigt, 't in zijn huis Voor altijd voorspoedig naar ziel en lichaam
zal Saan. De vorst liet zich dit wel zeggen, doch vertrouwde het zaakje niet geheel
en al, te meer, daar hij zoo juist nog het woord "duivel" had uitgesproken. Het kon
ook wel eens eene heks zijn, die schoone dame, zoo dacht hij bij zich zeiven. En zoo
laat ik mij niet foppen, dan liever nog van dorst versmacht. Hij nam dus wel den
hoorn uit de hand der jonkvrouw, doch wierp den wijn over zijne schouder achter zich
uit, en reed toen, zonder verder een woord te spreken, ventre a terre, huiswaarts. De
vrouwe stond hierover als versla gen, en keek Otto met verbazing achterna. Toen de
vorst dan ook thuis kwam, bemerkte hij eerst hoe verstandig hij had gehandeld door
niet van den betooverden wijn te drinken, want er waren eenige druppels op zijn paard
gevallen, op welke plekken terstond de haren wa*en verdwenen. De hoorn had hij echter
in bewaar gehouden, daar het om de bewerking en 't edele metaal een waar prachtstuk
was. Jaren lang bleef deze hoorn in üijne familie als een aandenken bewaard, terWijl hij later, naar men zegt, aan 't museum van oudheden te Kopenhagen is
geschonken. Men wil nu, dat sedert deze gebeurtenis, in die streken de herbergiers 't
eerst den "Hoorn" als Uithangteeken promoveerden en dat hij daarna door alle landen
is geimporteerd. Zelfs wordt bett'ferd, dat hij als zoodanig ook in Noord-Holland in
zwang kwam, en later de aanleiding is geweest, dat er de stad Hoorn haar naam aan
ontleend heeft. In vele streken onzer provinciën hing echter de "jachthoorn" uit om
de in de buurt zijnde jagers te trekken. Toen daarna de zoogenaamde diligences en
postwagens werden ingevoerd, die hunne rust- of pleisterplaatsen hadden, hingen vele
herbergiers "den Posthoorn" uit, waarvan weer het gevolg was, uit imitatie-zucht, dat
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er kroegen aan den weg lagen, waar nooit j.rger of postwagen passeerde, maar die
niettemin "den Post hoorn" voor uitliangteeken namen. En op onze vroegere reizen door
ons geheele Vaderland hebben we 't uithang ..de Posthoorn ' nog aan diverse hotels,
logementen, restaurants en herbergen aangetroffen. Eenige mogen 't be wijs leveren:
"De Posthoorn" te Groningen, te •üokkuni, te Amerongen, te Kampen, te Hoorn, te Ede,
te Eindhoven, te Gennep, te Delft, te Nijme gen enz. Ook "de Trompet" was als uithang
nog al gewild. Vooreerst zal zich ieder lezer uit zijne kinderjaren nog herinneren de
trompetten te zien bengelen aan speejgoeuwinkels en dito kramen op kermissen. Maar
men vond en vindt ze nog aan koopmaris- en pakhuizen. In de Limburgsche stad Weer
voerde eertijds eveneens een kroeghouder "de trompet" als uithang als wij ons niet
vergiss-m in de Hooge Steenwegstraat. Evenals de trompet den lof moest uitbazuinen
van de waren of consumtie-artikelen, die "In de ge veild werden, zoo bezigde men ook
"De klok" en , De Bel" daarvoor als uithangteeken . Deze op vatting zal wel den stoot
hebben gegeve . aan de beteekenis van de uitdrukking "iets aan de klok, of aan de
groote klok hangen." Vooral veel fabrieken en brouwerijen hingen bij voorkeur "de
klok" en "de bel" uit, en "hingen 't dus gaarne aan de "klok", dat men bij hen erg
goed terecht kon. , . "De Bel" hing ook wel eens bij veerhuizen uit, in "verband met
de klok-bel, die dienst moest doen, bij plaatsen, waar een eer 'ag, om den veerman te
waarschuwen, dat er volk "over" moest. In ons reis-scrap-boek hebben we zelfs als
uithang opgeteekend "De Trom". Voor ee kinderspeelgoed-winkel zal dat ook heel goed
te verklaren zijn, maar ij. onze notities staat "De Trom ' als herberg, ergens in
Zeeland. De plaats Lebben wij er destijds bij vergissing weggelaten. Wel schreven we
het rijm eronder af: Vrienden, hier in de koperen Trom, Zijt gij altijd welkom,
Hetzij b_rgers of Heer^n, Die mij met hun gunst vereeren. Wil ">ij. tevens dan
gedenken, En mij uwe gunsten schenken. Goede c.rank in groote glazen, Daar kan
niemand over razen. Tot de nog niet behandelde muziekinstrumenten behooren de
si.aren-speeltuigen, Lier, Harp, enz. die men zoowel in Limburg als elders nog wel
eens n-ntreft, boven muziek-, dans- en tooneelzolcn. 'n eene achterbuur', van Weert
Sittard en Maastricht zagen wij voor eenige jaren wel eens eene gebrekkig
gescnilderde of geteekenda vcol achter een morsig venstergordijntje staan met de
bewoordingen erbij: "Speeld op kermisse burger en boerelraijofte." We spraken
hierboven van posthoorn en postkoetsen. Ook deze laatste gaven in de 17e esuw, toen
deze verkeersvoertiugen voor goed in zwang kwamen, aanleiding tot gelijkwaardige
uithangteekens. Waar ir ons land, waar die wagens toen de vei binding brachten
tusschen plaatsen van eenige beteekenis, zal niet "De Pos'wagen", "1)3 Koetswagen",
ja zelfs "de Vergulde Wagen" uitgehangen hebben? De steenen van den allereerstc:i 17
eeuwscne Elaagschen en Anisterdamsche "Postwagen e rusten tl.ans i.og in het Museum
van 't Koninklijk Xtudheidkundie' Genootschap
Doch niet alleen diligences en postwagen hebben in ons land gediend als
uithangtcekens ook gewone paar denkarren ja zelfs kruiwagens. Wanneer de diverse
vehikels maar dienden tot'vervoeren van koopmans-waren, over de toenmaals eenzame en
lange wegen, dan was zoo'n herberg (waarboven het symbool prijkte) allicht eene
rustof aanbrerigplaats voor nieuwe vrachtjes alsmede verkwikking van den voerman. Zoo
waren "de Vergulde kar", "De oude Karreman" te Amrterdam, alsmede "De Gochsche Kar"
te Venloo bekende uithargen waarvan de namen nog ten huidigen dage blijven
voortleven. Ge'aden Hooi- en andere wagens prijkten niet min der als uithangen. Deze
doen ons denken aan een destijds te Maastricht genoteerd uithang in de Grachtstraat.
Daar vonden wij een met 2 paarden oespannen hooiwagen, de paarden achter elkander
gespannen. Op het achterste paard zat de voerman, en naast den wagen liep een hondje.
Onder aan stond geschreven: "I den groden hey wagel, 1775." Van andere vaartuigen,
zooals rivier- en zeeschepen, schuiten, barken enz. die wel in Holland
begrijpelijkerwijze aanleiding gaven tot allerhande uithangteekens, vinden wij in
onze provincie Limburg niets. Evenmin van uithangen, die verband houden met
schippersbehoeften, met verhuurders van schuiten, van pleizierbootjes, een enkele
uitzondering voorheen aan het Bassin te Maastricht uitgesloten. Wel kunnen we
mededeelen, dat een der scheepsbehoeften, en wel "Het Anker" hierop eene exceptie
maakt. Dit immers ziet men ook nog vaak in onze provincie Limburg voor brouwerijen
herbergen, zelfs nog voor winkels. En daar dit gereedschap het zinnebeeld is der
hoop, is 't verklaarbaar, dat 't nog al populair werd en zelfs n>-3 op gemeente en
kerkzegels voorkomt. Te Heythuysen treft men nog een gunstig riekend hotel aan "ln
den Anker", terwijl wij vóór jaren in de omstreken van Weert op een uithangbord bij
een herberg een "Anker" aantroffen met het rijrijpje: Ik leef op goede hoop En wacht
ook op Gods zegen Al is de afgunst groot Ik doe mijn best daartegen. T'en sictte
voegen wij hieraan nog toe een paar, uithangteekens in Limburg, die wij evenals "de
Koeyvoedt" onder geen der behandelde rubrieken kunnen terugbrengen. Te Maastricht
vonden wij voorheen in de Brugstraat in een gevelsteen van 't jaar 1734 een
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afgebeelden stormhoed, met het onderschrift: "In den Stormhoedt," terwijl wij aan den
straatweg bij Margraten een "In den Dobbelsteen" opmerkten. Moet het eerste een
pendant zijn van een Zuidwester, en wellicht onder de scheepsbehoeften gerekend
worden voor de aldaar passeerende schippers over het kanaal? En is deze "Stormhoedt"
dan het uithang geweest van een winkel in scheepsbenoodigdheden? En kan de
"Dobbelsteen" een herberg of logement zijn geweest, waar voorbijtrekkende reizigers
des avonds het dobbelspel uitvoerden? In de handen van kermisreizigers of vagabonden
is de dobbelsteen anders nooit erg in achting geweest.
21 juni 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLX.
Tot hieraan hebben wij bij onze bijdragen over uithangteekens de geografie geheel
buiten beschouwing gelaten, waarbij zich dan ook de Plaatsbeschrijving direct
aansluit. Het lijkt ons een merkwaardig hoofdstuk in onzen arbeid. Want zi uden wij
op volledigheid hieromtrent willen aanspraak maken, en alle afbeeldingen of üamen van
werelddeelen, mogendheden, monarchieën of landen, hertogdommen en graafschap- Pen,
steden, vlekken, dorpen en gehuchten, bergen en heuvels, zeeën, rivieren, beken,
meren en öile wateren willen verzamelen, het zou op een lexicon gaan gelijken. t Wij
moeten ons daarom, ook om der ruimte wel tot een algemeens beschouwing bepalen. De
voornaamste reden om een uit deze vele als uithang te kiezen, zal wel liggen in de
af- of herkomst van den eigenaar van een of ander perceel of pand. Wij noeten hierbij
aan onzen grooten Vondel denken, dïè ergens heeft gezegd: "de liefde tot zijn land is
ieder aangeboden." Zoo bewaarde deze of gene, die zich in den vreemde vestigde,
gaarde eene herinnering aan zijne geboorteplaats. En die souvenir trachtte hij dan in
zijn uithangteeken vast te leggen. Zoo hebben we in Limburg gekend eene herberg, die
"In Amerika" heette, wijl de waard vltn jongs *f in c'at werelddeel had gewoond, en
daarna Zijn leven wilde slijten in onze Limburgsche gouden. Eveneens had een
gewestgenoot in West- Limburg zijne herberg gedoopt met "Atjeh" omdat hij zoowat ruim
30 jaren in onze Insulinde had doorgebracht. Te Maastricht e.m.a, pl. bestaat nog:
"Aux Pays Bas." Wat steden betreft heet te Roermond nog een bekend café "In de stad
Weert", wijl de eerste huisbewoners afkomstig waren uit de Limburgsche stad Weert.
Eigenaardig is ook een gevelsteen op de Heerengracht te Amsterdam, waarop staat eene
afbeelding van "de Wyck tot Maestricht," en welke steen meer dan 200 jaren oud is. •
Verder trof men in 't Noorden van ons land een groot aantal uithangteekens met
herinneringen aan dorpen, steden, landen, wateren, rivieren, enz. die in onze
provincie weer niet zoo veelvuldig voorkwamen. Toch waren, er ook in Limburg
winkeliers, die Vaak door hun uithangteekens de herkomst hunner waren wilden bewijzen
al was de productie dan ook veelal uit eigen hand en vreemd land. In Roermond bestond
jaren lang eene confectie Zaak "In de stad Amsterdam". Het is de vraag of er buiten
de Duitsche artikeleil ooit eene el Uit Amsterdam gelagerd is geweest. ü.m. nog de
"De stad Dockum" te Leeuwarden, "In de stad Venloo" te Nijmegen; te Roermond Hotel
"Munster." te Helmond "H,tel Brüxelles"; te Vlissingen; "Hotel Brittanië; Hotel
"Goes" Hotel Pays-bas te Utrecht enz. Ook werden de provinciën van ons vaderland vaak
aan hotels uitgehangen, getuigen: "Hotel Friesland"; "De Zeven provinciën" beide te
Groningen. Een andere bron voor deze uithangteekens vindt men in de godsdienstige
gevoelens der bewoners van diverse panden. Zoo kennen wij ook in Limburg gebouwen,
die tot uithang voeren Calvarieberg, Nazareth, Jerusalem, Bome, enz. Zelfs de reis
naar Rome was eens voor iemand genoeg aanleiding, ze te bestemmen als tekst voor een
uithang. Het boek van Tergouw leert ons dit van iemand in de Bakkersteeg te Utrecht;
Dij wien op de luifel stond: Dit is de regte weg na 't wijtvermaarde Romen, Dien ik
tweemaal te voët ben heen en weer [gekomen, En voor de derde maal niet meer verhoop
te [doen, Zoo mijne winkel mij maar fokken kan en voên; Dus vrienden, wilt maar geit
voor mijne waren [biedeni Opdat mijn derdemaelse voetgang niet [geschieden. Die wil
na het Hemels Romen En moet voor geen kruissen schromen* Op Jat schild moeten de
voornaamste steden zijn afgeschilderd, die men op die reis voorbijtrok, weshalve
zoo'n schilderstuk inderdaad merkwaardig was geweest voor een onzer Nederlandsche
oudheidkundige Musea. Vermakelijk echter was de spotlust op dat rijm van een
kleerenkoopman, die naast den reiziger woonde. Deze liet den vromen pelgrim met een
pakje op den rug uitschilderen, en hem op zijn uithang plaatsen met het navolgende
vers! Ziet ik, Romein, drage mijn last, Elk zal de zijne dragen, dat gaet vast,
Moeide hem een ieder met het zijne, dat waar [best, Want hij zal genoeg te dragen
vinden op het lest Dit gaet al mee na Romen, Die Kleeden van doen heeft, behoeft
maar'hier [te komen. Soms ontstond er ook concurrentie-geest uit de Qithangborden.
Had de een eene bekende stad uithangen, dan kwam er een ander, die eene wijziging
bracht in naam of tekst, teneinde meer üe aandacht der passanten te trekken. Zoo
heeft er voorheen op de Geldersche Kade een logement gemeen, dat zich doopte met den
naam valJ= &o* penliagen". Een tweede kwam er met het uithang teeken: "'t Gekroond
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Kopenhagen," terwi]l een derde concurrent meende verstandig te oocn aoor op zijn
schild te laten plaatsen: "'t üuu getroond Kopenhagen" " . Wat uithangborden en
teekens betreft, gelooven wij, dat in de verscheidenheid van soorten de stad
Antwerpen verreweg de kroon spant boven alle andere steden, . . Er bestaan zelfs een
groot aantal straten, die haren rtaam te danken hebben aan uithangborden, een
bijzonderheid, die men niet, althans lang niet zooveel, vindt in andere plaatsen. En
deze stad heeft dienaangaande nog een ander curiositeit. Bestaat er mogelijkheid, om
in verschillende opzichten schilden en uithangborden in verband te brengen met den
naam der straat, dan zoekt men beter, zocht men naar allerhande toepassingen ' Er
bestaat o.m. de Bergstraat. Welnu in deze straat vindt men als uithangen: "den
Alvenberg", Bleyenberg", "Calvarieberg", Cattenberg" ,den Geijtenberg", den
Hontsberg", "den Keijen- L'erg", den Lammerenberg", "den Meulenberg", den
Reusselberg", a zelfs "den Venusberg." " lien gelijknamig uithang zagen wij vroeger
ook eens te Maastricht voor een gevel in de Groote Staat. Er stond eene afbeelding
van een Arend, en wel een Adelaar, die met eiken poot op een berg rustte. Of het
opschrift nu foutief dan wel dialect wcj, laten wij buiten beschouwing, want er stond
geschreven: "In den Arenberg". We willen ten slotte nog het denkbeeld aanhalen, dat
men in oude tijden liever in een kleinere woning huisde, dan in een gebouw, te groot
voor 't gezin, of waarin te veel gezinnen bij elkaar woonden. Men vond zi"h in een
klein huis zoo vrij als een edelman op zijn kasteel, op zijne burcht. Vandaar, dat.
er vele "burgen" (burchten) en "kasteelen" op gevels en schilden zijn ontjtaaiu En
niet zelden .werd die "burg"- later gekleurd of andere adjectieven eraan gegeven. Te
Alkmaar vonden wij op onze reizen nog een logement ,de Burg" evenals te Leiden en
Vredenburg" te Zutfen. In 't dorpje Ittervoort langs den Napoleonsweg in Limburg
kenden we vóór vele jaren eene herberg "de Borg", wat hetzelfde beteekent, aangezien
daar oudtijds eene burcht heeft gestaan. Als vanzelf had zulks ook plaats met den
naam "Kasteel."- In Utrecht vindt men nog: "Het Oude Kasteel van Antwerpen", eveneens
"Het Kasteel van Buren" en te Maastricht troffen wij aan in de Wijker Hoogebrugstraat
op een gevelsteen! "het Casteel van Limburg." Eveneens volgen daaruit de
uithangteksten het "Slot" en "'t Huys", zooals "'t Slot van Egmondt' te Amsterdam; 't
Huys te Bentem" aldaar; zelfs "de Burchtpoort" en Poort van Cleve" te Nijmegen.
Verder vindt men nog door Nederland "'t Huys van Nassau" (Amsterdam) "Het Slot te
Muiden" (idem); en allerhande benamingen met "burg", "burgh", "borgh" "huys" op
particuliere woningen en villa's. Een mooien steen vindt men te Amsterdam In de
Staalstraat, waarop eeno burcht aan den rechter en een zeilend schip aan den
linkerkant staan afgebeeld niet het onderschrift: "Gou is mijn Buureh." Deze
toespeling is ontstaan uit Psalm XVIII, waarin men leest "De Heere is mijne Steenrode
en de mijn borcht." Deze spreuk is daarom populair geworden, daar ze behalve op gevesteenen nog voorkomt op kerkzegels der Hervormden, hoewel het "borcht" gewijzigd werd
tot "Burg." Men veranderde échter het oude zinnebeeld "eene burg op eene rots
gebouwd" naar den aard des lands, weshalve het uithang "De Burg" veelal :n ons land
aan een water voorkwam, vergezeld van een zeilend schip, zooals voren omschreven.
21 juni 1924 Uit Midden Limburg. (Zijne Bergen en hunne oudste bewoners.)
Bij 't dorp Roggel ligt de Krekelberg, Ook daar in liet het volk in oude tijden de
kaboutermannekens huizen. En ook de naam Krekelsberg houdt verband met de
Sagenwereld. Immers het hiemke, kriekje of het huis- of schoorsteenkrekeltje wordt
bij onze oostelijke naburen onder de dwergen genoemd, die geluk aanbrengen. Zij
mochten niet gedood, en hun nachtgezang moet lijdelijk worden aangehoord. Maar vaak
vertelden daar de menschen ook, dat het hiemke of het krekeltje, als dwerg, met zijn
gezang een voorteeken van den dood was. Daarom lezen wij ook nog in een oud Duitsch
werk over folklore:
Das Heimchen zirpte kläglich
Das lange nicht gezirpt,
Geit sagten alle Bauero,
Geit, unser Pfarrer stirbt."
Ook zegt men in Duitschland nog van iemand, die er slecht uitziet, dat hij een hiemke
heeft gegeten. In ons land en ook in onze provincie van iemand die knorrig uitziet.
Welnu, volgens ouden van dagen zou er eens de jager Hoeben tusschen Asbroek en
Dekeibloem in de aldaar liggende Heide op jacht zijnde, een kabouterman op eenigen
afstand hebben zien gaan die over de Asbroekerheide de richting nam van den
Krekelberg, door velen ook Kerkelsberg genoemd. Deze jager zou de afkeurenswaardige
wreedheid begaan hebben op het niets kwaads vermoedende ventje een geweerschot te
lossen. Doodelijk getroffen stortte het neder, doch had nog de macht naar den Kerkels
(Krekelberg) te loopen, waar eene menigte kabouters, die ook daar in de buurt
'snachts overal potten, pannen en ketel schuurden, hun vast verblijf hielden.
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Nieuwsgierig volgde de jager 't manneke, naderde den berg, waar hij eenige kabouters
mistroostig hoorde lamenteeren: "O wee, onze Kyrië is dood." Deze was ook daar de
overste of het hoofd, die, midden in den berg aangekomen zijnde, onmiddelijk
overleed.
Sedert dien tijd heeft niemand in de omgeving van Roggel meer aard- of
kaboutermannekes getien. Het schijnt, dat ze na dit geval daar voor goed hun verblijf
verlaten hebben.
De landbouwer Opheij had aan 't Nijken bij Roggel een stuk land, vol onkruid, (in
Limburg "puinen" geheeten). Hij kon de wortels van dit lastige goedje maar met geen
mogelijkheid er uit krijgen. De "puinen" bleven er tot groote schade der andere
gewassen voortwoekeren. Op zekeren avond ging hij naar den Krekelberg om daar hard te
roepen en te smeeken dat de kabouters hem toch hiermede zouden helpen. Hij had er
voldoende boterhammen en pijpen met tabak bij het stuk land neergelegd, en ook de
ploeg had hij er heen gebracht. En zie, 'sanderendaags was 't land volkomen
omgeploegd en alle daarin schuilend onkruid lag zorgvuldig op hoopjes aan 't eind van
't perceel.
Tusschen Haelen en Roggel, in de Nunhemer heide lag eens de vermaarde Gravenberg,
waarover eene bijzonder interessante sage in de oude Limburgsche historie gaat en
welke wij later zullen mededeelen. Welnu in dezen Gravenberg woonden een langen tijd
verschillende Kabouters, die niet hooger waren dan anderhalven voet, Het waren erg
gedienstige ventjes, die vooral in de nabij gelegen boerenhuizen allerlei arbeid
verrichten, maar nooit iets gapten. Soms droegen zij wel de rogge, die zij in de
schuur gedorschen en gezuiverd hadden op den zolder van een anderen eigenaar. Een
huis, eenige minuten van dezen berg in het gehucht Mortel gelegen, moet lange jaren
daarna nog aangeduid zijn als eene werkplaats dezer kaboutermannekens, die bij den
arbeid welken zij in den nacht verrichtten, soms wel gehoord, doch niet gezien
werden. Er zijn inwoners van Roggel, die ons voor eenige jaren meenden te kunnen
verzekeren, van hunne voorouders te hebben gehoord, dat de laatste kabouters op
zekeren dag genoodzaakt werden op bevel van den Paus, in woonwagens te vertrekken.
Zij waren toen ten getale van twintig. Daarna heeft nooit meer iemand een kabouter
gezien.
In de omstreken van Beesel, Reuver en Kessel moeten voorheen hebben gelegen de
Lomberg, de Wals- en de Kruisberg *) allen bewoond door alver- of kaboutermannekes.
Van deze ventjes, die in de heide en de heuvelen in die streken hebben gewoond, waar
ook eertijds grafheuvelen en andere oude voorwerpen zijn gevonden, mochten de
dorpelingen langen tijd menigvuldige diensten gemeten. Wanneer de boerengezinnen die
diensten verlangden, kwamen twee kabouters die verrichten. Op eene kast of tafel
vonden ze een stuiver of een ander geldstuk, dat de huisgenooten daar opzettelijk
voor hen neergelegd hadden. Wilden de boeren geboterd of gekarnd hebben, dan legden
zij dat geld op de boterkarn. Daar bij dat werk warm water behoorde, stookte de eene
kabouter het ouderwetsche haardvuur, terwijl de andere karnde. Zoo vaak de menschen
de kabouters verwachtten, bereidden zij een of andere spijs vooraleer ze slapen
gingen. Dit eten nuttigden de dwergen eerst, waarna zij den noodigen arbeid
sprakeloos en zonder het minste gedruisch deden. Eens hadden de huisbewoners leder,
in kleine stukjes gesneden, voor de kabouters op het vuur gezet, terwijl een der
huisgenooten, in plaats van naar bed te gaan, op den zolder ging liggen om te zien,
hoe hun die vreemde kost zou bevallen. Een der mannekens zei: "Dat is taaie
fikkefak". Zij aten het evenwel op en verrichtten hun werk als gewoonlijk.
Op een anderen nacht bespiedde de landbouwer Gommans het karnen der kabouters door
eene spleet van de zoldering. Een der mannekens zag dat en zei tegen den andere:
"Blaas die nieuwsgierige piepinus even een oog uit!" En aldus geschiedde. Toen begon
eerst het karnen voor goed.
Behalve dit werk kwamen zij dikwijls den vloer schuren, brood bakken, vlas zwingen en
graan dorschen, dit laatste meestal in den bakoven, dien iedere boer op het land zich
achter de huizing heeft gebouwd.
Een boer van de Haelerhei, Giezen genaamd, wonende in een huiske, waar thans de
Spiekerhof ligt, kwam eens van de St. Luciamarkt te Neeritter, waar hij een trekos
had gekocht, langs de heuvelen in de hei, toen hij daar een kabouter hoorde jammeren,
en hem naroepen: "Ties, zeg tegen Kobus, dat Kyrië dood is." De boer ontstelde, maar
zag niemand. Thuis gekomen, vertelde hij het geval, waarop onder de tafel zittend
kabouterke treurig uitriep: "Is Kyrië dood?" Verschrikt keken de huisgenooten naar de
plaats vanwaar de stem kwam, doch de kabouter was verdwenen.
*) Zij liggen er nog.
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28 juni 1924 Over Limburgsche Volkskunde. CLXI.
Andere gebouwen voor uithangteekens, zooals het "Raadhuis", het "Stadhuis"; de
"Toren" hebben we in onze provincie zelden opgemerkt. In vele steden is die anders
voorheen wel het geval geweest. Om dergelijke hoofdgebouwen uit iemands
geboorteplaats op te hangen, bestond wel eene natuurlijke aanleiding. Men zocht
daardoor zijn landgenooten, wanneer die ter plaatse mochten komen, tot een bezoek uit
te lokken. Toch zijn ook deze teekenen in andere provinciën veelal verdwenen.
Een andere aanleiding voor zulke gebouwen was ook vaak de ligging, d.w.z. de plaats.
Was er in de onmiddellijke omgeving van zoo'n speculant een of ander merkwaardig
monument, dan noemde hij zijn zaak wel eens met denzelfden naam. Vandaar dat thans
nog in de groote steden zooveel koffiehuizen den naam "de Beurs" dragen, als zij in
de buurt van het handels-beursgebouw liggen.
Wij zouden hiermede kunnen vergelijken de overal nog bestaande koffiehuizen
"Spoorzicht", "Stations-koffiehuis", "Tramhalte" enz., die gewoonlijk 't complex der
spoorweg-gebouwen gelegen zijn.
Een der weinige voorbeelden in Limburg, die ons aan deze categorie doet denken,
hebben we vroeger te Maastricht opgeteekend. We vonden toen in de Brugstraat een
gevelsteen met het opschrift: "het Kerxken 1740". Bij informatie bleek ons, dat vóór
ruim twee honderd jaren op die plaats eene kapel heeft gestaan, die gewijd was aan
den H. Evergistus.
Ook was verder de groote bekendheid, beter gezegd de vermaardheid, vaak de aanleiding
om een of andere openbare zaak naar zoo'n gebouw te doopen. En hiervan vindt men
zoowel hier als elders nog vele voorbeelden.
Wie zal op zijn reizen niet even goed als wij hebben opgemerkt de uithangborden "De
Dom van Utrecht"; "De Dom van Keulen"; "de Beurs van Amsterdam"; de "St. ServaasSocieteit" te Maastricht; "De Zeven Kerken van Rome" te den Haag enz. enz.
Het is niet altijd eene waarheid, dat ook voor uithangteekens "poorten" werden
genomen, wanneer er herbergen, winkels enz. in de straat lagen, die naar die poort
leidde.
Poorten vond men en vindt men nog in Holland veel voor tabakswinkels en herbergen. In
nauw verband hiermede staat ook het beroemde merk "'Poorters toeback" als uithangbord
voor een firma uit Rotterdam. Toch werden ook poorten van ver verwijderde plaatsen
als uithangteekens genomen.
Denken we maar eens aan de diverse "Poorten van Cleve". En zelfs zag men nog voor
weinige jaren te Amsterdam naast een kantoor der posterijen in de Spuistraat een
ouden steen in een gevel, waarop was afgebeeld een oude stadspoort met twee
torentjes. Daaronder stond te lezen: "die post van Limburch".
Groot was ook het aantal der verschillende gilden door ons geheele land, vooral de
schuttersgilden waren sterk vertegenwoordigd. Geen stad, ja zelfs geen dorp, of men
vond er een gilde. Het spreekt van zelf, dat zij allen hun doel of hunne doelen
hadden. Dat waren de huizen, waar de schutters bij elkaar kwamen, waar zij zich
oefenden in schieten, waar over alles en nog wat werd geredekaveld en waar vooral
werd veel gegeten en gedronken. Zoo'n gildehuis was begrijpelijkerwijze een zeer
gewilde en druk bezochte gelegenheid, zoodat het niet te verwonderen is, als die
huizen, welke na de opheffing der gilden meestal logementen werden, winstgevende
zaakjes bleven.
Toen werden vooral die "doelen(s)" de voornaamste logementen eener plaats.
Vandaar, dat nog ten huidigen dage in vele groote steden hotels bestaan, die dezen
gunstigen naam hebben overgenomen en behouden, zooals "Doelenhotel" te Amsterdam enz.
In de stad Dordrecht lazen we vóór vele jaren eens op een gevelsteen "HeelhaaksDoel". Of ook deze steen nog met dit oude "Doelen" in verband staat, kunnen we niet
met zekerheid bepalen, omdat ons woordenboek ons niet aangeeft wat "heelhaaks" te
beteekenen heeft.
Dat ook "bruggen" aanleiding hebben gegeven tot uithangteekens, bewijst een herberg
te Roermond in de Brugstraat, die nog vóór weinige jaren zich noemde "Café du Pont",
gelegen bij de Steenen brug over de Roer. Eveneens te Maastricht.
Niet minder hebben "moles" als zoodanig gediend. D.w.z. in hoofdzaak de windmolens.
Deze zijn er nog, zoowel in dorp als stad. We zouden er diverse kunnen opnoemen, die
wij op onze reizen door 't Zuiden van ons land hebben gemaakt. Ook Maastricht
vertoonde ons in dien tijd zelfs "de Gouden Windmolen". Zij was te zien op een
gevelsteen in de Groote Staat, en er moet daar in vroegere eeuwen eene herberg
geweest zijn, waarin de H.H. der Gedeputeerde Staten logeerden, als zij voor
officieele zaken de stad Maastricht om de twee jaar bezochten. Kan men oude
Maastrichtenaren gelooven, dan moeten in "De Gouden Windmolen" overnacht hebben twee
groote, maar even beruchte personages. En wel de christenhater Voltaire alsmede de
bekende sluwe bedrieger uit Palermo, Cagliostro geheeten, wiens eigenlijke naam
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Joseph Balsama en een Sequak in kwadraat was.
Te Vlissingen hangt ook nog voor een koffiehuis "Het Molentje", terwijl te Dordrecht
nog boven een winkeltje in kruideniersartikelen eene "Molen" uithangt. De man heeft
er een rijmpje onder gezet:
Ik laat alle winden waaien,
En alle molens draaien,
En alle waters vloeien,
En ieder zich met het zijne bemoeien.
Geduld overwint alles.
Ook onderdeelen van diverse gebouwen hebben voorheen vaak als uithangteekens gediend,
zooals kamers, deuren, poorten, kelders, trappen, zelfs omheinigen of hekken. Er
hebben o.a. bestaan "de Steenen Kamer"; "de oude deur"; "de vergulde Poort"; "de rode
Poort" (in de Slikstraat te Maastricht); de verschillende "Rathkeller"; "de breede
Trap"; "de Wenteltrap" enz.
Voor we afstappen van de gebouwen, die in breeden zin aanleiding gaven tot het
uitbeelden van schilden, borden en uithangteekens, moeten we daarmede nog in éénen
adem noemen den of het hof, daar hof en huis aanvankelijk dezelfde beteekenis hadden.
Men vond hof en huis dan ook verreweg voornamelijk voor herbergen en logementen,
later holels.
Onder de hoven als zoodanig is wel 't meest populair "Het Hof van Holland". Van af de
16e eeuw vond men 't al. Misschien is er wel geen enkele stad in ons vaderland
geweest, waar dit teeken niet uitgehangen heeft. Zelfs in de dorpen was 't
vertegenwoordigd.
Toen er veel trek was van Franschen en Belgen naar ons land waren vele kasteleins er
als de kippen bij om die vreemdelingen door een doeltreffend teeken te lokken.
O.a. was er een typische kleermaker te Breda, die den vreemden bezoekers zoowel als
den burgers der stad wilde te kennen geven, dat hij de "Fransche coupe" verstond. Hij
dichtte daarom op zijn schild onder den titel "in 't Hof van Parijs" het volgende
rijm:
In 't Koninklijke Hof en Lustplaats van Parijs,
Maakt men "à la mode" kleeren naar ieders eys.
Doch zoo de mensch nu ging, als eerst in Adams tijen,
Wierd ik soldaat en hat den drommel aan 't snijen.
Ook was er in Amsterdam eens een "Het Hof van Brussel" en 't hing boven een
wafelbakkershuis op de bekende straat Heiligenweg, een zijstraat van de Kalverstraat.
Er boven stond het versje:
In 't Hof van Brussel gaat men rusten,
En eet men wafelen met lusten.
Nog heeft onze vaderlandsche hoofdstad een hoteluithang, dat luidt: "Het Rijnsche
Hof", terwijl men te Middelburg nog een koffiehuis vindt met het uithang "Het
Schuttershof", alsmede te Goes.
Namen van "huizen" oor bezitters daaraan gegeven, vindt men kegio, te veel om op te
noemen: "'t Huis te..."; "'t Huis van..." enz. enz., men trof en treft ze nog alom
met dozijnen.
Bedrijfsnamen met "huis" samengesteld zijn er ook al in grooten getale. In de eerste
tijden hadden die samenstelling toch wel eene beteekenis, want wat er in 't uithang
vermeld werd, kon men ook met het aanbod in verband brengen.
Een "Kinderhuis" was een speelgoedwinkel of een, waar alle kindergoed te koop was.
Een "Garenhuis" leverde alle soorten garens. Een "bloemenhuis" verschafte
veelkleurige bloemen. Een "Oester- of Mosselhuis" bereidde mosselen en oesters ten
eten. Een "Bierhuis" tapte bier. Maar thans vindt men hier en daar nog uithangen van
deze soort, die alles en feitelijk ook niets zeggen. Wat is b.v. een "verkoophuis";
een "warenhuis"; een "Gezellenhuis" enz. Dit uithang preciseert niet.
Tol- en veerhuis komen ook nog veel voor; terwijl in aantal het "koffiehuis" wel de
kroon zal spannen, soms echter met eigenaardige, ja raadselachtige bijvoeging.
We denken hierbij nog aan "Het Amsterdamsche Koffiehuis", dat vroeger aan den grooten
weg lag bij Maasbracht, doch waarin nooit een Amsterdammer heeft gewoond, misschien
ook nooit een heeft gerust, waarin nooit een vat Amsterdamsch bier in den kelder
heeft gelegen, en wiens eigenaar vermoedelijk ook nooit in Amsterdam geweest is.
De bijdragen na 28 juni 1924 ontbreken, vanwege de afwezigheid van de krant?
3 januari 1925 Oudheidkundig onderzoek.
VLODROP. Thans staat het, blijken, een officieel schrijven van den directeur van 't
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Rijksmuseum te Leiden aan dhr. Gerh. Krekelberg, historicus alhier, vast, dat ons
dorp In den komenden voorzomer hoog bezoek zal ontvangen. Dhrn. dr. Holwerda,
directeur van het Rijksmuseum, en Remouchamps, assistent aan het Rijksmuseum, zullen
in vereeniging met dr. W. Goossens, archivaris-bibliothecaris en archeoloog te
MAASTRICHT, dhr. Krekelverg vezoeken, on gezamenlijk eenige oude historische punten
van Vlodrop te onderzoeken en de opsporingswerkzaamheden eventueel op kosten van het
Museum met genoemden heer voortzetten.
24 november 1924 Een Romeinsche landweer bij Vlodrop.
Men schrijft ons: Op een gegeven, aanwijzing heeft de bekende Limburgsche folklorist
G. Krekelberg te Vlodrop een belangrijk werk gedaan door het opsporen en volgen van
de zgn. Landweren of wallen uit het Romeinsche tijdperk. Deze liggen op de Duitsche
grens en op Duitsch grondgebied. Van het bestaan dezer Landweren werd tot heden in
geen Nederlandsch geschiedkundig werk melding gemaakt.
Het groote werk van Slichtenhorst over de Geldersche geschiedenis geeft hiervan geen
uit. Alleen het boekje van Ort spreekt over dergelijke wallen, doch die gelegen zijn
om en bij den Rijn. Reeds lang spraken de menschen in den grenshoek aan Vlodrop over
den Landweer. Echter van haar oorsprong, lengte, beteekenis of uitgebreidheid der
lijnen weet niemand iets te vertellen. De heer G. Krekelberg zal een uitgebreid
onderzoek instellen en de resultaten vervolgens in beeld en teekening brengen.
3 januari 1925 Oudheidkundig onderzoek.
VLODROP. Thans staat het, blijken, een officieel schrijven van den directeur van 't
Rijksmuseum te Leiden aan dhr. Gerh. Krekelberg, historicus alhier, vast, dat ons
dorp in den komenden voorzomer hoog bezoek zal ontvangen.
Dhrn. dr. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum, en Remouchamps, assistent aan het
Rijksmuseum, zullen in vereeniging met dr. W. Goossens, archivaris-bibliothecaris en
archeoloog te MAASTRICHT, dhr. Krekelverg vezoeken, on gezamenlijk eenige oude
historische punten van Vlodrop te onderzoeken en de opsporingswerkzaamheden eventueel
op koster van het Museum met genoemden heer voortzetten.
3 januari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CLXXXV.
Algemeen bekende opschriften, d.w.z. die te Vinden zijn of dienst doen in elke
provincie -i gewest, zijn aanwijzingen en benamingen van straten, stegen, gangen,
markten, pleinen, singels enz. zoowei in stad ols dorp. Men kan ze, volgens Ter Gauw,
rangschikken in vier soorten, n.i. waarschijnlijk en aanwijzingen, aaiUaidin «en van
wijken en buurten, naambordjes er-svejt. of handwijzera.
We zullen van elke soort een voorbeeld aanhalen.
Zoo noemt men waarschuwings-opschriften d 3 diverse verbodsbepalingen, als: "Verboden
puin of vuilnis te storten"; "Verboden in te rijden'; ..Verboden toegang"; "Verboden
te rooken"; "Maximum snelheid...K.M." Stapvoets rijden". "Weg afgefaV"6n"; "Verboden
te wateren". Als we goed zijn ingelicht, dan moet in vroeger jaren te Gennep aan 't
oude stadhuis 'n bordje gehangen hebben, .waarop de waarschuwing stond: "hier niet
p...n. Men zou heel wat meer opschriften van dezen aard kunnen opsommen, zooals de
waarschuwing Renz in musea en tentoonstellingsgebouwen: verboden de voorwerpen aan te
raken, zooals de verbodsbepalingen aan perken en plantsoenen, als: "geen bloemen
afplukken"; "geen boomen schenden", alsmede de waarschuwingen der wetten van de
laatste jaren als "kinderen beneden: mogen niet... enz. enz. De lijst zou echter te
lang worden. Waarschuwingen als: "hier liggen voetangels" vindt men weinig meer.
Tot de "aanwijzingen" op deuren en vensters bij zivkten, b-ij sterfgevallen
verhuizingen, leesten, aiwe-iKueni voor verueit of anderszins bei-ooren. de namen van
besmettelijke ziekten als tybhus e.a.. «eslot-u wegens ste"gev_; idem wegens
huwelijk; zilveren en kouuöij bruijoit; verirokKen oi vernuisd 'van N. naar N.; heden
afwezig of niemand tnuis: brieven en boodscnappen te bezorgen bij N. Vorder heeft men
nog van dit soort de bordjes op markten met aanwijzing der diverse stanupiaat•e_i; in
de "ouandsche badplaatsen vmdt nier. zuike bordjes niet de aanduiding: standpiaat.
voor ezers',' omdat er de kinderen zoo gaarne op een ezeltje een "chtje iaugs liet
strand maKt.ll. Het is dus begrijpelijk, dat n_§n op die plek nuoit groote metisclien
ziet staan. Om de bezoekers niet teleur te steken door te lang wachten was, er in
vroegere jaren te Iviaeseyck (aan onze grenzen) iemand, die de waarschuwing breed
voor zijn raam had staan, n.l. "als gij dry malen aangc-6Cka.t heb, en gij word niet
opengemaak, oan ben ijc niet te (h)uis."
Wat betreft de "naambordjes" aan straten en Pleinen, zal ieder ons toegeven, dat dit
een mooie vinding is. En wel om een dubbele reden. Vooreerst krijgt daardoor ieder
bezoeker eenor plaats, antwoord op zijne vraag: Waar moet ik _i.in?
Ten tweede dienen zij tot herinnering aan, en Veelal opsporing van geschiedkundige
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toestanden, personen etc Daarom was 't een loifoijk jdée van den heer van Beurden,
to-n hij in 't Limburgs Jaarboek een verhandeaing gaf over Roermond"-straten met hare
historie. De mooiste prestatie, die wij echter hieromtrent ooit gezien hebban, i& de
verklaring der straten en pleinen van Antwerpen in 't tijdschrift "Volksleven" van
vóór eenige jaren. Daaraan mochten onze Nederlandsche ge. schiedschrijvers wel eens
een voorbeeld ucmen. Het is inderdaad inieresscant om te lezen.
In verband met liet voorgaande kan men de namen der straten in drie soorten
verdeelen, a. de namen die een historischen ondergrond hebben; zulke, die haar naam
te danken hebben aan uithang_B.«rk«_s; c. zulke., die de namen beno.zen van mannen
van beteekènis .of van beroemde personen in het algemeen.
Tot a. behooren o.a. de Munstraat te» Maastricht en Munsterstraat te ijoormond. Tot
b. kunnen we er in Limburg geen thuisbrengen; tot c behooren straten als de Putpauusstraat te Venlo; Paredis-straat, Roermond, Minckeiersstraat, Maasstrieht enz. We
zouden aan a nog kunnen toevoctxen alle nanien van straten met eenige geografi "che
beteekenis als: Bi'usselschu<straat Maastricht: Puth- en Limbricnterstraat te
Sittard; Akerweg te H_e"en; Maastricliterweg te Vaals, id^m t« Roermond; Maasstraat
te Weert; Itoermorjdsche straat en -terojogerweg te Venlo enz.. Nu we m_t de openbare
wegen bezig zijn, kunnen wjj deze nog compreteeren met de weg of handw^zers buiten de
verschillende plaatsen. EveiKens diverse steeven en palen, d.e dienen Zbowel tot
wegwijzers —8 tot grensbepaling. We denken bij deze tewerk aan een opscnrift op een
reusachtige kei. ergens in 't Noorden van ons land. Daarop moet gestaan hebben: O, wat wonder I Zag jé me van onder I Dit opschrift wekte de nieuwsgierigheid van
enkelen, die dan ook met groote inspanning den steen neten omkeeren, waarop tot
teleurstelling van de exploitanten, maar ook tot groote hilariteit van Qinstaanders
en vreemden, aan de onderzijde te lezen kwam: O, wat ben ik blij Nu ik lig op mijn
andere zij. Zulke opschriften zou men tot de grappige kunnen rekenen, daar ze
overigens geheel zonder b" tekenis zijn. En dan zijn er meer snaaksche aardigheden in
vroeger jaren uitgehaald. waar.nede wij. deze bijdrage willen sluiten. We lazen er
enkele in de "Ouda Tijd" en "De Navorscljer". Er moet n.J. in Holland eens een
verk(ooper van "mee" (drank uit honing; zijn geweest, die op een steen aan zijn huis
had laten ' zetten: Dat "mé" heel soet moet sijn. kan men hieruit lezen. Voeg "me"'in
't woordje "hel", het sal de "hemel" wezen. Op een anderen steen of een glas moet
gestaan hebben: "Ik 20 wat — wat 20 gij? Ik 20 men lief en 30 mü,. Hét wjs en heel
geprakkezeer voor men vond. w-at dat beduidde; meestal was het grappige iy_ bestemd
ter ontcijfering voor meisjes. En dan beteekende de aardigheid niets meer of minder
dan een woordspeling. Hei getal 20, in 't Fransi-h ..Vin*" moet hier uitgesproken
worden als "wad* En 30 (_ zooveel als dix-vingt, dus die Vindt.'.. Zoodoende wordt
het. "Ik vind" wat — wat vindt gij? Ik "vind" mijn lief en "die vindt" mij." Ook
heeft onze provincie Limburg blijkbaar zijn Rrappenmakqrs gekend. Zöo verhaalt ons
een ..historicus" uit Heerlen, die zich tooit met deiveelomvattend en naam
"Mercator", dat van 161. tot .1680 te Heerlen een zekere Dominic Willem Ne-bis heeft
geleefd, die boven zijne deur had geschreven: . Sit Dominicus est pro Nobis, cruis
est contra Nobis." Een collega, die hem bezocht, maakte hem opmerkzaam, dat "Nobis"
daarin een fout was, en ..nos" moest zün. Waarop de leuke Dominicus ten antwoord gaf;
mis geraden, want ik heet immer. .«Nobia.'1
Verder willen wil "Mercator" die blijkbaar met de geesels van den "toorn" dreigt,
omdat wij zijne vroegere mededelingen te atrg in porteft _i'le hadden gehouden,
alhoewel deze mcdedeelingen voor 't kader, waarin ze pasten, te laat kwameu. toch ter
wille zijn. Ook daarop willen we de v-ooru speung toepassen, die eens stond onder de
afbeelding van een man. wien een toren op 't hoofd viei. "wijekt den tooreu". Welnu,
volgens "Mercator" stond er eens noven eene herberg in .Schrieversheid — Heerenwrrg':
Ik drink mijn bier met smak En siet de hazen in den nalc. Aan den Heesberg te Heerlen
staat of stond, volgens M. Hier verleent men voorspan, En verkoopt men makrels. In
ben restaurant te Remagen a. Rhein. "Wer nicht Hebt. Wem, Weib und Kaffa Der ist ein
Af f e." En ten slotte: In Vino veritas. lm Bier liegt auen etwas."

20410

8 januari 1925 – Te Holst, tusschen Vlodrop en Posterholt (L.)
heeft de heer Krekelberg een groote Romeinsche kruik opgegraven. Zij heeft een
hoogte van ongeveer een halven meter en een zelfden omvang; er loopt een kleurige
streep rondom den buik, de voet is gekarteld.
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10 januari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CLXXXVI.
Thans zijn wij aan 't einde onzer bijdragen over de "Opschriften , en willen alleen
als aanhangsel nog een en ander, mededeelen over eenige teksten, of ze "Opschriften"
mogen heeten, leien wij onbesproken", die wij moeilijk bij onze a'deelingen zouden
kunnen onderbrengen, en die wij daarom zullen betitelen met de slotnfdeeling "varia".
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Wij vinden ze in leder dorp en ledere stad en gewest.
Wie kent o.a. niet de gebrekkige en blinde men«ehpn. die zoo vaak langs 's Hoeren
stralen strompelen, met een houten of kartonnen bordje om den hals, en een kind of
vrouw aan de hnnd? Op die bordjes vindt men ie lezen o.a.: "Gedenkt den blinde", of
"Hebt medeljiden met den blinöe", of "Reods N.-jaren blind"; ja soms een geheel rijm
ter opwekking van medelijden met het doel de aalmoes".
Mr» ziet mpn in de steden voor liefdadige werken kinderen en ook groote menschen rond
trekken met blKi,.n trommels of bussen, waarop geschilderd s-fat: "Denk om de armen";
"Voor de flachtoflers van " (een o* ander ongeluk I) Vergelijken wij hierbij nog de
"Roode Kruis", de Tuberculose" ca. bursen, alsmede de lm'en, om «e armen dc^ jonge
meisjes, die met de, in de laatste jaren zoozeer in zwang gekomen bloempjes"
rondventen.
Gewoonlijk zijn al die bus?en en linten voorzien van e^n "npschrift" betrekkelijk het
doel. Zoo rondreizende onder don blooten hemel komen we bij de kermissen met hare
tenten en krattien terecht. En 't was in vroeger jaren inderdaad interessant, na te
gaan de talrljjce op dat bedrijf betrekking hebbende rijmen en opschriften — koek en
oliebollen —, wafel- en palingkramen, mallemolens <y carroussels, kijk- en
schouwburgtenten; zij alle dragen zoowel exterieur als interieur vaak de malste
onzinnigste rijmen, spreekwoorden en opschriften, welke dnor de menschen van buiten,
die nooit verder kwamen aan mij moeders pappot, somwijlen met open mond en fcroote
oogon werden verslonden. ,0; adressen, blieven, plagiaten, etiketten kunnen feitelijk
tot de opschriften gerangschikt worden, te meer, daar 't in oude tijden gebruikelijk
waj de adressen te berijmen. Van deze soort bevindt zich nog een exemplaar in ons
folkloristisch archief, destijds uit een oud, thans niet meer bestaand periodiek,
opgeteekend. Het luidde: Zeg, Driefbesteller, breng deze brief . bij.... in
de,."straat eh gelief er bij te melden, dat hij is voor den student; Ga omvang*
daarvoor vooizeker van de meid 10 cent, Doch pas er op 1 en breng het geld niet door.
't Hoort niet aan U, maar aan 's Lands Postkantoor te ...............• Maar er waren
soms zeer vermakelijke adres•ei. onder. De "Oude Tijd" o.a. vermeldt er een paar: Aan
H. C. D. L. domino te L. maa? woont ook in de academie te G. Mans naam wel on.
bekend, maar is een professen die geenen tuis heeft iA Holland. T' Maastricht moet in
de vorige eeuw een briel in de bus zijn gevonden met het volgende, tot opsporing
manende, Adres: "S.v.pl. te besorge bij Sjeng". Terwijl in de plaats en HeJder, ook
in de vorige eeuw/ aan 't postkantoor een brief lag mei op de enveloppe niets meer of
minder dan: Wees zoo goed en geef die aan-Japle'\ Meer uitvoerig en omschreven was 't
adres aan •en© vrouw te Utrecht; Aaa Mietje wonende achter de wal, die vrouw hare man
is kreupele, en spring op een kruk. Utrecht, franco. Zoo was er eens een bisschop
genaamd Den Dubbelden. Hem werd een brief geadresserd als Aan Hooger Eerwaerdiger
Heeren H. ven dubbeltje, pescop «t viskarat te Sinte Magchielsgechtel. - De brief
kwam toch aan 't ware adres van eet, i »,bisschop", Te Venlo moest e.- door de post
geprakkezeerd worden in viuegere jaren, waarneen inoe&t woi den gefcracht üet
voigeude adres: . "Dit briefje af te gefen aan giets selsermat. . Jood. straetntuner
zeel", «giet eelserman" was Gitsèls Herman in de .•roóenslraat" zeven Hoe lang het
geleden is weten we niet precies, aix te Roermond moest de directeur der posterijen
toch ook eens aan üe studie over 't oitdeistaanu adres: Prinesel biboerl Katoent,
Brise Gemenden gergen iv Belgen Myheer Matinus D.. woonden Bije bennardus V...
Hdt was de directie blijkbaar onmogelijk d.< rreenide laai te ontwarren, en mon zegt,
dm jseifs een geraadpleegd nrolessor der H. B. S., die oH-i»kriet kende, er niet uit
wjjs kon woruen. Maar wie dro.amel zou dat ook well De brlot we. j voorloopig aan
kant gelegd, tot eenigen tijd aaarna een zeilde adres van dezelfde hand a<inf, amUmdat het tweede adres ietwat duidelijKf. week, kwam de Directeur nd, na moeizaam
prakt» 11' tot de <»*dekking, <*»- de vier eerst*, woorden van 't tweede adres:
"Privensel Liboei-1 IA*6'06? Briee". moesten beWAenen: Provincie Limburg Kanton Bree.
BW? ,TOl£cnde raadselachtige ..Gemenden ger. r,,™ «u ook ontcijferd voor den dag, als
pi 11 Gemeeilte Gerdingen. to. "blo" ot etikefcten op akkettan, doozen, kof. talrfik
™?a' k,or.!,en» enz- enz. zijn ook nog ai len" verscheiden; bhv. "voorzichtig behande
"droo^'hJ'i61 ,?rukken": "voor nat bewaren"; V™ rzi^M d*n schudden; ..breekbaar"'
tóK£.» *;PKZ-- Jf™* b?ven'" «P apotheenz. en£ uitwendig"; "inwendig"; vergift
bilzonderXhm.tn 1 dle vooral ""munten door stukken're beknoP^eid zijn de werken in
kleeding. Z onderscheid *nZJ *•" eindo » van andere Het mjjn en dijn v n de hoeden
verzekert men veelal door 't verbergen van een visitekaartje tusscl.en den
binnenband. Van deze menschen met een zeker rechtvaaidiglieids-gevocl moet men wel
onderscheiden, dezulken die na partij, concert of bal. bij 't uitgaan niet schromen
den eersten den besten — en dan doorgaans den besten — hoed mede te nemen, tot groote
ergernis van den eigenaar, die zich dan «re-oodzaakt ziet of niet 't barrevoetschhoofd of met een oude, smerige kacheJpijp huiswaarts te keeren, niet zelden met 'n
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daaraan ook nog verbonden onaangenaam geval om van zijn dierbare wederhelft een
prachtigep uitbrander op te loopen over zijne zorgeloosheid. Om tegen dergelijke
diefsitallen beveiligd te zijn, voorziet men in Amerika de hoed met het vernuftig
uitgedacht opschrift: Not Yours". Minder galant dan vermanend vonden wij eens in een
hoed op een kaartje staan te Roermond bij 't verlaten van een concert: "laat staan",
wes halve wij den hoed, die aan een kapstok hing, secuur-wijze op den vloer
plaatsten. — Tt-n slotte komen nog aan de'-hand de opschriften die alom bekend zün
onder den naam van "Affiches" of "aanplakbiljetten" waarvan de voor beelden in alle
plaatsen dagelijks voor 't grijpen liggen. Toch Is als zoodanig ééne affiche beroemd
geworden, wijl men hebben wil, dat zij de eenige Is, die bewaard is gebleven, en van
niemand minder afkomstig is dan van Vondel zelf, toen hij zün treurspel "De
Gebroeders" liet aankondigen. Hij dichtte daartoe als aanplakbiljet: "'t Gerecht des
Hemels haet het gruwlijck bloedvergieten, Verdelght al Sauls huis en zijn
gedachtenis. Al schijnt htt aan den tijd hier jaren lang 't ontschieten, Hoe Cangh de
wraek vertraagt, zij komt in 't gewis. (Ten vier ure presijs). Terwijl men eindelijk
hebben wil, dat de kortste, maar 't meest zeggende opschriften zijn, de nummers onzer
woonhuizen, alsmede het bekende jiummer 100. Wij verlaten hiermede nu ons terrein der
opschriften en wenschen voor den goedgeestigen lezer, herinnerende nog aan de laatste
feestdagen va.i eene zoo groote beteekenis, on te hangen het bekende sierlijk
uitgesnedewn bo.fije, waarop meestal met fraai vergulde letter, vastgehouden door 't
bekje var de yredes-dulf te lezen staat, hie boven 't kribie van den jeugdigen
Heiland, elders geborduurd votr de helder-blanke altaardoeken: "Gloria in exeelsis
Deo Et in terra pax hominibus bonafe voluntatis"

20510

16 januari 1925 De oudheidkundige vondsten.
— Bij de opgravingen te Vlodrop heeft dhr. G. Krekelberg thans een zeventiental urnen
ontdekt, waarvan jammer slechts een drietal gave. Het verdere onderzoek zal
vermoedelijk nog interessante oudheidkundige zaken aan den dag brengen.
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17 januari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CLXXXVII.
<J[hajls vcrtaten wij h*t hoofdstuk der uithangteekens en Opschriften. De enkele,
die wij nog, ais een t« laat komend nagerecht, ontvingen van «enige belangstellende
lezers, moeten voor publi,,"  wachten, tot eene gelegenheid daartoe zich voordoet.
"Jfr n Ke"noem<l hoofdstuk landen wij nu in de afinf ",'g: y^iering der srewone
volkswoning. Hea laatste sluit zich Mi het eerste aan. T i^v.Ulgelijsle die men ook
vooral in "mburK ei, onze buurprovincie Noord-Brabant tebeln 1 hebhon w« «eds met een
enkel woord vS_ a' We wmen hierblJ als nauw verwant. _«?£?,
Proc«ssie-vaantjes,"
den Limburgschen vWhS®11 Ze ,r Roed Hunne beteekenis voor het volks!?ye schildert ons
de geleerde folk_pn." V- Schrijn n XAet de volgende bewoordin. mei'frk'h.'i ?in,de
vrome trofeeën, uit bedevaarten ?_?«?!£*" lx>eBer took'cn zij hoed, huifkar en
nnt,,\v_ ZIJ ëoen dit ook neg wel hier en daar. S__, riT^y de fiets' en wanneer de
peil eS__f .^'"skomen kri."en de vaantjes eene ecreplaaUi by den haard of den
schoorsteen. De bom" «K Za Wel, -de Pi&cnaardlge, drie&antige, cci If™f PfPieren
vaantjes, waarschijnlijk de _E_al,-l^t,"BnB zeker eene navolging van de beehtn
Sl,c*:banieret De voorstelling: (d.i S___n^_no" d,lo vaantJes) heeft doorga__ be__a?i
£* Pu6 £e* of de kaPel der bedevaartof rt;./ oP het beeld of het leven van den
heilige cesli.^olT68' aldaar vereerd. Zeer bekende pro. ahT- _^I"tJ?',?00ral voor den
Limburger, zijn AkV» gi3w?est Jle van Scherpenheuvel, Kevelaar ook mi Jk 0n? de
HeUigdoms-bedevaart.) Maar ben *ee,rdere Limburgsche pelgrims-oorden hebeen*
egenwoordiS- W« hebben er meer dan Kaue|g-Zuen-Van Maastricht, Sittard, Boermond
hebbpn^V'- nd". en as om niet vergissen, D,, *" "e wel eens opgemerkt te TienraaL een
«7c_nehoeklse processie-vaantjes hebben zelfs hebbmf!!1 en vooral de Vlamingen
tratir» da.ar.an eene uitgebreide studie met illuss *llfs geleverd. Telt bijv. het
Antwerpsche Mueen vi I'olkiore meer dan 100 diverse nummers verzam_?UnSch drijver van
Heurck heeft eene kleur!^Ulg van niet minder dan 836 verschillende •"eunge
exemplaren. verschffn1 derhalve den Limburger geenszins onlu_i£ "ig ZIJ" daar ' k
'hij het processie-vaantje me »& Wage" en fiets laat wappeoen, te verneschVoH •
voornoemde van Heurck over de se£3ï___f-i"? die vaar'tjes vertelt: «een enkele _ei •
h_pplats van eeni* belang, mag men z-zC(<-ann' * Vuet haar nhrakuleus beeld bezit,
waarvan nL eVolki'g der <>mstreken en zelfs lieden sma.nT' *isel«gen plaatsen de
genezing hunner _p, , a ' de leiasf n« hunner zedelijke martelin Keu den zegen over
hunne haard en hun vee koblaattn 1- M die kerkeu> aI die hcdevaartv-, oh boziWen of
hebben bezeten haar eigen shWn _.¥ verlePt is geworden op den schoorsttenmdjitel van
de huiskamers, nabij het wijnwa *?___" i,,et, rapV^iek of tf*e" de« *2r ta naije c
ler V,;eid we«eevoagd, wanneer het door d.™ "feW"r,denJdT llen UJd' verschroeid aoor
dj zon of verteerd door de vochtisheid een o-k wVZr1006 ding geworde" w_f_ie_aar Seen
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zeT WlOB ZÜo Weimg vaantJ<» vindt, huS.m_d"zijn net,Heur?n,iS' i*aar z« een kostbaar
lederen kSt "♦e BtUd_? der volksgeneeskunst «r bestó_. _£? h ♦ -V"antJe ,vaa
Scijerpenheuvel «r nestaut geen hut in onze Vlaaijs-he eewesfen ÏÏfó lVet nLfl rinden
zou- ijab« «> sch£ jes van rif roU*eJ)leldjc' naasl de «ulden kroont, tuil
frjt8obwe!'ei. of bij den huwelijks stulp " J ren vefWelkt Üllder hunne glazen
zJ.^^Z' dat wiJ dit niet uit algemeen van onffi-t taTff& \' P.e]s™ hunnfn getuigen,
al ' rC"- loch kuimeu wiJ oas dit v_antf ;d he,^njieren m ouze Jongelingsjaren dor_
te hebben mU Roermond naar ons geDoorte- Pnjkte het h ,meeSenomen als souvenir. En
daar «e- crucilix  J laan €ca wiJ waters-vaatje, of bij gelegeidieidVe,\
.IheLyülSel'de bedevaar.jaar weer "herijids bc»»» ?" Pjl nieuw mede te brengen. cc'
zuike vaam ambachten en gilden evende processie wt,,T",S' de aan üe flambouwen in ze
ook bij tiet t<£ei' vastgemaakt Men gebruikte die de gijde lezen H«t gaan>' tijdens
de missen, turven gildehroeders rde Zlelerust der afgetroou, _y üuweliJKeu P?,; eeie
van haaeu pa" Pap:er; de dekens der R__ên hn^6esle WaKe" V&U Plai-eu van beiden _fSft
" lwfe eXelu" zwart, het andere rood. etzel,de stokJe, liet eene W«JSW^ïs^2,'_e der
stof." van een kostbaar- Wy van veel verkm-tn- v o * ."& hakende, en voorheen
kaiem^mSfJr^f^f^' als versiering aan mee. beten<?LJL?Ph deuren- Z zÜn ook wel da. men
z0 Z XTla Van ..eent-prenteu," stuk ver_rijge^_"nP ?e en v,oor ééö ««« P« hebben H?.
1- * Noorden van ons land dagen wat C al'ljd eu liaaiQ va» ..heilig" ge haa&»
woo^ilTnM? *en nu"der goed ver_iaaihse eron sm% l^ i,die ströken Pl&ten met heiwaren
P ÜS laperdere eeuwen totaal onbekend
Prenten ?"elo[fMil^:. levendig voorstellen deze tfi hebbe. nnL , y,ie dorPen in vele
huizen PlelUerkt- Hüe mw en stijf oök de schoojoSs ndl1',100'11 bevatte" » VüOT 01<s
trek.elSe vo^rstemn; Vaak eene hoo«st aauv.ij;_ onder dPni^ El\met graagte werd dik.
voorgelezen dl PGtroleumhanglamp de legende sto_d jf"', t^VJ ,e afheiding in verband
"rof of onhanij_. f*_ ets no* zop ruw> nog zoo Voor ons fi ' -'aS de kake)honte kleur
tonL ftfend w_?,-',akkend' on raakte z« zoo • " meeste 1^ m ?nze kinde™el sluimerde
drukt te Torni * Drenten werden toentertijd ge- Papierw-ïéls waar oT- Ll?*urgsche
book eu speelgoedwinkels £> \_H ?, de «ala»terie- en mon • Ven óf, xv Maastricht,
Sittard. Roerdorpswüikeis ,Jeert-,Ja zelfs b«*ende groote te iTéerUterflW8 eF
dnS,ijds o^ «*n b^ud Va" wijlen mi.w Limburg) (het verkoophuis den vandef ,Va r
IJet'Uri Krekeiberg) had wnmen meestal uit Turnhout of Antwer
storSm BÏ/df "laAen,ook röeds te Am h^lustrie in Limh Ufrdam en zcïfa had deze finn
Ro, min" rg,-haf0 entréc OTdaan, bij de sper &L18 V^i?o' hoewel deze Platen den. P
aal eeue godsdienstige Leteekenis had*"^s? mee? V} "_ ,echter niet' of althans zeer
«elltaWte*-nl moderne wereld vindt de voortc^ein™ exp^S ' * b£l(*heijik' de kleuren
fite!hnf?en%Pnntni^eh,:>orden toeil vooral de voor I)ant, de w^ri.V, JISpT'esel'
Genoveva van Bra,aß ' Robmson Crusoe, de Men vi 1 ,artouche enz. ai stonden dSsu^1 V
1 proza en in Vo*™> en ren de rijmen L_ J^nil-^aardê crK laaS- al wa«en, ja al waHr
a);i1 onhan<J- en gewron*a* er zelfs nu en dan de maat ge. heel zoek en de taal niet
van grofheid en platheiU vrij te pleiten, toch gingen zij bij het publiek als koek
erin, en waien zij daardoor van veel belang voor de folklore. Ook waren daarom de
ruwe soms banale scherts en platte vroolijkheid, evenals de tragische voorstellingen
die wel eens tot mel_ncholie en gevoeli.heid stemden, eene echte leerschool voor de
kennis van het volksleven.
E., dan vond men de menschen, de kinderen, de dieren, de planten e_ boomen, de
huizen, de dorpen en steden somwijlen zóó typisch en eigen, aardig voorgesteld, dat
de maker ervan den echten "volksman" toonde, die daarmede de meest doorslaande
bewijzen gaf, dat hij de volksziel had weten te beluisteren niet alleen, maar ze ook
wee. te geven.
24 januari 1925 Geschiedkundig onderzoek.- VLODORP.
Er hebben zich meerdere groote Nederlandsche fotografie-ateliers, waaronder ook de
bekende N. V. Foto Centrale te Amsterdam, aangeboden om opnames te maken van oude
landweren en de voor-historische begraafplaatsen, door dhr. Krekelberg alhier
ontdekt.
24 januari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CLXXXVIII.
Tot de zeker bij velen nog bekende volksprentcr onder de zoogenaamde "Imagerie
populufre" D* hoort in de eerste plaats die van den algemeen gewüden koning der
huisvogels "de Haan". Mcd" al was hij bijzonder bont gekleurd en stond h-; zooals wij
ons nog zeer goed herinneren in ten akker, met eene oude boerderij op den
achtergrond. Fier en recht, met rechtopstaanden kam, de bors. hoog opgezet en een
poot omhoog gestoken Er onder stond gewoonlijk te lezen; Komt kinderen ziet dees,
wakkre Haan. Die u tot nijverheid spoort aan. Er bestonden er ook, met alleen een
Hond afgebeeld met gespitste ooren en gekrulden staart, ongeveer hetzelfde rijm vond
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men erbij. Wel zag toen bij den hond ook eaen vennaanrijm geschreden, met de volgende
woorden; Ziet, hoe dit hondje zittend wacht, En op den wenk zijns meesters acht. Wilt
allen hieruit leeren, Om ook vws meesters le's .Ten hoogste te waardeeren. We hebben
zelf nog eene oude volksprent in beoezit. die eenige regelen aan ons bemind huis«Uer
"Lte Kat" wijdt, als volgt: Geen nutter dier voor rat en muis, Als een mooi katie iv
Uw huis, Want het doorsnuffelt alle hoeken Om de muisjes op te zoeken. dA?eï k bl^
eeni" aandachtig nadenken duidelijk «ai deze kinderprenten een meerledig doel had«?»
waarvan vooral leerzaamheid de hoofddeugd ijmaakte, terwijl ze bovendien voor de
kinderen X ontspanning waren. En tot dat doel werd het lWal maar uit de allernaaste
omgeving van om*'1 d was' voorgesteld door een beeld met "ïscnrijvnig. Huismcubelen
als de klok, het bed, 'euninptoel, de haard, potten en pannen. " }an iets bijzonders
kon gezegd worden, kreten daarop hunne beurt. Ook zaken of voorwerpen, waaraan men
tot onderhoud en de voortzetal» uVan het landbouwbedrijf erg vasthield, zoo's korenen hooimijten, waterput en bakhuis, «nz. werden niet vergeten. Verder kwamen er door
gaans, d.w.z. weer op andere, op voor, vele soor« J^an voorwerpen en gebouwen, die
eene rol speelden overal in het menschelijk leven, zoools -p'-e vaan, een Meiboom,
een school, eene kerk, eeno gevangenis, terwijl planten, boomen, dieren zeir een
beurt kregen. Oj deze zoogenaamde huis- en tuinprenten volgoen de bontkleurige met
allerhande bekende en 'eelbesproken mannen van beteekenis, zij 't dan ook maar voor
het gewone volk Genken we maar eens aan de diverse soldaten nniformen, (grenadiers,
lansiers, dragonders enz. yet de schutters, de trommelslagers en de gendarmen. En
alle hadden zin -n moraal. Bij de schutterijen, die er nog al talrijk waren verspreid
op het platteland gold het volgende rijm; Schutters, beschermt de stad, stelt daarin
Uw eer Dit moet de Burger doen, ja zelfs de grootste Heer; Staat Nederlanders pal,
met moed voor 't Vaderland Wanneer door 's vijands zwaard het land wordt aangerand.
Vwar^1"8, de2e collecti&s platen aan hun einde nroni o"' Vond nlen in de complete
uitrusting van Oolcrf- erhande amßachten en bedrijven, ijnarir.d'e,moe»ten de
kinderen leeren kennen, •meden adden de overhand; de kleermakers, de waaroo'ï
schoenmakers, de kappers, e.m.a. len binn« or de kinderen volgden de diverse
speplaatié h !n huitenshuis. En elke rijm met zien we "* do€l een of and9re moraal.
Dat Btaat SDfiTpnliCen vorsJe wat onder oen ionKen »«" in Limhn,met den drijftol (op
eenige plaatheeten) hI? I* .-Pompernel" en "koekerel" gei. het tergelijkend rijmpje
luidt; GehoSSnüSF* nooit zonder slagen' **amo.eid moet U behagen. de
iablelskvooirnal0dedHe huis Prenten aan de beurt Maar ookT^ t^Z^s'l™ eche
geschieden!. _"CJnenten uit onze vaderl-ndi^ffSSS :r?oo' ts *en*op de kind*rod
uitkwam Q", uie fragmenten, wa.r "De spZgn t o,POf erij^ ot heldendaad. Bijv.; Het
IX? U de.n toreil van Barneveld." vet beleg en ontzet van Leiden " "De inneming van
Breda door een turfschip." êten slnni IT" van Van spevk's schiptoet lo• tnntn de bl?
Srafieën in 't kort van zoo R "aam en algemeen bemind vorst, telse «s ?,5fn oP de
bewuste prenten de kindervergische bPtLtPieU e" Van wijsheid, met paed.gode
men^f
J"B."8' met voorbeelden voor 't leven bij au. J6ld enz- De"ken we maar eens blèrde
Mier g(istrufle Leugentaal"; "liet Kind en schuwt- 'nWelko vertelling tegen luiheid
waarha_l oa'u '/, Schoolkijaap en de Bij;" welk vertwet bui.w .afbeidzaamheid moet
aanzetten; "De fopt- d« o- \ waarin de gierigheid de wijsheid der 'en- oescnenken van
vader, moeder, grootvaen_ ouderliefde moeten aankweeken; enz. 'fcelhk1 vb^ZOrider
vermakelijk, schalsch en ook tegentu l. de kinderen boeiend verhaal is de le- C "
"Jan Goedzak" of "Lammen Goedzak". In zij"« K?leldt Ur- Schrijnen ons in haar geheel
is wé Hte volkskunde. Het curieuze verhaal men- moeite waard te worden overgeuo- Ziet
jan hier met een popje spelen; iv«J dunkt het _voet hem ras vervelen. Wel Jan, wat
zijn dat rare dingen 1 ttttl gij met meisjes touwtje springen 1 Neen dat staat zeker
nimmer goed, *.en jongen met -en meisjeshoed. Zoo Kriet, klimt gij zonder «chromen
"ei als een jongen in de hoornen t Eïï mI61', dat *aat nu to<* niet aan, "«" t
knikkeren voor de jongens staan! Nu kan het toch niet erger zijn, Z'J speelt de rol
van kapitein STvt.!*"? .m.,et Jan het vrijen aan, vrees, dat dit niet goed zU gaan.
Da"t hnUM-lh d?os den Prester trouwen. at huwelijk zal hem onheil brouwen. H»er is de
orde al te zoek a <»net ruilt hier broek voor schortedoek. §a_romlV<yi Reen huiswerk
weten, 'aarom koo>.nu I** het eten.
Als Griet en Tan aan 't eten gaan, Mag hij niet zitten, maar moet staan. Ziet Jan
eens in 't water plassen, Om toch d) vaten schoon te wasschen. Nu is Jon aan 't
glazen spuiten, En breekt bijna al de ruiten. Uw onheil Jan, is nauw te peilen, «*•
En toch moogt gij de stoep nog dweilen. Het wasschen is geen mannentaak, Maar wel het
is der vrouwen zaak. Terwijl dat Jan het huiswerk doet, Sjouwt Griet op straat met
mannenmoed. Dat Jan hier in het ziekbed lijdt, Maakt haar, .lat spreekt, met recht
verblijd. Jan bakeit 't kind wat zegt ge ervan, Want Jan is vrouw en Griet is man.
Jan wil het kind voor honger hoeden, Zal 't met een lekker papje voeden. Als zijn
kindje huilen wil, Houdt hij 't met cci: popje stiL Nu het kindje loopen leert. Wordt
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de vreugd van Jan vermeeid. Daar het kind ondeugend is, Slaat hij met de -oê niet
mis. Omdat Jan het heeft verbruid. Jaagt hem Griet den huize uit. Jan en Griet
bespreken beiden Waartoe hun kind op te leiden.
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28 januari 1925 Uit Midden Limburg. (ZIJN "HEIKANTJ”)
_L Aan den linker oever _er Maas in Limburg woaen, ,üüo ieaer weet, ue zcogei.aamde
"Heiken.oers . lerwiü daarentegen ue rechter oever van Je Maa_ de bakermat is ver
Maa-_kenljer_". Het spreekt vau zeif. dat de lezer deze benamingen niet op de
landkaart gaat zoenen, daar ze er met OD l.Rxen. Het zijn geen gewestelijke» zooals
de Aielerij e.a. Het zijn slechts streeknamen in den mond des voiks. Bovengenoemde
sj-eekbenaimn•ren bestonden al bij het volk "wie euvei-teuvere Krootvader naóg
laifdje". ijk zal de meest gewri^on^i 5, se!fkte ca typische termen en zegswijzen
hier en daar in 't echt plat "Heikentjersch" weergeven en ze tusschen
aannalingsteekens Plaatsen).
De oorsprong dier twee volksstammen ligt voor zijn virh.Hr^^H61'" is.hiJ- «©boren is
en zijn verblijf houdt of woont "aaijne kantje van ne \f_n^ f-r.b.<.paald In de
heidenstreek. Terwijl Stand vnX U1_de omß»v***B 0t oP eenige** «*'• stand van de
oevers der Maas zetelt der jffi^o e" m?est oorspronkelijke gebied evenwel ri» t^k lïl
ons Midden-Uinburg is Noord nr_h L#mbu^Bche hoek. grenzende aan deel d^ «n,ant tn
,Pe,Rië- want ook het grootste Ilèikentw?1.9^6 K,empen behoort tot het ri*k der men
oK ' T_al' zeden en gebruiken, stemmen ook zeer goed overeen.
mtnrtZ *00rw,fafts »* Limburg, hoort men al ?at rifnr au "de" ,leikantj" nieer
gewagen, ombennen - maar wacht even! het •« immers mijn "eaoenng niet eene zuiver
aardrijkskundige verdonr i-S makeil' tusschen die twee streken, of toon Ji« ms, e"
industr'e te beschrijven. Dat Zou 'der t^oflk viege «V* -yn want \eaer schoolknaap
van 12 jaar heeft dat reeds op • " duimpje geleerd. aan^J ZÜ1 ',d^n Heikantj" min of
meer rijk is besrhi h enschap der volkskunde, wilde ik eene W-d _? n PO^'-'g wagen om
den lezers van du woont6" en _nd?r o,ver volksbegrippen, zeden, gemed? fil^
Stbruiken, taal enz. uit deze streken L.nitw lelen in het belan£ der studie over onze
"'"urgsche gewesten. len BnHeik?nt*er" (deze bei*aming wbrdt door ve. sch'eiH_,"Wei
te" o»rechte, voor en spotnaam of nootet, oHord telt onder zijne landgeoudio. i?
meeste bedaarde, eenvoudige, vrome zij,, "n e ouden van dagen uit deze gewesten ras
mn g van het zulverste .voorvaderlijk allooi, bewan ♦ en Van d6n echten ouden
stempel. Men vonrti—er zeden> gebruiken en gewoonten, en sch»ot ?IJne moedertaal als
een heiligdom; men ai dn * Zlch doorKaa,ls het Hollandsch of eene schaiM aI te
sprei*en. J^, noemt het zelfs een uit ,-• ' waril,eer iemand door lange afwezigheid
dér J"e geboorteplaats het accent en de klanken 't-r moedertaaj heeft vergeten of
gewijzigd, en aciardoor afbreuk doet van het geliefd oorspronmni i dlalect. Men noemt
dat een verguizen der staa ' en '4 komt menigeen soms duur te
Wie zich daaraan bezondigt, is vaak het woor«erp van algemeene spotternij, en onder
het fcouhP P ooTe^,"dai yerwaandje, bedorve Driek" of "die öeiauiehke geit van 'n
Guëtruui" heet het dan: velM? Z'.} 'S Zien (of heur) (1> ..Heikentjersch" fofhtifr/ o
nog ?rger: "Hai 'of zie> kintj zien gewi^^i^oo/staal (,) al neet mie"- (3). De niet
invoorsteijön duZe naieve toestanden kan zich slecht Laat fl ,' hoe zoo lets den
»aoJe vajer" ergert. vasthr^dJdaarom deze hoogschatting van oi dit gebeurd" aa» de
"moorstaal" met eene ware «eneurtenis nade,- illustreeren. •eekeuueplStmaai,d
(ocluber) 18" bevond ondergewaar de f^H ,lia cc" uitstapje, in een huisgezin ru<keer.io er met hare vriendin toevaUig teden snX U het uabur*ge Pruxsen, alwaar beiden
eenige maanden als dienstmeid woon
*> idcuwtw _ïïep.alle moSelijke bijzonderheden verhaal,. ,1 . dert hare afwezigheid,
te hebben smaak viel ri aa"van**eijjk bijjkoaar zeer in den ***" den nioi i rf
buistffc,lootenJ en waarlusscheu •>spasz of '*u der tv»eo meisjes af en toe al een
nam de docif." "jelltld" luidruchtig Ontviel, herf 'lem.en wé,« ♦ oPeens oP
vroolijken toon: "Sa Jèbs daag  e * naóg; icn verjait 't jaó mie kinnis". l *me".
jjai joeks mit Breyeische
ijOcji jo__a." oucn -viaterue_saw, oordde Fi*emien, "des waor Nu _._, 't niueuer ,
loe uoaa lUil ver J,JU"ail"--dragen. Ze i.et _e eenlor "iet langer meer
verspuniewiei) niutïn," uraad aan "ue spool" ihet ty<>" *' "gal .ÏÏ&8 Vttlieu ca zei
*>» neiu*en eure joe__ eu eu. Jtr eene van vrouije 14) met u^ lis u; den neet
Jükuliau ' Sjaam Ujer ijs gij; neet nnë / _,_ ver 'A on dJer eur moerstaal ai <*ootj
lis uuet, VJ "aoS ms ue moei (is nioiju) ope een regen van •>-.-.'• e"z"- " meteen
ruischte 'is tantej zate K*18 lwaut Vujcr en 'ieat*o partij irekny-,^ , ieu e" hadaen
voor moever ^tteroff tegl rrfhet vu"^e en Deze Darentn- :wa,ide** eu kasten. da' üe
uuu".ï';lo|!e^ ,lü4een bewijs Ine kinueren in L acre bloedverwanten van hun'hans niet
in h JetS goeds wllleu makeil. ot' ai" beven wih_" - U29iac*ltige dingen en
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verkeerd«men opvoeden. uastvrij en ir^\ -ier.g ooi . i Zulll'g, maar tegelijk
nieuws*^«oit zli l e ude' Suede Heikentjer.. dl,-g en ,,pIIJ-Pen bezuekur, wms
nouding, kleeft kunnen "Jk maai' eenigszins door den beutrnduionee p Verwi-Zei> of
wegzenden, zonde dJur neet m.'Z_ J uc^" <is ze" u) u* '^ • »vln-k het ouuie ?Jhet bij
ondervinding, gij kunt met hem n7._i grooter pleizier verschafien, dan •waarna
uU^Je,'s Voet d« *••*>*'• (6) te stoppen, wijien zelf, ri d^b-ter of zoon des huizes,
som- wofdt aaruebnZ "*i,roat*e ijs grootmoeder vuur o» ..Uumn" ri? ,"'. door middel
va" een "snup" de kachel ™ Üh! aaijvlammen in den haard of -.nump'^Lte; rmeerThoUden{oV6r "SUUP" GU d^meoiddernetUisbaas toont dan ne wllc tevred Pper met n m-f1
iendschaps-betuiging door ke" (elders nn.e te blazen mt zi*n ..airde stump- Pijp),
weiks k_tPf"D;oe,lf ke"> (is stuk*e aarden va" 't a " Jti \ -rtee-tie meestal (dit
bangt af oradraaid «, ml/le "en van tand^") aan de punt eillde het hph^",,-ei nlpe
draden naaigaren, ten lïïÏÏ__L^«S?.k tusschen 'l tS__ÏÏÏMg_te IS-3SSSJ1-de eu to
beurre-5 Mië is meer. (si lT- wi.tiL,^?rlul is vrouwen*« o in"t kvL u letters ao uit
spaken zak. bmLITlChe WOord ..corps") is een ta. !roogde eïïü.' ' eene goed ge««
Wkle"rdkv"tt CS!.rn rke"«bla_s, afgezet <*** beenc" p,ijp.wToeteran mo6t
vastficbo,laen
31 januari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CLXXXIX.
.de mers *n ons vorig artikel aandachtig -,n7w.iaf:e!ezen' ztl daarln gevonden hebben
een keiti ™a" van een, W 1 '{ v 0" vrij -ügea-een beonl£.P!.?o£l P!.£TWefP• dai den
naam dra*# va» >.D« vorfrJlTd? oJ- verkeerde Wereld". Deze idee vooral is t, die zoo
vaak en overal in volkspren- Z nnZolks*lteratuur werd uitgebeeld, soms met kleuren
*** •*&««-'- in bonte mengeling van vÜ.Ur?ei!.0,:i8 al.len noS *ocd herinneren,
hoe .__... dl>k l ons bescheen, als in deze omgekeerde orde van dingen onze zus in
eene kooi zat, hl J«uianovi^Bl haar een stukje suiker bracht; w£. Pi eSAc Püaat het
kirid de moeder alle huis* terv,i,i TIV hoe Vade,r een kous 2ut te *>«•<•• • k™L der
Parmant'& eene sigaar zat te roohok li aa" 6ei,e kettin& in een b0Ildc» «£»« ?f ' hoe
cc ma,'ne>' van Hermandad op tertm .i6 mof>'eh*k vlegelachtigheden uithaalden --Tirf
nVI oogenblik later door een jongen i^L , Pohtieb»^au worden gebracht hoe de Sóuw in?
?lcl.de Verleidt' hoe eene schooljufee , , ba"k zal te sch^ton, en van een kind een
standje kreeg, omdat ze slecht had opgepast, hoe een knecht te paard rijdt en de
koning daarnaast te voet loopt; hoe op straat een schootnonaje op zijn achterste
pooten liep, een lang pi Vaf hield' waa***an op handen en voeten eene juffrouw liep,
terwijl züi naar hartelust Jiaue; hoe de vrouw bü 't huirje op schildwacht in de men
bezig is een vai"kcn te scheren voor de wpl; hoe een man den ezel draagt; hoe men een
dief laat loopen, en een eerlijk man wordt opgehangen enz. Hiermede in nauw verband
stonden voor hun sproc-.vjos en meer andere wondere verhalen, waar van we er in eene
vorige bijdrage reeds eenige hebben opgenoemd. En toch, hoe kon ons stralend
kinderoog al «e dingen in koortsachtige spanning en soms naieven kinderangst
genieten! v\j heblicn nog in bezit de oude kinderprent met het in "U bee.d.jes
afgemaaide op'geülustreeroe sprookjeaverhaal van Klein Duimpje, met teks•en en in 't
Vlaamsch en in 't Fransen. voor wie in latere jaren deze volksprent nooij mpij zullen
we den Nederlandscheu tekst afschrijven Kleinduimpje. Leert uit Duimpjes aardig leven
't Geen wij U in prent hier geven Dat ondeuger.d slecht gedrrg Steeds met droefheid
eind'gen mag. Kleinduimpje, arm, onnoozel kind • Een moeder in de kooien vindt. Hij
moest, ja, wil niet staan te gapen, Van moeder in een blokje slapen. Al vroeg ter
school leert hij al snel Zijn meester tergen door het spel. Ziet gij hem door de
ruiten vliegen, Men joeg hem 't school uit voor zijn liegen. In het schaprool aan 't
lekkerbekken Kwam moeder hem aldra ontdekken. Achter den bezem vluchtte guit En
lachte nog fijn zn moeder uit. Koewac'hter was zijn eerst bedrijf Toch ging de pert
hem niet uit 't lijf. druipt in den kelder melk te drinken Maar diefje moest bijna
verdrinken. Droogt aan 't vuur zijn nutten kop, •ken koe die slikt hem levend op. Lic
vette koe wordt door den pachter terstond verkocht aan een slachter. Geluk, zoodra de
koe ligt open, «umt Duimpje er levend uitgekrepen. **en aoodschelp is zijn waagstuk
hier vaarin tuj vaart op de rivier. en moet hem door de koorts geslagen, 1 ee"en hoed
naar 't Gasthuis dragen. Herstelt, leert den zeeldraaiersstiel. *-". draait hij flink
en vlijtig het wiel z}:n 's meesters karre stuwt hij voort, ü't al zijn kracht gelijk
't behoort Dra weggejaagd, dwaalt hij door 't woud. fcen woit' verschijnt, hij kruipt
in 't hout Een arme man, in slaap gevallen, Wil hij door stelen overvallen. De man
ontwaakt, en ziet nog juist Dat Duimpje in een molgat kruipt. Terwijl de man het
molgat sluit, it Duimpje langs 'n ander uit.
Stal fruit, dat hem in d'oogen blonk, Maar viel den boom uit en verdronk. -Behalve
eene leerzame moraal, voerden de ou"< volksprenten de jeuftd ook binnen den kring an
o.r:. i" t j.,ar voorkomende volksfeesten vPr^t, r,"10" a!s Zuud«*J»R beginnen mot
den on. Sim m J .' _!' ljla-itJes en rijmpjes gebrachten omt Muartensdag op 11
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November, want het fees dP7 J^ar,.in gm,t Nederland :,egi - immers met i-iriPH
hci.hße- ol> dcz* centsprent, die deze herten-V *' "' beeld bren-% zien wij een Sint
Maar*W ' waaronder een vroolijke kinderschaar staat el' springt' en waarboven te
lezen.
Het is St, Maarten als men ziet aan 't n , helder vuren, "er knapen, die om turf en
brandhout bij -... de buren, «*ijn rond geweest en 't ok bekomen vi . v. hebben, blij
«et hun Sint Maartenszang, en nog wat geld erbij E all.. I.n dczon zin bestonden er
volksprenten van behnnl purUre'volksheu-en. waaronder vooral Sint Tf6n Slnt N-co:aas.
Sint Pieter, Sint Jan, "t Kathanna e.m.a. tijdo'i ae--Uieosl Ultercssante was
daaronder almt Tv ouaerk'R:sprcnt van de firma Brcpo s •"ijdpijri ' Uaa!uP staat de
Sint afgebeeld al hoe hr* 0r dakö" en schoorsteenen. en zien wij Toch ]. -e Paard van
huls op huis springt, van ,i" B dle Plaat 00k no» de liefdadigheid den n . poPu!airen
heilige in de bedoeling van en dp 1 f' alsmede de belooning van het goed aan H
cstl'af*'"g van het kwaad. De dlchthulde dat hf." Boeden Sint begon altijd met te
zeggen, dan. v.,G j Pat.roonscht*P over, de stad Amster- Vier eeuwen is het reeds
geleden, "at men in 't magtig Amsterdam, jiern tot Patroon of Scliutsi.ee.- nom, **"
als een heilige heeft gebeden. Werekf'ï6 f'nna hoeft toentorti.d der christelijke den
U- , Yendien treffende volksprent in Kerstn'r.f81 Beb"*cht Het was de prent van
lm'sfee-t, d.i. Kerstnacht.
De plaatsing van 't kribbetje van Beth'.ehem, de komst van herders en ko-.uigcn in
hunne biddende houding; voedstervader jozef s.o.id er _n diep gepeins verzonken tegen
eene koe geleund, terwijl de ezel bezig is met te vreten van het hooi, dat in de
kribbe lag. Daarboven zweefden dun een aantal engelen in schoon gewaad met een
bedrukt bandelier er onder, waarop; "Gloria in excelsis Deo" stond te lezen. Ook
bestaat er een aardige eenvoudige, maar niet minder pakkende centsplaat over het
feest van Driekoningen. Het is de prent der Koningsburen. En er staan vele personen
op afgebeeld. Wij zullen er een vers uit overnemen, bijv. dat door den koning
uitgesproken: Ik ben koning van de vrienden, Mannen! Spaart mijn tafel niet, 'k Heb
niet lang zooveel bedienden, Dus intusschen geen verdriet. Enkele rijmen op deze
plaat zijn minder stichtend. Wanneer we nu ten slotte nog hieraan toevoegen, dat ook
kinderspelen op centsprenten . werden voorgesteld, zooals het bekende Ganzebord, met
zijn brug, herberg, put, doolhof, gevangenis en dood,-e.a. dan zien we daarin nog den
zin voor echte huiselijkheid, dus ook eene deugd, en niet minder de populariteit van
de gans in onze gewesten. Maar vooral opwekking tot gezelligheid in de hui---.an.er,
en dus een bestrijding der helaas zoo schadelijk voortwoekerende uithuizigheid lag in
die plaat opgesloten, zoodat de volks- of centsprenten hoe eenvoudig en naief dan
ook, inderdaad in het volksleven een interessante rol hebben gespeeld.
7 februari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXC.
eraan hebben wij 't nog steeds gehad over volkskunst in 't algemeen, de volkskunst
met hare producten, de volkskunst in hare complete uitwerking. Het is ma voornamelijk
altijd te doen geweest de licht- en schaduwzijden, het pro et conti a te belichten,
ten einde daaruit voordeel eu tooraul, attractie of afkeer voor het volksleven met,
zijn geest en zijn werkkring te trekken. thans komen wij terecht bij de
volkswetenschap waarbn wij uit den aard der zaak niet zoo lang stil kunnen blijven
staan omdat de volkswetenschap in verband met, of toegepast op het volksleven, meer
13 gevoelsleven dan wel intellect. En is het al heel eigenaardig, dat het
gevoelsleven op wetenschappelijk terrein zelfs, van grooten invloed is geweest, en
nog is, waardoor het volk eene aangename en behoorlijke verklaring verre verkiest
boven eenvoudiger), zij 't dan ook logischen, trant van omschrijving, explicatie of
redeneering. Zoo hoort het gewone volk nog steeds "ever een sprookje verhalen dan een
zakelijk of geleerd uitleggings-bewijs van de dagelijksche dingen.
at voor onze rubrieken eigenlijk onder volkswetenschap moeten verstaan, leert ons Dr.
Schrijnen in zijn volkskundige boeken, wjar hij *«gt, dat ook de volkswetenschap,
evenals de wetenschap in 't algemeen streeft naar oorzakelijke kennis, naar
verklaring van taalvorm, bloem, mineraal, rotsgedijante, ziekte, kracht der
geneesmiddelen, weerschijnselen. enz. Zoo concludeert hij. dat de volkswetenschap !n
wezen niet verschilt van de kultuurwetenschap. , Wanneer wij het woord "volk" in onze
bijdrage noemen, dan wordt daarmede bedoeld ..in 't algemeen", en hebben wij 't oog
op de groote volksmassa. Zoo is dan ook voor iedereen Tstg* pelijk. dat
volkswetenschap geheel en al onkritisch is. Bij gevolgtrekkingen, rede of besluiten,
worden afzonderlijk voorkomende gevallen nooit critisch onderzocht, en evenmin wordt
rekening gehouden met gevallen, die daar juist tegenover slaan.
Laat b.v. het volk zeggen: "Een schoone St. Jorisdag, een goed jaar, of "Een k^ure
April, een wüde Mei"; of "Groene Kerstmis., witte Rasenen '; Sint Laurens wind makt
de boekweit blind", enz., dan brengt het den St. Jozefsdag niet een goed jaar, een
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heldere April met een onstuimige Mei. ijet wit van Pascheij met het groen van
Kerstmis, de wind op St. Laurensdag met den blinden of dooven boekweit in een
oorzakelijk verband. Maar het gebrek aan eenige kritiek, oordeel of methode, m.akt in
zulke uitspraken en volksregels het besluit ongemotiveerd, ongewettigd; de logica is
zoek. Eveneens ziet het volk een oorzakelijk verband tusschen de maan en het weer,
maar moet er eene explicatie komen, dan zult jrij er alle wetenschappelijke
redeneering bij missen.
In hoeverre wij nu de cultuur-wetenschap als de moeder van verschillende deugden
zooars vro. mheidszin, godsvrucht, mora 1, etc. kunnen noemen, zullen wc onder eenige
afzonderlijke hoofdstukken moeten belichten. In ieder geval kunnen wij die de:gden,
die moraal nog een verblijdend verschijnsel noemen. Want het is helaas eene harde
waarheid, dat negeeren of niei beoefenen Van cultuur-wetenschap den doorsneemei sch
van de groote volksmassa in verkeerde richting en banen houdt.
\\ ant hoeveien met ons zullen 't niet al ond3rvonden hebben, hoe weinig de nietbeoefetiaars van cultuurwetenschap (waarbij wij vooral op t oog hebben de landelijke
bedrijven) ja. hoe weinig dezulken voeien voor wetenschap en hare discipelen.
Wetenschap, tultureele kennis, dwingt bü hen geen eerbied, geen ontzag af,
integendeel wel eens spotternij, bedelzucht, die gevoelloosheid en niet zelden botte,
onverschillige domheid verraadt.
Di toestand openbaart zich helaas nog dagelijks, en hij wekt bü 't intellect
medelijden op. Het degelijk onderwijs toont zich wel van lieverlede, maar toch traag
11 langzaam, als een baanbreker, en daar. waar de beoefenaar der cultuurwetenschap,
gesteund wordt door de elementen, die autoritair <dju op elk gebied, breekt allengs
wel een lichtstraal door, en komt er kentering ten goede Zoolang echter deze
elementen niet bewust concentriel werken, blijft de cultuurwetenschap met hare
discipelen op hetzelfde niveau tegt nover het volk. We openen de lange rij der
hoofdstukken in dezen met de volksetymolojrifi Dit is een term, een btgr.p, dat tui
Vele verkeerde opvattingen heeft aanleiding gegeven. D-> lezer begrijpe ons nu goet.
Ware etymologie is woordafleiding, woord vorrching of afstamming der woorden, de
leer-der woordenwortels. Tot dit domein behooren dus niet het bekende diletantisme of
de willekeurige, eigen gezochte afleiding of beunhazerij op dit geLied. En omdjt 'ijt
onder het volk zoo vaak voorkomt, en deze halfbakken onjuistheid zich onder 't gewone
volk zoo vaak uitgeeft voor reine, ware cultuurwetenschap, is dit opzettelijk
geknutsel en oppervlakkig aan. en van elkaar timmeren der woorden voor de juiste
wetenschap zoo afkeurenswaardig en gevaarlijk. H-Jlgeleerden onder 't volk alaai
eenvoudig soms maar aan 't etymoiogiseeren. hoewel zij zelfs hun doenerij, als 't er
op aankomt, een werkelijk onbewust woordgenaspel moeten noemen.
Om maar eens voorbeelden te noemen: Zoo boorden wij onlangs een nog al intelligent
persoon een hecien boom opzetten over de akkeroppervjakte bij Herkenbosch, de
"Koezoep" genaamd. Dat was niet anders, volgens hem, dan de afleiding uit het
Frausche "coussou" dat lang "«"aak en onvruchtbaar gelegen land moest be" duiden.
Aidus zijne vergaring, zijno etymologie. Wet volk, zoo beweerde hij, had van de ïran
*ch ou maar eenvoudig onze oe gemaakt met achiervoeging der p, en de etymologie stond
klaai oP haar pootjes. Maar mets is minder waar dan dat. daar dit "Koezoep" is
ontstaan uit Kasop 'n Katsop, en niemand mindpr dan de geleerde J'orstemann in zijne
"Ortsnamen" die vormei terugbrengt, niet alleen hier, maar op tal v i, Plaatsen, tot
Ketzer*(Mhd.) is Ketter, veel in streden, waar kettergerichten plaats vonden. Zoo
bevinden zich bij Kateibeke, en (Soest) Katsóp eene gerechtp.aats naast de galg, en
zoo hebben wij eveneens bij Herkenbosch, volgens de oude geschiedenis nog het
Koesoep. (Kasop, Katsop), waar eveneens in oude tijden eene galg heeft geEen ander voorbeeld. Door den W.E.H. Jansen, sur r C's-s-R-> kwamen wij te vernemen
van een' Meel.elkes-kempke bij de K:ipel in 't Zand. Sprekende met het volk uit die
buurt veronderstelt "pei daar als weer blindweg etymologiseerend, dat er vroeger
lange jaren eene huizing lag', waarin een gezin woonde, waarvan de oudste vrouw
Mechtrdis of Mechel, zéér lang heeft ge. 'eefd en daar verbleven. Vermoedelijk dus
ook al weer een dwaling. Want ;ooals daar in de mnirt de meeste perceel-benamingen
van Rq. ™ei«schen oorsprong zijn, leidt Pater Jansen. en wel zeer aannemelijk, ook
dezen naam af var het Latijnsche Moe ulo.
Eveneens is dit blind etymologiseeren of afleiden door het volk te vinden in de
woordvorsching van Kievit (plaats van veel kieviten, b.ij Vlodrop) wat echter met
civit. is civitates in verband staat; van tump, bij Kapel in 't Zand. dat geen
driehoek of spitse hoek moet bedaiden, maar afkomt van tumuli; Reuver, dat niets te
maken heeft met ..roovers", maar ontstaan is uit Ruwerie, Rouwerie is woeste
heidegrond; het veelvuldig voorkomende Dries, dat niets uitstaande heeft met den naam
Andries, maar met het ohd. treis, tris is rustige, onbebouwde akker: de hoevenaam de

Tries" bij Vlodrop, waarop (alweer de volksmond) Maria Theresia een tijd lang zou
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verbleven hebben, en vermoedelijk retzelfde tris, treis, tries. is van hierboven: het
Haasdal in Z.-Limburg, dat door 't volk alweer met onzen "haas" wordt vergeleken,
maar in werkelijkheid Habechesdal, ohd. habuc is havik, dus havikdal beduidt. En zoo
zullen wij voor de goede orde nog doorgaan met een groot aantal voorbeelden van
verkeerde volksetymologie.
14 februari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCI.
Van Verkeerde voiksetymologië getuigt verder nog de afleiding vair: Keutelbeek te
Sittard. liet eerste gedee'te beteekent niet wat het volk over 't algemeen daarvoor
houdt, maar Keutel stamt uit Kutto, ook Kuttilo. Men heeft nl. in Duitschland Cv tel,
ook Kötelbeke. De Ndd. naam Küötelti__e beteekent-eene kleine beek, die met stootjes
voortvloeit; Maalbroek bij Roermond heeft ten spijt der volksmeening, niets te maken
met 't bedrijf eener meelmolen, manr is ontstaan uit t Ohd Mahal is verzamelplaats
gerechtsplaats, vergel. ook nog het latijnsche malbres en malhim; Mechelen stant niet
in verband met den vrouwennaam Mechtildis, doch komt voort uit Machal. Verder «taal
hierover In Mnd woordenboeken, dat magale — "brech darinnen Kom in lecht". In Elzas
sprak men voorheen van machielles=kleine huizen. Moeten wij daarmede soms ook niet
vergelijken de beteekenis van Mechelkes-kempke b" Roet mond? Melderslo slaat niet
terug op der naam molenaars (mulders) maar op mei=zandheuvel. Melo is ook stof.
Tongerle, Tongelre, Tungelroy. _K verkeerde, oppervlakkige volksetymologie brengt het
Tonger, Tongel, Teun>gel in verband met de oude Germaansche Vo'ksstam de. Tongeren,
hoewel Tonger zijn afleiding vindt in tung tunge, en 't got, tungó. Tonge wordt op
Ndd. en Ndl. gebied gaarne voor een tongvorming zich uitstrekkende landvlakte
gehouden. Het tung-or zou ook wel een uit Ohd gekomen adj. tuuger (wakker) kunnen
beduiden. Maar ook wordt gevraagd, zou hét tung in Tungelroy niet van tang. tanc (*hoogte omringd door moeras, ol veengrond) kunnen stammen? Weei anderen ineen en te
vermoeden een tungó (zie boven) Ulestrateu. Hierin metnt de voiksetymologië te zien
een stam "uil," en de plaats in oude tijden een verblijf-oord te achten van vele
uilen. Ook hier slaat de volksmond weer den bal mis omtrent de afkomst. Ulestraten
ontstond uit •»UJ", Men heeft een woord Ui" dat vochtig, modderige streek beduidt.
Een Nederd. UlmeriK kwtuu van natie, vuilj 61 — wateromgeving. Het Olbroek (oel-uluhlenbroek) Is een boschiïjke heide streek in Duitschland. Vt. srade. — Hoe zit het
nu met deze afleiding? Het volk roept hier ai weer uit de eerste tijden St. Se rva
Uu. op 't tooneel voor de afstamming van den plaatsnaam Geleerden, o.m. ook
Förstemann. Later. "Vaas" ontstaan uit "Wast" en zeggen, dat dit woord waarschijnlijk
hetzelfde is als wüst — woest. En hij noemt als pendant nog i.W'eustenrade." Ah
tweede soort verkeerde volksetymologie behoo.. genoemd te worden de opzettelijke
vervorming 01 verminking, de aanpassingen en ook de wooidspelmgen. Deze alle worden
volksluim. En die kan zich somwijlen vertoonen in de meest grillige vormen ol
gedaanten. Üaar heeft men o.a. het voikswuord _nieiachtig,'" "wat heel vaak
schertsend gebi nikt wordt voor "zenuwachtig.' Die zieke hoeft de "griep," het votk,
en meent dan grupplg te zij'i met te zinspelen op "grijpen" (Luni». gripen);
giemelestiek in plaats van gymnastiek (gymnastie); triater voor theatre, kattegezanik
voor katechisatie; malletair voor militair voor militair; Jentrop voor Jeukendruk
(Roermoudsche familienaam); boemelestiek voor gumelastiek; enz. enz.. Als
woordspcliugen kernen voor o.m. "naar Box meer gaan." zim-pelende op het woord "boks"
(broek/ met de beteekenis van de beurs trekken; een mond opzette., zoo groot als
Montfort; van Helmond komen" voor drukte maken (met don mond); van Roermond komen" —
veel praten (roer den mond • "die soep komt van Heitesse" — die soep is warm (heit);
hij is van Lekkerkerk voor iemand, die graag lekker eet, enz. Verder houdt het volk
ijch veul bezig met de _iaitk__.ociatie_ ,b()v. sulkerij voor cichorei; zenuw Maden
voor folia s.nnae. Het is natuurlijk zeer begrijpelijk, dat het volk vaak verband,
zoekt tusschen _en__middel en ziekte of ook tusschen eenige bekende stol. Den_en wij
hierbij maai _r»a om 01-llui ricine, dat zij rozijnenoüe noemen, ineswortei, dat het
Limburgsche Ameswortel is. Zoo ook de vervorming of verminking van alot s_otrijia,
vat iv Liu__tg i_ omgedoopt, tot soikker- U'ien_h_ aloë; ook we» een» alewien. Nog
hc-bb_, we dneangei voor triangel; lekkris laeuusa (drup; graat voor raat (honing;;
haassenoot vóór hazelnoot; zijdeij-tenipjos-appekn, omdat tij Bikomsijg zijn van dun
naam 6ijdenham l**> _it! _ig_i_ne stad.) Teij slotte wuiei» we nog aanhalen wat onze
geleerde volkskundige Dr. Scuruueu iv zijn I'olks_i_.Us.__ weiken _gi over deze
voorb_»ueu van eitj-i.__ia»go vo'ksopvaiungeu ais hierin maar een bepaald element met
een ander- dan het oorspronkelijke verbonden worut. In "lintworm" bijv. b_i__._d. Hut
doispronkeijjk insglijks "worm ', terwijl het volk het thans met ous ijnt (lange
Strook smal band) in verband brengt. "Ungeijkt .wordt tegenwoordig mei het gewone
werkwoord "likken" verbonden; maar ui werkelijkheid komt —el von een weikwooid
"likkeu", dat de beteekenis van polijsten had. iv Donuersuaat is nu wei geen
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verandering hoorbaar, eu toch brengen tal wv weuscueu huar mei met Prof. Donders,
maai u_l ..donder" iv verband- Verder wijst ook het feit, dat plaatselijk door bet
volk souimige Lenigen in bepaalde gevallen (fworueu aangeroepen, op
voiksetyuiologische verklaring oi opheldering, op aanknooping van het onbekende aan
het onbekende. Zoo wordt bijv. de H. Liaru aangeroepen bij oogziekten en vraagt _eu
haar om klaar en heider weer en zonneschijn Ue veitaijng is uier dus, hoewel voor het
volk onbewust, toch juist, bint Katnjn brengt heidei weer eu zonneschijn voor het
volk: wellicht is rijm of rein Iner van invloed. Sint Vaieutijn wordt aangeroepen bij
vullende ziekte; liet volk zoekt in "vaien" verband voor vallen; bint Dlasius, waarIn öien een vorm, beter een stam "blaas" zoekt, Wotut bezocht tegr de kwaal vau
blaasjes op de huid. In Sint Kosa meent alweer het volk een "roos" te vinden, eu
beuevuurt men naar haar tegen de buidziekie "de roos", in den hciligen-naam Sint —
urnbei lus dachleu onze voorouders ai weer aan een wooid "lam." Vanduar dat men in
processie .aar ziju beeld optrok voor lammen en kreupelen. w; wennetten deze bijdrage
te besluiten met en-ela, vooiueeiden van nutuurv ei klaring betrekkelijk de afleiding
oi etymologie. In deze gevallen z_k het volk, zooals 't dat altijd gewoon is
geweestjiet liefst de verklaring door eene sage uit bet , ijk der boomen. planten,
bloemen, dieren enz. Imiuer. het volk verhaalt van onzen bekende treurwilg het
vol«_rde: de geesclkolom waaraan •Jezn, gemat teld w.id, stond dicht .bij een wilgen
"Oom. Toen nu de soldaten naar dezen boom jie- Pc ". om er de geeselrocden van te
snijden, zuchtte Jezus: "treur wilg, treur wilg!" En vanaf dat oogenblik liet de
wilgoh'jQrn zijn takken hangen *" heet hij bij 't volk de "treurwilg". Zoo w<*c' het
volk ook van Sint Mnrtinus te vertellen, dr •_ eens lu z.u gebeden Wek r,e" zaad
_orreltje vond. Niet wetenden wat hetwas. borg hij het zorgvuldig in den grond en uit
dat zaadje ontkiemde de oudtijds zoo zeer gezuchte "boek-weit".
21 februari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCII.
Bij de, in onze vorige bijdrage, aan 't einde be hanij.le e.ymo.ogische naiuui
verk.anngen wenscheij wij een ougeubllk langer stil te staan, omdat daarvan in alle
christelijke gewesten zulke mooie voorbeelden geïllustreerd worden.
Hei is de oude aard van ons volk om vele naamsrerklarmgen te zoeken in eene sago of
eene iegende uil het rijk der natuurplanten, bloemen_ 'boonfti, dieren enz.) We
willen deze rij openen met de algemeen bekende plant Hypericum perforatum". Vanwaar
gaf het volk aan deze plant de namen van St Janskruid en Jaag den duivel? Welken nanm
zij reeds in het begin der 16e eeuw had. Het is bekend voor ons allen, dat de
gewreven of gestampte bladeren, de bloem en ook de stengels dezer plant een vlrvistoi
afgeven, die veel lijkt op iwart bloed. Dit gaf bij de Germanen al aanleiding tol de
Sage, dat dit kruid ontstond uit het bloed van Odin. die door een everzwijn gewond
was Eene andere overlevering zegt weer. uit het bloed van den lictiUrod Balder. En nu
hoeft het christendom dpze Raider vervangen door St. Jan, ook .pen lichtheilige,
wiens feostda-j (24 Juni) samenvalt mrt het oude Mid-Zomerfeest, waaraan de in het
heidendom wortelende en nog niet gelee! uftges.oi-ven St Jansvuren zoo duidelijk
herinneren Geen wonder dus dat aan deze plant zooveel geneeskrachtige, zelfs
wonderbare eigenschappen worden en werden toegeschreven, immers in den St Jansnacht
geplukt, bevrijdt ze tegen ziekten, tooverij en allerlei booze geesten. Vandaar, dat
zij op vele plaatss-n ook genoemd wordt Jaag-den-duivel". en Heksenkmid, om welke
reden de plant ook wel den Lat naam draagt van "Fuga daenionum". Er zijn menschen die
beweren, dal ze, in huis opgehangen, tegen blikst-mvuui behoedt, en dat ze heilzaam
wei kt tegen brandwonden en meerdere kwalen. En wie in Limburg zou niet kennen
het ..Vuurkruidje" uit den ..Kroetwien" of den "Kroetwèsch" op Lieve Vrouwe
Hemelvaartsdag, welk kiuid niets anders is dan hei bedoelde St. Jans-kruid, en
v*t<lke kruidwisch dienen moet om op 't vuur te leggen, al* in den zomer het
hemelvuur boven de daken flikkert? IN iel aijeen in onze gewesten, maar in geheel
iWesutuu^a zei_& was liet Viveger, vuoral op tiet plal-eUijid, een ulgtuioelj gcbluik
oiu Üeze heilzame v.ondel yiai-i up zijn lljl le diagen, of aan de zoldering vaju hei
woonhuis op ie hangtjij. En uit blieven van belangstellende lezers is ons gebleken,
dut du hier en daar nog hei gevai is Uver de wonderkracht van het St. Janskruid was
üe duivel eens zoo nijdig, aidus de sage, dat hij pi-01-eeide hei te vernielen.
Daartoe doorprikte hij op zekeren pik-donkeren nacht met naalden alle bladeren der
plant. Eigenaardig ook, dat, a.s men SU Janskruid tegen het licht houdt, het ïnober
daad veel kleine gaatjes vertoont. Dat zijn echter in vt eikel gjiheid niets anders
t,au oicklioltjes, die transparant zijij, en dus het licht doorlaten. Daarom is ook
zijn wetenschappelijke naam: Hyp. "perforatum", zoodai de Duitschers de plant noemen:
Tausendloch". De Fra_oscl*e spreken ook van "uu uijlie-lious."
Uok in de heel oude heksen-processen speelde hei St Janskruid een gioote i-01. Het
volk aei: "een drank uit die plant en uit distelzaad bereid, werd den heksen
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ingegeven ,opdat zij, daardoor aan de macht des duivels omtrokken, de volle .Waarheid
zoudeij bekennen." In het lijvige boekdeel van Chomel staat geochre ven, dat de-plant
iSI. Jans-kruid; St. Jans-bloed; Jaa^-den-duive) en Duivels-vlrucht als kmMen, van
oud» bijoemd zijn,omdat zij de zoogenaamde kwaal van "bezeten ziju" (dwaze dolheid)
schijnen te verdrijven, ol de ouden ten onrechte deden gelooven. dat die dwaze dollen
of bezetenen genazen, omdat men meende.dat het kruid de booze geesten uitdreef, die
de menschen met duivelen en heksen In relatie bracht Ecu iweedrf voorbeeld, de plant
"Arum macu_»-tuui" is vei*vormd tol Aron, en het volk zal al evenmin weten, noe die
vervorming tot stand kwam. En zoo zette men deze fantasie voort eu groejden daarun
nog een Aronskelk, en Aronsbaard en een Arotissiaf. Hoe dit kwam? De naam Arum, en
daarbij de zonderlinge, sitrafvormige bloeikolf van dit bekende kruid, hebben het
reeds iji de middeleeuwen in verband doen brengen met Aaron en zijn groenenden stal.
Ook zullen velen tich met ons goed herinneren het bijbelplaatjei, w&arop de twee
boodschappers Josuë en Caleb den stal van Aaron medenamen en daarop den grooten
druiventros uit 't land van Kanaan droegen, die als een reu..aehtigen baard naar
beneden hing. (Aaronsbaard.) Bij hun terugkeer staken zij den stok in den grond. En
daaruit ontstond de Arousitaf. Uit het feit nu. dat de bloeikolf der Arum In de
geelgroene bloeischede geborgen zit, bijna als het kindje in zijne windwls, heeft men
afgeleid, dat de plant de Aronskelk, In de wieg gelegd, het meent men althans nog op
vele plaatsen En onder den deurdrempel in den grond gedolven, weert zij tooverij en
velerlei ziekten en kwalen af. Ken ander voorbeeld: De zoogenaamde Watertoua ol ue
Oefende Waterlelie alhaj heet ui LiLubuig de hol en ook Koilehioein. w e Weien dat
eeue Kol is eene tooveres ol een spook acUüge vrouw. Waarom dus weer dat Kol iv
plaau, van den waren naam Waterlelie?. De kol hei spook of de ïng-beelxie vrouw,
die , de tdjgeioovigijtjid in vele waterputten doet verkeejren, leen ous, nat de
Waterlelie hier verpeieoon•jkt wordt door eene alf, en vooral door eene waterelf, en
vooral door eene waterell ol watergeoat. De o.iden vertelden, dat die Waterroos was
ontstaan uil -ene uinif, die van droefheid gestorven was, omdat Heraklcs haar liefde
niet beantwoordde.
Nog verhaalt eene sage, dat de Nymphca (Waterlelie) eer omgetooverd watermelsje is,
dat niddernacht als witte alf op den waterspiegel danst, en onder de breede bladeren
zich sp-edend verbergt Die bladeren dienen den elven ook al tot scheepjes, om bij
maneschijn en stil weder te spelevaren. Vandaar ook de voorzichtigheid en de vrees om
's nachts d« bloemen te plukken, en menigeen Het bierbij het leven. Vooral de
kinderen maakt toen er bang voor. Slechts on _ <r 't opzeggen van beschermende
tooverformulit-ien mag men ze, n*-f het volksgeloof beweert, plukken. (Vergelijk
hierbij mijne Sage uit Vlodrop over de "Verdronken jonkvrouwe" der Triest-burcht, in
de Nede.rn.n_u*). Zoo vertelt men nog in enkele pro*ij>cièi van ons land, dat hij,
die de Waterlelie hi tfr-n mond houdt, en dan valt, het besterven ïai. Terwijl ook
sommigen gelooven, dat hH, die ee'ie Waterlelie in de fanden breekt, de vallende
"lekte za| krijt., n, en wellicht eraan zal ster-ren. De eigenaardige, maar zeldzaam
mooi-blanke «leur der Waterlelie is he. symbool der kuisch-1*"!'! Daaruit ontsiond
reeds in de grijze, oudheid ' *' geloof, dot het zand en de worteldierplant
Krarhijg,. middalen zijn tegen zinnelijke gedachten. [n Duitse H.and vindt men een
klooster dat de "ntorlpijp in zijn wapen voert. Eene voor ons allen wel bekende plant
is verder <te ..Oanzevoet", in 't Lat. Chenopodium. Als wij ons niet vergiMMn
beteeitent dez» Lat. naam gari_e*voet". En dan wordt hier gezinspeeld op den bladvorm
van hei, kruid. Maai deze "Ganzevoet" heet ook Goede Hendrik', "Br_,ve Hendrik",
Algoede" èn l.an.niei-ijcsooi-en". Vanwaar dan weer al die bijnamen?
Ook de Duitschers noemen ze Gu'.er Heinrich, enz. Men dierit die namen te verklaren
uit de voorstellingen van elven en kabouter», die gaarne Hendrik of Heinrich heetten,
en aan wie de voedende of genezende kracht van die kruiden werd toegeschreven. *
Het ligt voor de hand, dat bij den natuurmensch de jacht op voedsel het hoof^bedrijf
was W7elnu, het plantenvoodsel voor mensch en dier was t best in zijn bereik, en
hierbij maakte hij het eerst kennis met de kruidrn, struiken en boomen uit zijn
onmiddellijke omjeving. Onder de gewassen nu, die bij de oudste volkeren In
aanmerking kwamen voor divers« doeleinden, behooren de weegbree, de wilde cichorei,
de zuring, het gerstgras, de hondsdraf, het look, enz. Verder nog: vlier en linde,
eik en beuk, hazelaar, hagedoorn, sleedoorn, de ooftboomon, enz.5 Hiertoe kunnen we
ook rekenen de "Goede Hendrik" ook een soort van veldspinazie, nauw verwant aan de
Taijimelde waarvan de Fransche naam Bonue Dame" al even karakteristiek mag heeten
De primitieve mensch, die heel de natuur als bezield aanzag, en ook de planten
bewoond achtte door goede of kwade geesten, die hem gunstig of ongunsug waren, kon er
dus heel natuurlijk toe gebracht worden om dergelijke nua-.ge eu heilzame gewassen
als de bovengenoemde te gaan beschodwen ais de verblij.pia&ts van kabouter»,
i_l-.er.niannektns, elfen, kobolden, de schutsge.s-len van zijn huis. Nu zou men
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omtrent den naam Goeden Hendrik en de kabouters ook nog op een. ander verband kunnen
wijzen. wé zeiden immers hierboven dat de bladvorm van 't bewuste kruid veel
overeenkomst toont met een ganzepoot, en nu weten wij, dat tal van kaboutermannekens
eveneens ganzevocten hadden. Daarom lieten zij hun voeten ook niet gaarne zien, maar
verborgen ze vaak onder een langen mantel.
We willen er ten s'o.te nog aan toevoegen, dat de kabouternaam Hendrik, Heinrich in
lateren tijd ook in ons land op den duivel is overgegaan. Denken we maar aan Hein,
Heintje, Heintjepik, f-nz. En zoo zijn ook de zoogenaamde duivelskruiden (waarover
later) eindelijk vaak t t hf>l<. onkruiden geworden.
25 februari 1925 Beantwoorde vragen, die door omstandigheden bleven liggen.
No. 497. M. Sm. Roermond. Met dank voor uwe mededeelingen op heraldisch gebied, het
bedoelde werkje over heraldiek heb ik niet. Met toezending daarvan zult U mij zeer
verplichten. Ik zal er tegelegenertijd gaarne gebruik van maken.
No. 498. M. Oor Roermond, per brief beantwoord.
No. 499. E. m. J. Pater CSSR. Roermond. Idem.
No. 500. Eug. Lücker, Nijmegen. Met hartelijken dank voor uw zeer gewaardeerd
ichrijven, betrekkelijk de bewuste biografie over kunstenaars in Midden Limburg.
Midden Limburg. M.i welverdiend. Eveneens zeer vereerd door uw toezending der
prachtige teekeningen. Zij worden in de Nedermaas opgenomen. Limburgsche kunstenaars
gaan bij ons voor anderen.
No. 501. van Asten, Weert Dank voor toegezonden boeken. Gaarne tot wederdienst
bereid. No. 502. T. Janssen, Schinnen zond ons nog het volgende aardige opschrift
voor een winkel opgeteekend:
Van vlas begonnen
Tot garen gesponnen.
Getwint en gestreken
Komt zeg U gebreken
Men zal U gerieven
Na U believen
Bij looden en ponden
Tot alle stonden.
No. 503. Pater Meertens, Maastricht. Uwe medeeelingen zijn als steeds zeer
belangrijk. En i kbelooi U daarvan, zoo noodig, een dankbaar gebruik te maken. Het
zijn mooie aanvullingen op en verklaringen in onzen arbeid, zooals er ons helaas veel
te weinig worden toegezonden, al toont bet lezend publiek zich nog zoo
belangstellend.
No. 504. Jan Berger, St. Will. College, Katwijk. Is per brief uitgebreid beantwoord.
No. 505. S. Student Militaire Akademie, Breda. Een antwoord zou veel te veel
plaatsruimte innemen niet alleen, maar ook t veel tijd. Vooral als zulks pro Deo
wordt gewenscht
No. 506. I. J. Heynen, Ten Esschen. Deze zendt ons toe een opschrift boven eene
herberg te Heerlerheide, van voor vele jaren opgeteekend.
Wat is den Hemel hoog.
Wie zou daar niet willen wonen
De zegen komt van God
De gunst van alle menschen
M. S.
No. 507. Mej. Thijssen, Geulle. Hartelijk dank voor uw toegezonden oud rekenboek. Ik
vermeen, dat er U particulier over geschreven is.
No. 508. Georg. Mertens, Vaals. De heer M. die herhaaldelijk blijk gaf van warme
belangstelling in onzen arbeid, geeft ons nog een apar mooie Latijnsche spreuken op,
die te Vaals voor oude gebouwen voor kort nog te lezen stonden: n.l. "Spero Invidiam"
en "Nil volentibus arduum", in steenen gebeiteld, — Terecht zwaaiden daar eenmaal de
heeren von Clermont hun schepter. Hun spreuken pleitener voor. Wat de heer M. ons
verhaalt over den steen (elders een paal) "kaak" en 't oude "aan de kaak stellen", is
ons ook reeds lang bekend. We hebben er zelfs meer dan eens over geschreven. Dat
"Katsop" en "Kasop" of "Casop" met dit "kaak" in verband zou staan, is onjuist.
Etymologie en oude historie zijn de beste richtsnoeren in dezen. Dank voor uwe
belangstelling.
No. 509 tot 513. H. te Roermond, B. te Venlo, G. te Horst, H. te Sittard, Eerw. heer
P. te M. De vragen kunnen allen beantwoord worden in onze laatste 10 bijdragen over
Limb. Volkskunde. Als enkelen de nummers daarvan niet uitknippen of bewaren kunnen we
niet helpen. Wij kunnen over die dingen niet in herhaling gaan treden.
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26 februari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. (VRAGEN).
Een Limburgsch onderwijzer, de heer M. te R. schrijft ons een brief over de in een
onzer vorige bijdragen gegeven etymologische verklaring juist van Maalbroek bij
Roermond; en "aannemende, dat deze verklaring juist is, en teruggaat naar den
Germaanschen tijd, toen die oude volksstam toch een zoo groot deel van ons land
bewoonde, moesten er, naar zijn oordeel, toch heel wat meer plaatsen getuigen van
dien oorsprong". Aldus de heer M.
Deze vraag is dus alweer niet met een paar zinnetjes te beantwoorden. Maar de
opmerking des heeren M. getuigt ook weer tegelijk, hoe weinig velen onzer collega's
nog aan namenstudie doen op geografisch gebied. Of misschien beter gezegd, hoe zwak
en lauw vorschend zij onze diverse plaatsnamen behandelen.
De plaatsnamen op "maal" (en diens vervormingen) zijn al bijzonder talrijk, zoowel in
Limburg als daarbuiten. —
Om de gebieden aan te toonen, waar eertijds de Germanen hunne tenten hadden
opgeslagen, zouden wij den heer M. e. m. a een gemakkelijk middeltje aan de hand
kunnen doen. Zij teekenen zich b.v. een kaart van Nederland, van de Rijnprovincie en
van België. Alleen de omtrekken, zonder meer.
Daarin stippen zij slechts aan alle plaatsen, die uitgaan op "maal", "maux", "malle",
"hem ", "heim", "em" "loo", loh" en die beginnen met "maal"; "mal"; "meel"; "mel";
"mehl"; mels"; "melk", en zij zullen een overzicht hebben der door de Germanen
eenmaal bevolkte gebieden. -—
En nu het "maal" met zijn grooten nasleep van broertjes en zusjes.
Dit "maal", we zeiden het reeds vroeger, is in het oud hoogd. "mahal". In 't
Angelsaks mâl, mael. Het beteekent vergader-, gerechtsplaats. Te vergelijken met het
Lat. Mallus, mallum. Zoo werd het ook in de oud-Frankische wetten, en later hier
overgenomen.
Nog ten huldigen dagen vinden wij dit "maal" terug in onze woorden maaltijd, eetmaal,
feestmaal, middagmaal en allemaal, waarin eveneens hei begrip van verzameling,
bijeenkomst, vergadering ligt opgesloten. —
Nu moet toch iedereen weten, die eenigszins zich bezighoudt met oudere geschiedenis,
dat onze voorouders hunne rechtsvergaderingen en alle andere belangrijke
volksverzamelingen op eene vaste, bestemde plaats hielden onder den blooten hemel.
Want dit gebruik bleef zelfs voortleven tot de Middeleeuwen, ja nog later. Immers het
was toch de H. Lodewijk, eens koning van Frankrijk, die in 't woud van Vincennes,
gezeten op een stoelvormige troon, onder een eik, daar over zijn volk recht sprak.
Want ook de oude volkeren vergaderden rondom een grooten boom, een eik, een linde,
daartoe opzettelijk aangewezen, of aan een stroom, eene rivier, waarvan als
herinneringen nog heden ten dage op verschillende plaatsen een voorbeeld bleef
bestaan. Denken we maar eens over de eeuwen-oude boomen te midden eener dorps- of
marktplein, voor of naast de kerk. De hebben er nog een gekend te Swalmen en in meer
Noordelijke dorpen van Limburg, te Exel en Overpelt in Belgisch Limburg, te Canne bij
Maastricht.
We zullen ter illustratie en ter wille van den heer M. eenige plaatsnamen met dit
oude "maal" en gelijksoortige vormen opsommen:
Maalbroek bij Roermond; Maalstede (Zeeland) Maaburgen (Gld); Malden (Gld.) 1);
Maliskamp (N.-Br.); Mallalnd (Zeeland); Malem of Mallum (Gld.); Malsen (Gld.) 2); Mato (N.- Br.) 3); Maalijk (Gldl.) 4); Meelberg (N.- Br); Meilenberg (N.-Br.);
Melderslo) (Limb.); Melenborg bij Horn; Melick (Limb.) 5); Melleschet bij Vaals 6.;
Melkpad (N.-Br.) 7); Melm (Utrecht) 8); Mellalar, Melsbroek, Melkwezer, Meldert, Mahl
(in België).
Het zijn ze lang niet allemaal. Zonder nog te gewagen van de velel plaatsnamen,
uitgaande op "maal" en "malen", zooals Wychmaal, Rosmalen, enz.
Wij vertrouwen hiermede den heer M. en meer dere andere belangstellenden voldoende te
hebben ingelicht omtrent het oude histor.-geograf. "maal".
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).

Malden=Maal-den. Den=rivier of woud.
Malsen=Maal-sen. Sen=rivier.
Malta=Maal-ta. Ta=huis.
Malijk°Maal-lijk. IJk=eik.
Meilk=Maal-eik.
Melleschet=Maal-schet. Schet=uit Sceid=wouddeel.
Melkpad=Maal-eik-pad.
Melm=Maal-em. =Maal-heim.

28 februari 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE.
Van redactioneele zijde ontvingen wij het nummer 62 van den Limburger uit Sittard,
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waarin een artikel voorkomt, dat dienst moet doen als aanmerking op onze
folkloristische bijdrage CMII, trots alle waardeering, die de schrijver van dat
artikel blijkbaar 'voor onzen voortdurenden arbeid, in De Limburger Koerier koestert.
Wij zijn schrijver dankbaar èn voor 't een èn voor 't ander, want niets is ons
aangenamer, wat wij ai zóó vaak heoben gezegd, dan voortdurend in contact te kunnen
blijven met belangstellende lezers. Doch ook hier knn gelden; "du ehor des opinious
etc". En dan moeten wij al aanstonds onzen geachten confrère or op wijzen, da: vóór
vele maanden reeds door ons is gepubliceerd, dat wij onze Limbtirgsche Volkskunde"
successievelijk wensrhten te vergelijken met en aan _e passen aan de f o klore buiten
ons gewekt Dit giTieralfseeren moet ook de schrijver in De Limburger zeer zeker al
lang hebben opgi'merkt. Zoo wij ook in CXCII in 't geheel niei speciaal op Limburg
gewezen, zelfs niet een* van de bedevaarten in LIMBURG gesproken (Zie dal art.) Maar
sterker nog We hebben in 't onderhavige artikel, beter in de zinsnede daar uit, zelfs
uitdrukkelijk gezegd, dat de gevallen zuiver "plaatselijk" zijn. Wij heöben dxrs niet
andere gedaan, dan volks-e'ymo'ogische feiten verklaard en voornp-rezet, .dateerend»*
vanaf den tijd onzer vooronders tot op heden, bij ons o' elders En om onzen geachten
col'ega te bewijzen dat wij in onze uitspraak nie* alleen staan, willen wij dat nog
ten overvloede 'met eemige voorbee'den illnstreeren: .Zie in onze bijdrage vermeld
naar Dr Schrijnen "zoo b.v. wordt de H. CLARA aangeroepen bij oojrzifkten en vraag!
men haar om he'der vreer enz. En zulks geschiedde en geschiedt nog op meerdere
plaatsen In Belgi».
In Drijvers "Legenden" blndz. 213 staat: In "Warenar" laat Hooft don vrek zeggen:
"Dat hem blig^t Sint Feiten «=c-tioT»r en b*>t is hier da' VAI.ENTUN genoemd wordt in
verband met de vallende ziekte, die soms ook St Fe'ten's plaag Wi>r-f.' creheeten,
omdat naast St» Vitus en Hubertus ook Va)*"»» Hn *•• l_»«ehermhellige der krifikfn,
die aan vallende ziekte lijden, '.vere wordt" — Zie verder nog hierover "Hlustration
Europ." Jaarg •«. bl. 147. In Dr. Schrijnen deel 1 bl. 154 lezen wij: "De
volksetvmolnzie heeft bewerkt dat de H. BI_ASU'S In Vlaanderen wordt aangeroepen a's
patroon tegen (zweren of huirfonts'ekinge.n die "blalen". cl ï. blaren genoemd
worden, enz. Wiepen in zijne. "Brozessicmé": Maria T.lcVmos« P.ereits an die«em Ta<re
sflegt das Volk sich Hal» nnd Hnnt eecnen zn 'essen." Man nennt dlesen Brnnch "81ASIUS-SEGKN enz."
Het Tijdschrft "Ons Volksleven" Iïe jaarg. bl.idz. 27 vinden wij "De feestdag der H.
ROSA wordt in April gevierd. Te Tongeren en elders In Limburg wijdt men te harer eere
"rozen bladeren", die aU pap of als leschdrank tegen de ROOS 'gebruikt worden".
-'_____._ n. Dr Schrijnen in zijn Volkskunde Ie deel: "De H. ROSA wordt door het volk
ook tegen "DE ROOS" aangeroepen." Om dus onzen waarden colleea ten slotte nogmaals
het betoog te leveren, dat wij niet onze Lim bu.gsche bedevaartgangers op een
dwaalspoor hebben willen brengen, maar alleen "PLAAISsb^ I1IKF." toestanden en
gevallen aan de volksetymologie wenschten te toetsen, laten we hem nog even een
kijkje nemen In Henri Estienne, die ons leirt- A citielques S'alnts on a assigné
les .mees suwant leurs noms, etc. etc. en in: "Zeitschrift des Verent* fijr
Volkskunde" 111 bl. 415, waarin uitvo.rig over dit chapitre wordt gesproken In de
verhandeling "SCIIERZHAFT" gebildete und ang.wendete Eigennamen lm Niölerlandischen ,
Als onze geachte confrater d:t alles nu nog eens naleest, zijn wij ervan overtuigd,
dat hij onze doei. bewuste volkskundige bijdrage over de soms vermakelijke uitwassen
van eigennamen niet meer minder tiViukktg' 'zal noemen, te meer nog, daai _>ij zich
desnoods persoonlijk kan gaan overtuigen van de aanroeping der genoemde
beschermheihgen tegen bedoelde kwalen in Belg. Limburg Vlnanneren. Rijnprovincie en
Noord-Nederland. Hoe prijzenswaardig dan ook de bedoeling van den -opmcrker in "De
Limburger" is geweest, onthoude hij daarom toch vooral, dat de Volkskunde het volk
bestudeert in de volkskultuur. Dat zij zich dus niet bezig houdt met wat men gewoon
Is in den strikten zin des woords de kultuur van een bepaald volk te noemen, maar met
datgene wat het bonte substraat daarvan vormt.
7 maart 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCIII.
De woordafleiding oo^r het volk, of de volkseiymolog.e (Zie CXCII) bestreek ook het
terrein der plaatsnamen irr onze provincie, zoowel als daarbu.ieij. Wat heeft men
b.v. al niet allerhande verteiseis opg_tt»sc_t over de Azen,die eenmaal ais booze
geesten door het gehucht Asenray, bij Maasniel, rundwaaruen? Ouaer van dagen weten u
nog te vertellen, dat op een berg in de naburige denoeir wouden aiuaar op geze'te
tijden de heksen zich verzamelden, om vandaar uit hare vlucht te beginnen, gt_ei»n op
bezemstokken, op de ruggen van diKke uilen enz. De oudste bewoners spraken van
"Azen", iji plaats van heksen, en deze boosaardige wezens zouden derr naam Azenray in
't leven hebben geroepen. Toch is niets minder waar dan dat. Het eerste deel van
Asenray toch ontstond u 4 "Aso"=een oude wuordstam, die bc. teekent "woud", maar ook
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"esch". En wat ray of rade beteekent. zullen onze lezers toch zonder fout weten.
Ditzelfde "Aes" vindt men ook nog terug irr "Aeatorberg" bij Echt, waar Aes, volgens
de volkselyrnolog.e, dezelfde boozen geest beduidt. Vergelijk daarbij het verhaal of
de sage, die door ons vóór eenige maanden in dit blad werd geplaatst, en die het
ontstaan aan deze buurt bij Echt zou gegeven hebben. Maar ook dit "Aes" heeft met
booze wezens niets uit te staan,want 't is eenzelfde oude stam aso, ask of ase, wat
esch en esclrhout beteekent Wat verhaalt het v.olk van Amby bij Maastricht? Deze
plaatsnaam zou hai.r ontstaan te danken he ben aan twee oude volkshoofden, die in de
tijden der Romeinen deze buurt bewoonden. Ze zouden heeteij: Amh orix err Cativulus
Daar in 't Latijn Ambi" beteekent "alle twee", heeft het volk natuurlijk gedachi aan
beide voornoemde strijdende opperhoofden. Er wordt zelfs beweerd, dat Ambiorix kort
bij Amby de vijanden in eene hinderlaag had gelokt, en ze daar verslagen. Maar wat
leeren ons de oude geleerde etymologen.' Ze zeggen, dat am" komt van het oude "ang"
en "ange", dat weide beduidt, terwijl ze "b,, ' afleiden uit het oud "bitan" —wachten
of blijven, dus verblijf, woning, huis. De lezer zoekt d-2 samenstelling nu maar eens
zelf. Dat cok Ilerkenbosch eenmaal omringd was door, en lag te midden van ontzaglijk
groote oerwouden is een voldongen feit, waarvoor daar olie mogelijke geografische en
ook historische betvijzen voor 't grijpen liggen. Die wouden waren voor «en groot
deel dennenbosschen. Err nu zou- Jen er vóór eeuwen van heinde en verre de arme
"enschen r.ijn heengetrokken om de overvloedige massa's dennennaalden en
sprokkelhout, die zich mateloos daar hadden opgehoopt, met behulp varr talrijke
harken weg te halen* Dit zou er, naar de rolksverhalen. jaren geduurd hebben, en zoe
ontstond dan de naam van het dorp Herkenbosch. Wederom verkeerde volksetymoligie.
Wairt het eerste deel "Herken" is gevormd uit het oude arae", dat altaar beteekent.
Deze stam zit ook 'nog in Herkenrade. Het in de buurt gevonden voor-historisfi,
vaatwerk zet dan ook de volksmeening geheel op zij. En wut vernijcut de volksmond dan
niet van het dorp Banholt? Vóór velt eeuwen geleden werd dit plaatsje r_rrrig bezocht
door allerhand gespuis, als spoken, heksen, alvermannekes, weerwolven enz Het volk
leed er schade door, werd bang, en men besloot eenparig alle booze geesten met
vereende krachten uau tf valleu en te verjagen of voorgoed te verbannen naar 't
naburige dichter eu uitgestreiue kreupelhout. Zou gezegd, zoo gedaun, liji op zekeren
uag, dat de booze geesten zich weder, om ouder veroclnirenue geuuunien b.nrieu de
gemeente vertounuen, werden ze met geweld, geraas en rumoer op hardhandige wijze
weggeknuppeiu ;ij ue riclit.ng van liet dichte arbuust, daarin verbannen, hun
tegeirjk te verstaan gevende, dat, mochten zij ooit weer te voorschijn komen, ze
eenvoudig tot den brandstapel vei wezen werden. De sage vertelt, dat er zells ééne
baks niet alleeu veroanrreri, maar ook verbrand werd. En wat is nu BanhoJt'/ Het
eerste deel van dezen pluuisnaam stamt af ói uit "baili" (ags.) buluoederveu, óf uit
bad, Mrrd) beduw=diepe laag of beud ng. holt is natuurlijk hout. Zoo heeft het "Bel"
van Belieid uiets uitstaande met een Fransch woord "belle", noch met een Btam van 't
werkwoord berlen of ballen, maar is eenvoudig afkom&t.g van oele, biele, bali, beyla,
bala. welke voorvoegsels allemaal de beteekenis hebben varr "ophoopen". Ook "feld" is
hier evenmin "veld" maar "bosch". Verder heeu men den plaatsnaam Bocholtz voor Vele
jaren ui veioaijü mee.ren te mueleu brengen met het bestaan ver liokkeijfiguers lboc
ol uok> daar rrr ue buurt. Doch die voiksmeening is ai riveuzeer geheel bezijden ue
waaiue.d, daar BuihoiZ eiyemij- Lkicnijoiz moei gescureveu wolden, lus i_et _oe-uo_!
waai Docij-ijux* is. Dil toen »s autsiaun uit nuch, buck met ac beteekenis van beuk",

ergo is _e beuuiuenia van vev plaatsnaam eenvouu.g "lieuk-nout . Dijzeijue BucU.
Buck, Beuk, z.t oo_ uug iv 't gehucht houkoul hij bwaiuien, zvudat wij ook hier met
te doen hebben uiet een liukoul, maar mei een Bouk — (=_eukj oei. Oei is hetzeuue als
"el", du laatste weer uu ,loo". Het dorp Grevenbicht wordt almede op verkeer, de
gronden door 't volk ouder etymologie georaent. uuue meirschen verhaalden ons, uai
deze plaats in oude tijven vele jaren achter elkander de Woonplaats was van elders
regeeiende Geldersche "graven <en daardoor het dorp dreu naam droeg, die later tot
"Ureveu" overguig. Maar ook me aileiding dwaalt. Het "greven" ait Grevenbicht,
ontslund eenvoudig uit "grabo" ('ohd) err beteekent gracht, greppel, sloot, terwijl
act laatste deel "bicht" verband houdt met hei Keltsche "buch", dat beek bedurdt. Men
heeft fer n de buurt zelfs nog een "Buchten". De eeuwen-ouu'e sage, dat het plaatsje
"Grijsgrubbeu" op zekeren morgen zoodanig in den diksten grijzen nevel gehuld was,
dat de mensch'en niet eens buiten de deur durfden te komen, en dat die toesarrd
gedurende 3 dagen had voortgeduurd. Is natuurlijk weder een dwaling der onbezonnen
volksetymologie De eerste lettergreep van i>ezen naam "grijs" ontstond uit het Ohd
"grioz"=zand. kiezel, of wel uit Mhd. "grêde" met de beteekenis t_n vaste bergstof of
metaalbrok. Het tweede deel "grnbben" kwam uit het Got. "groba", mud, grove-groeve te
voorschijn, zoodat de naamsverklaring voor iedereen al zeer duidelijk zal zijn, ten
ïpijt van den meest dikken en grijzen mist. Moet men het volk gelooven, dan hebben in
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de omgeving Van 't dorp Hurrsel eenmaal de oude barbaarsche volken de Hunnen niet
alleen gevochten, maar er ook verbleven en lang gewoond. In de toenmalige
uitgestrekte dichte bosschen aldaar zouden zij hunne vergaderplaats, hunne
samenkomsten onder groote boomkruinen hebben gehouden, op welke openbare plekken nog
het achtervoegsel sel" (_zaall zou moeten wijzen. De geleerde etymoloog Förstemann is
echter Bene andere meenirrg toegedaan. Hij beweert, dat dit hun en hün in plaatsnamen
gelijk is aan de dativus plur. van hók of hoch, dus hón, en derhalve klaarblijkelijk
wijst op de ligging der streek Evenmin wenscht F. daarom ook het gehucht Hnnnecum in
verband te brengen met den volksstam de Hunnen, wat eveneens het gewone volk beweert.
Ook h erin meent hij den woordstam •.hun" met hoch te moeten vergelijken. En wat
heeft het uitgestrekte heuvelengobied in Oostelijk Limburg Mijn-, Mem- of Meynweg geI naamd, al niet tot allerhande volksetymologische begrippen aanleiding gegeven? De
«eu z-cht in het "Meyn" het begrip "mijn en dijn" in verband met het Duitsche "mem",
een ander zocht er reeds jaren de beteekenis irr, die men er nu, met het oog up een
komende steenkolenmijn, weer aan rrecht, nl. kolenveld, en toch is dat "meyn" niets
anders dan het Ohd. mogan of het As, mogen, dat kracht beijuldt met de
grondbeteekenis van "veel". Zoo zijn er nog altijd menschen, d e het dorp Od liën.erg
abusievelijk in verband houden met den naam der heilige Odilia, haar verblijf err
hare werken, terwijl het "Odiliën" zijn grond moet zoe. Ken in het Ohd. othal, ódhil,
of het As. (ags) et hel. oethel, oedel, wat erfgoed of heem heteekent. (Wordt
vervolgd).
14 maart 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCIV.
Thans zetten we wederom voort de verhandeling over het etymologisch begrip, dat in
den naam "Mein of Meijn van Meinweg ligt opgesloten, met de beteekenis van groot,
uitgebreid, algemeen, en waarmede wij onze vorige bijdrage sloten. En dan moeten wij
daarbij vergelijken en nagaan de marktrechten in oude tijden, die gewoonlijk over die
zaken gingen, nl. over den grond, de personen en de rechten. De uitlegging daarvan
kan ons tegelijk strekken tot betere kennis der oude bosch en heiderechtn. Zoo vindt
men door het geheele oude Duitschland, waaronder ook eens Meijn- of Meinweg behoorde,
grootere en kleinere grondoppervlakten, bij verscheidene personen in gemeen gebruik.
En die komen onder verschillende benamingen voor. De meest algemeene zijn: mark,
gemark, dikwijls met het bijvoegsel: gemeene en opene of samengesteld met veld weg
bosch, hout en woud. Sedert de twaalf de eeuw vindt men gemeinde, of gemeijnde,
gemeente, almening, almeyne, alsmeind en dergelijke nog oorspronkelijk of weer
gewijzigde woorden met het denkbeeld of de beteekenis van algemeenheid of
gemeenschap.
I Westfalen en in ons land is de benaming van buurschap, boerschap, broek enz. zeer
gangbaar, terwijl in Limburg men zulke uitgestrekte velden doorgaans de gemeinte,
gemeente, gemein, gemeyn, of gemeenbroek, gemeene of gemeyne heide, gemeente of
gemeyne en gemeine bosch en weg noemde. De benamingen Mein- en Meynweg zullen voor
vele lezers nu wel duidelijker zijn.
Over den oorsprong van den plaatsnaam Halen of Haelen gaan diverse meeningen. De een
weet bijv. dat na, oudtijds beteekende huis of woning, terwijl een hetzelfde is als
lein is boord van water of rivier, dus saamgevat beduidt oorsprong huis of woning aan
't boord van een of ander water. Een tweede zocht de afleiding zóó ver, dat Halen met
zijne vele oude gewoonte het eerst zou ingevoerd hebben 't dansen van nieuwe
dienstboden om "de haal" boven vuur of haard – ("haal" is de ketelketting boven de
oude haarden.) Haelen is echter te zoeken in halh, Ags ?ealh dat beteekent hoek of
bocht, ook spits grondstuk; maar er bestaat ook een oudd. "hal of Mel. hahl met de
beteekenis van uitgedroogd, dor land.
Dus in geen geval komen de vorenstaande volks-etymologische opvattingen in
aanmerking.
Ook wordt door de meeste Limburgers het dorp Meerssen in verband gebracht met eenen
ouden, aldaar gewoond hebbende volksstam de Marsen of Marsners.
I. streek- en plaatsnamen heeft echter het eerste deel Meer of mel de zuivere
beteekenis van "bij" terwijl sen van san hetzelfde is als rivier.
Onze voorvaderen meenden de ligging of wellicht beter de nederlegging van de eerste
enkele huizingen of rimitieve woningen al niet duidelijker te kunnen uitdrukken.
Zoo voor de had liggend en gemakkelijk als de etymologische verklaring van vele grote
plaatsen als bijv. Amsterdam, Rotterdam, Maassluis, Maastricht, Roermond, e.a. zijn,
zoo moeilijk is 't vaak voor den oningewijde eene afleiding te vinden van heel kleine
plaatsjes. En toch komt het ook hier in de meeste gevallen op de geografische of
natuurlijke ligging aan.
Zoo hebben we in ´t Zuiden bijv. het gehucht Eis oudtijds Eys geheeten. Velen hebben
daarover hunne meening uitgedrukt, terwijl onze oudste historici hierin niets anders
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zien dan het eerste groepje huizen, in de eeuwen der Germanen gelegd "bij" het dorp
Wittem. En zij redeneeren aldus: Eys of Eis is eene kleine vervorming van het oudKeltisch "es"

dat eenvoudig de beteekenis heeft van "bij", waaruit wij zullen moeten
besluiten, dat de beste benaming voor dit gehucht is: Eis-Wittem of Eys-Wittem,
zijnde niets anders dan: Bij-Wittem".

Er gaat eene Duitsche sage over de afleiding van Gelderland en Gelder of Gelre.
Al is deze naam ook weer geen specifiek Limburgsche, toch mag men ons gewest gerust
als eene lang nakomende of latere generatie van Gelre noemen. Zoo iets bijv. als een
moeder-naam van ons dierbaar oord. Welnu, in het jaar 878 bevond zich volgens
Nettesheim ten tijde van Keizer Karel den Kalen, in het "Christendom" van Keulen, bij
de heerlijkheid Pont, een groot veld, waarin zich een rossige draak van buitengewone
afmeting en wreedheid ophield. Het ondier, dat onder 'n mispelboom was gelegerd, was
de schrik der omgeving verslond menschen en dieren en noodzaakte de inwoners in de
naburige bosschen en veilige schuilplaatsen te vluchten.
Eindelijk gelukt het aan de dapperheid van twee jongelingen, Wichard en Lupold. zonen
des heeren van Pont, dit dier, na een langen strijd te dooden, waarop zich de
bewoners dier streek, uit dankbaarheid aan hen onderwierpen en ze als hunne voogden
of heeren huldigden.
Met medehulp huns vaders bouwden de overwinnaars ter plaatse, waar ze den draak
gedood hadden, eene burcht, aan welken zij den kreet of het huilend geschreeuw des
monsters: "Gelre!" tot naam gaven.
En deze naam ging allengs op het geheele land over.
Wijl 't ons nu bekend is, dat dit verhaal eene oude Duitsche Sage is, zullen we
daaraan toetsen wat twee geleerde historici op geschiedkundige gronden hiervan
zeggen.
De eerste is de vermaarde Slichtenhorst, de schrijver van "Gelre's Geschiedenis."
Deze noemt de afleiding "een gemeyne en verouderde dwaelingh" en brengt den naam
Gelre etymologisch in verband met het Latijnsch Gaili [?], zijnde de Celtae, Kelters.
Geiters of Gelders, en voert daarvoor een uitgebreid bewijsmateriaal aan op bladz.
23, aan de hand der oudste geschriften van Ammianus Marcellinus, die onder keizer
Julianus in die gewesten heeft geleefd.
Hij eindigt met te zeggen: "zoo en konnen het geene luyden zijn geweesd dan die noch
op den huydignen dagh met den naem van Gelderssche _zijn pronkende, ende
bijzonderlijken die van den bedrijve van Roermond, 't welk het eerste en oprechte
Gelderland is: alwaer de Kelters de stad van Gelder hebben getimmert ende bij
vervolgh van tijden hun naem medegedeylt en over-gezet hebben aen de drie andere
Vierdeelen, enz."
Förstermann, zeer zeker een der meest autoritaire etymologen van den laatsten tijd,
meent het "Gel" te moeten halen uit het oud-Germ. "gàhl", met de beteekenis van lage
grond, waardoor of waarlangs waterloopen gaan, zulks in verband brengende met de vele
stroompjes en stroomen in het land tusschen Maas en Rijn.
Geen van beiden zinspeelt dus op het bestaan van een "Gel-re! Gel-re!" schreeuwenden
draak.
Nog gaat er meer dan eene sage over het dorpje Oirsbeek. We zullen er een paar
vergelijken met ie etymologische opvattingen van bekende geografen. Te Oirsbeek
woonde in over-oude tijden een voornaam heer die slechts één kind had, Maria genaamd,
en welk meisje van eene wonderbare schoonheid moet geweest zijn. Als om strijd
verdrongen de ridders uit die eeuwen elkaar om de hand der schoone te bezitten.
Evenwel niet hare gading kunnende vinden onder de talrijke aabidders, werd zij
droevig gestemd en kwijnde ten slotte van leed en hartepijn weg. Sedert dat
afsterven, zoo hette het in vroegere jaren onder het landvolk, hoort men in de lenteen zomernachten aan poelen en moerassen in de omgeving van het verdwenen slot, een
nachtegaal met droeve klaagzuchten uit het hout- en rietgewas zijn trieste lied
schallen.
En Schoone Maria, die te Oirsbeek werd begraven, ontving elk jaar op haar graf uit de
handen der dochters des dorps een frisschen bloemtak, waarbij nog lang de
ongeëvenaarde schoonheid van het meisje, die spreekwoordelijk was geworden, werd tot
uiting gebracht met den volks uitroep: "Marie-oors! Marie-oors! hoe schoon was zij!"
Maar ook waren in lang voorbij-e tijden daar wenschen, die geheimzinnig wisten te
verhalen, dat Maria eene heks was, die in stede van hare aanbidders hoog te schatten,
hen vermetel durfde te bespotten, en daardoor hare vrijers tot wanhoop vervoerde.
Het gevolg daarvan was, dat enkelen onder hen om het slot des avonds in een vlaag van
waanzin en vertwijfeling den volksroep Marie-oors! ook luid klagend lieten hooren. En
juist hij, de jongeheer van het naburige Amstenrade, dien Maria verafgoodde, hij
versmaadde de schoone Maria tengevolge waarvan zij ontroostbaar werd in zwakte
verviel, en ten slotte van droefenis stierf. Bij haar doods-sponde zouden hare
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aanbidders zijn toegelaten op dringende smeekbeden, en zou zij plechtig het plaatsje
Oirsbeek als erfgoed heb afgestaan aan de gemeente Amstenrade, zoodat vanaf dien tijd
deze plaatsen ééne gemeente uitmaakten.
Tot zoover de sagen. Nu zijn er schrijvers geweest, die bovenvermelden, volksuitroep
trachten in verband te brengen met namen uit onze H. familie, en ze als eene
verbastering meenden te moeten houden van bijv. Marie-Oozes of Marie Oozef respect.
met de beteekenis van Maria-Jezus, of Maria-Joseph.
Terwijl oude geografen daarbij heel nuchter aanteekenen, dat het Oirs van Oirsbeek is
ontstaan uit "Or", zijnde het oude Ndd. of Westf "ör," "ord", of Saks. "oer" met de
beteekenis van ijzerhoudend aan in moeras of heidebodem.
Wie zal hier gelijk hebben?
21 maart 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCV.
Voortzetting der Volksetymologie LUTTERADE. Het volk heeft altijd gaarne verteld over
oorlog, over strijd, over heldendaden, eu eike gehoorde verumiersio ling, die zich
maar aan een naam, aan een of ander gelijkluidend woord kon aanpassen of vastklampen,
werd somwijlen uitgesponnen tot eene etymologische afleid:ng. Zoo ook weer hier. Bij
een bezoek aan het plaatsje Lutterade bij Geleen, hoorden we eens uit den volksmond,
dat er in Napoleons tijd daar in de buurt verschrikkelijk gevochten moest zijn. En
dan verft men den grond gewoonlijk rood met het vergoten bloed. De Fransche aan
teekeningen uit dien tijd zouden dan gewagen var een "lutte terrible," bij Ge een.
Vóór dien tijd zou het plaatsje eenvoudig Rnrt," Raój of Raód geheeten hebben, na de
geweldigde gevechten "Lutterade".
Toen wij den verhaler daarbij opmerkten, dat dit eene onmogelijkheid was, daar vóór
Napoleons tijd, héél lang dus vóór deze lutte" (als die tenminste ook aJ plaats gehad
heeft, waarover wij riooit iets lazen) het plaatsje al gedoopt staal met Lute(r)rode,
Lute(r)ruet Luter-raede enz. en we ten overvloede den toehoorders meded.ee!den, dat
dit "luter" ontstaan is uit 't Ohd. lutar of 't angs. hluttar, dat louter is zuiver
of klaar beteekent uit welken ouden stam eveneens de Duitsche vloeden LauU;rbach
e.m.a. ontstonden, of als men 't wellicht beter aanneembaar acht, dat het ,lutte" kan
zijn voortgekomen uit het Ohd. "luttel" met de beduidenis van "klein" en dat vo'gens
de etymologen geen andere verklaringen te verouderstellen zijn, ja, toen gaf men 't
ons toe allhans schijnbaar, dat het "lutte" niets met de Fransche taal te maken had.
Paerlo, Paarlo. — Tusschen Odiliënberg en Vlodrop ligt een gehucht van bijgaanden
naam, en tusschen de huizen een gebouw ais een oud kas teeltje, voorzien van een
torentje met klok. Hoe of <e menschen er weer aan komen, dat mag Joost weten, maar
ouden van dagen brachten dat "I'aar" en I'aer" in verband aiet onzen viervoc. ter
"het paard", als zoude de buurt oudtijds "Paerde-lo" geheeten hebben. Mei weet echter
niet in hoeverre 't gehucht ets met dat "paard" te maken hoeft, want de een verhaalt
van 'n paardenstoeierij, de ander meent te moeten denken aan een oude "masione", waar
de paarden uitrustten, verwisselen, drenken of aten en daarvoor er hunne
paardeslallen vonden, zooals het overaJ langs de heirbanen in dien tijd geschieden.
Zoo zegt "men". Hij nader onderzoek is jus echler nic*. bekend geworden over
eventueel gestaan hebbende "mal isiunes"; noch eenig gebouw, ni>ch eenige ruine, noch
eenige rest ol muur weten zich zeifs de oudste menschen te her. inneren, ui ervan
gehoord te hebben. En toch. "men' zegt het. Wal is uu het "paar" of paer? Eertijds
was het "paru". voortge kom _ u.t het unid. beni" van hemen,, brennen, branden. Hel
is dezelfde stam, die ook in "Paar' straal', ouutijds "paur-straat," later in "Baar.
straal" voor Komt. Wij vermoeden dan ook, dat het volk zijne etymologie eenvoudig
lanceert, omdal hei wel eens hooide verte Jen, dal er in de buurt eaije oude
Roinemsche baan hep. En dat Is in ieder geval eene waarheid, die wij z&lf onderzocht
en bevonden hebben. Immers, een restant van deze l.omeinsche heirbaan, die van Paarlo
langs Uud-Bergerhof voorbij Het Vagevuur naai Vlodrop en verder liep, is er, alhoewel
de grens palen door aan-aarding ver in de akkers liggen, nog altijd goed op te
merken.
Posterholt. — Het achtervoegsel "holt" zullen we maar niet verklaren. Het is in
plaats- en streek namen hekend genoeg. Daarom juist komt het on» zeer on
waarschünlijk voor, wat een zeker Duitsch historicus met name Greinn hieromtrent ons
op discht. Deze vermeent, dat Posterholt eena moet geschreven zijn geworden
..Posterli," en dat dez» benaming beteekent: spook in de gedaante van eene oude vrouw
of eene geit, zoodat dit "-holt" in verband zou staan met den naam "Hölda" de bekende
volksgodin.
Laten we nu ue geieerde FSrstemann aan het woord, die de aLeidmg van hei eersie deel
"Poster" heel eenvoudig verklaart uil eene letterumzetting van "portse" pforta, het
Mhd. post, met Oe wiuuijuniö van loeviuc ïUjootd, enge straal, en ;hij noemt er een
groot aantal gelijkluidende en gelijknamige Duitsche plaatsen en streken bij in zijn
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"Uijsnamen,' die zooals hij beweert wat ligging bótreft,, aan de waarheid dezer
uitlegging niet doen twijfelen. Van ve.er voiksmeening, als zou "Poster" wijzen op
een i oude, daar in de buurt bestaan hebbende "wachtpost', uil den tijd onzer
voorvaderen, kunnen wij niet opsporen. Evenmin kunnen we als scheidsrechter optreden
tusscl en Grcinn en Fdrstermann. Ojl. Of er ooit Ln dit gehucht (bij Herten) eene
kapel of kape/.etje ge.«tnan heeft, dat toegewijd zou zijn aan de H. Odilia, weten we
niet. We hoorden zulks eens door een Roermondenaar be- Kw u, d.e daaraan ue afleiding
van den naam Ool" vastknoopte. We zouden eerder geneigd zijn hier te denkon aan dtn
ouden taalstaiü A-wal", met de beteekenis van vruchtbare streek, weide doorwater
omvloijd. Dat lijkt ons zoo echt sirooüeijd mei de ligging van d;e huurt, wat wij ook
terugvinden ui de Geldersche "Ooi-de" ol "üo.den ' en in 't Holl. "Oo'(tejgenspJaat." oi aan t Uhd. "Ouwa," Mnd. Ouwe,» waarvan ook "uya", Limb. jo" en Ua" met de
bet. van water of beekland afkomt.
Kolmont (ij. Voereimaal). Naar welke benaming •ns door K. te Heenen ook werd
gevraagd.) Dn "Kol' beeft met tiet "Kol" de Limb. pianubenaming voor Kol of
..Ko.iebfoom', , en booze vrouw beieekeneude, niets ie maken. Voor plaats-, streek.
en vloeunanien heeft "KoJ" een heel andere beteekenis. tiet is ontslaan uit het
Keltischn "coille" dat woud of bosch beduidt. Het mout beteekent hier berg, dus
"Bosch- of Wawdlerg. Nog vinden we oenzelfde Coijuout in Belgisch Limburg en een Kol
in Noord-Brabant bij Tungelre, beide met dezelfde afleiding. Kommen, Schimmen,
Schinnen. Een volksverhaai over deze p.aaison gaat als volgt: Ook deze •ingeving was
eet-maal, in oer-oude tijden, niets anddis dan bosschen en hout, waarin het
veelsoortige wild legio huisde. Een Eldorado dus voor Nimrod's zonen uit Jien tijd.
Onder dezen behoorde ook de groote keizer, die toenmaals te Aken woonde, en door zijn
groote liefhebberij voor de jacht op zekeren fel-kouden winter- en sneeuwdag niet
schroomde op buit uit te gaan. Tengevolge eener ongekend hevge sneeuwjacht raakte hij
echter den weg kwijt, en wist eindelijk niet Oneer waarheen. Wat te doen 1 Het werd
hoe langer hoe duisterder. Daar kreeg hij gelukkig een goeden inval en hij trachtte
in den top eener hoo. ge den te "klimmen" om te zien, of er zich ergans een lichtje
vertoonde. En |a wel, hij zag in de veT re verte een lichtje "glimmen". Fluks daalde
hij Uit J,n boom naar berieden en ijlde verder. Dorh meenend* het goh uil van wolven
«n beren te hoo. fen, klom hij opnieuw in een boemkruin en ent- Wna.d. andermaal in
de verte 'n "schlmmerend" licht. Thans word 't hem toch al te koud. Hij kwam naar
borodon. kroop met pronte inspanning door heg en struik, door brem en braam over mos
on baren on slik. tr'er links, daar fechts, zoodat hij de eekhorens en andere woud
bewoners (die in dien tijd natuurlijk nog luidens den volksmond konden sprrkenj
hoorde yitroepen: "Kijk eens, zie je hem daar betitelen ook woelen, kruipen en
"Schinnen"? De jager, in de veronderstelling, dat hij in plaats van "Schinnen"
"Schlengn" (is schijnen) n oest verstaan, dacht dat het bedoelde lichtje wel in de
nabijheid moest wezen, en klom fluks ten derden male in een mastboom. En waarachtig,
thans zag hij gelukkig in de buurt geen schimmeren meer, maar een helder "schijnen"
van een haardvuur van don daar dichtbij wonenden kluizenaar. Nu hoopte hij gered to
zijn, en in enkele minuten was hij tot 's kluize ïaars hyiske gesneld en dra stond
voor hem een wclvoorzicne disch met ham, eieren, spek en bier bij een lekker brandend
haardvuur.
Vragende wat hij uit dankbaarheid voor deze door God gezonden redding had te
vergoeden, stolde de kluizenaar den hoogen keizerlijken heer voor niets anders te
schonken, doch drie kapelletje., omdat God hem driemaal een lichtje vertoond had. Zoo
gezrgd, zoo gedaan. Het eerste kapelletje kwam le staan, waar de keizer ook na zijn
"klimmen" hot eerst* vlammetje had zien "gummen", flet tweede gebodenhuisje zult u
laten plaatsen, zei de kluizenaar, d&ar. waar u van blijdschap uitriep: ik zie weer
een lichtje "sclrmmeren", terwijl ge eindelijk het dorde kapelletje zult schonken ter
paatse waar gij zoe kaar en helder mijn haardvuur hebt zien "schijnen" na al uw
woe'en on "Schinnen" naar links en rechts gedurende dien geheelen nacht. En de keizer
heeft woord gehouden, wat hij aan den kluizenaar boioofde. De kapelletjes zijn in die
buurten vanaf dien lijd opgebouwd tot danknaarheid voor zijne redding geduiende den
barren Winternacht, en de later daaromheen gebouwde huizingen hebh_j het aanzien
gegeven _an de drie dorpen iüimmen, Schinimert, bchinnen. >. Aldus de sage Onze mcci
genoemde Förstemann echter zoekt ._ de plaatsen £chin-op-Geul, Schinnen, Schin *elö
en Schinunert de oude Ohd. stammen sein het de beteekenis van glans, helderheid of
den rfhd. stam Schni raet de Aanduiding van stralend, roe.* zichtbaar. Meet zegt hij
<jr niet van. Over de sage spreekt ij evenmin. Van uit de dalen en laagvlakten het
ook laten e vallen op deze hooger gelegen punten kan ech 'ar ook hij wel gelijk
hebben om meerdere rede ion Wie weet er nbg moer van
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28 maart 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCVI.
De Limburger noemt het Zuid-Limb. dorp Vijven met den naam Viele. Er wordt verhaald,
dat de H. Clodtephu; gehuwd is geweest en een zoon had, die Arnulf heette. Hij moet
in de streken aan de Oostzijde onzer provincie eigendommen hebben gehad, en wel te
Durtscheir". bij Aken. Nu zou hij In 610 te Burtscheid alsmede te Littemala, kort bij
Vaal.-*, keiken hebben laten bouwen ter eere van de H.H. Petrus en Martinus. Eenige
eeuwen later, en wel in 't begin der Ho eeuw re geerde daar de H. Keizer Hendrik 11,
die aa,n de kerk van Burtscheid eene "Villa" schonk met nog twee boerderijen in die
streek gelegen. Dat moest eene parochie worden, en men gaf er daarna den naam
"Vij'en" aan. Van dien tijd af zou deze naam aan het dorp, dat zich allengs
uitbreidde, gebleven zijn. Moeten we echter de etymoloog Förstemann gelooven, dan is
de naam Viele en Vijlen ontstaan. uit den ouden woordstam "fil"' met de beteekenis
van ..Aanhooging in woudstreken". Dat de gel.ee'e streek oudtijds niets dan bosschen
en kale vlakten bevatte, is eene waarheid, die uit de geschiedenis bekend is. Dat men
in oude tijden de plaats Steyl niet anders kon bereiken dan over een in de onmiddel
lijk- nabijheid gelegen sterke, steile berghoogte, is wel mogelijk, maar dat die
hoogte aanleiding zou gegeven hebben, naar I et volk verhaalt, tot •len naam van het
dorp, schijnt al evenmin juist te zijn, daar dit Steil is ontstaan uit het Ohd,
Stecho of Steccho, dat verband houdt met Steeken, dat aan paal en grenspaal doet
dekken Omdat de oude Longobardische woordstam "Scura" beteekent aanvoerder eener
schaar, eener bende, en deze, volgens eene oude overlevering langen tijd zou
genesteld zijn geweest bij het dorpje Scharn, wordt uit die omstandifijpV' de naam
der plaats gedistilleerd. Wol zit e: 2uij Ohd-stam in Scharn; die ook "Scara" si.
Maar deze heeft de bel van dienst-aandeel, waarmede wei•lerecht in de oudste tijden
wordt bedoeld Ook brengt de volksetymologio den naam van het gehucht Schnndelèn bij
Heerlen in overeenstemming met ons Nederlandsch Schenden, en Schinnen", en dan weet
men daar aller hande volksvertelsels van vast te knoopen over gevaarlijke benden en
roovers. Wederom mis geredeneerd door het volk, want de naam is voortgekomen uit het
Oud hd. Skan" wat "kort" b< kent. ij Het voorgevoegdc "tree" in Treebeek is niet,
zooals velen meenen. eene letteromzetting van "ter", zoodat de buurt dus feitelijk
"Terbeek" zou moeten heeter. Maar dat "tree" is ontstaan uit een A<rs. vorm, die
"boom" beduidt. Of het eerste gedeelte "Tien" van Ticnrani (voorheen ook Thienrayi
ontstaan is uit 't goth "thiu". "thuis" met de beteekenis van "diener" dan wel of dit
"Tien" 'verband houdt met. een ouden stam "tic" of "tien," dat open vergaderplaats,
vergadering, rechtspraak of buurmark beduidt, weet men nog niet zeker. Doch dat
"Tien" iets te maken zou hebben, zcoals velen meenen, óf met het geta' "tien" óf met
eene verkorting van Tiena, Hubertina, daarvan is geen sprake. Zjj ook de afleiding
van Vroenhoveü. Men heeft het eerste deel "Vroen" wel eens in verband wildot "vroed"
•= wijs, zooals in Vroede ren vroedvrouw enz. Maar dit "vroen" in Vroonhof en
Vroonhoven is ontstaan uit fro," dat hee: ;ent, zoouat wij hier krijgen "heerérïhof"
(fro uit goth frav of 't' Ohd frone — heer.) Susteren. Vooreerst willen we cr.zen
Limburgsche;. geleerden Archivaris, wijlen Jos. Habets over aan 't woord laten: "niet
verre van Alik, de aloude en gezegende bakermat van tweo op christenen stengel
ontloken lel.ën van maagdelijkheid, Reijndis en Harlindis, op de uiter. ste palen der
christelijke streken van den rechter Maasoever, sloeg zich, onder de hiduig van den
H. Wijijbrordus, eene volkplanting van christelijke maagden neder. Het dorpje was in
het bezit van den Hofmeester Fepijn van Herstal, die het op den 2 -Maart lU, ietwat
vóór zijn dood aan den Heilige schonk om het klooster te begiftigen; de maagden
groetten elkander met den schoonen naam van Zuster, en het volk, "fceist pas uit het
heidendom ontwaakt door dit zoete woord "zuster" getroffen, noemde die plaats
"Suestram," in het toenmalig Dietsch, dat later in Susteren is veranderd." j Coeneh
schrijft in de "Publications enz." jaargang 1921: "de kerk heette in den tijd van
Karel den Groote "Suestra". naam dien zij gegeven lieert aan het dorp Susteren, enz."
In het boek "De Limburgsche Gemeentewapens" van Meulieners staat op bladzijde 476:
"Susteren ontleent zijn naam aan de beek Suëstra," die er voorbij stroomt" enz. De
bekende Sloot zegt het volgende: "In eene akte, godagteokend 2-1 October 711 ..in
monasterio Suestra,", schonk de monnik Ansbald zijne .vaderlijk*, erfenis aan den H.
Wijijbrordus." De volksetymologie houdt het met de mededeeling van Habets. De
volksmond verhaalt dat Ln. oude tijden, doen vreemde volken van de eene naar de
andere plaats vaak verhuisden, of voor een komende vreemde horde moesten wijken, zich
hier of daai neerzetten, ten einde een oogenblik -uit te rusten of voedsel te .nemen
vooraleer weer verder te gaan. In de lage vlakte vóór Gulpen"zou zulks her haa.dclijk
geschied zijn, nadat men zich op den hoogen berg eerst had overtuigd of geen vijand
in aantocht was. Zoon rustplaats noemden zij een "Weijer" (vcrgol. verwijlen), eu uit
deze naam zou het dorp Wijier of Wylró ontstaan zijn. 'Dit zal-echter wel weer bij
eene volksmeéniag moeten blijven, want de grondbeteekeuis is "wil, w;Ja," een
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oudduitsche vorm, die hof of hoeve beteekend. Daarvan werd gevormd 't Ohd. wijari.
wilare. 't zelfde a.s 't Nederd. wiler == groep van wil i's, dus van hoeven of
huizen. Nog zelfs noemt de Duitacher dat een "weijer"=klein dorp, buurt. Door
omzetting dei r word wiler, wilre, iater in •den volksmond weer vervormd tot Wilder,
Wylder Wielder,. Wyire. Elders vinden wij_ nog hierover: Wylre, voorheen Wilar van
Mhd- Wilar — boeren, ook gehujht, ook . 1 oude woonplaats. Naar den bouwtrant der
Romeinen". Immers ook een "villarium", was het dienaars- en arbeidersdorpje tot éene
villa behoorcr.de (Wil-ler). In de plaatsen Rumpen, Kempen, Krimpen, enz. ook in den
buurtnaam De Limpen heeft het achterste gedeelte "rn" en pon" weinig of geen invloed
op .hot >erste. In "Limpen" beteekent "Hm" hetzelfde als in Limbrlcht, nl. lêm leem. Het volk spreekv dit ;,lim" vaak uit als "lum". wat dus ook al evenmin afbreuk
doet aan de primitieve beteekenis zooveel omhaal als meestal eene sage of legende
maken moot om tot de afleiding of samenstelling te geraken van een geografischen
benaming, ia vaak den naam er met de haren bijsleept, zoo kort en bondig gaan de'
oude taalstammen meestal op het doel af. De oude hadden nog .maar eon zeer beperkt
aamtal kwaliteits-benamin gen, en gingen b;. 't dqopen van strook- en vlood namen
eenvoudijz op de ligging to werk. Zoo met den buurtnaam Hunsfoirt of Hundsfort. Dit
hun (oudh. hünl in plaatsnamen is «e^ü». aan den datief plur van hóh of hoch, dus
"hón", waarbij fort of fortis aan sterk doen denken. Het Mout in den buurtnaam
Moulheuvel ontstond uit het Ohd. molto of molfa, wat oorspronkelijk beteekende: stof,
aarde, slijk, ook aardehoop. Zoo werd halt ook later hout. Wat de afleiding betreft
van Krekelborg, waarbij ook kan gevoegd worden eene buurt "Op het Krekeitje,"
hierover zulten we laten golden, wat de bekwame etymoloog Förstema. n ons in zijne
Ortsnameij loert: "het woord ..krekel" is ook een bestemmingswoord in Vlaamsche beeken heem namen. Immers "Krekelput" komt voor in Hulsterloo gelegen Verder vindt men
eene bron "hot Krekeitje" bij Bilsen* Krekolbeck bij Kortemark (West-Vlaanderen);
Krekclsnuit bij Kieldrecht; Krekéldries bij Moorse]; Krekelberg vank in OostVlaaxiderpn; Krökelberg bij Curingen; Kriekelberg hij Messelbrock; Kekelenberg
meermalen in Antwerpen. Hot woord wordt van 't Mnd. "Creketen" (rtitilare) afgeleid,
wat voor beek en bronnen zeer goed past. Hommert, Hommarde Hnmmard en Ham-. mert
hebben aMe dezelfde nfleidine-. Deze zit in den stem Hom. ham van 't Ohd. hamma=FThenkcl, knekel met de beteekeni3 van hoek of hoek vormig terrein aan stroomen; ook al
een bocht. Met de behandeling der laatste vijf benamingen vertrouw ik tevens voldaan
te hebben aan den wensch der E. A. Heeren Ilenrv Pvls. Burgemeester te Schlnnen, die
o.m.i*. een loffelijk? belangstelling toont in onzen arbeid. Over de familio-namon
later Vlodrop.
4 april 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CXCVII.
Volksetymologie en Stamverwantschap. Dat in .den plaatsnaam Bom een stam huist, die
verwantschap heeft met ons werkwoord branden, is eene dwaling. De naam Bom moet ,ook
naar het oordeel van onze Limburgsche historici, worden afgeleid van eene bron die
aan de zuidzijde van het oude kasteel, in het daar algemeen bekende Putbroekje
ontspringt, en de St Maartensput genoemd wordt.
We kunnen hier in éénen adem nog daarbij noemen den naam vun 't dorp Brunssum. Er
zijn menschen, die in Brun(s) een stam "bruin" willen zien, en deze niet onhandig, in
verband met de daar in de omstreken gevonden bruinkolen brengen.
En toch is ook hier het "bruns" niets anders dan een vervo-ming van "bruna"=bron.
Zoodat we kunnen schrijven: Bruns-um=bruna-heim=bron(s)heim. (heim == huis).
Dit blijkt nog te meer uit het feit, dat ook in de oude tijden het plaatsje Brunsham
heette. In een oorkonde van begin der 12e eeuw wordt gewag gemaakt van de "ecclesia
de Brunsham". Daarna komt de naam ook voor als Bronshem en Bronsf-em. et wil ons
voorkomen, dat in latere eeuwen de Duitschers met hun alhier overwegenden inyloed het
dorp Brun(s)heim (waaruit Brunsen:\ gedoopt hebben. Nóg te meer kunnen we onze
verondeistei-ing aanneembaar vinden, wijl- in die periode het stift Heinsberg de
pastoors benoemde in Brons-heim en omstreken. Ten overvloede willen we nog voor 0112
e bewering aanhalen, dat de uit Duitschland afkomstige adellijke familie de Negri in
die jaren op het oudp. kasteel hun intrek namen.
Het achtervoegsel "u_i" met de beteekenis van "heuu" treflen we ook aan in den naam B
uggeu u m. Maar wat ai te liehigeioovige menseijen zien neten aanleunen omtrent het
eerste deel van den aorpsnaani, als zoude het ontstaan zijn uit een stam buc_, hucke,
bugge met de beteekems van bok of boKken, is niet aan te nemen, en konueu 'wij dan
ook. moeilijk een glimlach bedwingen, toen ons iemand uit de buurt verzekerde dat üe
plaats oudtijds bekend zou geweest zijn om haar druk aanlokken vun melKgeiten,
waarbij de bokken dus veeli quantité neguveable waren. We kwa.ificeerden het verhaal
van onzen zegsman als eene "mop", doch, doch, dorpskemiekeling als de man blijkbaar
was, verroerde hij geen vin tot lachen. Dit "bug" is ontstaan uit het Ohd. biugo #244
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buiging of boog. En de ligging van Buggenum wijst een goed opinerker nog aan, dat de
Maas in vroeger tijden daar een halven boog, van het westen naar het oosten, heeft
gevormd, terwijl in den westelijken hoek van het dorp de stroom zich weer noordwaarts
richtte naar het gehucht Asselt De daar ontstane boog-hoek vormde een schiereiland,
waarop voorheen eene burcht lag. Ook werd de plek oudtijds geheeten "Maas-boogerd",
later Maas-bongeid. De etymologische afleiding mag dus vrij natuurlijk genoemd
worden. Eysden. We vinden bij oude historici aangeteekend, dat deze plaatsnaam
bestaat uit twee Keltische woordjes "es" (= bij) .en "den" i*= woud). Maar nu in een
diploma van Koning Lodewijk — het — Kind uit 't jaar 902 wordt gespiOKen van ten
"Hasnidi", dat algemeen voor dit Eysden gehouden wordt, komt er eenige moeilijkheid
in de afleiding kijken, temeer, daar geórstemarm e.a. den stam ,;h«s" bij
verschillende beteekenissen onder brengen. Zoo yinden wij 0.a.: Hasnidi •= ha-s-nodi,
waarin "ha ' huis zou zijl. en "nodi" een Germ. woord, dat nood beteekent. Een ander
meent, dat "lias" is ontstaan uit hasal, het Ohd. hasala, zijnde een haz?
lnotenstruil:, welk "nas" ook in Hasselt zou zitten. Een derde beweert of beter
veronderstelt, dat dit "has" is ontstaan uit het Middeleeuwsch Latijn "heisa" "
boschwoud of moerassigbosch, waaruit ook "Hees" zou zijn ontstaan. Wie zal het nu
hier geladen hebben? (Vergel. nog EUsloo.)
Zoo brengen ons de geleerden ook in twijfel omtrent den üorpsnaam K e s a e 1. Het is
toch eene vrij algemeen aangenomen meening, dat dit dorp is het "Castellum
Menapiorum" der Romeinen. Men zou die opvatting ook willen declen, omdat daarin de
nabijheid vele oudheden zijn opgedolven, die den Romeinschen oorsprong dier sterkte
zou kunnen bewijzen. Twee Duitsche etymologen Förstermann en Buck spreken van een
"casale" * een goed (kasteel-bezitting?) dat ook in Cassanic=Kessenick zou zitten.
Als een of andere pro.essor ons nu maar wil mededee'en dat Castellum en Casale twee
benamingen zijn voor één en 't zelfde Nederl. woord, met de beteekenis van
neuerzettijig, verblijfplaats, kasteel enz. dan zijn we 't lensloue samen aceoord.
Afgaande op ue stroom- ol vloednamen, in verbanu uiet de uaarmede samengestelde
plaatsnamen a.6 Roermond, Maastricht, Geulhein, Neerbeek, lttervoort, e.iaa. meenden,
naar wij meermalen persoonlijk onaewonden, velen uit de omgeving van Merkelbeek, dat
ook deze doipsijaum met eeijen wellicht bestaan hebbenden heeknaam iets moest
uitstaan beohen. Zij, die nijg eventueel aan deze opvatting meedoen, moeten hui.
meening laten varen, vaar het eerste deel van MeiKe—eek, dus Merkel is ontstaan uit
"mark ' ook nog elders terug in 't N. Br. Mark, in 't Overijs. "Markelerberg",
Markelerbroek, Markeioo, enz. Maar ooK Uehben we in Limburg vergelijkende
plaatsnamen, die op zich zelf al heel weinig overeensten—uijjs. bieden met derzelver
ligging. Een der verschillende voorbeelden is de dorpsnaam Montfort. Al ligt er te
dezer plaatse ook een oude burcht, die eenmaal eene geduchte sterkte was, misschien
ook wel op een verhooging gebouwd, toch is de beteekenis van Oezen plaatsnaam
zoogenaamd internationaal historisch, daar de slotheer en afgezette Pnns-Bisschop
Hendrik van ijO-uer den naam Montfort aan ac bewuste burcht gaf ter herinnering aan
zijn kasteel "Montfort", aat gelegen was in de schilderachtige streken van de uurtlie
in Frankrijk, kort bij PoUeur. En om zooveel mogelijk uiting, te geven aan het begrip
in de benaming "Mout-fort" opgesloten, liet hij de reeds in aanbouw zijnde burcht nog
versterken met het steenmatieriaal van een toren de vestijigweiken van Wijk
(Maastricht), dien hij uit wrok tegen den Hertog van Brabant in 127 i liet
sloopen. \\ at heeit verder de dorpsnaam Noorbeek al met vaak onder het volk tot
verkeerde afleidingen aanleiding gegeven. De een meende te moeten denken aan een
"noor" van de Noormannen, een ander was er van overtuigd, dat aan het /moor" eene d
ontbrak, of daarvan was weggelaten, zoodat het "Noord" moest luiden. En toch waren
allen op den verkeerden weg, Want het Noor van Noorbeek is ontstaan uit het Mhd.
knorre, kn-ürre, waaruit < e oude, geleerde etymologen een stam weten te vinden, die
de beteekenis heeft van "rots" of hard voorwerp. Meer voorvoegsels gaven aanleiding
tot verwarring en dwaalbegrippen bij onze plaatsnamen. We zien 't verder bij Obbicht.
Dit ob stamt uit het Ohd. obana, oban. beteekenende "van boven". En velen konden dit
maar niet onder de muts krij gen. Als dit ob, boven, dus ook "op" in zich sluit,
wiarom dan niet Opbicht? We schrijven toch ook: opbergen, opbouwen, opbreken,
opbellen, en zooveel meer. En er zijn toch zooveel plaatsen als Ophoven, Ophemert,
Opbroek enz. die het ob niet meer hebben. In zooverre hebben die twijfelaars ook
gelijk. Want, daar Obbicht zijn naam ontleent aan de beek, die in het Elzenbosch
ontspringt, en oudtijds heette de Bijge, Bicht, en db ligging van het dorp dus eene
buurt "Op de Byge", "Op de Bicht" beduidt, zoo zouden we evengoed kunnen schrijven
Opbicht in plaats van Obbicht Wanneer men dus hier.den ouden Duitschen vorm ob" wil
vernederlandschen tot "op", dan is de kwestieuze zaak in eens opgelost, en behoeven
de inwoners dezer plaats voortaan geen halve Duitsch Obbichters meer te zijn, maar
mogen zich zuiver Nederlandsche Opbichtenaren noemen. Ma_r zullen dan de Brunsumers
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niet prole-.-teeren? Zij hebben 't recht om Bronsemers te heeten.
Ten slotte nog iets over Meer s s e n. Het dorp zou heel primitief Marsna ot Marsana
geheeten hebben. Deze naam komt voor in 't jaar 817, dus is Meerssen al heel oud. In
't Romeinschc tijdperk bezat Meerssen, volgens de traditie, een tempel van Mars, en
daaiom beweert men, dat deze tempel den naam aan hot dorp heelt gegeven. Doordat er
indertijd twee Komeinsche etablissementen gevonden zijn, zou er veel voor deze
etymologie te zeggen zijn, afgezien nog van de bewern g van anderen, dat er eenmaal
een oude volksstam de Marsners of arsen zouden gewoond hebben. Geschied- en
aardrijkskundige navorschers stellen nu daar tegenover de volgendsvraag: in den
buurtnanm Mer-se-lo zit ontegenzeggelijk de stum "mer"=bij; se" van "san" of "sen" ==
rivier; lo is bekend. Waarom kan nu Meerssen ook niet zijn het oude Mer-san of Mersen
met deze'.fde beteekenis?
14 april 1925 Uit Midden Limburg.
(ZIJN TYPISCHE GEZEGDEN). De belangstelling in onzen arbeid in den gaard aer
folklore, schijnt met den daK aan tfi groeien' Een Maastrichtenaar, dSe thans in M L
metterwoon is gevestigd, deelt ons mede' dat hij vroeger meermalen in zijne
geboorteplaats vernam, dat het door het volk erg afgekeurd werd, ais men een meisje
hoorde fluiten. En dit fluiten verdiende te meer afkeuring aia het geschiedde op den
dag aan Maria toegewijd. En zoo heette het te Maastricht: ,"als een meisje 's
Zaterdags fluit, dan weent Onze Lieve Vrouw". Daar nu de bewuste liefhebber van
Volkskunde in Midden-Limburg meer dan eens hoorde zeg gen door het volk "fluitende
vroulje, krejjende hoonder en brullende kuuj dooge neet" zou hij 'gaarne weten, of
hier verband kan gevonden worden tusschen beide uitdrukkingen, en of er iets over den
oorsprong dezer gezegden kan worden medegedeeld.
Dat is inderdaad geen alledaagsche vraag. We zullen ter vergelijking ook bij onze
folklo" risten moeten te rade gaan, b.v. in de volkskundige werken van De Cdck ;in
Sébillot's "Coutumes"; Eckart's "Spriehwörter"; Pauzer's Sa-! gen und Brauche"; enz.
We komen dan tot de conclusie, dat de kern van de zaak zijnen oor- ' sprong moet
vinden in den afkeer, dien men in j Limburg en daarbuiten steeds heeft getoond ie-1
gens de uitwendig geteekenden. (Zie ons artikel "Wa_ht u voor de geteekenden" in De
Nieuwe ' Eeuw van 26 Febr. j.L), door hunne lichaamsgc\ breken, terwijl het hier
geldt, als zijnde nauw daarmee verwant de door zedelijke gebreken innerlijk
geteekenden. . Men vindt en hoort de voornoemde beschuldi" ging of veroordeeling dan
ook niet alleen in Lim burg, maar door geheel Europa en de reputatie der fluitende
meisjes is er overal even bedenkelijk, zij het dan ook onder verschillende vormen of
zinswijzingen. In Vlaanderen hoort men; "als een vrouwmensch schuifelt, O. L. Vrouw
schreemt: bij onze naburen in Belg. Limburg: "brullende koeien en fluitende weiden
doen de boeren geen goed". In Normandië roept een fluitend meisje den duivel ",fille
qui soufflé, (siffle) Ie diable I'écoute". In de meeste gevallen komt er echter ook
de kraaien de hen bij, vandaar het Plat-Duitsch in Achter- Pommeren "Deie Maekes, dei
pipe, a deic Heiner, dei kreige mutt ma dat Gnick imdreihe". Hierdoor wordt ons
geleerd, wat men met fluitende meisjes en kraaiende hennen te doen heeft, n.l. den
nek omdraaien. Daarin ligt dus opgesloten, dat zij een gevaar zijn voor anderen. Geen
wonder, dat men ook in Noord-Frankrijk hoort: "fille qui siffle et poule qui fait de
coq, mentent qu'en leur coupe de cou." In Pruisen voegt men er nog een element bij,
n.l. de kijvende wijven, vermoedelijk voor het rijm: Wenn die Madehen pfeifen, Und
die Weiber keifen, Ijnd die Hühner Krahem, Darm ist Zeit ihnen den Hals umzudrehen
Men zal dus ongetwijfeld hier de vraag willen stellen: "welke volksbegrippen hebben
toch deze zegswijzen in de wereld gebracht ?" En dan gelooven wij. dat het
voornaamste element in dezen is "de kraaiende hen". Immers, zoowel in ons als in
Belg. Lünburg heet het: men mag 's Vrijdags geen eieren te, broeden leggen, want dan
komen er ongelukshennen uit, die kraaien als hanen". En overal, van ons Limburg
(altijd onder de bijgc-oovigen) tot over geheel Europa, ja tot in Perzië en China,
wordt een dergelijke hen be schouwd als onheil aanbrengend. Eckar ten Panzer loeren
't ons ook al in "Brauchen" met: "Wenn eine Henne krabt, wie ein Halm, so be" deutet
es Unglück". In Bohemen heet 't -. "Wenu eine weisse Henne krant, so wird jemand im
Orte Sterben, wenn eine rote, so wird es brennen. wenn eine schwarze, so wird
gestohlen". Maar ook in Engeland is men dezelfde meening toegedaan getuige, wat in de
Jan. atl. 1880 van "Notes and Qucries" geschreven staat: "The crowmg of a hen
indicates .ome approachin disaster". Dit eigenaardig bijgeloof is dan ook algemeen
verspreid, en volgens voornoemde folkloristische boaken doet niet alleen Frankrijk,
Duitschland en Engeland, maar ook Italië, Rusland en Arabic er evengoed aan mee; en
de Oostenruksche volke ren zeggen . "als een hen kraait, moet ze geslacht
worden". . . ,", Zelfs de oude Romeinen noemden reeds het "gallina cecinit" een kwaad
voorteeken tijdens dat kraaiende hennen meestal gedood of geslacht moesten worden. In
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Slowakije zegt Andree, breekt men een kraaiende hen de pooten. en werpt ze levend in
den vloed. Dat noemt men daar "aan den duivel offeren . In welke volksvoor&telling
moeten wy nu dat bijceloof gaan zoeken _ In de middeleeuwen ei. ook naLVg in geheel
Europa is er een vottsmeening verbreid over het zoogenaamd hanene , en van het
daaruit geboren serpent, den fabelachtigen "basiliskus*. Dit vreese.ijk bee&t
versijndt in de eerste plaats den eigenaars van de haan zelfs. Maar hiermede is nog
geenszins ons bewust spreekwoord verklaard, zooals wij dat in ons Limburg en
daarbuiten hooren. De bekende Harreboinée komt o.i. het dichtst bij de waarheid Hij
zegt 0.a., het ka_ak_eristieke van dit spreekwoord is, dat er zaken in opgenoemd
worden die aan het tegengestelde geslacht alleen i geoorloofd zijn. Hoewel thans ook
het snuiven (tabakspoeder opsnuiven) onder eenige mannen gewoonte geworden is, was
het in oude tijden alleen bij vrouwen in zwang; geen vrouwen alleen mannen behooren
te fluiten, en het brullen een teeken van groote onrust, is meer oigen aar! de
stieren dan aan de koeien. — En zoo achten wij het ten slotte nuttig, het opgegeven
spreekwoord in nauw verband te brengen met het algemeen bekende, eveneens op
bijgeloof berustende volksgezegde: "wacht u voor de gercekende". . Want mogen
"kraaiende kippen, eierleggende hanen en brullende koeien" ook niet als eene soort
geteekende beschouwd worden? Ja, zou men zelfs .fluitende meisjes of vrouwen" niet
eenigszins in diezelfde klasse mogen rangschikken? Evenals bij de lichamelijk
geteekenden (d.i. de misvormden) de valsche, boosaardige ziel zich in -lm uifèrlijk
merkteeken weerspiegelt (denken we hier ook aan het roode hoofdhaar, waarmee op alle
platen Caïn, de broedermoordenaar, en Judas, de verrader, als ein teiken" gemerkt
staan), zoo doet deze zelfde booze ziel zich bij fluitende meisjes door eene
verdachte handeling kennen. We vinden dus, dat op al die soorten van menschen en
dieren het oordeel der menigte toepasselijk is, nl. dat ze niet zijn zooals het
behoort, dat er iets aan hapert, en men er zich daarom voor dient te wachten.
18 april 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CIIC.
Op verzoek voortzetting der beschouwingen over Plaatsnamen van gevraugüe buurten en
dorpen. J-u Afferden heeft het voorgevoegde "affer-' niets te maken met eene
vervorming, die aan "afvaren" of "afvoeren" zou moeten doen denken, in verband met
ontginningen of rooijngen, die in de omstreken zouden plaatsgevonden hebben, dus
afvoej-ing van water in zich zou moeten sluiten. Deze vt*.Ksmeeijing vindt feitelijk
haren oorsprong in het Ohd. furd en furt, dat beteekent: drassige, ondiepe plaats om
door 't water te waden. De geleerde Ernst die ook Histoire du Limbourg beef*
geschreven bestrijdt deze opvatting, omdat het woordje "af" daarbij in den weg zit.
Zoodat hij rerklaart, dat het "affer" niets anders kan zijn dan het oude "affar", dat
voor plaatsnamen ..woning' beduidt "Den" noemt hij aló oud substant yoor "rivier" of
"woud". Het is onmogelijk (iooals men wel eens beweerd heeft) dat de plaatsen
Otterbroek <m Otterloo in Geluerland, en Otterdijk in Noord-Brabant zinspelen op een
voormalig talrijk verb.ijf van vischotters, maar deze opvatting heeft toch niets
uitstaande met het "Otter" in Ottersurn, al ligt in zijne nabijheid dan ook he reusachtig moeras, Konitigsveen genoemd. Het Ottereumsche "Otters" stamt uit het Ags.
"Ood", wat beteekent bezit, goed, geluk, zelfsrijkdom. In Westfalen spreekt toen'nog
van "aröder" wat pachtgoed of adedlijk goed beteekent. Het achtergevoegde "urn" is
ook flet bekende "heim". » . Evenmin houdt de volksbewèring steek, dat Sib be" in den
plaatsnaam "Sibbe" eene verbastering 2ou zijn van 't Duitsche getal "Sieben", als
zouden oudtijds in de buurt zeven eikeboomen tot yoiksvergadering bij de Germanen
hebben gediend, ta daarmede den naam aan 't dorpje Sibbe bij Oud-Valkenburg zou
gegeven hebben. Onze briefschrijver brengt dien stam in verband met het NoordLimburgsch Siebengewald, maar dit is een abuis, daar tijdens den overwegenden invloed
onler Oostelijke burer rle Ohd. Stam .Sibbt^" niet de beteekenis van "wettelijk
verbonden", den oorsprong aan dezen uorpsnaam heeu gegeven, in 1375 was de
echrijfnaam, ontstaan uit "Sibbe" Zibide" later Zibde, eindelijk Sibbe. Voor korten
tijd werd ons door iemand uit Ven,lo de vraag gesteld, hoe wij dachten over den
Plaatsnaam LoUum, erbij voegende, of dit "lot" wellicht zijn oorsprong kon vinden in
eene oude benaming "Lot(te)heim", in verband met ons Nederlandsch lot van loten, daar
deze plaats blijkbaar sinds overoude tijden zooveel doet aan boom. en hecstercultuur.
Wij twijfelden zeer aan de mogelijkheid dezer etymologie, en brachten den geachten
belangstellende onder 't oog, dat er een mooiere legende over het lot" van Lottum
ging, ni. dat in overoude tijden, toen het dorp nog Blechts uit zeer weinig huizen
bestond, eens in ce-ie heerenwoning in den omtrek een groot feest ma_l plaats had.
Een der heeren, daarbij vragende, hoe het handje vol huizen daar in de buurt wei
heette, en wien der heeren dit rechtmatig zou toebehooren, kreeg hij ten antwoord om
de moeilijkheid van verdeolen uit de wereld te helpen: "komt, Heeren, "lot" (is l^ot)
er om." Maar mijn .egsman vond op zijne beurt dit volksvertelsel ook maar eene
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ongemotiveerde uitvinding.
Accoord, hernamen wij. En om de volgende etytaologie dan?
Lottum zal vemoedelijk moeten zijn: Lot-heim," en was daarom eenmaal de woonplaats
van een Lot" of "Lotharius," dien men nog voor den stichter van het dorp houdt. Ook
tracht men nog overeenkomst te zoeken tusschen Lottum" en den kerk-stichter, die
vermoedelijk zou geheeten hebban Lot van Darth. zooals een gedenksteen in den toren
zou luiden. Maar op den bewusten steen staat niet Lot van Darth, maar wel Lof van
Darth, wat beduidt Loeff of Roelof van Darth. Dus ook alleen valsche etymologie. Maar
er is aog meer, vervolgden wij. De oude Romeinsche schrijver Vitruvins vermeldt een
"lutum," wat ..koud-bad" beteekent, zoodat het niet onmogelijk is, of Lottum was eens
eene badplaats van dien tijd, ook in verband met de in de buurt gevonden talrijke
Romeinsche voorwerpen. Nog een andere afleiding staat in de geschriften van den
oudheidkundige Ducange, waarin hij het heeft over de allereerste bewoners van ons
gewest. Deze ge'eerde haalt daarin aan: "Lot•um, tributum, census, quern quis tenetur
praestare pro mercibus", wat we vetalen door: p'aats, Waar belasting of tol betaald
wordt, door heen en we_r varende schepen over de Maas, terwijl ten slotte Förstemann
spreekt van een Luttum, h tten. lotten, wat hij afleidt van lu'. uit het Ags. lutan
met de beteekenis van "zich nederbuigen, verdieping' .
Wij meenden onzen vrager en ook tevens onzen 'ezers nu genoeg stof te hebben gegeven
tot nadenken over den oorsprong r'er plaatsbenaming ..Lottum". Meer weten wij ook
niet.
Tot onze Limburgsche gemeente Beesel behoort cc- gehucht RiekeJ, waar.u liet volk
meent te zien eea stam rijk (is vermogend) denkende aan .ene oude voorname familie
Riek- of Ryckholt. Maar *i zouden de voorkeur eraan willen geven dezen ouun_)aam te
laten ontstaan uit den Mhd. stam >.ric" is enge weg, gestrekte, lange landstreek. Dit
oude wooruje beteekent ook streep hout. Den dorpsnaam Wessem leidt het volk op de
gemakkelijkste wijze of uit een ouder Wis-heim. wis beteekent dan een plant van
houtige structuur, ook al "wits" geheeten waarvan korven er- manden worder
gev.ochten. En men weet er dan terstond bij te ver tellen, dat in vroegere tijden
deze plaats bekend was om het overvloedig telen dezer wissen of witsen. Maar dat ij
toch eene dwaling. Wessem ontstond óf uit ..Was'- var. 't Ohd. "Wasso" is
grasbegroeide « «^rdappelvlakte en vochtige aardmassa, óf uit ..wes' t dat
verwantschap heeft met "wisa" is grasland, wat ook beter overeenkomt met de grond
d.i. de vruchtbare rivierkjei langs de Maasooorden
Omdat het stadje Thorn oudtijds door muren 611 grachten was ingesloten, waarvan de
overblijfselen nog te zien zijn, vier poorten toegang gaven t(>t het stadje, en dit
als wapen voerde eene poort or een burcht met drie torens, bracht het volk ai
'erstond deze torens in verband met den naam, Hiorn. Gezaghebbende etymoJogen beweren
daarentegen, dat de benaming ontstond uit het Ags. ..tlorn," gelijkstaande met het
Ohd. "dom' is «oom. Deze stam is ook geldig voor oude doornooomen evenals voor
levende zoowel als doode doornstruiken, die zekere plaatsen geheel omga- Yr"^,
waarvan bijv. ook nog getuigen: Dorne bij foeteren. Doorn in Utrecht, Doornik,
Doornspijk, uoornweert e.m.a. . werd ons ook eens verteld, dat in de buurt van
Heerlen in oude tijden een groot veen heeft gelefeen, waaruit 's avonds allerhande
gevaarlijke besten opstegen, jwoals roode lichtjes, roode dvi- Vq en, roode
vuurmannen, en dat men daarom nog *'tijd als eene oude herinnering "an deze vrees
*anJ"£.ende boemannen, het i.i de buurt gekomen Kehucht Rood-Roo-Robroek heeft
gedoopt. .. deze sage was wederom een sleutel voor te "chtgeloovende volitseJymolagen. Het raadsel is "If'r almede eenvoudig öp te lossen, want het eer- deel van
Ro uit Robroek is niets anders dan het naar zijne verloren h" roepende Rho, met de
beteekenis van "moeras".
0 ja, de op sagen azende menschheid gaat, bij de beoordeeling van plaatsnamen,, nooit
diep op de zaak in. Is de sage eenmaal door dezen of genen populairen volksverteller
in de wereld geholpen, dan raakt die wereld haar nog zoo gemakkelijk niet kwijt In de
Limburgsche gemeente Arcen-en-Velden ligt een gehucht met den naam "Vorst". Een oud
kasteel-heer van Arcen zou den grond, waarop dit gehucht of deze buurt gebouwd is,
geschonken hebben aan iedereen, die er zich maar een woninkje wilde neerzetten. Toen
de nieuwe inwoners dan later gezamenlijk uit dankbaarheid den slotheor gingen
huldigen voor zijne royaliteit, dir meer vorstelijk dan milddadig mocht heeten,
vroegen ze hem, of ze aan de nieuwe buurt zijn naam als herinnering mochten schenken.
De nederige heer moet hun echter ten antwoord gegeven hebben, dat hij zulks volstrekt
niet wenschte, aangezien hij al genoeg tevredenheid en erkentelijkheid vond in de
goede bedoelingen zijner ge lukkige buurtbewoners. De hulde-betoogers, hier over
echter niet voldaan meenden om deze vorstelijke daad, de vorstelijke gift en 't
vorstelijke antwoord niet beter te kunnen doen dan de enke'e huizingen maar alleen te
doopen met den naam Vorst Dit Vorst is evenwel niets anders dan het Ohd "forst" uit
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't in Latijn "forestis," is forêt is woud.
25 april 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CIC.
Behalve Aasterberg bij Echt ligt er ook nog «en gehucht "Aast" bij Grubbenvorst,
waarvan de menschen aitijr1 gedacht hebben, dat het eens de woonplaats was van
vreemdsoortige geesten, zooals Alvermannekens e.a. die door het volk a.na.oog met ,
Asen" werden genoemd. Maar ook dit gehucht "Aas" valt geheel buiten deze volks
«tymologie. Wij kunnen daarbij in eenen adem noemen Asbroek bij Boggel en Budel, As
in de gemeente Hunsel. Asch in Gelderland, en Asch bij Aarle-Rjxtel, Achdonk (N.Br.)
Ask-end in Gld., Aseloo (Üverijs); Asenraay, e.m.a., waarin "as". ..asch," "ask",
..asen' overal een zelfde oude Btara is voor "esch" (is boom). En wat zal de lezei
dan zeggen van de oude, dwaze volksmeening, die ons eens ter oorc kwam omtrent de
afleiding van de buurt "Adam" bij Venray? Een heel naief boertje rad 't altijd voor
beslist zeker gehouden, dat in die omgeving het Paradijs heeft geleden Zelfs toen we
hem voorstelden eens te willen denken aan oude taalslammen, door geleerde
geschiedkundigen hiermede (met Adam) verge'eken, fen die zeggen, dat "ad" ontstond
uit een üud- Germaanschen stam. die ..mutsaard" en ook "eed" beteekende en "am" kon
afgele'd worden uit het ouden ,ang", dat "weide" beduidde, ja koen was de eenvoudige
man nog niet bevredigd Zóó vast wortelt i-ich nu eenmaal de volksetymologie, en de
uitgegroeide stam blijft eeuwen en eeuwen voortbestaan. Zoo lag er vroeger (en
misschieu bestaat ze nog) eene iand-bez.ttijig, d.i •enige H.A. met eene boerderij
bij Beeguen ondei den nauiu vau Apenbroek "Zou het waarhe.d kunnen zijn, mijnheer
vroeg ons eens iemand, dat daar iv de bosscüen in over-oude tijden "apen" gewoond
hebban?" Trots mijn vermoeden, dat in broeken en vennen toch moeilijk de apen zouden
kunnen gedijen, trok de landman zijne schouders op eji uilte de veronderstelling, dat
de heele were.d in latere eeuwen'Moch zoo geweldig veranderd wat en 't dus ook
mogelijk zijn kon, dat die beesten eenmaal van visschen en kikvorschen konden geleefd
hebben. Want ook onze voorouders aten hoofdzakelijk visch, terwijl wij 't bij
uitzondering thans nog doen." Ik kon 'en goedigen man . in ook niets anders
vertellen, dan /at er van meende. Of dat ,apen" nu is ontstaan uit het IndoGermaansch "ap ' (is weide) uit "apa" (Is vloed- of stroomnaam), of in verband staat
met de af.eidingen der Mnd. woordenboeken, waarin deze stam beduidt: heide-paal,
heide-water, water uit de heide komend, het komt èr niet op aan, doch. met den
d.erennaam ,^ap ' zal liet in geen geval iets te maken hebben. Daar. na begon mijn
zegsman het ouae dwaal -begrip toch eenigszins los te laten, wat ons oprecht
verheugde. , . . Heeft er beslist bij Kerkrade ooit eene kerk tusschen bosschen of
hout gestaan? Deze vraag is al zóó vaak gesteld. Daarop moeten wij ja eu neen
antwoorden. Immers, de oude heidenen hielden hunne godsdienstoefeningen onder
reusachtige e..;en. Dat is, ook vo:gcns Facitus, nu eenmaal eene uitgemaakte
waarheid. De eik was bij hen een "quercus" (vanwaar ook het Fraijsuhe cnèije is eik).
Uns Neder.andsch "kerk" voor plaatsnamen is dan ook de "quercus". Weshalve wij gerust
mogen beweren, dat, al was de quercus dan ook geen gemetse.d keik-gebouw, het
godsdienstig beginsel lag er dan toch in opgesioten. In Ekkelrade echter heeft dit
"ekkel" niets met "eik" te maken, wat eveneens vellen' veronderstel.en. Hier is
"ekkel" eenvoudig eene kromming eene bocht. (Vergei. het Duitsche Eek.) De inwoners
van het gehucht Haanrade, bij Kerkrade, verdiepten zich ook in gissingen omtrent de
afleiding van hun buurt-naam. Een dier vele voiksmeeningen vernamen we vroeger wei
eens. En deze zinspeelde op een tijd, dat daar in de streken door de eersle
mijnwerkers (de Domaniale kolenmijn te Kerkrade was immers de eerst geëxploiteerde
mijn) geregeld jaarlijks hanengevechten werden gehouden. Of dat nu echter
hanengevechten zijn geweest, of het zoogenaamde gebruik haan s.aaij" kunnen we ons
niet goed meer herinneren. In elk geval speelt on»e kukeluku volstrekt geen 10l in
de* afleiding. Het "haan" voor Haanrade ontstond uu den Ohd. vorm "hagan," dat een
soort doornstruiken om een ingesloten bosch, waaruit volgde, dat de haag eene
omheinde plaatsis Vooral de buurtnamen worden meestal onbarm. hartig etymologisch
gefolterd en verwrongen. Zoo zou in de onmiddeijjke omge^ng van Brunssum voorheen
langen u.- eene afdecl.ng der gevreesde Bokkenrijders hebben genesteld. Op de plaats,
waar nu het gehucht KLING ligt, zouden de brutale roovers des avonds eene koord
hebben gespannen over den wegl, waaraan zij bellen hadden bevestigd Volgde iemani bij
avond dezen weg, dan liep of reed hij onwillekeurig tegen 't koord, zoodat de
klingelende schellen v->or den in hinderlaag liggende Bokkenrijders het sein was om
hun schuijhoek te verlaten en op hunne prooi los te gaan Zoo zou dit plaatsje daarom
eerst Klingele later Klinge en eindelijk Kling gedoopt zijn Dat er Bokkenrijders meer
dan eens hun slag hebben geslagen, zal -1 buiten kijf zijn, maar toch is dit Kling
niets anders dan het Ohd. "Chlinga" met de beteekenis van smalravijn, liefst met eene
ruischende beek, of eene dalvormige insnede, welke bodem-gesteltenis dan ook au nog
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daar in de buurt op meerdere punten seconden wordt. Baarlo(o ) Welke schrijver heeft
ook weer over dit dorp een verhaal in ue wereld gezonden waaria hij de plaats, met
een oud tintje Bardelo of Bardeloo heeft genoemd? Was het met de Limburgsche
noveileu-schrijver Emile Seipgens? Zeker weten we 't niet. Doch daardoor gingen de
inwoners' op alle mogelijke manieren aan 't gissen over dat "baai". Men behoeft
echter h.erointrent in 't geheel niet ver te gaan • Want dn "baar" is mets anders dan
een Oha. stam, die eenvoudig; baar, (bar bloot, kaal. onbebouwd, woest beduidt. . .
Meer noorde ijk in Limburg ligt het plaatsje Geisteren, en toen men vernam, dat
hierin een oude stam "geest" zat, werden door velen wederom allerhande verhalen
opgedischt over in de buurt zich vertoonende booze geesten in den ouden tijd
gewoonlijk met ijselijke en spookachtige bedoe inge.i. Een volksverhaal was volaoende
om de fantasie en het bijgeloof in lichte laaie te zetten. Doch er komt hier toch ook
inderdaad een "geest" bij te pas. Maar oen heel onschuldige geest . Leest maar Het
"geist" van Geisteren is ontstaan uit "gest" van het Od. Fricsche gest, gast, of het
Mnd. gest £eest ,is droog, onvruchtbaar land-Geisteren's inwoners 'aten zich dus maar
'et bang maken voor dezen aiom vorschijnenden "geest", doch zij werken mnar dapper op
hunne akkers door. En de ingebeelde gevaarlijke "geest" wordt nog wel eens een goede,
welkome "gast." We hebbon wel eens hooren beweren, dat de menschen van het gehucht
Dubroek bij Maasbree voorheen niét wisten, hoe ze eigenlijk den naam van woonplaats
moesten schrijven. De een zeido Dubbroek en zinspeelde op een groot, dubbel broek of
ven; een ander meende Dupbroek (Dup voor Döp); een derde schreef Dvi- of Duubroek;
een vierde Doebroek, enz. enz. En ieder oogenblik voerde de postbode eenen verkeerden
of zelf-uitgedachten plaatsnaam aan. Het meest eehvoudige middel zal dus waar zijn,
dat de inwoner van 't gehucht onthoude, dat het "die" of "dub" ontstaan is uit 'n
Keltischen stam "dubo", met de be teekenis van donker of zwart, en voor eene gemak,
kelijke schrijf- en spreekwijze zouden wij ten slotte willen adviseeren voor
"Dubroek." De gemeente Neer zou vs" oudsher bekend zijn om hare handige, goed
geschoolde visschers op de Maas. En voornamelijk zou de visscherij mtge oefend zijn
geworden met een groot net, dat den naam droeg van "waai" zoodat dë buurt, waai de
meeste visschers metterwoon gevestigd waren. den naam kreeg ar. de Waai. Aldus eèn
afleiding, ons indertijd door iemand uit de buurt ver strekt. Het bedoelde
visschersnet heeft hierin echter Groene stem. Want "waai" is het Ohd. wag, waf Is
bewogen water, ook «il diepe poel of meer.
2 mei 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CC.
Naar ons onlangs nog uit een schrijven van een belangstellend lezer bleek, zijn nog
menschen van meening, dat de plaatsnaamkunde iets te maken zou hebben met een
Duitschen stam: Bund, met de beteekenis van samenwerking, vereeniging of iets van
dien aard. Doch dat is eene dwaling. De plaatselijke geschiedenis van Bunde geeft
voor die meening of opvatting geen enkel lichtpunt. Zoodat er slechts twee
afleidingen mogelijk zijn, nl. óf Bunde ontstond uit "biunda", waaruit "bunda" met de
beduidenis van omheind stuk grond, meestal achter huizen of in velden, óf "bunde"
komt van 't Nhr. Bühne _= vlechtwerk als beschutting der oevers. Ook heeft het
voorgevoegde "Douve" in D o u- V enderhout, eene Limburgsche buurt, niets te maken
met een begrip "doef" of duif", daar ook oudtijds staat vermeld voor het gehucht de
naam "Doevenhout" en Hout-en-Douve. Want dit "doeve" of "douve" heeft zijn ontstaan
te danken aan het Ohd. doub", d.w.z. dof, meer in den zin van vochtig". Wanneer het
eerste deel eener piaatsbenaming maar een diernaam bevat, ie 't volk gewoonlijk als
de kippen erbij om daarmede ook <ie etymologie Van zijn dorpsnaam te vergelijken. Hoe
vaak hebben we die volksmcenig al niet ontmoet? Zoo ook weer met den buurtnaam "Ever
loo" bij het dorp Helden. En dan worden aanstonds de plaatsen teruggevoerd naar oude
tijden, toen onze bosch- en houtrijke streken wemelden van allerhande wilde beesten.
We vinden dat bij Everdingen in Z.-IL, bij Eversberg in Overijsel, bij Eversdijk in
Zeeland, en ook bij bovenstaande Limburgsche naam. Geen "ever" of zwijn heeft ook
maar voor het geringste deel part aan deze buurtnaam. Dit "ever" kwam te voorschijn
uit een ouden stam eba", die ook nog huist in 't Ohd. "eban" met met de beteekenis
van even of gelijk. "Loo" is genoeg besproken en bekend. We moeten die oppervlakkige
meening ook weer constateeren in de buurt U 1 v e n d" bij Noorbeek; in den
plaatsnaam U.venhout bij Ginneken (N.-Br.); in den dorpsnaam Ulestraten e.m.a. in ons
land. Zonder ook maar een oogenblik na te denken over oude afstamming raakt, het volk
aan 't fabelen, en dan is ul" een verbastering van uil", ven" eene dito van "veen"
enz. enz. En zoo wordt de afleiding al heel gemakkelijk. Maar ul" is een oud woordje,
dat beteekent Vochtige, modderige streek. Immers het Nederl. "uhnerig" is hetzelfde
als eene natte, vuile .1, als wateromgeving. Zoo is het "Olbroek" (van Oei, ul,
uhlenbroek) een boschrijke hexlestreek iv Duitschiand, terwiji het woord ulva"

beteekent gras, riet, enz. aan een sloot of greppel. De lezer zal dus hieruit
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gemakkelijk kunnen opmaken, dat onze "uil", hoe onsympathiek dan ook bij het volk,
hier niet de minste schuld treft.
Ook heeft de benaming "Dries" vaak heel wat moeten verduren. Alle plaatsnamen,
beginnende met "Dries", met "Han", met ..Hub" enz. worden zonder eenig nadenken
terstond gekoppeld aan een patroonsnaam Andries, Anna of Hnbei en "Dr als buurt bij
Neer en Weert, een Hanbroek" bij Stramproy, een H üb" bij Helden. En wat beteekeuen
nu deze voorvoegingen? Dries is geen Andr.es, maar een rustige, onbebouwde akker uit
het Ohd. "ireis" of 't Mar. "tris"; "Han" is geen Anna of Johannes maar ontstond Uit
"ham'=bosch, ook al voor graven afgepaste landstreek; "Hub" is evenmin een verkorting
van Hubert, maar een Ohd. stam "huoba", nóba"=hufe ot eenige H.A. lsnd.
Voor iemand, die praten kan als Brugman, is 't volstrekt geen heksenwerk om onder 't
volk al spoedig een sage te doen opgaan.
Te Neer in 't gehucht Wïnkel m o 1 e n zou in oude tijden een molenaar bestaan
hebben, die bij den molen zijn huis had liggen, waarin hij ook meel, graan, afval van
't malen, enz. aan de klanten per pond verkocht. Jdaar door zijn voortdurenden
oneerlijken woeker zou de winkel op een zekeren dag verdwenen zijn, en de molen
alleen overgebleven.
Zijn molen was dus tegelijk een verkoophuis, een winkel. Dit was hetzelfde met
Winkelstraat bij Lierop.'met Winkelberg in N.-Br.i En misschien is dat ook wel het
geval geweest met de plaatsen Winkelskwartier, De Winkel bij Posterholt, Winkelhoek
in Gelderland, e.m.a. En toch hoe oppervlakkig weerl In al deze plaatsen hebben wij
te denken aan het Ohd. Winkel met de beteekens van heuvel of berg, of eene door water
of woud ingesloten streek. Ook beteekent Winkel vaak in aardrijkskundige namen
eenvoudig "hoek".
Uiscüo.n Mi 11 en, een gehucht bij Nieuwstadt in Limburg, vroeger behoorende bij het
trio Muien—Gangelt—en Vucht, eene voormalige heerlijkheid; Mn in Noom-iji.;
..Li_.bL.eK dij (juersum; Muschoi, Mijhees en Mil-en-St. Hubert alle zeer ouue
plaatsen en buurten zijn, moet men dit "nul" met h-uden voor eene verbasiering van
cic oude Romeijiscne afstandsmaat "mijl". Het heeft er tieusch niets mede uit te
staan. JJn. mn" is hetzeijde als het mcl" in Melderslo en het "melli" in Melijschot.
Het is geboren uit "mei" van het oudn. "nielr" met de beteekenis van zand heuvel. Ken
oud-JJuitsch woord "Melo" ik ook "Staub". En nog spreekt de Duitscher van "melm" d.i.
stofaarue. Zouden wij hierin ook niet de afleiding moeten zoeken van ons Nederlands-h
substantief "molm". Wat deze beteekeg nis betrelt komt zij ai zeer goed overeen met
de grondsoort om de diverse genoemde plaatsen. Over het voorvoegsel "el" in
plaatsnamen gaan heel wat lezingen, niet niaider over "öi" met achteraangevoegüe
letters al_ s, t, i, enz. Zoo vinden wij de plaai-naijion El (EU-Ellej; Eikenrade
Eistere n: Elsloo; Elzet; alle in Limburg gelegen. De een noemt dit "el" en "eüe"
oijtsiaan uit Elve met de beteekenis van "Alve". Een ander veronderstelt de afleiding
te moeten zoeken in 't Ohd. heijac of 't Ags. Hèlag (Mnd. heilick, zijnde "heilig");
een derde denkt aan 't Ohd. elm"=elme, de almus campestris of montant, een vierde
brengt den stam in verband met Elisa, weer een ander laat "els" ontstaan uit 't oude
Has, as, van Ha= woning. Ten slotte wordt voor mogelijkheid gehouden dat els"=. boom;
en zoo gaat de etymologie maar voort met gissen. De oudste papieren geven ons over
deze voorvoegsels der plaats, en buurtnamen maalteer we.nig licht. Ook het "ets" voor
de plaatsnamen doet naar allerhande veronderstellingen uitzien. In E t z e n -ode zou
"etzen" ontstaan zijn uit azzo" met de beteekenis van "weide' , in Etsb e r g zal
"ets" verband houden met smits-oven, brandhoop brandstapel, heidensch altaar. Er zijn
inderdaad een groot aantal plaatsen waarvan de namen met geen besliste zekerheid
kunnen worden verklaard, althans niet, als men over geen oude gegevens beschikt. We
zullen deze onder de twijfelachtige rangschikken, met de hoop, dat een of ander
belangstellend lezer ons zijne meening daaromtrent zegt. F.v. is "grons"
inGronsveld't zelfde al^ _.grün=groen? Hans in H a n s u m (hij uit Hausen af te
leiden! Grat uit Grathem wel Jicht het Mhd. raz"=jonge spruiten vau naald bout? Armen
in Annendael van An(ne) Dersoonsnaam? Ontleent Amstenrade als oude heerschap of
residentie der graven Huyn Huyn zijn "Amsten" aan de eigenaars "Emme"? Is het "ber"
uit Beringen bij Helden een stam verwant aan den diernaam "beer"? En is dat ook het
geval met Eer e k bij Buggenum? Moet B ler i c k toet oude Blariacum) gehaald worden
uit den ouden stam blAjan, het Ohd. bl_hen" (-.blazen?) En zal het "breyn" uit
Breynder bij Schinnen gezocht meoten worden in het Odh. br_ma=braam- of doornstruik?
Heeft "har" in Harles bij Vaals iets uitstaan met "harja" __. beer, leger? En Heek
bij Hulsberg en Klimmen iets met heil =_ N.d. hagel, hegel met de beteekenis van
"omzooming"? Wie zal ons de juiste explicatie van Heerlen gven? Kan.Heer zijn
hö.r"=draag, of het Mnd. "Hare" voor hoogte? Kan Haare wijzen op de vooruitloopende
hoogte of heidevlakten? Of moeten wij denken aan Herle, Horla, van er of ber in lijn,
len, en zou dat dan moeten zijn rivier of bij een rivier? We hopen nog eenige namen
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9 mei 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCI.
Tot de Limburgsche dorpen, wier naamsoorsprong vrijwel nog in het duister ligt,
behoort o. m. Stramproy bij Weert. En dan bedoelen we het eerste deel van den naam,
nl. "Stramp". Omdat in oude archief-stukken voornamelijk wordt gewag gemaakt van een
Stamprode, Stamrode en Stamproy, gist men, dat men hier te doen heett met een tot nog
toe onverklaarbare vervorming van 't woordje ,Stam" voor boomstam, in verband met de
historische waarheid, dat de geheele omgeving aldaar voorheen niets anders was dan
dichte busschen tusschen moerassen gelegen. Wetende, dat "roy" ontstond uit roeien
(=uitroeien) zou men aan den plaatsnaam Stramproy de beteekenis moeten heenten van
uitroeien van (boom) stammen. Waar we tengevolge der ligging of uit een historisch
argument niet kunnen besluiten tot eene alleszins duidelijke etymologie der buurt-,
plaats- of streeknamen, geven wij liefst ter vergelijking diverse opvattingen of
gissingen aan. Dan kunnen belangstellende lezers ook eens hun licht daarover
opsteken. Daar heeft men o. m. den naam Belfeld. De eene geograaf haalt daarbij aan,
dat men in Westfalen en ook in Nederland oorkonden vindt, waarin "bel" van een stam
"bele", "biele", ophoopen beteekent. Een tweede meent in "bel" te moeten zien het
oude Mnd. "bile"=strijd. Vandaar nog het oude bile"*=strijdbijl, waarbij de lezer kan
vergelijken den naam eener afdeeling in onze oudste schuttersgilden, nl. de
"bilemennen" of bjjlmannen. Weer een ander beweert» dat het "bel" van Belfeld
dezelfde beteekenis heelt als het "bil" in 't Limb. (Belg.) dorp "Eilsen", nl.
verdeeling, scheiding, grens, en veronderstelt, dat deze oude stam ook nug zit in
"Beelebroek" bij Heijthuizen. (Wij zouden dit "Beelebroek", tengevolge'zij. ner vele
canada's liever in verband willen urengen met den boonmaam "abeelen"), in De Biel
(Üidl.j; in Bylven (Gron.); in Het Bild bij Stevens weert. Op dat stramien
voortbordurende zou men ook de volgende plaatsen onder die etymologie kunnen
bitengen: Beilen, Bijleveid, (Efijjmei, Bilgaard4 Bijisiraat, Bilwijk enz. De oude
geschriften, die wij in bezit hebben, geven ons echter hieromtrent geen besliste
opheldering. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor met de buurt "Offenbeek" bij
Becsel. Daarover bestaan drie etymologische gissingen, en wei: A. "Ol'fen" ontstond
uit "uf"; "of" is het Ags. uifa, offa= veel. B. Offe komt van up, Ags. up, hetzelfde
als 't Ohd. üf= opwaarts, als in Ophoven. G. Of fen moet gezocht worden in het
rivier-namen stamwoordje "Am" of "ap" met de beteekenis van "water", wat ook wordt
teruggevonden in Gennep; Gulpten), zijtak van de Geul; Jemeppe bij Luik, enz., hoewe)
andere geleerden in de indogermaansche stammen Am en Ap respect nieenen te ontdekken
de grondbeteekenis van weide, weideland.
Geschiedkundige gegevens omtrent Offenbeek zijn er niet, zoouat uien hier voor een
definitieve verklaring zich op glad ijs begeeft. Er zijn een groot aantal
piaa.isnam.en in Nederland en ook in onze provincie Limburg, wier praehxen, hoe
vervormd dan ook, blijkbaar uit het oud-Keltisch "is" zijn ontstaan. De vervormingen
zijn de volgende; as, ascfi., es, esch, ask, esk, is, isch, os en s. Tot de bedoelde
plaatsnamen behooren o.m.: As bij Hunsel • Asoach bij Koggel; Asselt bij Swalmen; Ten
Esschen bij Voerendaal; Eis bij Wittem j Overeis idem | Eisden, lseren bij Wylré;
Ospel bij Nederwcert; Swier bij Wijnandsrade; Swoigen bij Mierloo; enz. enz. De
behandeling dezer voorvoegsels in verband met een ouden stam "is" heeft heel wat
geschrijf ontlokt, en daardoor ook heel wat veronderstellingen doen geboren worden.
Deze stam leeft nog voort in 't lersch "insge" (= water). Vooral in Uud-Gallië, de
Britsche eilanden, Oud-België en Nederland ontmoet men hem vóór vele plaatsnamen. En
nog in Frankrijk heet een zijtak van de Rhöne "Isère", en de Oise heette voorheen
"Isara". In Duitschland vindt men nog de Isen, de lsenach, Eisenach, Ise, Isar, alle
viucd-namen. En ook onze Nederlandsche UsseJ heette in de 8e eeuw nog "Isela". Alleen
in de plaatsnamen met Esch zooals Esch-beek (N.-Br.), Eschbroek (Limb.), kunnen wij
ïnooielijk aannemen met den schrijver Clacs in "Limburg" (142), dat de Esch hetzelfde
zou zijn als "is"( (=water). Vooreerst lijken ons namen als. Esch-beek en Eschbroek
wel wat veel op pleonasmen. Bovendien heeft de boom, de "Ech" in het bijgeloof der
Heidenen eene voorname ral gespeeld, wederom in tegenstelling met wat Claes zegt "Ik
kan niet aannemen, dat die boom, welke geene bijzondere eigenschappen bezit, en welke
ook bij onze voorouders niet het voorwerp is geweest eenér bijzondere vereering,
zooals de eik en de vlierstruik, zulke overwegende rol in de samengeving zou hebben
gespeeld", Was dan de "Esch" niet hij onze voorvaderen de wereldboom, een
tooverboonr? Was niet de Aska-froa de Esschcn-vromv, die in den Esch hare woonplaats
had? Offerden ook onze Germa&nsche voorouders niet op Asch-Woensdag-morgen (vergel
Asch en Ask=Esch) ter eere van Aska-froa vóór' Zonsopgang? En goten zij geen water
ovfcr de wortels van den boom met de woorden: "Nu offer ik, doe mij geen schade?" In
onze buurprovincie Gelderland stond ergens een oude, holle Es/*b, in welks holte
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niemand binnendringen mocht, zelfs niet als het regenda En wil men over den boomcultus lezen bij groo. te fojkloristen als Manschardt en Perger, dun zal men over den
Esch nog heel wat meer lezen over zijn magische kracht. Zoo heeft Os" in Ospel,
O^senbroek, Ossenkamp, Osdorp, Ossendrecht e.rn.a. niets te maken met een dierennaam
"os".
Verschil van opvatting in de etymologie bestaat er ook aangaande den dorpsnaam Halen
of Haelen. De een zoekt de afleiding in "ha"=oude stam voor "huis" of woning, en zegt
daarom ook, dat Haslo moet gelezen worden: ha-s-l=woning in of bij een bosch. Het
achtergevoegde "len" is bij dezen hetzelfde als "lein" met de beteekenis van "boord
van het water". Een ander houdt "haal" voor denzelfden Berm. stam als "hal" met de
beteekenis van "heilig", die behalve in Halen ook nog zou zitten in Haler of Haalder
bij Hunsel, iv Halderf'n (Gelderl) Een derde oordeelt aldus: Halen uit Ags.
healh=hoek bocht, ook spits grondstuk. Of wel het Westfahsch hal of het Md.
hahl=uitgedroogd of
Ook aangaande de buurtnaam Kelpen bij Weert De o. i. het minst aanneembare afleiding
is die waarbij men veronderstelt, dat het "Kei" iets met "kaal ' zou te maken hebben,
in verband met den vrijwel zandengen bodem. Wij zouden er meer voor gevoelen om aldus
te ontleden: "Kei" uit het Ohi Kela=keel in de beteekenis van "holle weg De p" zou
üan in restant kunnen zijn van de oud-Germaansche waterbenaming (zie hierboven) "ap",
zoodat wij, strookende met den ouden bodem-vorm aldaar, zouden verkrijgen .water in
of bij den hollen weg". De vele gissingen, die er bestaan, ook onder 't volk, omtrent
de onderstaande gehucht- en plaatsnamen, zullen we om der uitgebreidheid wille, niet
behandelen. Mogelijk zijn er onder onze lezers belangstellenden, die over
geschiedkundige gegevens beschikken en ons eene alleszins meer aanneembare afleiding
kunnen mededeelen: Zoterbeek, in de Limb. gemeente Maasbree; Wanssum of Wansum bij
Venray of Meerloo. (Wat is hier "wan"? Misschien wan=hoop?). Sweyckhuizen of
Swijckhuisen bij Schinnen; Spekholzerhoide 3 ,?*->! w; Molsberg bij Simpelveld (wat
is hier "mv J' '• Mamells bij vaals; Margraten (Margaretha?); Leeuwen of Leuwen bij
Beesel en Maasmel; Vazen bij Bunde; Jaheek bij Sittard; Humkoven bij Ulestraten •
Horik bij Nederweert; HUleshagen bij Wittem (kan dat "hilles" zijn ontstaan uit
hild=kamp 0f strijd?); Berek ot' Berik bij Buggenum. — Er zijn geleerden, die dit
Berek of Eenk • Berkel bij Horst en in N.-Br. Berkelaar bij Echt en Beringen bij
Helden alle in verband brengen met het Mnd. borke=berkeboom.
16 mei 1925 LIMBUGSCHE VOLKSKUNDE. CCII.
De E. A. Heer Burgemeester van Schinnen, de H.H. P. vau Mheer, G. Mertens van Vaa:s,
I\ Linssen van Weert, die. allen met belangste.-liu.g onzen arbeid over volksetymologie volgen en ons daaromtrent lezenswaardige medcdeelingen verstrekken, zullen
nog wei even geduld willen toonen, daar wij hunne respect correspondenties aan het
slot dezer bijdragen over plaats-namen-onderzoek zullen behandelen.
Vooreerst nog iets over den naam Maastricht Aangaande dezen plaatsnaam kunnen wij tot
ons leedwezen niet meegaan met de Zienswijze van den bekwamen etymoloog Förstemann,
hoe bijzonder we overigens ook met diens studiën dwepen. Deze ziet in Tricht het oude
gothische woord ..drauhts", of het Agt. driht". of het oud-I-'riesch drecht," dat
volgens F. "volk" moet beteekenen, ?n later in plaatsnamen de beduidenis van stad tou
hebben gekregen. Afgaande op het feit echter, dat Maastricht in oorkonden en andere
papieren der m.ddel-eeuwen enkel Tricht en Trecht was (Lat. Trajecturn), en dat men
voor nog niet zooveel menschen daar in de buurt hoorde gewagen van Treech, en men er
nog Treechter en Trichterweg vindt in de omgeving, terwijl Maastricht eenmaal een
Romeinsche vesting was, die de door de Romeinen over de Maas ge.egen brug te
verdedigen had tegen elke eventueele overrompeling, zoodat de naam der vesting
allengs door het volk werd overgenomen, zoo moet het o.i. duidelijk zijn, dat liet
oude Tricht en Trecht niets andes is dan het vernederduitschte Lat. .Trajecturn". En
dit is gevormd uit het "transjacere" met den zin van oversteken, overvaren, dus
overtocht, i Later heeft men voor dezen naam nog Maas gevGegd Wellicht om den
plaatsnaam duidelijk te onderscheiden van een ander "Tricht" nl. 'Utrecht. In welk
jaar men nu juist het eerst van Utrecht. In welk jaar men nu juist het eerst van
Maastricht gewaagde, zal niet gemakkelijk zijn op te sporen, doch in de 13e en 14e
eeuw, vond toen al een Latijnsch "Trajecturn supra Mosani'k wat dus beteekenen moet
"Tricht op de Maas". Later bezigde men weer meer "Trajecturn ad Mosam" (is Tricht bij
de Maas). Moeten wij echter geloof hechten aan puhtenbenamingen op heel oude kaarten,
dan vermoeden en veronderstellen wij, dat er al een ongeveer gelijkluidende benaming
voor Maastricht heeft bestaan lang vóór de 13e eeuw. De bewijzen hieromtrent
ontbreken ons echter. Voor wie verder nog in 't onzekere verkeert omtrent de
afleiding van den naam Wijn andsrade, deelen wij hier mede, dat er in oijde tijden
daar een familie bestond met den naam van Maschelreid, wier overste of baas zich
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gewoonlijk "Wynand" liet noemen. De plaatsnaam Rothem bij Meerssen, werd ook vaak
verkeerd omschreven. De een dacht aan een praefix "rot" met de heteekenis van 't
adjecfief "rood" zoodat het Rothem eens zou geweest zijn een "rood huis" wat ook
Corswaren meent Een tweede hield het "rot" voor "rotten" met den zin van vereeniging,
samenkomst, bende desnoods, dus Rothem alp de plaats van samenkomst. Doch dat is
alles bezijden de waarheid. Het eerste deel van Rot-hem is eenvoudig het in tallooze
laatsnamen voorkomende "rode" urt het oud-Duitsch "riutan"=roeien of uitroeien,
lateivruchtbaar maken Rothem is derhalve Rot-heim of een heim (huis) kort bij zulk
land gelegen. En men meent dan ook wel eens, niet ten onrechte, dat het kan beduiden
het allereerste huis van den persoon, die met liet unoeicn een aanvang nam. Zoo ook
met Graat o in ue heidevelden, •jraetheide. Abusievelijk heeft men dit "graat" of
"graet", ook al met ..grater" willen in verband brengen, met "raad", dus in ziju
geheel vormsnde ltaad-heide", eene plek, waar raad of vergadering werd gehouden. v
Dit "graat" was echter oudtijds "geroete" of ,geroede" en is eene vervorming van
roede of roder=uitgeroeid veld; hier dus "uitgerooide heide' . Ook de aardrijksk.
Witkamp zegt: "Graatheide M Graadheide, ook al Graterheide genoemd, is een door het
vernielen van een woud ontstaan heideveld." — Vergelijk hierbij ook <*f, Limburgsche
dorpsbenaming Grathem. Er lag oudtijds langs de Maas een klein maar sterk stadje
Werde of W^rde genaamd. Hoe komt men dan thans aan dien nieuwen naam iStevensweert,
heeft al zoo menig Limburger gevraagd? En toch is dit eenvoudig. JfTen heelt later
den naam van den beschermheilige der plaats n\ kerk, St. Stephanus, erbij gevoegd,
waaruit ten slotte Stevens-weerde enz. is ontstaan. Ook over de plaatsnaam Sittard
gaat meer dan eene lezing. Er zijn schrijvers geweest, die den naam Sittard, Sitrade
of Sitrode voor oorspronkelijk hielden, en daarbij dachten aan een woord .Snieren"
met de beteekenis van sidderen, beven omdat oudtijds de bodem, waarop STttard is
gebouwd erg moerassig heette te zijn. Inwoners van Sittard beweerden echter, dat deze
opvatting twijfelachtig is, daar de tuinen in en om Sittard niet drassig, maar
integendeel hard leem, of kleiachtig zijn. Förstemann verklaart Sittard uit een oud
j.sith". dat ook nog te vinden is in 't oud-friesch "swithe" met de beteekenis van
"grenslinie." Er liggen hier en daar in onze provincie Limburg punten, die den naam
dragen van "Paarien'stal", "Stalberg" enz. Men heeft zich vaak in gissingen verdiept,
waarvandaan dit "stal" is gekomen. Meestal gaan er sagen over die punten, hoewel ze
ook eenigen historischen ondergrond hebben.
Bij en om Vlodrop vindt men zo ook. En 1 Well hoeft men ook al een "Stalberg".
Hierover hopen we, in eene volgende bijdrage mode te deelen, wat én overlevering, én
geschiedenis ons daaromtrent hebben achtergelaten, omdat de omschrijving ongetwijfeld
voor den Limburger niet van belang ontbloot is.
18 mei 1925 VLODROP. Oudheidkundige vondsten.
— Nog steeds komen in deze buurt van tijd tot tijd interessante vondsten aan t'
licht. Werd door den heer P. Croonenberg, landbouwer alhier, vóór eenige dagen in
zijne ontginning een prae-historischen wigvormige steenen beitel opgedolven, thans is
ook de Heer Krekelberg wederom langs de beek de Rothenbach bij 't grond-onderzoek op
pl,.m. 2 M. diepte terechtgekomen op een breede steenen muur in een beakkerd perceel
des Heeren van Elmpt.
23 mei 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCIII.
Nog iets over eenige punten en en buurten in Limburg. Evengoed als men in de
provincie Gelderland bij liarneveld eene buurt heeft, die den "aam draagt van
"Engelsche-stad", zoo vindt men tysschen Maasbracht en Echt eene plek, die de
bewoners daar noemen: "Het Engelsch Vonder" of Engelsch Vonderen, Vanwaar die naam?
Het Woord Vonder of Vonderen zal vermoedelijk beteekenen een door de landbouwers van
hout, Danken of takkebosschen gelegd brugje over een Sïïial riviertje, dat men nog al
eens vaak vindt, en de boer veelal gebruikt om een en ander gemakkelijk aan te kunnen
dragen, waar men met eene kar wellicht een'te grooten omweg moest öiaken. Ook al om
een korteren weg of pad door bosschen en struiken te verkrijgen, ziet men wel ccns
zoon door de menschpn gemaakt bruggetje van p'arrgen of zooden. schansen
(taklcebosschen) over een vlietje liggen. In onze woordenboeken vinden wij dit woord
met dezelfde beteekenis en verklaring. De vervoeging van Engelsrh alleen doet wat
Vreemd aan. Maar het is toch zeer goed mogelijk, dal Enge'srhe soldaten in vroegere
tijden, b.v. in den Oostenrükeehcn s"rressie-onr'o? zich overal in onze gewe«ten
onh;eldpn. aan 700' n beekie gpkamper-rd hebben, en daaraan de ranm Is ontleend:
wellicht hebben die krijgslieden zelf het vondpr gelegd. Zoo heeft men immers nog 'n
de omeev;ri"' van V'odrop hot T>at"iottenboompip". waaronder naar dp voïkshpwerin?,
lük«n rfpr patriotten moeten begraven liggen. Eveneens hppft men nog PPne buurt nchW
Echtereen de den naam bluft hpho-n^en van .Spaansch hnis'P," wnnn-an de afleiding
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voor \p,-\ 7r.r wp' nipt mopi,;;k zal zijn. Het mag interssant heeten van tijd tot
tijd eens *en voorbeeld te illustreeren, hoe vei-schillend diverse geleerden over de
etymologis, he uiteenzetting van een plaatsnaam denken. Daar heeft men o.m. de namen
Elsloo, Asselt, Hasselt. Voorheen betoogde de heer Franquinet te Maastricht, dat
Asselt bij Roermond denzelfden 001 sprong en ook dezelfde beteekenis heeft als
Elsloo, d.w.z. Asca-10, Asc-10, Asch-lo (= plaats waar vele esschen staan,) dus
"esschenbosch". Hij zegt verder nog, dat het dialectverschil in 't Noorden en 't
Zuiden van Limburg ook aan 't Ascalo Elsloo), en 't Ascalo (=Asselt) eene
trapsgewijze verschillende vervorming in den mond des volks heeft gegeven. Het eerste
kwam langs Asrlo, Aslo tot Eyslo en met inschuiving der 1 tot Eylslo, Elsloo, het
tweede werd van Asclo, Aslo, met guna Assel en met eene t als steunletter Asselt.
Evenals dit laatste heeft zich de naam Hasselt, doch friet eene aspiratie (H)as<=elt
uit eenzelfden oorspronkelijken vorm ontwikkeld.
Nu geeft eene oude kaart van Ferraris, de Oostenrijksche Veldmaarschalk, die in 1767
als directeur generaal der artillerie de uitgave bezorgde van een voortreffelijke
kaart der Nederlanden in % bladen, den naam "Eisen" aan voor Elsloo.
Een zekere kroniekschrijver de Porman schrijft het volgende: , il se ponrrait. mi'au
moven Age Elsloo fut Ie nom réserve au chateau (Evselo Caslelluml tandis que Helta
(Eisen) fut plus spécialement celui du village."
De bekwame Eórstcrman geeft over deze benamingen enkele afwijkende verhandelingen.
O.m. Ha=huis, woning. Dus Haslo (= Ha-s-lo") beteekent woning, in of bij een bosch
(vergl. Elslo Asselt. Dit as"=woud en vloed. Selt=Seli zaal. Hasselt, voorheen Harsalve, waarin "har" is óf fort en harja=hei en ook kamp, óf uit hari=ohd Lari of
here, heri=heer, leger. Doch z.i. zou Hasselt ook kunnen ontstaan zijn Uit Hasal,
Ahd=hasala=hazelnoten — struik.
Wellicht zijn er collega's, die ons nog eene andere etymologische portie kunnen
opdisschen.
De benaming Brumholt, gehucht behoorende tot de gemeente Neer, waarnaar ons werd
gevraagd, zal hoogstwaarschijnlijk moeten beteeke- Den ..Rremhout". Meer is daarover
niet te zeggen
Het woorc en de buurt-benaming "Schans" met hare vele combinaties, zooals De Schans"
op meerdere punten in Noord-Rrabant. de Scha^shoek en de "Schans-straat" als buurt
bij Nederweert heeft ook tot vele veronderstellingen aanleiding geseven.
Al d:e benamingen houden verband met de overblijfselen van oude aarde-verschansingen
met trachten omgeven. Het zijn doorgaan* ver=cha"ste leeerpisatsen of kampen
oreweest. De oorsprong dier ..Schansen" k^mt tot eene zeer hoo<je oudheid op. T.ater
zochten ook de bewoners op het pia*te'and daarachter pon schuilplaats teg^n over.
romne'pnde, woeste horden of roovershenden, waarvan ons Limburg nog overal kan
meespreken.
Nederweert. Het is een historisch feit, dat de gemeente Nederweert oudtijds
"Merefelt" heeft Reheeten of wel Meerveld. Er staat ook in het Bisdom Roermond van
Habets, voor Nederweert: Meerfelt ecclesia (14C0) en Meerfelt ecclesia alias
Nederweert f 1558). Maar deze benaming geeft dan ook juist de plaatselijke
gesteldheid uit den ouden tijd weer. Meer immers is ontstaan uit het oudh. mari en
feld uit fclda=waterrijke akker- of veld. En dat Nederweert gerust dien naam mocht
dra- Ken blijkt nog uit een landbouw-verslag van 1876, Waarin vermeld staat, dat
Nederweert toen eene Oppervlakte'bes'oeg van 9420 H.A.. waarvan niet minder dan 346 i
H.A. (dus meer dan 1/3) woeste «ronden,, heide, veen. sik enz. en 1478 H.A.
waterland, grachten, kolken, poelen, moerassen, bies- en retgronden bevatte.
( Hiermede " hopende den heer P. Linssen te Weert te hebben "o'daan, aangaande de
bcteeke nis van zijne geboorteplaats Nederweert of het inde Merefelt.
Wij kunnen ten overvloede hieraan nog toevoegen, dat Merefelf of Nederweert reeds in
1419 Zijne eigen dingbank had. Want er staat in een charter "geschreven, (van Willem
Heer van Hom): -,de goede luyden van Weert van beyde bancken ten .oversten" ende ten
"nedersten", bevestigt in hunne boschgerechtigheid enz." De naam "nedersten" of
Nedersten Weert (= Nederweert) zal derhalve den ouden naam Merefelt van lieverlede op
den achtergrond gedrongen hebben. Het cel ucht Baakhoven onder de gemeente Sustéren
kunnen we tot ons leedwezen niet voldoende order etymologie brengen. Het eenige
argument, dat wij zouden kunnen aanvoeren is 'len naam in verband brengen met de
familie van Baakhoven, die In de 14e eeuw te Sustéren heeft ge'epfd. «•
Het veld onder Houthem bij Valkenburg genaamd ..Goudenroot" heeft noch met "gouden"
(als edel metaal) noch met "rood" (als kleur) iets te maken. D;t ..root" is eenvoudig
eene vervorming van het bekende plaatsnamen-achtervoegsel ,rode" of rade".
De buurtnaam "Lom" in de gemeente Arcen— Velden zou, naar ons werd medegedeeld van
bevoegde zijde, niets te maken hebben met een oud Loom of Loo-hPim; maar zou haar
naam ontleend hebben aan eene adellijke familie van Lom, Welker leden eeuwen lang te
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Ven'o en in de omgeving voomam'e beambten bekleeden, en Waarvan thans nog te Venlo
naamgonooten bestaan, die in rechte linie afstammelingen zijn, en van welken ouden
familienaam ook de "Lomstraat" te Venlo zou moeten afgeleid worden, terwijl weer
antfere familienamen als "van Lom", "Lommen" en De Lom de Berg" met de uit de 13e
eeuw dateerende familie-stam van Lom in Verband staan. Wij zijn het echter met de
zienswijze van onzen Venloschen zegsman niet eens, Wel groot is het getal straten,
pleinen, enz. die tegenwoordig den naam dragen, als herinnering van een of ander
persoon van beteekenis. Maar in 't voornoemd geval zouden wij er meer voor voelen den
familie-naam van Lom af te leiden van den ouden buurtnaam "Lom."
30 mei 1925 LIMBURGSCE VOLKSKUNDE. CCIV.
Dat er lezers onzer rubriek zijn, die, alhoewel zict_ zeij heel bescheiden leüK
noemend,, een gejond ourdeel hebben over etymologie van plaatsnamen, bewees o.in. ook
weer dhr. P. te Mheer. En mogen dan ook in de meeste gevallen hunne argumenten voor
afleiding te vast gekleefd zijn aan volkstradities en wat daarmede in nauw *erband
staat, de pogingen geven toch blijk van belangstelling. En dat is voor vorschers op
zich Zelf al een verheugend feit. De primitieve benamingen echter dateeren in de
meeste gevallen van vóór eene ontstane sage. De allereerste bewoners doopten
doorgaans hun verblijfplaats met termen, die in overeenstemming waren met lig-8i o»
grondgesteldheid of iets van dien aard. En die primitieve wooi dstammen laten de
plaatsnamen in de meeste gevallen nog overal doorschemeren. Er blijven nog altijd
wortels zitten, hoe erg de naam ook al omgewoeld mocht worden.
Ën daarmede heeft men in de eerste plaats rekening te houden. Die oude overgebleven
wortels, soms door het volk van later min of meer "erminkt,' hetzij bckapt, behakt,
besnoeid of van ingegroefde kwesties en onnatuurlijke ver- Sroeijngen voorzien, moet
men trachten te voorschijn te halen, en het veld is voor een groot deel gerooid en
ontgonnen. Honderden namen geven daarvan het meest sprekend bewijs.
De heer P. haalt b.v. aan Lutterade en vermoedt daarin een oude fanijlie-naam terug
te Vinden, althans hij veronderstelt zulks, omdat in die omgeving de naam Luyten
zooveel voorkomt. Uit dezen naam komt dan een de Luit", en zou men daarbij wel eens
kunnen gaan denken aan een oorspronkelijken Ludwig, Luitpold enz., die veel aan
"roden" ("rade") deed, zoodat die ontginning den eenmaal kan worden: Luut-LuteLutterade.
Hadden wij nu deze combinatie met familienamen kunnen terugvinden in meer andere
plaatsnamen als Lutte in Overijsel, Lutten (id.), Luttenoerg (id.) Lutterbeek,
Lutteleinde (N. Br.) e.m.a., dan zou ei; iets voor P.'s meen ing te zeggen zijn. Voor
zoover wij echter nagezocht hebben, is daar «ergens een de Lu ut of een Luyten te
vinden zcodat wij ons genoodzaakt zien'mee te gaan met meerdere geografen, die het
"lutte" uit Lutte, Lutte(l)einde Lutte(l)erpt, Lutten, Luttenberg, Lutterade enz.
enz. houden voor het Ohd. lütar, of 't As. hh.ttar. Maar P.'s etymologie over
Schinnen, Schinveld, Schimmert, Sc'hin-op-Gcul komt ons daarentegen biet ongelukkig
voor. Er zit een houvast aan met gezonden zin Er zou zelfs voor zijne vergelijking
met den ouden Ags. stam Skin voor huid, meer te zeggen zijn dan voor den stam
Sein=glans van Förstemann. Doch de E. A. Heer Pyls, Burgemeester van Schinnen, deelt
ons mede, dat men In de 13e eeuw nog scheef scyne"=scune uit "scunici", "scuniërs",
die — ook volgens meerdere aardrijkskundige specialiteiten — het eerst hunnj. vaste
woonplaats in de omgeving van Schinnen hadden. De plaatsnaam vervormde zich in den
loop der vele eeuwen van Scyne, Scinne, Schinne tot het tegenwoordige Schennen. Aldus
de heer Pyls. , . In ieder geval er vallen bij deze plaatsen voor afleiding de door
ons vroeger aangehaalde volkssagen. Dat zal de lezer vanzelf wel begrijpen. Waar èn
de historie èn de oude taalvormen hunne vaste wortels nog vertoonen, houdt alle
volkstraditie op. Verder over Banholt. — De oude gegevens berusten op geschiedenis en
ligging van dit gehucht bij Mheer, ons verstrekt door den heer P., komen belangrijk
genoeg voor ze te plaatsen naast de afleiding van oude etymologen. Maar dat is nu
juist wat wij al zoo vaak voor onze bijdragen gevraagd hebben. Het is toch duidelijk,
dat er geen enkel historicus bestaat, die beschikt over alle oude en veelal nog
verborgen gegevens. Door belangstelling, samenwerking en openbaring van zoo vaak
vergeten en verwaarloosde stof komt toen tot eene gezonde conclusie. Velen blijven
daarin helaas te onverschillig, en we zouden daarom den heer P. wel als een gelukkige
uitzondering op dezen regel willen noemen en zullen als bewijs hier zijne niet
ongegronde zienswijze bijvoegen. Het gehucht Banholt, zoo deelt de heer P. ons toede,
heet in aUe oorkonden van vorige eeuwen — trouwens ook nog in den volksmond der
om«voners — De Batinet". En zoo staat het ook nog aangegeven op de oude kadastrale
kaart. Dat achtergevu-gde "nolt" is er _.i. op een onverklaarbare wijze bijgekomen.
(Hier moeten wij echter even een intermezzo maken. De volksmond. is door alle eeuwen
been al heel erg tot verminking geneigd geweest. Wij hebben o.a. den plaats, naam B#244
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cboU en Bochholz al eens hooien doopen toet Bookend, Booket. enz. Het achtervoegsel
"rade" met "der", b.v. üoenraue als "D.oij-u_- '. Blijkt het nu dat ook meerdere
piaut-ijamen op "holt" en ..holz" uhgespiukeu worden door fcUsi gewone volk met de
emu-syUabe "et", <_an is de tneening des heeren P. niet volkomen steekhoudend). Dnr.
P. gaat verder. Trouwens wijlen ir. gai aan ,'ban" den zin van ..dwang" (als in
Banuiolen). Zoo zou Banholt moeten worden een "dwangbosch of hout", zijnde een bosch,
waarin de inwoners van Mheer hun hout moesten haien. Toen nu in de tweede helft der
vorige eeuw De Bannet" eene kerk kreeg, en tot rectoraat werd verheven moet de nieuwe
naam "Banholt" wei zijn binnengesmokkeld. De jongere generatie spreekt thans ook
reeds meer van Banholt dan van het Oude, officieeie "Bannet". Bij de bejaarden geldt
echter nog steeds "De Bannet" als regel, in de o*de akten, zegt de heer P., vindt men
echter uitsluitend "Bannet" of "De Bannet", b.v. GilUs Monix uia den Bannet". De
afleiding vermoedt dhr. P. te moeten zoeken in het woord "baant" voor beemd. Met
baent of baanjert wordt luer in den voksmond bedoeld een min of meer moerassige,
onverzorgde groot, open weidevlakte. De sectie "Bannet " nu van het dorp Mheer ligt
op eene platte hoogvlakte met gebrekkige waterafvoer naar Mheer, wat men bij
winterdag n«g altijd kan zien. Als men de plaatselijke I'ggmg Süed observeert, komt
men spoed.g tot de conclusie, dat -ie hoogvlakte oorspronkelijk wel een "baant"
misschien wel een algemeene weideplaats is geweest terwijl het meer heuvelachtige
Mheer nog beboscht was. Tot zoover de Heer P. Wat dus o. i. hier het meest gewicht in
de schaal legt is de oorsprong van 't eerste deel "ban". We voelen Veel voor de
ontmaskering van dit woordje door den Heer P. Maar dan kan o.i. het'tweede deel
"helt" ook weinig hinderen. En waar de omgeving van Mheer dan ooit een heuvelachtig,
hout rijk terrein is geweest (ock volgens den heer P.) zou de beste oplossing kunnen
gevonden worden door den oorspronkelijken naam te bevestigen als Banholt met de
beteekenis van "beemd-hout". De heer P. vraagt verder, wat door etymologen gezegd
wordt over Mheer zelf Als zijn beteekenis van de ligging der plaats in oude tijden
aan lagere beemden of weiland gegrond blijkt, zouden we toet Forsterman (een
autoriteit op dit gebied) den ken, dat Mheer of Meer is ontstaan uit het Ohd Mar mari
meri meer. n Het door hem aangehaalde "ritse, ritser" of /.-its.her" zijnde een lager
gelegen veld bij vele dorpen in Limburg zal vermoedelijk zijn ontstaan le danken
hebben aan den ouden vorm "rese" toet de beteekenis van "vloeijng", vergl. Reest ia
rivier, tusschen Drente en Overijsel, Ritseburen Ritsema, Ritsebuur in Friesland enz.
Ten slotte kunnen we op eene vraag van een ahonné van ons blad, die iets verzoek
omtrent den naam Borgharen" mededeelen, dat dit dorp in oude tijden heette "Harbourg"
naar 't sterke kas teel dat er zich' bevond. Har (we zeiden het al zóó vaak) fort,
burg, burg, dus ook kasteel. Want in dat fort werd de gouverneur van Lotharingen
"Geselbert" genaamd door Koning Karel belegerd in het jaar Ö2O. De ligging van dit
kasteel daar had ook grond, want voorheen wierp zich, niet ver van Borgharen de Geul
in de Maas.
6 juni 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCV.
Nog even een en ander over de door ons reeds aangekondigde buurt of streekbenamingen,
gecombineerd met paard en stal. Koit bij St Odiliënberg ligt eene buurt, die Paarlo
heet. De naam| komt in de oude geschriften voor onder.de namen BI Pairdelo en
Pairdelair. Zooals wij vroeger reeds mededeelden, zijn er menschen Jie beslist
arm***** deze benaming willen vastknoopen een of andere sage over het gebruik en den
dienst der paarden,™ evenals ook ouden van dagen ons verze. erden.M dat in hun
kinderjaren vaak werd gesproken vsni Paarde 100. We konden echter met alle moeite pbß
navragen geen enkele sag-- everdt "paard" op-B diepen en wendden ons dientengevolge
«an tw.eM etymologen van naam." De een is van_ meeningB dat het "paar" van Paarlo
ontstaan is uit hetß Mnd bernen, brennen. branden. De ander wilß dit "paar"
terugbrengen tot "paro" van het Ag ,_| "bearo" met de beteekenis van "heilfe wond m
De eerste brengt ermede nog in verband de buurt B paardenlanden in Drente on zegt.
dat daar voor-M heen nooit paarden gevonden ol gehou-ien werden
en aan dit "paarde"
dus dezelfde afleiding moet» gegeven worden als aan "paar" uit Paarlo.
Wat nu te
zeggen van eene per.ee!-ben"mingß| "paardestal" bij Vlodrop-Station en op de HmlteM
van ons buurdorp. Effeld, beide plekken gelegen tusschen oude bosschen, geheel en al
verborgen
en steeds,van alle communicatie, afgesloten? B| F.en vreemde benaming.
Paarde stal met de be I teekenis van "^rnnd-stal" is hier moeilijk a*tn| te nemen. Te
oordeelen naar de oer-oude sagen
dier streken zou men er wellicht ..hp.ilia* woud'
mede in verband kunnen brengen. Maar in aan-M merking genomen, de vondt-ten, die wij
en ande-M ren in de "Paarde-stal" deden moeten wij «fin! eene vergelijking gaan
denken met eene voorheen bestaan hebbende ruïne, bij Wel!, "Stal-berg"« genaamd. Ook
de door ons ontdekte. zoogenaam-BJ "Paarde-stal" in Het I.oom" toonde ons nogBJ
brokken van ruïnen of bouwvallen van een oudeß burcht of een voormali-r slot. H
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Voorheen bl.Kbaar met "I'érh. nd struikgewas* begroeid, ziet men er thans niets dan
he;de *n| eenige ont_onnen perceelen. ofschoon rr omheen
noa: duidelijk de
kenteekefien_van grachten nfBJ kleine vijvers zijn te herkennen, waarin ook op-H
gravingen werden gedaan. I Aan ééne zijde kronkelt de grillige RothenbachH en hier en
daar over de genrveije.rde gerteeacßJ der vlakte teekent zich de steenmolm in het
landH af, terwijl overal scherfjes van stukgestooten vaatß werk verspreid liggen I
Het is ontegenzeggelijk, dat hier opdien ..paar.BJ destal" eenmaal een slot heeft
gestaan, eene derß gevreesde punten uit de middeleeuwen, wellicht* met eene sterkte
voor de roofridders, die in hunß torens veilig geborgen waren.
We weten uit rie
stage, dat c.ie rooflustige hee-B ren hunne paarden met opzet verkeerd lieten bc.M
slaan d.w.z. de voorkant der hoe Ijzers naar ach.B teren,' opdat men nooit hun spoor
zou kunnen na- gaan. In die torens of sterke steenen huizing wer
den de
gevangenen, meestal rondreizende koop-B lieden opgesloten, en niet dan tegen een
zwaren
losprijs in vrijheid gelaten. Dit he*:t zoolang ge- auurd totdat machtiger
heeren of vorsten aanß dien toestand voorgoed een einde maakten doorH de burchten te
verwoesten of te verbranden. Voorß nog niet een jaar geleden vonden wij er heeleß
hoopen zwart aangebrande steenen. pannen enl keukenvaatwerk, wanrtusschpn half
versmoPenß en verwrongen spijkers in verroesten toestand.
De overlevering of
traditie over dit roofridderß gespuis stemt zeer goed overeen met onze geschieß
denis. Immers onder het beheer van Hertog Wil-B lem van Gulick werd in de helft der
Ue eeuv_ deß bekende "land-vrede" gesloten, waardoor er overß al in min of'meer
geheimzinnig gelegen geWes-B ten meer rust en orde kwamen. I De bedoelde strooperijen
hadden een treffende» gelijkenis met de bek.nde banai. t***.-streken ml Spanje en
Ttaïïe. in voornoemd*- ""te eeuw w*«rr"l| overal met kracht een einde aan di»
gewelddadig! heden { '- naakt. We weten b,v. dat ook te B rge-B len, en Eff.lt die
roofridder-burchten bestonden,! en 'iets verder bij Crefeld, bij Erke'enz, enz. In|
de vorige eeuw waren nog overal de ruïnen, evenals hier te Vlodrop zichtbaar. Nu
zijn die| bouwvallen, zooals reeds gezegd nog maar alleen! zichtbaar boven de
oppervlakte aan de gnijzemmß ten van pannen en steenen, Wel zit or ook op deze! plek
nog een onderaarrlsch* kelder, zooals ons! herhaaldelijk door werklieden werd
bevestigd.
Indien dus hiervan door degelijke ont-rravi. <*• niet s.oerijc werk
wordt pen-iaakt. zal ook dit! merkwaard".- mint weldra bij het volk in de ver I
getelbeid geroken. Tot heden echter worden h-er.l van nog allerlei verba'en opoedischt over schat-1 ten die in den ..P""rd.-»t«l" moeten be-ravenj liggen Het
betrekkelijk f-erinere resulta.it. oati wij door onderzoek bereikten, bestaat, in het
vinden van verroest en ineen gesmolten ijzerwerk, vermolmd hout en steenc-ruis, een
i-zeren beun-el of misschien het slot van een voetblok, zoo iets in den vorm van een
koevoet-slot, wellicht ge. diend hebbende aan een balk of muur in den toren van
gevangenen, wijders vele fragmenten van middel-eeuwsch kenkengerei (-r.-*la_mirden en
onfe_lazuurde potscherven waartussrhen 'n met höut-asch gevuld schenk- of drinkpotje
met oor. , Beenderen van. diverse dieren moesten ons daarbij het bewijs leveren, dat
de voormalige bewoners niet speciaal werk maakten van vegeteeren. Het geheel, zooals
wij het vóór een goed jaar daar vonden, droeg het voorkomen van een plotfe linge
vernieling zoodat wij tot de conclusie moes ten komen, dat het niet onmogelijk is,
dat de roof ridderburcht door oorlogsgeweld n et a leen verwoest, maar ook voor 't
grootste deel terstono gesloopt werd. . In het aangrenzende omwalde perceel, dat
blijkbaar vierkant is geweest, konden wij.( na in alle richtingen te hebben
gesondeerd,) geen spoor van metselwerk vinden. We kunnen derhalve tot hieraan nog
niet zeg. gen, of daar enkel een wachttoren heeft ge.taan of eene steenen sterkte.
Het onderzoek zou langer en grondiger moeten geschieden. Maar onzi bevindingen bij
deze "Paardestal" in ale details, ♦ heeft bijzonder veel overeenkomst met eene
beschrijving van een perceeltje, onder de gemeente Well, genaamd ook al "Stal-berg",
in het Orgaan voor Limburgsche geschiedenis, taal en letterkunde, jaargang ,  21.
destijds gedaan door den eerw. Heer Janssen, kapelaan ie Wel, eene burcht waarop in
de 15e eeuw eene adellijk"! familie* van Stalberg zou geresideerd hebben. Eenzelfde
burcht heeft ongetwijfeld in die eeuw nog gelegen in 't Noorden onz r provincie; dat
was het slot .Afferden" op den Heerenwaard aan de Maas. (Affar is volgens . jmmigen
"woning"), is vermeid of verbrand, en later geheel gesloopt. Het lüdt geen twijfel of
de benaming "berg" heeft in dezen naam niets met e ie hoogte te maken. Het moet eene
vtrvorming beduiden van burg, want ook in de 17e eeuw 1 omt zelfs nog een enkele maal
voor "stal-burch" in p'aats van Stalberg. Vergissen wij ons niet. dan ligt nog kort
bij Venlo een oud kasteeltje, later echter eene boerderij, dat den zeKden naam droeg
van "Stalbergh". Te Venlo heeft eveneens nog jaren lang •ene fa_nilie "Stalberg"
geleefd.
Vele dezer oude ridder-burchten op beter rooverkasteelen zijn ook vernield in de 15e
eeuw, vooral toen de Heeren van Armb.rg in opstand kwamen tegen den bisschop van
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Luik, hier het geheele land afliepen en alom plunderden, ver brandden en moordden.
Enkele tTer burchten, ,die gespaard bleven, zijn nog later kloostergebouwen geweest.
13 juni 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCVI
Verder behooren nog tot de voorvoegsels van plaatsnamen, die voor verschillende
uitleggingen vatbaai ziju en waarover de etymologen 't ook nop niet eens zijn, de
voor-syllaben: ab", aben", ,abt" abs". ..abbe". Met deze voorvoegsels zijn er
talloöz? plaatsnamen te noemen. Behalve een trroot aantal in noordelijke provinciën
hebben we Abenhot bij Baexem, Abkoven bij Goorle (N.-Br.\ Abshoven bij Munstergeleen,
enz. Ook bij onze oostelijke naburen vindt men ze in grooten getale zooals Ahstorf.
Absberg, Absroth. enz. En nu 'is 't heel moeilijk om zonder oorspronkelijke stukken
of oude e-ptrevens dier plaatsen na te gaan of deze voor-syllaben verband honden met
een oud abbaz of "een Latijnsch "abbas" dat "abt" f=k'oostervoogdl beteekPnt, of met
het oud-Germ. aba" dat "man" beduidt of met het Duitsche "ab" 'dat "af" beteekent.
Zelfs zijn er geleerden, die hier danken aan een ouden Germ afgod "Ape ' welke
zienswijze wij echter niet deelen, daar op vele plaatsnamen het "ap" oud-Germ.
stammen gewoonlijk met hunne afzonderlijke beteekemssen zijn blijven beslaan Deze
moeilijke oorspronkelijke afleiding moeten we ook toenassen op het voorvoersel al"

dat wij nu wel nik zóó vaak in Limburg terugvinden, maar warvan er in N. Brabant en
meer noordelijke provinciën zeer veel voorbeelden zijn, te veel •elfs om op te
noemen.. En zeet de oudste historie ons niets meer over de primitieve I'ggins of
situatie eener plaats, dan is 't al bijzonder moeilijk om voor al* eene juiste keuze
te doen alt; alah en alh=heil ge tempel; uit het oud-Germ. a'a" met de beteekenis van
alles" of uit al" zijnde een vaste stecnmnn: of uit ,'al' >"n de plaats van de oude.
reeds door ons behandelde ..apa" en affa", óf uit ..al", dat vo'gens Förstemann aal
of pain- beteekent, en dat F. met-nt tprij* te vinden in de gehuchten AlhPPk of
Aeiheek en Aldorp in Limburg. Ook het it" en itter" 's aan vele veronderstelling
ond'erhev'cr in de plaats- en buurtnamen Ttens Ttteren. Ittersum, Ittervoort,
Neeritter Itterbppk. pnz. , , Er bestaat een uitgang "ithi", die vaak verrormd werd
tot ethe. idi. ide, ede erden, erthe, iti en die beteekenen heide en woudstreek,
waarmede dus in verband staat het oudere "uit' , ïthi andere oude gegevens bezit,
dat, wijl de Reen andere oude gegevens bezit, dat, wijl dt crondgpsteitenis zoo
treffend strookt met de omcevine van voornoemde plaatsen, dat zij alle met dien ouden
grondvorm "ithi" in *t nauwste verhand staan In oorkonden van Neer tter vindt men ook
nog voor dezen naam staan: Ytterne. Ytterenne en ïtera. Eveneens het voorgevoegde;
Kal, Kaal, Kael, Kei in zoovele Nederlandsche plaatsnamen We hebben ,n Limbur;, o.m.
Kaalstraat. Halsstraat. Kaldenhrook Kallen. Kaalheide, Kelmond Keipen enz Nu zijn
all» deze buurt- en plaatsnamen hoog'tvaprschi'nlrk af te leiden uit het ouden
middel-hoogdu tsch. waarmede onze Limb, dialecten ir- een zoo nauw verband staan. En
üan vinden we een O.h.d. chalo, kal, en een Mnd. kal met de beteekenis van "kaal",
maar ook een oudh Kalk=kalk of een o.h.d. Kele met de beduidenis van keel of holle
weg terwijl er ten slotte nog oen o h.d. Kald" is. dat koud beduidt. Wie er nu belang
in stPlt zijn plaatsnaam met de verschillende stammen te vercre'.ijken. en daaruit
eene studie 'te maken, betrekke'ük 1 verging, grondgestr-ldhc'd of andcrs7Ïns, kan
all'rht. beter dan wrï eenp etvmoloirie in elkander zetten, die aanleiding zon kunnen
geven om tot den oorsprong terug te gaan. Laar's" een Berke-laar, een Midde-laar.
Daar nu alle oorspronkelijke vormen of stammen ook on de eio-ensch-ippen van al de
bewuste buurtbenamfngen kuniren worden toegepast, kan 't met anders dan moeilijk
heeten, "defij.it ef te beslissen ondPr welken ouden stam ze moeten terug gebra/ht
worden. Te weten- er is een o.a.s hlar, een ohd. gilan (= woning) een a.s. hlear=open
vlakte in het woud. een goth. hleitthra=tent of hut, een alts. lari=leer=ledig, en
oog nog een lan, dal onbebouwde streek streek beteekent. Doch daar wij alle "laars"
ook met zijn achterfoe^sels als Laar-einde, Laar-straat, enz. terug vinden In de
vroegere onbebouwde, zandige, woeste streken onzer provincies Limburg, Noord-ürabant
Gelderland (Veluwa, Drente en Overijsel zoo lijdt het geen twijfel, of de meeste
dezer benamingen zullen haar ontstaan te danken hebben aan de oude vormen, die
eenvoudigi; "leeg" en "onbebouwd" beteekenen. Verder hebben t vele lezers mis. wat
ons laatst weer bleek uit een correspondentie met een Lünburgsche ondervi.,zer, dat
10 en 100 in aUe buurt- en plaatsnamen de beteekenis zou hebben van bosch, en dit
"loo" zou ontstaan zijn uit "lucus"=heilig bos^h. Er is niets minder waar dan deze
uitspraak. Zoo is bv. links van den Rijn dit lou (hetzelfde als "loh") mets anders
dan moe. rass'ge weide, we.ker vorm Wij ook terugvinden in Looi en Looierheide bij
Ottersurn, en De Looy bij Bliturswijk V-erder bestaat er een Germaansch
"lauh"=loh=100, beteekenende hegge Struiken met ander hout. Dan nqg heeft men een
ags. leah=weide of veld welke vorm ook nog is terug te vinden in verschiüende
benamingen (op "loo") van vochtige eronugesteldheid (Waterloo) Hieruit volgt dus, dat
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de meening, als zou "loo" altijd "bosch" of "beil'g woud" beteekenen, niet bij alle
benamingen opspat. We wonschen nog hieraan vast te knoopen, dat er een loh (Germ.
.lauch") ongesloten «It in onze Limhurgsche buurt "Locht" bü Heerlen, alwaar lot voor
korten tl*d de geheele streek getuigen kon, d#t hierin te vinden is het O h.d.
loh=heg of bout Ken onderwijzer uit de provincie Gelderland, de geregeld, vo.gens
ziju schrijven* ue Limburger Koerier leest, wees ons onlangs op t awitai piuutseu die
beginnen met pausen, *">oais Fauechüerg (drie hougteti ,n Uclucrmuu); Puuslo in Ovwijsei. Paaschijue; in rsoord-Urabant bij oeuieit, Paaschwel in gelderland bij Eist.
welnu, »s kunnen dezen geuchten collega verzekeren, dat in al dezt plaatsen voorheen
vuren werden ontstoken ler eere van de godheuon, die, naar t geloof der Inwouers,
InvioeU op d«n oogst uitoefenlri ouae tijden heette een gehucht in Drento Pithelo üe
omgeving was rijk aan veengrond Daardoor kwamen etymologen tot de meening, dal hier
verband moest gezocht worden met het Ags , pitha" het Mud. "pedel" en "pedik , dat
ook die beteekenis heeft. Zoodai ook onze Limburgsch» Peel en het N. Brabanische
Peelland, Peelsch* Huis en peelsche Straat, dat eveneens 111 oud* oorkonden nog staat
vermeld met Pitheli Peelo en Pehlen, begrijpelhkerwijze dezelfde afleiding en
beteekenis moet hebben. Ten slotte ontvingen wij van een getrouw lezer onzer
bijdragen ede vraag of we hij Sittard in Limburg bij Sittert in Noord-Brabant, bij
Seitaart eveneens in N.Br. niet eens zouden denken aan een romeinsch "seit." en een
Nederd. "set" en zetP" van den wortel "sat" en "set", die ook onze werkwooiden zitten
en zetten zou gevormd hebben eti welken stam men nog zou terugvinden zelfs in E'^as.
daar dat oudt'ids Alisati werd geschreven Deze vergelijking heeft zonder twijfel
eenigen grond, temeer, daar er ook nog een O.h.d. stam "sez" bestaat met de
beteekenis van zetel, en het Aes- Batte => kamn of legerzetting. Satum en set hebben
dus de beteekenis van nederzetting, verblijf, of in engeren zin huis en woning. We
sporen dus andermaal onze geachte lezers oan nijverig te zoeken naar oude stammen en
wortels, die ons zouden kunnen van dienst zijn bij 't completeeren der juiste
etymologie over hunne woonplaatsen. We zullen getrouw gewag maken van hunne
gewaardeerde mededeelingen. Eenigen zijn reeds aardig op weg, wat ons, als resultaat
van ons herhaald aanzoek van harte verheugt.
20 juni 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCVII.
We zullen deze bijdrage aten dienen als antwoord op uiveise, ons gestelde vragen
omtrent afleiding van eenige buurt, en streeknamen in Limburg en elders. In onze
provincie ligt bij Broekhuizen een "Ooien," eveneens bij Kessei. ook in de provincie
Noordbrabant. Verder liggen er in Gelderland 3 buurten, die "Ooi" heeten. en ook nog
met Ooi" 6ameng stelde plaats benamingen zooals Ooierho k, l.itto ien, Besooien,
Wadenn ien nz. Zoomede Gen-Oij n of Gen-ooi bij Velden; zelfs "Genoen of Genouw bij
Mutitfort zijn auuere voijuen vuur ..Gen-ooi. Alle benamingen als Ooi, Ooien, Oijen,
Oeijen, schijnen liaar ontstaan te danken te hebben aan 't Ohd. Ouwa, tf het Mnd.
Oude, dat water- en beekland beteekent. Vergel. nog Betuwe is Batouwej. We voegen
hier ter aanvul ing nog hij, dat de bocrenhofsteden, die Op Genoen" of ..Genoenhof'
heeten deze fde etym ijlo_ische gegevens staan want ook "Genoen" bij Montfort droeg
in oude tijden den naam van "Genouw." Ouze provincie Lim_utg telt buurten, die
heeten: Uanuioe- tij suouip.^y (is tiam-broe_, w_nl hau" is tuur "ham"'). Ham bij
-.ei_.__e en Roermond, veiuer "liuimnerhol ' bij Me iok-Her_enbo-cli'; oo_ ui andere
pr.vmcieij v.n_t men "Ham' eu boJijeu-telijngen mot dien naan. bij ue vleet. Dit .Ham
' kan u. ie beteckenissen i euneu. vooreerst "bosch", ten twij^Je "de_" ol "kleed",
ten d.iue eene landstreek voor g, a>en -Bt.^t, W_ilichi beter; weiue, -iet eene oioot
om^raven. lo DuijschlaJid lieeit uien vele plautsuame.i uitgaande op "hauuu", dat
daar dan ook .een bo-chje" wil zeggen, en alle p»aat_en in on . lauu, zooals Homeiand
ui Gelderland, Hameren in Fr.j Huijuneibeek iv (Overijs) enz. enz. staan met d.t
haJij" iv 't nauwste verband, d.w.z. met "ham" in de beteekenis van bosch en
ontgraven we.de. Nog hebben we in Limburg een "Laak" in Ohé én-Laak; De Laak,
buu.t .n de gemeente Ro . gel. boerenhofsted.n met den naam van "De Laak en ook in
andere provinciën vindt men de benaming. Ongetwijfeld hebben alle buurten, die "Laak"
of "Du LaaK" heeten, eeuinaa. te doen gehad met bet water- hetzg liggeme aan eene
livier, i.etzij aau eene bruede sloot; want het vermoedelijk oud Ke.ti-ch woord
"lugh" beeft deijzeuueti uuuergrond als het Frauache i_c" en het L-tijnsche "lacus '
Waar dit oude lagh, later "laak" en "laecke" en ook "laken" weid, en in verbind ngeu
voorkomt (Lakemond "Lakerpo de, Lakerveld, UoeveiakT, enz.) heeft 't overal dezelide,
reeds genoemde beteekenis. Men wij zelfs, dat "De Lek" en Laken" bij Brussel onder
deze etymologie vallen. Aai ue beun zijn thans: Spik, Spiek, Spyk, Spek, bij Maasniel
en in Z. Holl., N. Holl. en elders Spekholz en Spekholzerheide in Limburg. Veel
buurten en dorpen in geheel Nederland dragen dezen vreemde naam, ook somtijds met
bijvoeging van een . ander woord (Spekholz) en zelfs heeren-huizen en kleine
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kasteeltjes ten p atlen lande voerei, dep naam van "Huis het Spik" of ter^Spik", ter
Spijk" enz., maar het typische van het «rrval ia. dat die , Spi'keTs" of "Spiekers"
dan gewoonlijk een boerenwoning naast zich of in de buurt ..eouen. We mogen bij deze
vreemde benaming wel wat langer stilstaan. Men veinoedt, dat men de gronj beteekenis
voorde- so.rt huizingen moet zoeken in het woord "Spica", dat "aar" beteekent, en dat
liet aan sommige korenri.ke' streken dien naam gegeven neeft. Zoo heeten in het
Neder-Saksisch ook overal die soort huizingen "Spijkers,,, Spiekers en "Speickers" en
oan was daar oorspionkeh."k mede bedoo d een iusthuis van eenige kamers in of op eene
pachthoeve. We vinden hij Kiliaen tok een "Suijker", dat hij o.m. ook noemt en
landelijk huis. We vermeenen, dat onze Nederlandsche taal met "Spijker" bedoelt een
soort graanzo'_er of gTaanpakhuis of ook al eene zoiderschuur. De Limburger knoopt
aan 't woord "Spijker" ook nog vast _en verb.yf voor duiven. Duivenwoningen of
stalien in torentjes of apart gemaakte hokken aar. gevels en daken voor duiven noemt
de Limburger een "doevespié_er". Waarschijnlijk hadden de landbezitters va.i onze
oudste voorouders tic graanzolders (ge egen in hun eigen huizing) van die d r
pachtboeren a.'gezonderu. En als zij dan een tijdlang builen wenschtpn, te wonen
vergenoegden zij zich met een paar kamers In die pakhuizen. Later zal het gchee.e
gebouw op die wijze die naam gekregen hebben. l.oesi men verder nog Wagenaars
Vaderlandeche geschiedenis na, dan vindt men daarin, dat de Spijkers' en ..Spiekerei"
veelal gebezigd werden' tot geheime vergi.derp aatsen der hervormden bij gelegenheid
der ingevoerde hervorming van den godsdienst. Behalve het Latijnsche, "Spi-a" (is
spijk is aar) heeft men ook nog een oud-F ranst n espic" waarin de wortel "sp" zit,
lic in de talen der meer Noord e ijke landen 'n puntig voorwerp beteekent.
daarvandaan nog het Latijnsche "spiculum" (is ijzeren punt van eene werpspies). En
nog vinden wij dezen o'iden wortel terus; ifi onze Noderlan-I-sche woorden: Spaak,
spade, speer, speld, spie. spies, spil spit spits, spijker, (nagel) splinter, spoel,
spoor, spriet spruit enz. er ork nog een "spier" lat op eenige plaatsen in Noord
Brabant gebruikt wordt voor een grassprintje en een korenham Nog bestaat er een
"spich" (Mhd.) met de beleekenis van oene smal u tl opend
brug gemaakt van iscinen.
In de provincie Overijsel heet die nog eene "spik'-'V'. Nog streds 's het niet
beslift uitgemaakt weke oorspronkelijke beteekenis het woord "Waal" heeft in
Waalwller of WaYwiller (Limburg) in Waalwijk en Waa're in Noord- Brabant. We hebben
wel eens meer s-vraaord naar den oudst bekenden naam voor Waalwiller, doch men wist
on* dezen niet te zeggen. __.__!, men op oe g.o -..-et te werk gaan. En aan vat er
hee. wat mede te deelen. 0.m.: oen oud wael of wil beteekenende: kalk of poel, en .o_
een "walah" (ohd.) dat vreemdeling wi zeggen. In Walhalla en Wal-kyren is "wal" hetelfde als "doode." Maar ook is er een "Waal" met dezelfde beteekenis als wei en wiel.
afkomende van ,w, len" ts wel en, draaien. (Vergel. hierbij het landbmw werktuig "de
wel") Bij Kiliaan is waal en wael gelij_ aan eene d.epte. We zullen dus aan bekwamer
etymo'ogen de afkiding in handen geven niet alleen vaLi W hl ,f Waal wil er, maar ook
van het groote aantal plaatsnamen met "Waal" saijieijgeste .j en die met de rivier de
Waal niets te maken hebbeu, hoewel er ge'eerden zijn, d e van het woord Waai" in den
zin van d.epte, kolk enz. den naam van de rivier de Waal wi len afleiden. We zouden
aan d t "Waa."' w.lic.i va knoopen den naam van het Limburgs he kasteel "Waborg of
Walburgh" bij Ohé en Laak, de buuit Walem of Walen, oudtijds Waal-heim, ge'egen aan
den noordelijken voet van. den Goudsberg in de omgeving van Klimmen en Schin op Geu
le, alsmede de huurt Walik (voorheen Waal- of Wael. eickj bij Heithuysen. Zoo heeft
men ook nog een daarmede verband houdend Walk of Walik in de gemeente Weert, een Walschot (voorheen Wae - schot en een Wals- of Waaisberg zoowel in L mburg als in NoordBrabant. Wat ten slotte te zeggen van _- buurt ;,De Voort" tusschen Velden en Arcen?
Weinig aardrijksk. etymologen, ze fs Förstetnano zegt er niets over. Het woord
beteekent in de eerste plaats "weg" evenals het oude A.s. ford, ook het Ohd. "fürt"
en het latere Duitsche "fort". In die beteekenis moet men deuken aan ..faliren"
varen.) Toch heeft in genoemde talen het woord nog eene andere beteekenis, nl. die
van een overgang, voornamelijk over een water. In dezen zin heeft Kiliaan het door
"vadurn" (is eene waadbare plaats.) vertaald. Meer algemeen echter Is de beteekenis
die van het tegenwoordig In «rebruil. zijnde "veer" dat ook van varen komt. Gezien
den korten afstand, die De Voort van de Maas verwijderd ligt, zouden we geneigd z'*n
de plaatsbenaming met bovengenoemde afleiding en beteekenis in verband te brengenMisschien weet iemand uit de buurt van "De Voort" er una meer over te vertellen.
P.S. Nog vonden we, dat voorheen in het Onitsêh bestond (in dezelfde beteekenis) het woord,
fehr" en "fahr". Een oud-Duitsch woor. "Fe'ir. Schatz" bestaat nor met de beteekenis van "veer

29 juni 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCVIII.
(Zim gezins-leven voor ongeveer 100 jaren). Het mag zéér eigenaardig heeten, dat voor
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eene eeuw, ja zelfs nog heden in eenige dorpen v. Midden—Limburg, hoofdzakelijk, geen
huis geen familie of gezin, ja zelfs individueel niemand met den waren familienaam
genoemd werd. Men hoorde, alleen zoogenaamde bij— geen scheldnamen, die voornamelijk
hun ontstaan dankten aan de voornamen der voorouders. En in de meeste gevallen zijn
die benamingen aan het oude erf of de huizingen gebleven tot heden ten dage. Om b.v.
maar eens een greep te nemen uit eenige Midden-Limburgsche dorpen; bic Dfriekess»},
Riekesse (dtenk aan Hendrik}; bic Methiesse, (Mathijs}; bic Neer van de verver (de
vader van {Neer) Reinierr was blauwverver); bic Kempkes Bert (Hubert op het Kempke
(Kamp); bic Kattendrieken Ties (ïies — Mathijs van Driek (Hendrik), die vermoedelijk
veel katten in huis had;) bic Teunders Mie (Marie van Toontje); bic Merjanne— Neel
(Cornelia van Ma nanne — Marie) of een verkorten van Maria Johanna Vlaosterbert
(Hubert van eene pachthoeve aie "op Vlaoster" heen,; Kuke-Pier (Peter, dia hajadel
dreef in kippen en kuikens); Mieneke. .Des, Betten-Hannes; Peter-Janne-Merieë-Keupke
(»s. Kobusje van Peter Johannes Maria) enz. We hebben in vorige bijdragen ai
nagegaan, van welke soort en vormen kieedingstukken de Midden-Limburger in die tijden
gebruik maakte doch we vergaten te vermelden, dat de "Sjnieder" of de "schuer" (beide
namen voor kleermaker), soms met zijn knecht ook zijne klanten aan hun huis bezocht
tot het flikken'- of "stökkere ' van allerhande kieedingstukken tegen kost en eenig
dagloon van plus mienus 40 et. Confectie-huizen of andere gelegenheden, waar
afgewerkte kleedij kon gekocht worden, be den destijds nog niet. Ook de naaister
yerri (en ook nog) dergelijk werk. Men kan hieruit opmaken, dat destijds de toestand
Heel anders en het geld srhaarsch was. De boeren waren in die tijden volstrekt nog
geen kapi talisten. Die zegen kwam eerst veel later. —- De landbouwer produceerde
toen hoofdzakelijk voor eigen behoefte. Zoo kwam het dan ook. dat de boer vaak in
geldverlegenheid verkeerde en dan niet wist, hoe hij knecht en meid, daglooner, smid
en wagenmaker betalen moest. Heel dikwijls geschiedde zulks dan ook door middel van
natuurproducten; zooals met rogge, boekweit, tarwe enz. De smid en de rad- of
wagenmaker werkten op jaarrekening. In den loop des jaars echter bezorgden zij door
tusschenkomst van de molenkar een zak bij den boer, die gevuld werd met meel een
"gebèkdje" brood en mik, en ontvingen dan eenige dagen later het meel door dezelfde
moienkar terug, en werd dit dan in eigen bakoven tot brood verwerkt. Zoo ook ging het
met den tarwemeel-zak voor 't verschaften van tarwemeel vóór de kermis, alsmede van
"bookesmaij" (boek-weitmeel) voor het bakken van spekkoek. Aan 't einde des jaars of
in de eerste dagen van Januari weid dan effen rekening gemaakt, met dien verstande,
dat meestal het batig saldo nog niet door den boer werd uitbetaald, maar wederom op
de nieuwe jaarsrekening werd overgebracht. Zwart (= rogge") brood, zeifgebakken, en
aardappelen waren in die tijden de voornaamste levens middelen. Wittebrood (= tarwemeel-brood) werd in den loop des jaars weinig soms wel eene "mik", half om half
geheeten, of beter gezegd, een grijs brood gebakken. Met witte- en grijs-brood werd
echter spaarzaam omgesproögen, daar ze niet op de dage lijkschen disch verschenen.
Alleen als tot het gezin nog een oude grootvader of eene grootmoeder (op eenige
plaatsten "meun" of "meunje" genoemd) behoorden, maar dan ook geacht an geliefd
waren, kregen dezen 's namiddags bij de koffie eene snede wittebrood. Het is
duidelijk, dat daarom de boer ook niet Teel geld noodig had; de kleedingstoffen voor
't jrezui diende hij echter toch aan te koopen, terwijl voor de dagelijksche
behoeften, zooals zout en zeep, koffie en suiker, de huisvrouw moest zorgen. En deze
artikelen moest zij doorgaairs bc. strijden uit den verkoop van boter en eieren aan
den winkelier. Belasting had toen de boer weinig of niet te betalen, hoofdzakelijk
grondbelasting. De overige belastingen zijn eerst veel later ingevoerd. Ook gemeentebelasting kende men nog bijna niet, want wegen-aanlag en onderhoud werden door de
boeren zelf in natura, d.w.z. door zoogenaamde band- en spandiensten bekostigd De
honoraria voor een paar officieele beambten, aooals burgemeester, schoolmeester,
veldwachter en hier en daar een nachtwacht, waren natuurlijk zeer gering, en dat
waren toen toch de hoofduitgaven der gemeente. Gebrek aan knechten of dienstmeiden
was er toen ook al niet, want het aanbod was meer dan voldoeude, en er was bijna geen
enkel dorpsgezin, erf eene dochter of zoon waren ter plaatse of in de omgeving in
dienstbetrekking geweest. De looncn der dienstmeiden (maigd) waren plus minus 20
daalder (een daalder was f 1-80) per jaar, langs de Duitsche grenzen; meer in 't
midden der provincie bedroeg dat loon f 15 tot hoogstens 20 "stökke." (Een "stok" was
een munt. stuk van 5 francs) per jaar. Daarbij een daalder of een half "stok" als
"mèepenning" (= huur. penning). De "mêe-penning" diende terstond bij 't huren betaald
te worden. De meiden ontvingen daarbij op eenige plaatsen bovendien een paar
schoenen, en een of twee blauwe "sjolke"' (= voor senoten om te gebruiken bij 't
werk). Een kindermeisje verdiende doorgaans 12 daalder of 8 ;,,stökke". — De paardegeleider of de "pairsknecht" gewoonlijk wat meer, n.l. 30—32 daalder of 20—22 stukken
van vijf francs, en bij inhuren eveneens een daalder of een half stuk huurpenning. En
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hoe moesten destijds de dienstboden nog werken? Van den vroegen morgen tot den laten
avond. Zij waren geheel en al aan den wil dea "meisters" onderworpen, beter gezegd
nog een restantje van den slaaf. Vooral de boeren-dienst meid was een halve slavin.
Voor déze bestond nog geen uitgangsrecht. Had «ij lust om des Zondags, dw.z. om de
veertien dagen eens buiten de deur te gaan , hetzij om eene vriendin ter plaatse of
elders te bezoeken, het zij met haar vrijer een paar uurtjes te "gaon trèje" (=
rondwandelen), dan was daarvoor? een speciale vergunning van meester of meesteres
«00. dig, terwijl de sobere uren van wegblijven nog eerst aan een heele beraadslaging
onderworpen werden. Eene vacantie van twee dagen per jaar, en dat alleen bij
gelegenheid der kermis aan 't ouderlijke huis, diende vooraf bij 't inhuren bedongen
te worden, en anders kwam daarvan ook al niets terecht. Zelfs ging het recht van
opzicht of beter toezicht door den "meister" of "baas" hier en daar zóó ver, dat de
meesteres in eenige diensten niet eens toestond, dat de dienstmeid zich met haar
vrijer van 't huis verwijderde. In zulke gevallen moest de minnaar in 't boerenhuis
zijn lonkjes en woordjes ten beste geven in gezelschap van alle aanwezigen, en bij
heengaan mocht het meisje den "jong" of de "leefste" tot aan de buitenhuisdeur
vergezellen, ten einde daar nog een paar woordjes met elkaar te keuvelen, om daarna —
o, hartelooze tyrannie — met een eenvoudigen handdruk afscheid van elkaar te nemen
t0t.... Zondag, of "Zondaag acht daag". Zulke "deenste", "plaotse" of "stelle" waren
echter al spoedig onder de schare der minnenden bekend, beter berucht, en het gevolg
daarvan was dan ook, dat deze o€ die "bazin" ef "meisto res" niet best maigd kos
haaie", omdat bij haar "den deenst te strang" was. Een daelooner of een dorscher was
gemakkelijk te hebben voor den dagkost en "4 grossen of ein half frenkske" (= 25
cent) dagloon. En daarvoor moest ook hij werken van den vroegen morgen tot den laten
avond. (Wordt voortgezet.)
11 juli 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCIX.
In den f-^.t» cotrrespo»denties, die wij wederom lic vin il^i "óveronze etymoiole hlf
mbur3sche plaatsbenamingen, behoort .thrifven , onde™iJzer, die _ich in zijn Tandem h
WOn^ort' waarom w« het leeuwen. IlPi »r a afleidingen toepassen op de vele fieij.ere
dorpen, gehuchten en miurien, en waar|llr" llr "i ook niet de grootere p aatsen van
Limjnirg eens onder handen nemen. tin ;1' ?aarne we onzen collega's steeds ter wille
_n?h nf?6 Vraag of beter> d"ze kei"e aanmerking teen ZXgen'otiveerd. De Heer H zal
Joch wel iVfViH i ng noodig hebben vooreerst over de l' ',""; der namen Maastricht,
Roermond, Venlo als steden. Ten tweede zijn Je meeste vlekken triji-L"?™6" der groote
dompen eveneens al ge- Sei'Jk Pnoeg te achterhalen, zooals: Venray, r?f]fo ï"-n'
Heerlen, Valkenburg, Beek, Kerkfeij vMo * Qe moest afgelegen, en de kleine
't\tnD^nt>gubljna onbekende, buurtschappen zijn tornar *r_het volk eens gaarne wat
verneemt. ","";; omdat die buurten of gehuchten zelden dat ™ i Bproken worden .En
het komt ons voor iZ Wnij 6 '"Woncrs daarvan hiermede een genoe- Een zullen doen. ler
zake dus: O.m'KaSUhgSCue buurten eaan uit op "ert" bij Heeriplhl-^ll Hunsel, Katert
bij Heel, Komert 'Levstert h nde> Homi"ert bij Schinnen en Nuth, Wittern d 3 ,Rogel'
Millert bij Weert, Plepert bij |schaandertCh«r«bÜ Bocholz- Roefferd bij Baarloo, Dp
hit 1J Scnarn, Sondert bij Venlo enz. over h 1 ame etvmoloog Förstem o geeft niets
kP" htl,n _uSang- Toen ons echter uit oude stuk vdSL™ ' dat het NBr- Helvert of
Heivoord in .^uwgere eeuwen geschreven werd Heiv-ort, Heiv. bastPr Helv oirt, en
eveneens Sundert eene veren hpi KgJs van Sund-oirt, ten Zuiden van Breda, die wi k:*d
is, dat in de oude Frankische taal, , het z'-risporen hier te lande heeft
achtergelaten, aan * ƒ" »Sund" heette, toen begonnen we er noenvfo de,nk6n> dat dit
"ert", achter boven ge teeken- Plaatsnamen hoogstwaarschijnlijk de bedus rvi'S fal
hebben van "Ort, oirt, oert, oort," ' rice oW _- 0f streek- Hoewel de geleerde
histo'• «n Grath Kast*rt en Katert (respect bij Tungelroy ' van hi i i m) anders
denken, en Kastert afleiden tert n" , Latijnscne Gastrum en Castricum, en KabetePir P
in het Mhd- Ketzer, dat hetzelfde zou verwan?ein S het Ndl' Ketter en &eacht wordt
rirht_« , lijn met de plaatsen, waar Ketterge- Oel V aats vonden. Aaldn frK- men een
'>Donk" bij Ottersurn, een Donk 1 r^ idem- Gasdonk bij Sevenum, een doorli Donck bij
Roermond, Kessel, Meyel etc.; bedoeld8 Wordt in den volksmond daarmede
zintrpn
,eene hoogte, en de daarop liggende hui- I deleeuw KgCl> oan denze]fden naam- In het
Mid 't Fnn i Lat'Jnsch is ook dongio donjo, en in wa^htt "donjon" een slottoren,
vestingtoren,; van e ln'.en ook al een paviljoer.tje op het dak Hja en huis, of
kleine toren op een grooteren. meest i ou<^e roofridderkasteelen waren ook de ri ?P
eene hoogte gebouwd en daarvan was hon^Hon]on" het hoogste deel, althans lag in het
uoB*te gedeelte. halen n"ruit meenen eenigen "Donk" te moeten cum a ons evenwel
laatst een "Etymologiden van Franciscus Junius in hanen Hi ' moeten wiJ daarin lezen,
dat "donjon" leid'w feon" uit »dunge" l" mest) moest af gede bet L.en'.en' en daaruit
.-donk" was ontstaan met gens _j? van .>gemeste landen," en dienvol"donk" Vette>
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wel,ge akkers met den naam van " Toch aoesten worden bestempeld. van ?* 'rieent van
Heurn in zijn "Beschrijving "donk>> le dl., dat men door staan G iage, ingedijkte
landerijen moet verligge e een, laat dus "Donk" hoog de ander laag gehucht de eorste
opvatting pieTt o.m.a bet _j;Ch .-Donk" bij Brandwijk, waarvan de grond
lig"endeimerke,iJk nderscheidt van al het omoPpervie i and' en een zandige heuvel is
van 8 H.A op (jen a^ e> le midden van veengronden, alwaar klooste UVel in 1439 een
Cistercienser nonnenook in Iar'a ter Donk" werd gesticht, terwijl door het Vele
ongelukkigen wier lage gronden een topviWaiter werden overstelpt, op dien "donk" Voor
" tsoord zochten.- Bonkbrc-eir tweede opvatting spreken de buurten bant en het moeras
Donkoen in Noord-BraZoo Willpn ring (en) vJ- We 00k even Beringen bij Helden, Hea n eene Schinveld,
Pan(n)ingen bij He den enz gang i" Vergelijking onderwerpen, d.wz hun uit- R _> •
gen". dig een>rSt^Iriann 'd Hering en Heringen eenvou"harja" eiding van hef, OudGerm'aansche welken tmet de beteekeni» van heir of leger, en *Herkènraam hij ook nog
meent ter"g te vinden in de vel6ll W^ echter eene opsomming maken van gen oe
gegevens, ons omtrent deze uitgang innaede a1 ut' uoö(J" ge_>__ueu, dan zouven dan We
v>,!. rdaad vele bladzijden te vullen zijn. a v,.,1(len aan; Weid_ln^' inSe" oudtijds
beteekenende: algemeene nu'egngg' inge"=(op 't einde van plaatsnamen) Plaats 6ene
engte dan weer eene doorwaadbare of aaf!.eer"' t.ang" ,eng"=(vlakte aan de zeè Wacht
Vloed') aan , ingr',,ee" bekend Duitsch geleerde, hecht hij oök d de beteekenis
van ..terra," waaraan land van i*1"3111 van Lotharingen izooveel als het hij er no
Lothanius) toeschrijft. Tegelijk knoopt en neemtg aan vast don zin van
"nakomelingen," de Thürir*18 voorbeeld Thüringen, zijnde (d.w.z. hancei-c . gerB)
zooveel als nakomelingen of aan- Ten a" Tnorlijk moetpUUe meCnt Hoeuf' het volgende:
"mogeoP • 'ijffpT^.0015 nog sornrn'ge namen van plaatsen gean"" _L • Ultgaand3, tot
i,et Oud-Saksisch "in,eide'n dn lngaan terugebracht worden. Eenige,i bruikeiükarVan
af het oudlijds in het Noorden gevan komt "!nn-" .inne"=eene herberg, waarke "s van c
woord "innung" met de betee- Voorhfp, ?ieteit' Vü,een ging. uvereenkomst, enz toeene
hPio_i • t,ctuer dit "inn" eene meer alge eene p "; ekcnis gehad. Het heeft toen
eenvoudig aaneeduid!' naar WCike men zich van elders begaf Bten. WeJt61" de
verschiUende etymologische vondlez r iets i ons nu misschien ?en belangstellend Vonh
of nao vertellen over den oorspronke.ijken pen? On Pp^f™ van "* gehucht "Ing-ber" bij
üuJe3« Wil de It Vraag van ons van een kermis kred'w-z. meaaromtrent een ontkennend
antwoord. BerS en mho^endc' dat Ir)gber 00k heette Ing- In een; meer wist men niet.
Üat we oZTeJ VOrige deelden wij mede, d"n uitgano. nog,,niet geheel uitgepraat zijn
over Moorsei Oen4_T c,,"Scle" e"z' in Hunsel, Morsel uensel. Selen of Zelen, alle in
Limburg ft 4"111» iS' dat "Sel" en '.Sele" >aatsnamen r ft_ Va" "ZaaJ" in de diverse
6der-en In vephn" ,daarvoor hestaan ook goede TotCrdt «H? m? 1 oude Van ..Sel!
en.."SeJK wel eens voor het stamwoord .*'uSel" voor (Ki'ia->n heeft ook een «hap.;
"Sezel en "selschap" voor gezel. En daai'om wordt wel eens verondersteld, dat
"geseil" oorspronkelijk een huisgenoot beteekende oi een piaatsgénoot en werd sel,
sal, een huis of een verblijf. Wat dus feitelijk niet zoo veel verschilt met de
beteekenls van "zaal." Maar nu koijU Hoelft nog mei een andere opvatting voor den
dag. Deze geieerde nog een uitgang "seie" te vinven als In Uollenseeie, in V.aan.
deren, een beroemde maikt van stieren, Ledersee, een markt voor leder, Oensel in
Gelderland (ook Limburg heeft een Oensel bij Schimmert) waar hij een markt vermoedt
van "oenen", (voigens 11. "lammeren.") Hier zou seie, secl en sel iuit selen en
sellen "verkoopen" beteekenen. En dan verqu.ijm nij uaaijuuijc "senen m Neuer-baksen,
"to sell" in Enge and met dezelfde beteekenis Ten slotte willen we nog memoreeren den
uit gang "ake" in Beutenaken, S.enaken, Pesaken, tStenaken Lanaken, alle in Limburg
gelegen. De uitgangen ac, ak, aken beteekenen alle water oi v.oed, dat oorspronkelijk
een Keltische stam is. Ifot Inde-germaansch en het Oud-Duitsch "acha" en aha"
beteekenen ook "water" (vergel. Aken) Waarmede deze uitgang voldoende v, rklaard is.
De plaats Hoevelaken, (Gd.) (waarover de voornoemde onderwijzer ons schreef) heeft
weliswaai niets met den uitgang "Aken" te maken, maar draagt toch ook het begrip
"water" in zich, wijl de benaming ontleed moet worden in "Hoeve" en "laken" welke
laatste uitgang ontstond uit laak;ak, dat eveneens "water beteekent. Vergelijk hier
mede "Laken" bij liruspel en de .Ettensche Laak bij Breda; den Romeinschen uitgang
"acum" in Blariacum (Blerick) Mederiacum (Merurn of Mei 'k) enz. en den Franseben
nitarong "ac" in Ber jerac, Clerac, Florensac enz. Men vraagt ons naar Bies, Biesen,
Biesland, Jiesstraat Biest, Bisselt, Bissen, Bisterveld, Biswei. Doch hierover in een
volgend artikel.
18 juli 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCX.
?ICn Zoo al Zegt van: »haar' haion. bage, I wn i,.7, ni UJlie Limburgsche
i>uurischappeul lade v. " een »*»*»" im Oirsucek ofH__ige_- Irat/am ™r "Haag(s)" in
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Noordfrinuial-o,? ?*dorsj LLU Hiheshagen bij Wittem, #eenea éo,, •!?pUabeck' een aij
IVinthae-.-n
Nleuwenhagen bij Waubach; een laatst £•..\ J L Bi ee}i Wolfhaag bij
lere '11 . i«rl?a«en ot H_g_n bij Eis.oo. Eu mee. I De b<> Uur' in onze Provincie, lw'z z,i !Jtü',"S Van »haec" is nog al uitgebreid, [treek m h Vail cci' lmls tot een
gcheele land rvan'ppr, algemeen genomen is de beteekenis lok nn. f omüclQde, omturnde
plaats, wat wij iKieinp r,'0? n terugvinden in hofsteden als leoorsnroni groote Hfi«"
tL ïnorn- Maar door Pc men beteke beteekenis van 't woord, noem. Imhehm "* * o,ok wei
eens oen niet omtuind of Daamnd«« -88*1 laad eene »haS6-" *eele ian.Kt .' aat men er
toekwam, eene gelieerde ) reet zoo te doopen. In deze beteekenis •chijter h. geleerde
Duitsche oudheidkundige #oeten or.vo**Woord »chaine" voor "hagen", te IVido 0f vm u"
U 1 SOio-chagine; Böd(e)-chagine; I UudtüH !glllc der Sansche weiten. Pchreven v'orK
dan ookdc ch- vaak voor h gefude betêek ft "naaS" no8 wel eene andere {'«dat in
neills. en wei die v<_n gerechtsplaats, perge] h_rtToU(lste o'l omheinde of omtuinde
Ping bèdi fi* lab- »tc,en" (tuin) dat ook omheinen va.n • Veldcu of hergen veedal tot
het hou Plechten 'ngon werden afgzjnderd, of tot. het Bijn ftv-nn- Van CGn of ander
vermeend recht. Er peerlen «'ogen dle den raam "Streythagen" bij fee" ja v ' dc'2c
primitieve beteekenis van ha Het hceten ,nd hrengeri. Wei eigenaardig ma? _ , dat
onze. woorden heg" en "haag", f" (dus lei f i-.. ils beteokenen de omheining zelf,
ei of om i ljk de oorspronkelijke "haag" omhaj,;. fleggen. f'Xki-etviInn.einürst
ufir* eeri "Hal-den-dijk". Een penen iVn gle verhaalt. dat in ouden tijd bij iliJk
werd-rn0 waterstand der Maas, daar een etten verd ?eworPen. teneinde het water te be
Qenschen et laild binnen te stroomen. De laairid hohhUden daarom de geheele buurt gerpwerpin£r' -on naar den dienst. van deze dampen w,!/IJude in de dialectische taal
dier stre- Fe etymo-ö n"dijk" (= houdt den diJk- Maar de[Ha.l. Qren a-.B}^ is eene
dwaling. De afleiding van *>«alde" mcot gezocht worden óf !n het Ohd rf"et
wr,^r^afilans'end' schuinlijnig of gebogen, te. dls de oude vorm "helde "helle"
d.i. .r.heinyi oold "ham" vergeleken met "hem" en -ïïeisba'hvo"rkomende in Haambroek,
Ham, Ham ir' '-ijnliu-,.!"ulnrhof' Hanlschc brug enz. alfe fijkel Won B'elcSen>
meenen we reeds met een fcieruit g behandeld te hebben, voldoende om ïe sporenG
,beteekenis der genoemde buurten op Fver de ai- ,• e' zoud«n wo nog iets willen
zeggen p;"n 'e*ldmg v;'n "haar, hare, haren, welken feij" t J o;hi.a. moeten vinden
in de buurt "Ha- Kimmen en Voerendna!. eeri Hebr "oc'lll* 'iet woord in zijn
"Antiquiteiten" lir>s hon'/' u'Vs!! woord beteekenende een eenigszo«der . ?or &el*gen
land, dan het omliggende, n berg te zijn. Maar de verdiendsche letterkundige en
oudheidge, tlorr. '"noSieter beweert, dat het is eene dro»bar" r" streek iands
Förstemann meent er een dokkeu ICt (i "'s van "kanlP" in te ont- ?:illB'Gn' ro,oaal
hij ze onder de heel oude bena"areij m"*"1 0.m.; Harage, Hara-hush en ook üere gQ :'
teekenis van: heijige plaats. AntJ'i Che 8h 7? houden 't eveneens voor het Go s ö-an
j' ar". dat volgens hen vermaagscha.pt 2u'ks 'et W'ailische "Caarreg," en verklaren
1,1 ah'derp , l de WaUi^he C, die voor X geldt, Kut' »haT '^'en mecinia!en in H
verandert. Doen oud-Ünif ,' ook "iet in verband staan met een ;, ' >.Hor," dat
hetze.'fde is als "slijk"? (ï"a_.tsem | ml Noorden meerdere "Haren" ""Paarnp eot- die
crfa laag gelegen zij_n? nrien v-Zouden wij ton deze het oordeel in- Wa* .an meer
bevoegde etymologen. Echen -i.eil «aam Haeren of Haaren betreft wen- fl«rjjvenJ fhier
even «icicij"g te maken van een e«, over d Heeren Dolmans, Notaria te Heer- D .ujt oe
p,aats Borgharen. Waar ook de heer der eeuvj c!lrüu'eken aanhaalt, dat in den loop
zigir,g 0e« de sterkte- of burchtnaam eene wij- P'dum heeft, en van Hariburgum, (Opde
syi]a^ül'hurg) en Harbourg is overgegaan tot is wei ,e"VerP'aatsing Burg- of
Borghare^, daar '^eien v deijjk' dat wiJ dit Hnr of Haren «iet «eteeko .erSe ijken,
oi beier gelijk stellen met de D- is blut Van 'l bovengenoemde haren". De heer ?oeden
, .e«s zijn mededeelingen, iemand, die een' , Qa«ken JrV* heeft op historische
gegevens, en: a!leeri> _yi hem voor zijn interessanten brief niet , J>onderJti hout|
en ons gaarne voor vele corresit En es van dien aard aanbevolen. ' ,'^esh-T* verder
te zegen over het Ilille(s) vóór: s«st, d^en bij Wittem? Förstennan zegt be- de naam
ontstond uit het oude Ger- I Kruidt w Idc of Hild' dat »striJd" of .karap" n> «_an
durven deze opvatting niet weerspre ïoals hen, ,toen «eteekende in de oude taal "hij"
ook de r ' lm«tors het A. Saks. "hül" hebben" ?laatsen -ngeische" hehoudon. En een
menigte Iaar 01. I.n Engeland heetcn naar dien naam. k'ord«ri(lo i d' ho(i lanfcrer
hoe minder bergachtig hoewe] . eIL er weliswaar zóó veei niet meer. fen en toch noo
a,uJd cetl viertal Hil's hebeSers Glee sameustellingen ermee, zooals: Hilstro!';en
vg' Hldegom, Hi le»luis enz. In de om- OVer de !a? breaa noemt men de hoogten, op of
natuUriju/ s basende, hetzij natuurlijke of on- I i?e Nedort nog steeds ..hillen'! en
"hiliekens" ' och hop •aks- hehben daarvoor ook "hullen" ' , nJrnt deze opvatting
weer met de lage £G Poldow , z-"HoJl- gemeente Poortugaal; met erS; ihpt ,' en bij
V,erkendam en Geertruiden ' tnet r,.üe Hl]le-polder in Z.-HoU .bij Charloos i
v^'hijkt ' arjdere laag gelegen landen? Ook v.lk zie h , e!r v,ior de zoov*elste
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maal, dag het
h eof-' W,!_. ca !ao^ der liJden niet consequent 1 ' wborri^ IJi deze
laatste benamingen ijeeft J \lü> w"a de, heteekenis van aangespoeld voor' _ksetvl^ebben deze tegenstrijdigheid' in de , erht gle al eens moer bewezen. I6ri slotte
u d,e.n oorspro"g van het woord "hiH" ne samonf e, V-zoo houde" sommigen het voor
IGlk Crd ,! klfog ,Van "hevGl" "heuvel- in r? zi« hPff l f"loliJk heter de afleiding
van oChers ml; , u bewaard hebben dan de Duit_ G« hier ïmi\ "hügel." Wel komt in
Neder? .atsen in nf-,da?r voor -hövel," en op eenige hel") Zou U,ltschlaild ..hübelV
(vergl. ons "hobnooS of hProok. KoorXoor de laatste opvatting van ÏSen*eet d?
t$ntls.nlel Voel t 0 zeSSen zfjn, als lr,ator Ceffv.dlgfiUerde Loescherus in zijn
,Litei,ltisch atloie» het J?"1 "H 1" uit het oudste f-,no "h" l dt,' en dat dus de
voorvoeging van J^ o«s do^'_ia!eron datum is? Deze oorsprong Ten RW* moe.l
aanneembare. a |rfaf" «ij lv. e", fn.ander over het "lei" in Lei- rUard"^."oekhuizcnvoort in "Leijcnbroek" bij J^elfc""1 m-a- plaatsnamen. En dit wel
naaj"ehlo. vi/n ,:•" 6en schrijven' des Heeren B. te d!.?- minlnl'W&i 7at htijverig
eraan te beginat hü van _v.daaf de Heer B- da«"« aanhaalt, an meer dan één professor
d« afleiding van dit "lei" heeft gevraagd, zonder resultaat, maar, dat hij ervan
overtuigd is, wij 't wèl zullen weten.Zonder ook maar in 't minste den naam van
betweber te willen dragen, zullen we ons eraan wagen zonder meer. Wij geven onze
meening gaarne voor beter, en zal gezonde critiek daarover ons aangenaam zijn. Om te
beginnen, moeten wij echter, althans wat den naam Leigraaf betreft, eenigszins
twijfelen aan den ernst der vraag des heeren B. of beter gezegd, vermoeden wij. dat
hij . . _«•_...* dezen of genen professor in 't ootje genomen is. Ten tweede Sijn er
üiverse stroompje « tjes, die den naam Lei, Leij, Leije dragen. Nederzettingen aan
dien kant dragen al licht eene daarmede samengestelde benaming. Maar hiermede is
natuurlijk nog niet het le"i of "leije" afzonderlijk behandeld voor wat betreft zijne
etymologie.
Doch daarover de volgende maal.
25 juli 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXI.
Uit 't voorgevoegde "bis", "bies" enz-, waarovei I den wij f6n 011zer vorige
bijdragen hadden, vinin de i at Limbur« betreft) in: "Bies", buurt • de genm nfente
Schimmert; Biesen", buurt in Oud-VrrTu Geleen; "Biesland * in de gemeente meentp ti
-oVen; "^iesstraat", buurt in de ge' Weert- wJ?!tnuysen; "Biest" in de gemeente
.Bissp!t'"!:-Sterveld" in de gemeente Ottersurn; wei" k« r-J Mook; "Bissen" bij
Mechelen; "Bis- Grubbenvorst. deze 7^l f op de «"spraak van mr. Hoeufft, die
iaar'Mn ,nen vergelijkt met den naar "Biesederlands Kvlaanderen, die, evenals het
Zuid-Nevoudie 7 > notelaar" (= noteboom) enz. eenbrenger -k 616614611611' «etendrager, noten-voortstreek .mets anders »s dan eene on '\tbare Deteek'enwaar niets dan
' biezen grcei< 1 ou de ' heel »«, van alle bovenstaande plaat.. ..men al « Rauw
verklaard zijn. de ouf^kt men de gesteldheid van den grond in ng Van eelllSe
plaatsen, o.a. te beleen, ODvattinVen' Hevthuizen, dan valt er voor de h s van Hocum
wel wat te zeegen. Doch etymoln Bisterveld, e.m.a. zitten ue geleerde •nis" in 6n
Wat verleSen- Er zijn er zelfs, die dit ift bisd overeenstemming brengen met het
"bis" < * on7iom* ,en bisscnop, gevormd uit episcopos er erl' En ook de bekwame
Förstermann een hi + \ niet uit te redden, en zoekt naar Venrioprti Llastum,'
bieston, welke stammen hij te verki m Blsterveld, zonder den oorsprong lijkt hv
len'Ien' Weer op een andere plaats verge: I== bic \ £ namen met een bise", het Mndl.
bês* denken rwiJi hij ook ten overvloede nog wil n.i t 0 aau een andere beteekenis
van "bise". Plein i™^?' z.ijnde eene marktplaats of een groot ook hü midden van dorp,
omdat daar eertijds ting m Kerecht werd gehouden. En deze opvatlar.il r?ent mJ te
moeten toepassen op Bies, Bies- Liest e.a.. nebben?3,1 hier lle •'viste verklaring
dus gegeven gen Sh ♦ waarheid is, dat eenige aardrijkskundigeschen voornelnen hebben
opgevat een nieuwe daarin van Limburg samen te stellen en rijke n) vooral Voof de
topografie eene belangte,^ maats zal worden ingeruimd, dan hopen we aan' at al deze
moeilijke en vervormde syllaben word<een grondig onderzoek zullen onderworpen uior.
en' Anders staan we weer voor een onvolkomen werij *elanda^er in den laatsten tijd
vele Limburgers naam iZ'Jn aan stellen in de beteekenis van den briev lner
geboorteplaats, bewijzen de talrijke ontv Q' Qie wi^ no^ geregeld over dit onderwerp
is |an£en> zoodat het voor iedereen te begrijpen nèla l on!angs een kennis tegenover
ons deze [jr 'belangstelling op echt Limburgsche wijze uit-' Niett e met: "zie make
ucn get te doon meneer!" ^ min vinden wij dat heel prettig, ten nu ook wear te
denken van de oude buurde wn punten in Limburg: Waerenberg, Weerd, Gerrneerd' Weert.
de Waart enz. Er xstaan Oudnenr laansche stammen o.a. Var, Varin, beteekeook
waarborgen of weren. (Een "vertha"=dus Waard-) Deze oude stam var — waar neeft hos t
beteekenis van beschutting, wat wij ook Het •erugvinden in ons Nederl. "waarborg",
e.a. Jüi *? dus zeer waarschijnlijk, dat deze stam Een 'n het bedendaagsche ..waard",
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"weerd". Een ?ud"boogdwoord (daarvoor is warid, werid. Uien Augs. "warod" is een
eiland tusschen de arra eener rivier, of ook al eene plek in een moeöjq gelegen,
zoodat wij hier onwillekeurig ook vann denken aan Stevens-wcerd, en de ligging üem
ave. bovenvermelde buurten in vergelijking nofifit' zal l den 'ezer duidelijk zijn,
waar hij tece'-i s brengen de Weerd, Waart, Weert, en "doe k het Limburgsche punt
Vaerbeuker bij nsbroek. (Vaere, vaer, waar, waard, weerd) v^i'kl'mnaeij, zoo verteiue
men ons, met eene da» /iUar alieiding er bij ligt eene buurt Raains bla *" al nu
moest de lezer eens weten, hoeveel QitU2lJÜeij door geieerdun al geschreven zijn over
[^ j.l,faani ' in Kaamsdaal, i^imburgl, itaam in "r' ' ••'; -ttaamberg en
Kaamduijk .id-) (Hetzelfde t^luam yeruioeüeij wy in Hametje of Rammetje, N u.^
lVlooJiJ- Verder: HaamsKrug, Kaamsberg Hi ')' Ramele (Overijs.); i\amsbeek (Gela.)
dit lerovervaltaijeel wat te zeggen, vooral omdat fthamraam' wiJzen kan op een
persoonsnaam dat o.' 'ttamo luit den tijd der Franken., én omjro ro ••faam" de
eigenschap, ue hoedanigheid van Da. eiK vlakte ka" aangeven. axoupl >»raam" oi "ram"
als pefsoons-naamsteiji Zeer gued te herkennen is, en het in samen- men Uaeil
daarmede altijd voeling houdt met narren Vau.dingeij, die in hetrokkmg staan tot het
Uen CUeliJk verblijf, en wij dit motiei niet kun p_a ontdekken in een der Limburgsche
ol andere oi,vQ^' 0I buurt-namen, zoo kunnen wij van deze • De S afstaPPen.
boScn^eiuge plaatsnaam, en wel een voormalig kUlua in Limburg, die wij bij dit
persoons-motiel beni e\L Ollderbrengen, is Kavensbosch bij Houtoudijp^aar '* gelegen
heeit, zijn ten eerste veel toricl n oPgedoiven, ten tweede zijn eenige hisaom oVan
meeuing, dat daar het Coriovallum der be e" moet gelegen hebben. men enige ais
zoodanig in Noord-Brabant noe- VoiKt W_A Kavenstein. Deze opvatting klinkt als
Q.e__ ,Algemeeu wordt do^r geleerden aangenohet kp^at de persoonsnaam Ramo ontstaan
is uit (Corv,, fndü dier der grijze oudheid, de "hraban' naar,, '• dUs de vogel dc

raaf". De tijd trok dien *e-o viSamen tot ..hramn" en hrann", daar wij m ova h.
gezien hebben, dat de b. gemakkelijk tot nog «n r|lUg' im- ia '* N-"L- dialect,
waarin men hem ""u hoort ..ich hem gehoord" voor "ik heb £* gehoord." personlaats
Kavenstein zal dus wellicht uit den »Stem' aam Hraban zijn ontstaan, b.v. het Woo,uj
(" kasteel; eenmaal door Hraban be Hraban ?f misschien ook uit den dierennaam nog *n
u raafJ- ook in Duitschland vindt meo Nu dl f OUfJ ..Rabenstein". Er u twecda
beteekenis van "raam". over n^o een etymoloog Jellinghaus, die v»el dat (j"Urts»amen"
geschreven heeft. Deze meent diend tv.oge|naam Hraban rechtstreeks heeft gemin en
Jl6' samenstellen van vele plaatsbenaünderer den laatste echter meest alle een
kijzonuprw hebben of van locale toestanden, of 6*1611 in verband met ligging, zoowel
toaang«W vals natuurlijk, of met historische naus genheden, zoo is die opvatting van
Jelling Saf al t^ ?rooten twijfel onderhevig. Het volk jen naam ' '8 en gemakkelijk
in de eerste tijden Ze best aan ziJne omgeving, en meestal bleef «ccl Ol,hplan• al
gaf men die benaming dan ook *oorvan "^ van wat later met de plaats kon ?.en zwijn "
Hel kort verld.jf van een dier, b.v. lk aan!/ 6en hert- een raf kan o.i. toch
bezwaarh P ot imorkt worden als eene blijvende eigen<ler kan ,-^danïgheid eener
nederzetting. Het rtn e»rtlch evengoed straks elders gaan ophou ae. «an is de
beteekenis zonder eenige waai Ander"n •raam- "; ook Duitsche etymologen, brengen het
"rarnseno "hramis" in verband met een woord k •ook" (*a'h- at een P'antennaam is,
n.l. ons fesc>iadu*J,nun'. dat menisrvuldig in bosschen. op m g'-oeiV t\ grazige
plaatsen en aan slootkan-1 aanhn^ aar ook die opvatting kunnen wij vangen voor
Raamsdaal; vond men het kruid alleen in die omgeving, dan viel er nog wat voor te
zeggen. Het Keltische Khom\' dat hoogte beteekent kan volgens eeniee pbilo'ogen en
linguisten, hiei mede niet vergeleken worden. Weshalve wij de afleiding en ds
beteekenis van raam" in diverse plaatsbenamingen in de volgen de bijdrage naar
eigen'inzicht willen verklaren
1 augustus 1925 LIMBURGSGHE VOLKSKUNDE. CCXII.
«e zoude.i het ook nog even hebb* n over Ltyen '^ . _jiOCj^. . Bij Kiüaan is "leye"
zooveei ais "leide", lat ll| gewoon p:at Duitsch "leiding" beteekent. Dat ..leide" is
in >t Ags. "lada", bijna als "lede" ait spreken. Het "lede" is 't saamgetrokken "lee"
"U(l- en plat-Dudtsch lehe, liaha, luha, leiga. !:i le beteekenis komt, zoowel het
Middel-ceuwscn- £a .nsche ,laija" als het oud-Fransch "laie" oor, volgens Kramers en
Bonte "smalle weg ir. en bosch gehouwen". Als verouderd woord, zoo dezen, is 't ook
"bosch" of een gedeelte aarvan, en noemen als voorbeeld "Saint-Gerniain-en-Laye". In
een oud Fransch woordelijk van Roquefort vinden wij: "petite route 0n pratique dans
vn bois pour forme une al- I tou Pour arpenter". Het Gotische lida" is hetzelfde als
het Oud*n Fransch-Duitsch lidon, lidau, leitan, en als iet j»Ks- üthan., ons oude
(Mnd.) "lijden", dat volon. en de beteekenis had van het Fransche "passeJi
(voorbijgaan). u<ik Kiliaan spreekt in dit verband van een l£ansitus", alsook van een
via". 'Joch wij zullen nog meer geleerden hierover *an 't woord laten. Nemen we de
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"Antiquitat-;s Jjelgicae" van den bekenden beoefenaar der Zu.J- Geschiedenis Jan
Baptist Gramaije "e'-e laat het bewuste woord, in benamingen van P'aatsen, afkomen
van "leggen" of "leiden", (due  en wel in de neteekenis van coloniam duce[e (bl.
610). Maar lede, lee, leide, leije, schijnt ook een i'aam te zijn, die aan vele
watertjes gegeven we d ijl Noord-Brabant zijn er verschillende "Leije". in Vlaanderen
en Rijnland vindt men de "amen. De Fransche "Lio" is hetze'fde als ons ..Leye".
Anderen noemen dat riviertje "Lede" laarzen Latünsche naam ..Ledius". Zelfs Ip "^f2*'
in Fr. is ons lede en leye. We zullen dus op vrij goede gronden kunnsn
teronderstelien, dat het lede en leye de oude betekenis van (doorloopend) "water"
heeft behau<jen. Vergelijk hierbij nog het As. lea, leah, leeg II het Bret. leh,
leach, lech. 'örstermann noemt-,,lein"=aan boord van 'en. water en brengt hiermede in
verband het dorp urn (Linne). ten slotte vindt men in de Theuthonista "lijen" Joor
"wanderen", loopen, reizen, hetwelk niets wders is dan eene samentrekking van het
Mnd. '«ijlden" (doorgaan, voorbijgaan, enz.) Thans een en ander over "raam" in
plaatsnamen Een zeer vooraanstaand Duitsch geleerde Mji'er schreef diverse deelen
over "Ortsnamen". In !j tweede deel, bl. 61, vinden wij een "rom", •f . naar hij
beweert, in de Nederrijnsche rivier"jarnen overal met een laag gelegen terrein, met
ochtige en natte plaatsen In verband staat, of lflfit slijkerige, moerassige streken.
Wanneer wij nu de in de vorige bijdragen opgedoemde plaatsen vergelijken met den aard
van aen omgevenden grond, met de ligging, en ook Iïlet den vorm der locale terreinen,
dan valt het oP. dat een plaats of buurt, samengesteld met iet Toord "raam" bijna
overal het begrip van vo;h-"Rheid, natheid insluit, en ook vaak veel la^er Selegen is
.-fan andere plaatsen, hier aan eenp *"e . daar bij polders, elders in 't centrum van
O.i. moet dus "raam" blijkbaar de primitieve ;s hebben van lar. land Ir •
P' .
lage vochtige, nattige plaats, veen, mne» . etc. is, naar men mij medede_, ook het
tfeval j*16* Raamsdaal tusschen Klimmen en Oud-Val- Kenbnrg, eveneens met de buurt
Ram(m)etje in INoord-Limburg.
Voegen wij nu hier nog bij, dat eene beek in Brabant "Raam" heet, en eene andere
"Lage Raam"; dat Raams-donk in N.-Br. dej s ?oor laag veen is gevormd; dat
Ram(m)eland een 'a?e polder is in Zuid-Holland; Ram(m)elwaard een dito in Gelderland;
dat de Raamsche Wijk in Groningen uit veenachtige grond bestaat; dat rj^arnst een
wijk is in Overijssel, gevormd uit &1-•"vischen of aangespoelde grond; enz., enz.,
dan Reenen wij niet te boud te zijn met te beweren, dat onze opvatting redenen van
bestaan heeft Men wil voornoemden stam zelfs zoeken in de " en Rome en Romeinen. Nog
moet eene beurt hebben een woordje, dat ®eds lang tusschen de vragen over
etymologie .t is de stam "bil". We hebben in onze pro, h . ie een "Bil(d)" bij
Stevensweert; een Bil-len- vlülzen tusschen Gulpen en Slenaken. Een uiterige
verklaring of afleiding kunnen wij bij de j^sche etymologen niet vinden We zullen dus
et woord wederom aan eene vergelijking met de £f?'ng enz., moeten onderwerpen, k
en daarna zijn we tot het besluit gekomen, re veronderstellen, dat bil' in plaats- en
rivier nadien en de beteekenis van verdeeling of grensschij. r' . moet hebben. Met
deze opvatting stemt overigens wel overeen, dat Fftrstermann ons leert. er een OudNoorsch "bila" is, dat wil zeggen "zich in tweeën verdeelen". Deze beteekenis ligt
o.i. ook opgesloten in ons Nederlandsch woord "bijl", een werktuig om te rj .. dus te
verdeelen, te scheiden. Ook nog in stpltschland zijn er streken waar een "biel" een
j5n is, die boven het land uitsteekt. _ar wij echter de twee bovengenoemde buur 'n
Limburg nooit bezocht hebbeu, zou 't mr bc] .naam zijn te vernemen van een of andere
belangstellende, of onze opvatting van dit "bi" g door een aanwijzig in die buurten
is op te ioren. We hebben al eens meer aangehaald, dat Wi]]ook het "bel" in Belfeld
onder deze afleiding ca thuis Drengen. on^ at "maai" is Ln Maalbroek werd reeds door
oi.isciueveu in vorige bijdragen. Be, wiJst men ons nt>B oP een "Maalhoek" bi» .n 'en
teS&liJk oP een "Maerland" bij Eijs _i\op een "Meeiberg" in Noord-Brabaut, n 1 _
rtieiüetsio in Limburg, op een Mellenberg iv |/d-Brabant <Wet ..maal" in Maalhoek is
eveneens niet u.n , .pi te Ve'klaren, ais zijnde het oude mahal, mat ' Jja,
beteekenen: veigader- en gerechtsplaat* Qo^41 die vergaderingen bij onze voorouders
ron- Cen of 1"611 grooten boom werden ge "ijke n' kuiuien we thans nog zien aan de
ial e^ Plaatsbeijamingen, samengesteld uit "maal or t* "ter" (dat ..hoorn."
beteekent), 'of een e _ e ünde. Daar vandaan dat men tegen vó<jr• g noS. cok in
Limburg op vele plaatser öae" de kerk, het raadhuis of midden in het dor} St -ï op
een P^1111!6 heel oude ooomen hejfi -nl • maal" en "ter", hetzij vóór of achter de
stetkn word in den loo? der tij*loll we' ee;ls boo Ve"Vormd of gewijzigd, maar ze
zijn to:b tat esta' Koed te "erkennen. *.
 • we dus hier eens een lijst samenstellen.
_le 'n die oude stammen met aangehaalde groad ö ,h nis noS huizen, zoowel in Limburg
als j^ ouiten. bij fa|»»roek in Limburg (bij Maasniel); Maa:hoek van eld tMeel=maal)
in Noord-Brabant; ta f-elj ••Mehlherg" in Duitschland; Mellenbe-s ** Lw3 maal) in N.Br.; Melderslo bij Horst . J^urg (Mei - maal- derg - ter — boom, * Plaats);
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Malenborg-hoevo bij Hom in Limburg (Melen=maal); Melenbroekroth bij Tungelroy
(melen=maal); Meliek in Limburg <Mcl - maal, ick=eik); Metlischet bij Mechelen -ji
Vaals in Limburg (Melli=maal); Melkpad ?ij .\oord-Brabant (Melk=is samentrekking van
maal en eik); enz. Zoo zijn ook de plaatsnamen op "lintp", uit gaande. (Wij kunnen er
in Limburg geen thij.f wijzen; wel in andere provinciën en ook in Bel gisch Limburg).
Een achtergevoegd "lindeter"=linde en t. ,ter=boom). Het "Maer" ïn Maerland bij
Eijsden is ge:n samentrekking van made(r), zooals sommigin meenen, of een "mare" met
de beteekenis van paard, maar eenvoudig afkomstig van den ouden stam Mau rus, dat
moeras beduidt. In Melderslo en Mcllischot (beide voornoemd) is de etymoloog
Förstermann o.i. de plank mis wat wij reeds vroeger even aanstipten.
8 augustus 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXIII.
Hierbij in onze provincie Limburg een: horst^611 bij EJ-ioo; Terhoeven bij Heerlen;
Ter bij in Mheer; Terilinden bij Gulpen; Termaar in iu!f&Tatón; Terposten bij
Mechelen; enz. en W/5 ,e Provinciën b.m Terborg,, Terburg. Ter enz •rereiken;
TerheMen; Terkooien; Terlaak **. enz. een i Voorgevoëgcie "ter" heeft al menigeen op
de _fu^a^spoor S^l"3*o*- 111 vele gevallen wordt We o i ding ook veel te ver _eaocntWant toen over met eeil zeer o-derlegd persoon hier, een onderhoud hadden, blijkt,
onze opvatting brachfl^ waarlleiQ te zü-1 Bedoelde vriend Woor • r alie mogelijke
beteekenissen van 't kma- r "•ter" met de Plaats namen in vergelij het a 'S e6n "ter"
zoo bracht mJ voor,' dat Cn ?%s- ter» taer teer is ook 't Engelsche "tree" bovolteekent --gelijk aan een boom",'terwijl even, Ook het "ter" van >-teren" en
.-terre" \ed ï "der>" ..dezen" en, doorn." uitgestorven Zoo 6r ndscne stammen zijn
voor boom". Maar,
ter'?ln^ oDze zegsman voort, er is ook een oud "Un k n- "*eer">
dat rivier beteekent, en een ma» scn ..dar" (= eikenboom), een oud Gerfipj pj /"^h
dar" met de beteekenis van werpeen t n "*'èr" a's verkorting van terra", i»o' ,r" dat
verband houdt met ons getal drie (v£rgel. terzet) enz. enz. in v Welke heteekeningen
moeten wij nu dit ter' ono^o^rnoemde Limb. gehuchten, buurten enz. erorengen, was
zijne vraag? <ve ai *?rackteil onzen vriend nu onder 't oog, dat ?etn ernaalde malen
hebben uitgelegd en aan ter d> aat zulke vreemdsoortige syllaben achheu?en e
Plaatsnaam niet altijd dezelfde beteekenis oen ais zij vóór een plaatsnaam staan. i^j
..ter" achter een aardrijksk naam heeft in. boo a.^ *n de mfeeste gevaüen de
beteekenis van in Am " evenals der, tem en doorn" zooals o.m. ie APPeltern,
Apeldoorn, Halderbrink. Wij vin-" pej "nniers bij Kiliaah ook nog: appeltere, misboor
I*' no*e'tere voor appel-, mispel- en note'fernaar ern de benamingen Terhagen,
Terhoeven, toch orSt'
Terij-den, Termaar Terporten zullen boon ?10'e"yk kunnen
beteekenen boomhagen, fas h Ven' boomhorst, boomlinden, boommoebure omPorten enz.
evenmin als Terborg, Ter ten t ' Terneiden, Terkooien, Térmunboom&- roVel, zu^cri
ziJn boomborg, boomburg, tp-, ll^oll. boomheide, boomkooien, boom-mun- boomover. . .
dent' '* niet verstahdiger zijn in deze gevallen te voorhn aan 'le' e^' dat sommig&
voorzetsels bet *.n onze taal (wat nu nog in 't Duitsch Wo i?fVa^ is den datiefvorm
vragen, zoodat "te" Plant ter" en ook al "ten" en bovengenoemde de h 0f buui-tna«ieij
eenvoudig zijn "aan of bij de hSeM'} "aan of bi-> lJe "oeven"; "aan of bij
pgj/101'84" (vochtige gronden met of zonder kreulairiout); "aan ol bij de linden"
(boom); "aan of toch maar" imoéras) enz. En dan is dat "ter" heen 6eü zuivere
topografische aanwijzing. Zoo .al lb,v- Gouda ook eertijds "ter Gouw" zijnde "£" het
riviertje de Gouw(e)." «7r "gt bij St. Göertruid eene buurt genaamd V'si,061"810^";
hij Geui eene buurt "Moerveld". Plaa7aar dat >.moer" wordt ons gevraagd? Vele beo-i
in ors lanu voolal in Noord-Brabant, eemlUlen mot het woorö' "moer". Het is van
altner 6n_ beker|dheid, dat dit woord in 't Ags. laa e' Eng_ moor, Neder-Saks. moor,
beteekent derf' sli^erig. drassig land. .Vergelijk ons Ne- na ' Moeras). Hiermede
zijn voornoemde buurt•nen voldoende verklaard, resten o.m. WiUer, ' Wijier, Op
Willis, der WiJire. wijlerheide, Weijer, Wieier, Wieiv> aile in Liniburg gelegen, een
leiden Wijl en Weil at' van "Weüe", van Wfcl ouden worm "hoila", beteekenende "rust",
Wil] \asx ons wijlen en verwijlen, waarom ook jj e voor een dorp gehouden wordt. v&J;
geleerde Wachter leidt echter den ,)Vijf »weijer" en "wijier" af van het Laüjnsche
cie a • Hoe dit ook moge wezen, niet alleen in s«rrm Sajlö'en, maar ook elders in het
begin van aj plaatsnamen vindt men wijl! of weil, zoo. jlü 't Duitsche Weilburg. Sehe
enkele ontmoet men weijer of wijier in zijn \VaJf1'.2üoals in Wahlwijler en
Nijswijier (ook al Eurn er- Over «veie streken van beho a vindt men Weijer en Wiler.
In elk geval sea tü^ de afleiding van al deze buurten en plaat Sen een der twee
opgenoemde stambetee_enisvóór Jlt verzoekt men een etymologie van Waal houd en achter plaatsnamen: daarmede
verband voeeir "wel" ei* "wiel", somwijlen ook de voor- Wijui'S "wal". Zoo heelt men
in Limburg Waaldeliju i Valei» (-Waal-heim), Walik (= vernioe- Walr" Waal-eik-,
Wel(l), Wellerlooi, Welten, beuvgje- Walk, Walrehof, Wadsberg, Welschenko^ 41
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feitelijk hetzelfde als wel en wiel en (Goth Vaa waaen in de beteekenis van draaien.
ver hèiwKalwiaa> ASS. walwian). "Wel", voor zookunrij. abron beteekent, komt volgens
eenige taal- Hog hfe,a van "wallen" (-opborrelen), vandaar kej 7?, Zmd-Nederl.
"wallen" voor zachtjes ko. van' o de Limburgsche huisvrouw spreekt nog eventï lde"
me^-, zijnde melk, die maar lichteirL eeko&kt heeft, waarbij de melkdeeien ' Waar ai
opborrelend ronddraaien. En mocht Van wale" (=draaien) komen, dan heeft sproni.
,e.Gus de beteekems die "wiel" en ook oorde beti Jk ><waal" voor wiel (=eene diepte).
In Van juf ou-de woordenboeken (vergl. Matthaeus, Jn een /.^ enz-) vindt men "waal"
voor een gat dat cc jk> en daarin staat verder opgehelderd, Wthaip Put kan
"'verwaaien", doordat hij na lang rl,^ groot gat wordt. Daarom heeft men Maats n? bet
woord ook gel>rmkt voor eene leg- berSPlaats van schepen,' zoodat men te Nde p*m k-d
"Oe oude en de nieuwe Waal" beei ei." aanlegplaats). Nu is 't o.a. al i.eQ draVUaardis*' dat bij Weil de Maas een groo.e't cV neenat> en daar nog al fermen
diepgang? ot»eUr, Itó' dat bij Waal-willer de Selzerbeek k- Heijiu6^1 draai vormt,
idem de weg bij Wa- Uet j^-uuen, naar links draait. *oo<iat d " leert oris, dat
Wail=waa=ee_e kolk, oiet aoi^eQ plaat Ben. die aan water gelegen zijn, «Iside UQer
reden haar namen van dit "wal . Sei^ '^,n m«<- grond Wel enz. mogen heeten. "eö aam
BPronkelijke stammen zijn derhalve, ?*M ™_o.f de Uggi"g der plaats in 't oog. hou-o*B
t« .m voornoemde plaatsbenamingen NOR ,"vinden. , rt^mSr *.elen van meening, dat alle
plaatsbe. tig toet d' dl.e .-esch" in zich opsluiten, eenvou£ h 's e«n boom de esch
in verband staan. Dit rt Urt W» dwaling- Pet "Esch" bij V_"Js en de d_i Vel<l of bij
Voerendaal beteekenen bei. Le^*srLakker' *i-de de oud-Duitsche of Midw. t is _f- w?
orden esch en oesch. ï£ordje to
slotte hier de plaats om even een e*Waaje "chten
tot Mejuffrouw A. Eussente eL^er, p dle terecht de bemerking maakt, dat na* B^-1 b«
Klimmen ligt maar wöl waiaal (ha«-e woonplaats). Maar de plaats. lö^e]ijk Rn
oorspronkelijk Raams-, later Raans-, ooïo altiSa^sdaal- En wij hebben bij onze etymo.
lug- 2oodLde de st*"™ 't allereerst op t «tek18- uit ] 00k in Ransdaal het
voorgevoegde 11 oPaluit stam "raam" ontstaan in P de betookenis -__. -erband houdende
met water, vochtige plaats, of laag gelegen plaats aan beken, weiden, enz. Het
Termaar bij Margraten, dus ook dat bij Klimmen zijn reeds in eene vorige bijdrage
verklaard. Dat is zeker hetzelfde als: Maashaal en Marehal? (Maarmare, moeras. Heel
en Hal uit het Ags. healh= hoekig grondstuk, óf het Westf. "hal" en Md. hahl met de
beteekenis van: uitgedroogd. Als ?fej. Eusen dus even zelf wil nagaan in hoeverre
Maarshaal deze grondsoort, dezen bodem toont cf ooit vertoond heeft, dan zal zij zelf
spoedig de conclusie kunnen trekken. Een Maastrichtenaar verzocht ons een en ander
mede td deeien over den oorspronkelijkejn naam van 't riviertje de Jeker, waarop wij
in eene volgende bijdrage hopen terug te komen.. Vldrp. GERH. KR. P.S. — Beleefd
verzoeken wij den H.H. abonné's voortaan geen behandeling meer te vragen van
plaatsnamen, die reeds besproken werden. Van 10 brieven was zulks met 3 bet geval.
Men leze alle bijdragen of men knippe ze zoo noodig dan uit. H. K. te M. — Een
volgnummer "Midden- Limburg" hebben wij weer naar de Redactie gezonden. Wij kunnen 't
niet helpen, dat de Red. daarvoor maar éénmaal per week ruimte kan afstaan.
13 augustus 1925 CERHARD KREKELBERG 25 jaar medewerker
AAN DE LIMBURGER KOERIER.
xxx In Augustus van het jaar 1900 publiceerde ons blad de eerste novelle van den toen
ïop jongen en weinig bekenden schrijver, wiens naam boven dit artikel,
en wiens portret, gelijk hij thans eruit ziet, aiernevens staat. Krekelberg had vóór
dien tijd als correspondent wel menigmaal berichten aan den Limburger Koerior
gezonden, maar zijn eigenlijke letterkundige werkzaamheid mag toch gerekend worden,
van dien tijd te dateeren. Sindsdien verscheen in ons Zondagsblad
menige schets en novan zijn;- hand. gewoonlijk op een voorgekomen feit berustend en
alzoo onwillekeurig roods wijzend naar de richting, waarin arj zich later ontwikkelen
zou: de historische. Gelei, delijk kwam hij ertoe, meer in het bijzonder do oude
gebruiken, gewoonten, zeden, volksvermaken enz. van ons gewest te toestudeeren, en
zoo. ruimde onze redactie toen haar de bekende wekelijksche artikelen van dhr. Hoens
over Limburgsche geschiedenis ontvielen, gaarne aan dar. Krekelberg, als diens
opvolger, een vaste rubriek in, om op _ijne beurt onze lezers ove» een aan de
geschiedenis zoo nauw verwant studievak als de folklore te onderhouden, En dat ook
deze rubriek in den smaak valt, getuigt de lijvige stapel correspondentie, hem sinds
jaren uit alle sectors van onzen grooten lezerskring toegekomen. Krekelberg vat zijn
studie zoo ernstig op, dat hij er niet tegen opziet het houweel en de graafachop in
dienst van zijne onderzoekingen ta itellen en in de buurt van VLODROP, zijne
tegenwoordige woonplaats, opgravingen naar Romeinsche antiquiteiten té laiden, die de
belangstelling van menigen archaeoloog gaande maken. Ook buiten Limburg is
Krekelberg's medewerxing gezocht; dit blijkt uit het groote aantal studies en
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artikelen, van zijn hand in tal van dag- en weekbladen, van illustraties en
tijdschni-,eu verschenen. Na in een paar novelle-wedstrijden, zoo in Noord- als ZuidNederland bekroond t_ zijn, viel hem de onderscneiding te beurt, benoemd :e worden
tot lid der Ned. Maatschappij yan Letterkunde. Ook naar het ge_ied van toon6el en
volkszang - hoe kon het anders ? — twee bij uitstek "volksche" kunstuitingen, keerde
zich de sympathie van dezen tolklori.t. Meermalen werd hij, zoow6l in als buiten ons
gewest, aangezocht om ais voorzitter der jury op te treden bij tooneel-,
voordrachten- en declamatie-wedstrijden; en als uopagandist en aoofdbestuurclid der
Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang, trok __, met zijn zoon als begeleider
op 't klavier, door tal van plaatsen in Limburg, om door lezingen en voorbeeld —
Krekelberg beschikte over een goede baryton-stem — in scholen en patronaten het goede
lied op een beter plaats te brengen. Het iederen Limburger bekende "Limburg mijn
Vaderland', is op tekst van Krekelje rg getoonzet en mag wel het meest populaire
aceten van de vele, waarmede hij het zang-repertoire van ons volk heeft verrijkt.
Toen in t*a_ruari 1819 onze Koningin componisten en dichters van vaderlandscae
liederen ten paleize noodigde, was Gerhard Krekelberg een der voorgestelden. En bij
de ontvangst van kard. Van Rossum te Roermond was het Krekelberg, die le solo
uitvoerde in Hub. Cuypers' compositie. Gerh. Krekelberg is van nature volksopvoeder.
In zijne jeugd reeds had hij zich tot het onder.vijs gewend, en al heeft hij in de
latere jaren oen tijdlang zijn veil gezocht in den handel, het .remis aan idealen
bevredigde hem niet, en de iatuur der dingen bracht hem terug binnen de aan zijner
eerste keuze : de opvoeding van de imburgsche jeugd. Dat deze echte Limburger eerelid
is geworden m vele gewestelijke vereenigingen, van meerde "Limburgia's" in Nederland
en België, — ien zal het verwonderen ? En bij dit alles valt te getuigen, dat Gerh.
'rekelberg, zonder een zeloot te zijn, nimmer ■ïjne oprecht katholieke overtuiging
onder stoeen of banken heeft gestoken. Zijn letterkundig verk aeeft daarvan steeds
hot boste bewijs gele- Moge hij nog lange jaren zijn verdienstevollen ar.ieid
voortzetten, en ons bla. hem nog lang onder zijne gewaardeerde medewerkers tellen
14 augustus 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXIV.
Uit Mn .geen gemakkelijke taak, die een lezer logje t k* ons oP draagt, om eene
etymolohe^ben geven van de atroombenaming Jeker. Wij erafj *J. er een groot deel van
ons topo- en ander De ij, arsenaal voor moeten napluizen. dat uit9 u' Jekker, Jaar of
<J*eer is een riviertje, *alt n lgie komt en bÖ Maastricht in de Maas end in h actie
van de LX- deelde ons welwilln v*/n i e' dat de benaming van dit stroompje öoni7 sch
gebied Geer is. Meer hadden wij er oH over gehoord. Agrj p^* kaarten, zooals de
Desoriptio veteris »en i" j et Frisü van Mensone Alting e.a. leg- Jteni odö buurt van
Atuaca Tungrorum wel tee- n Van rivlertJes> maar helaas zonder beft Ao^ó)*811 daarom
te rade bij Piot in zijn Pa- Voor 't * en vonden daar, dat de naam Jeker Bn ,n.
e.6rst voorkomt in de eerste jaren van 800, *orm Jachara heette. Wat betreft den
uitgangs- Dt-d T 3;? deze benaming zou men moeten veris Ma? en' dat bij van
Romeinschen oorsprong **Plom 7-1 3aar 10ü0 neemt Wolters in zijn Codex »che rlatlcus
lossensis voor den stroom eene Diet- D oenaming aan, en wel Jechora. tjgj
stroo*nuitgangen aar en ara (als kleine wijoaald oolt o,a^ beteekenen zooals de lezer
al herade e e malen zal gezien hebben: water, wateranjer lWatBrlooP' bBek enz-' ook
in verschillende tuic-p , en- Om zich hiervan nog sterker te over**er «? a ** men
slechta oP den ouden naam die in •* Atrecnt lis overtocht over het water), In o'o x
Fransch "Arras" heet. En niet alleen dat a en in Rijnland bestaat een watertje,
--uit»- m heet' maar ook in Zwitserland, in den elders vindt men dezelfde benaOorglnp vermoedt dat dit aan ara van Keltischen ook di-8 zi^n' doen bewijzen zijn er
te over, dat ac Germanen den naam kenden. «v6rt eerste lettergreep van Jachara en
Jechora leheria» de etymologie wel wat meer moeilijk\V oP* ma owoordenboeken met
Germaansche en oud-Gerop p vofcha stamwoorden bevatten een "gahi". dat den v ende
bladzijden weer eens terugkomt onder nis Iorai: <>jech". Daar geeft men er de
beteeke- Pend Van steil- reent af o* naar beneden looïpsly.Wat sl dus ook de
opvatting snelheid in zich Selee il6eft men "* Duitschiand o.m. een dorp, acQgen aan
den stellen "Frauenberg" en dat liet naam draagt van Jechaburg. Als wij ons
bUrcMeijBiBsen ijgt daar 00k een oud slot of 0U(le naam boven oP een steilen heuvel,
die ook den Qeèt draa-5t van Jechaburg. Een steile hoogte dor' noB. «ene jahe Höhe",
terwijl ook op vele ttUcjY? in Pruisen nog gehoord wordt, dat is ** in i^*n" voor:
dat gaat mij te recht de hoogKoeri a^es resumeerende zou men kunnen met Jech Kronden veronderstellen, dat de
Jachara, oPsl ora' Jeller ai*3 vloed- of stroomnaam in zich •Ussi-,1 de heteekenis
van een waterloop met of te o steile oevers, waaruit dan gemakkelijk 'vat n?laideeren
valt, dat het een snel stroomend aa*r is- Maar dan komen wij wel voor 't feit, dat
voo h afieiding van den ouden Germaanschen •*ch n .ißahi" de oorspronkelijke vorm
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niet j, — maar (Gach)ara zal geweest zijn. oven? deze vorm dus in. 't Waalsch gebied
zijn g-j Begaan naar den naam Geer? Zoodat daar de is M-1"l8evallen en in 't Dietsch
Jecher ,Jeker En HVea voorUeven? Duit dan knoopen wij bier aan vaat, dat het oude
*and a Stamwoord bach" bijna overal in 't i.bai *.er Walen werd vertaald of benoemd
met *50ode' dat bij ons daarentegen werd "beek", hou,) daar de ch wegviel of k
bewaard of betris* Dleef, en terwijl het zooals ons eens Maas Bche ,aar mededeelde,
bekend is dat de Waalajjj* 'etter g zoo vaak en zoo gemakkelijk ver- Geer m J*.
behooren de afleidingen der naam Dit 6n Jek9r niet tot het rij-5 der duisternis.
*PvattalleB n9emt echter niet weg, dat wij onze Wsta Baarne voor eene andere, eene
betere S 6] '- hebben voorts in Limburg een Loo, een 8«looo' <f aarloo* Venloo,
Celdersloo, Mierloo. Merl 0 o* s<-handeloo, Tongerloo, Waterloo, Wevers- Loeht
Wsllicht nog ma., een Locht, een Onderste en een Bovenste Locht •öaafet menschen
hebben er zich nooit moe om ge- kent t' en verklaarden eenvoudig "loo" betee- Diet
"Plaats" en daarmee uit. Maar dat is toch verstandig geoordeeld. i)eki!L mosen dat
"lo" en "loo" wel eens nader eene Cannegieter is lo en 100 eenvoudig «H.a Vochtige,
moerassige streek; bij Kiliaan e. ook ai6ne Dlj moerassen of vennen liggende, of '«O
vi daamit oprijzende hoogte of heuvel, d.i. eemef. Ktnouvel; biJ Alting eene hoogte
in 't aloUd v ' \ Halma eene laagte omdat "loo" in 't wij 7 edei*landsch nedeirig,
dicht bij den grond >.low-'Bgen (dus al een contract.) In 't Engelsch is Zoovcinog
altiJd laag; bij Förstemann is loh" sterkto als; heg biJ van He*"ll zi-n de "loo's"
Hrtürt ' burchten of hoogten, waarop men die beteijT8 .bouwde. Uit deze
verscheidenheid van het wi-TIlissen zou men toch moeten opmaken, dat telCj oord in
alle Plaatsbenamingen niet in den- We Vn moet opgenomen worden. öiejdp 2uHeh dus aan
de inwoners der bovenver*lch k? aatsen overlaten na te gaan in hoeverre ler rj lo en
100 bij de ligging of de streek hun- Pi.™'oon»teden0on»teden aanpast, !namen op le en
lee uitgaande zullen ver- Hent tot hetzelfde lo behooren, te meer, daar sta vaak le
zag staan achter de oudtijet Üh ln' waar nu 1o of 100 staat, terwijl men Woom ,et 00g
moet verliezen, dat men nog het Plaats- niet meer terugvindt in namen van üitPa"n*
die 't eertijds wel hadden. Vele namen *» dp» op "el" hebben hun o. en oo verloren
buIrtf* waai"heid moet men bij 't verklaren van en dorpen op "el" wel terdege in 't
oog >eien "*n dezen uitging niet altijd verwarren met
öiaan» iocht van hiervoren was eertijds het Gerlok -if"9 lauch, later loh, evenals
het O. h. d. waart,, eene heg of hout met eenige boomen, 50! n met vee kan geweid
worden. Oorlijk tot i dienden daar die "lohe" vermoede't volt r,eugleuze doeleinden,
en zij hoorden aan werden de daarop volgende christelijke tijden bo-, u" Ze vaak
verdeeld. Daarom heeft het Agt. Vela »leah" met de beteekenis van weide en Het i *
001' en »de looij" stammen hoogstwaar- Van het ,-loh" met de beteekenis van Het \w?'
veen-achtige weide. ftaar •n'Wlnter-aken" bij Munstergeleen, waar- Ben hü? ons weer
vraagt, kan men gerust voe- Vorige k * etymologische beteekenis, die wij in "aken." J
ra*en hebben gegeven van den uitgang "t}ffeK.lotte nog een paar woorden over de buurt
e*e*i h*Y biJ Hunsel. Over de etymologie van iy|taat tnaam hebben wij, helaas zonder
re'o-?en ™et een paar bekende Duitsche etymoi>Avi.i ,correspondeerde f öt-sternl
volstrekt niet eens met den geleerden «t Gn hn' d,e verklaart, dat het ontstond uit !
erst «^. ..uf", zijnde "naar heneden". Voors 6 meTl langs onze grenzen verschillenw 1
*£ie niet laag liggen, ook niet oorj> atsnaTyi Ten tweede kennen we in Westfalen
ndeei hTn als Uffelagen Ufman e.a. die inte-1 hooi? liegen.
Daarbij hebben wij nagegaan, dat de plaats "Uffeite" in Drente op oude stukken
vermeld staat als Uplfalte. Huffalte en Havelte. Uit deze schrijfwijze blijkt, dat de
weglating van de h in dergelijke namen zeer oud moet zijn. Zoo vindt men in oude
oorkonden ook nog staan Huoltena, Houtena, wat nu Altena geschreven staat.
Mocht een belangstellend vriend uit Hunsel eens willen opzoeken in de archieven der
gemeente, of de naam Uffelsen daarin voorkomt als Huffelsen, dan is ook deze onze
opvatting weer gewaarborgd, en zullen we den naam nog eens onder het ontleedmes
nemen.
22 augustus 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXV.
We heDea in Limburg eene buurt Breinder bij Schinne. en eene anuere Bnenshoek, kort
bij 7 Veuray üver de naanisaUeidmg ioopen de mee- ( nuigeuuog al uiteen. Men noemt
ons ook een < BreuüCf bij Gratheru. dat onder dezelfde etyinolo- J gie kA gebracht
worden. Maar dn gehucht of i deze uurt kennen wij niet. Kan 't wellicht eene
hoerehol'stede of een ander minder merkwaardig Puntzijn? Wel bestaat er eene Brensche
Hei dij t Mieio. En eenige buurten Brink in andere pro- i vincén. We zullen deze alle
met elkander verge- i lij ka. , Bt woord "brink" beteekent in oud-Nederl. . hoijte,
en als wij ons niet vergissen hebben onze Oolel. naburen langs de grens ook dat woord
in üi( beteekenis. 'i het oude Welsche of Walijsche dialect ' (Veiscn is ook een
Germaansche aanduiding voor d' Kelten, later ook voor de Romeinen), dat veie od#244
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Duitsche en Nederlandsche woord heelt overgnomen, is "bre" het adjectief "hoog"
en als Hibstantief hoogte, berg, in het meervoud "breon" (fit te spreken "brien").
Daar is bryn- en bren, ok wel bern, een heuvel. Van dit "brynn" kwam Jïyncyn
(heuveltje). Cyn is hier het verkleinwoord "Kijn", ons tegenwoordige "ken". Uit dit
•at-ryncyn" laat de taalkundige Wachter het ' Woord "brink" ontstaan. Daarom schijnen
de heuvels, die doorgaans door onze voorouders als plaatsen van samenkomst gekozen
werden later den naam "brink' aangenomen te hebben. Veel later werden ook in iager
gelegen landen groene pleinen tot vergaderingen uitgekozen, zie de vele •.brink" in
't noorden van ons land. In de oudste tijden, zelfs bij de Gothen was •.brink" ook
een berg. De wortel van dit "brink" a§t dus in 't voornoemde "bre". Moeten we dezen
stam "bre" ock niet terugvinden in den Zwitserschen bergtop "Brenner"? En kan door
omzett'ng ons woord "berg" daaruit niet zijn ontstaan? Want dat "berg" een oud
Keltisch woord is, zelfs van vóór Christus geboorte, schijnt men te kunnen verklaren
uit i-Umus in zijn Hist. Nat. I, rin staat gescijreven: "Bergoinates, euam ne
prodente aitius, quam fortunatius, Sitos". Van dea stam "bre" leidt men het Walijsche
a.brig" (= verhevenheid) af. Uu de hooger gelegene buurten Breinder en Brieuslioek
moeten vrij dus vermoedelijk afleiden, dat ook deze "brein" en""brien" verband houden
met het oude "brynn" (zijnde een heuvel). We vinden in ons Hmburg verder een "Echel"
bij Helden, ook een "Echel-hoek", e^n "Echelsche hei", riet woord beteekent "hoek",
evenals het duitsche "Ecke". Bij Kiliaan vinden we Egghe, Eek, als oorspronkelijk
beduidende eene scherpte. Zoodat daaraan het Inadbouw-werktuig, dat dient tot breking
der aardkiuiten, van scherpe punten is voorzien en "egge" heet, zijn naam ontleent.
(Vergel. verder nog de diernaani "eechel" (bloedzuiger) met scherpe zuigsnoet). Er
wordt verondersteld, dat men hier moet zoeken naar een ouden wortel ac", die zoowel
in 't Keltisch als in 't Latijn iets puntig», iels scherps aanduidt. Het Latijn heelt
toch ook een woord daaruit gevormd, dat "ascia" heet, waarvan atkomstig liet oudFransche "achon", het oudere Duitsche "axt" en ons Nederlandse!) "aks' voor bijil. We
zouden hieraan nog willen toevoegen, dat een Latijnsch Woordenboek ont toont. "acus"
(= eene naai-, stik- of haarnaald), "acer" (scherp), acuo, aculeus (angel eener wesp
of bij en voorn van stekelige planten). De verandei mg nu van a in e moet niemand
hinderen of verwonderen. Deze wijziging komt in oudo talen zeer veelvuldig voor. Tot
zoover dus de buurten "Echel". Bij Tienraai ligt het genuent Megelsum, naar Welks
naam men ons vraagt. ledereen zal kunnen aannemen, dat het voorheen zal geheeten
hebben "Megels-heim". .Maar dat "niegeis". We zuilen meaeueelen, üoe wij erover
denken. Er bestaat een oud-Keitiscn woord "magus" of a.ijiaguni'. De geleerde
Pontanus zegt ons, dat ..niagus" oorspronkelijk een huis was, of ook al etue plaats
beteekende, waar een geheel geslacijt te zaïijen had gewoond of nog woonde. De
geograaf Aiting meent ook, dat magen, megen, meien in namen vaD piaatsen dezeltde
beteekenis draagt. Doch er zijn ook geleerden, die "magus" in 't algemeen vuoi een
woon-, verblijf- of verzanieipiaais houden, en daarom liet i-rarische "maij>ou"
daarvan aïieiden, en er mede in verband brengen tiet oud-l"ranscne "machan" (=schuur
zonuer dak). Hieruit zijn, volgens Wachter oude bastaard- Woorden ontstaan, ais
machale, niaehaijum, ma- L'liüi.uin, ïijacnai en jnze besproken ouurtnaam ••megel"
(d.w.z. het eerste dcci). Volgens vezen dan ook liet oude Macijlen (= Üuu-Mecheien)
hiermede sterk verband houden. Deze meening is ook I'orsteinann toegedaan, waar hij1
zegt "inahai"=verzamelplaats, en later weer MegeJsum en Mechelen zijn ontstaan uit
i.machai.", terwijl in de oude Mnd. woordenboeken te lezen staat: "magale"="berch
darmnen Kom in lech schüne". In den Klzas sprak men voorheen ook van "machielles",
dat waren daar kleine huizen. De buurt Macharen bij Megen in Noord-Brabant draagt
deijzelfden naams-oorsprong. Wie kent de beteekenis van Mi duels-brug bvj Roermond!
Vervolgens zijn alle Limburgsche buurten en ge huchten, waarnaar men ons vraagt,
zooals: Maarhezerhutten, Maarsliaal; Maerland; Maris; Moerslag; Moorveld, Moordijk
(N.Br.), Het Moer (id.) euz samengesteld uit eene (eerste) benaming, die •.moeras"
beteekent, en die in deze plaatsnamen zmver kwalitatief optreedt. Ten slotte willen
we nog een en ander mededeelen over de streekbenainingen "Hees", zooals de
Limburgsche "Voorste Hees" bij Sevenum; "de Hees" bij Neeritter; en een groot aantal
dezer benamingen in Noord-Brabant: Hees, Heesakker, Heesbeen, Heesboom, Heesch,
Heeseind, Heeselt, Heeskamp, Heeze, enz. We hadden er vroeger al met een enkel woord
over gesproken omdat Eörstemann zich er eenvoudig afmaakt met te zeggen: de benaming
ontstond Wit het middelalt-latijn hais, heisa, zijnde boschwoud en moerassig bosch.
Andere geleerden, denken met het oog op de merkwaardige oudheid van vele dezer
plaatsen, dat men "hees" moet afleiden van de Hessenweer anderen van den afgod Hesus,
zijnde de -^ïars der Germanen. Aiting zegt in zijne Notet Germaniae Inf. bl. 88.
sprekende over een heel oud "Hese": sunt lanien. paudis. quibus Eese" appellatrio eo
trac -u, quo et Carolo M. memoratur "Fornhese" non nrooul ab Hemi ortu." Daaruit zou
men ook kunnen opmaken, dat dit • Eese" een appellatieve benaming is voor "paludis"
#244

366

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
23715

23720

23725

23730

23735

23740

23745

23750

23755

23760

23765

23770

23775

23780

(een poel, een moeras). En ook, dat het met ».sch" en "asch" in verband staat, omdat
men 'lees ook wel eens Heesch vindt geschreven. Maar bet zou ook wel gemeenschap
kunnen hebben met bet Grieksche "asis" limum, waarvan eenige geteerden het woord
"wase" (-= slijk, modder) afleii rbij heeft men echter ter aangehaalde plaatog venen, en ook den nanm van I.aagHees. TOp weer Heêswijk. Of Hees nu hetzelfde 's. als Hesia bij den geleerden Du
Canie, waar «ij zegt: "adscendendo per veteren sepem, et sic per vetus fossatum, et
haïcium, usque ad ,jHesiam" extra boscum"?
Wij zouden 't niet durven bevestigen. Het is niet onmogelijk. Maar er is dan hier éón
bezwaar, nl. dat dan Maarhees, Moorhees, Moerhees, Broekhees eenigszins pleonasmen
zouden vormen. De meest aangenomen afleiding is daarom, (afgaande op oude stukken,
waarin die naam als grond- en streekbenaming voorkomt.) aan Hees de beteekenis te
geven van "weide", omdat in zoovele plaats namen de vochtige grond eene groote rol
speelt. Eesch" vindt men daarbij herhaaldelijk voor "weideland," en men weet ook, dat
de h" eertijds gemakkelijk gep'aatst werd voor namen, die met een klinker beginnen,
en waarvan wij er vaak aan gegeven hebben. Hiermede wenschen wij voorloopig onze
bijdragen over naams-afleidingen te beëindigen.
26 augustus 1925 Midden-Limburg. ZIJNE KLOOSTERS EN HUNNE HELDEN.
Ik zag en hoorde en werd ontroerd, bewogen tot in 't diepst mijner ziel En toen dacht
ik aan den vermaarden Lacordaire, die eenmaal zeide, dat Christus niet alleen
apostelen en martelaren vraagt in elke generatie, die opstaat, maar ze ook vindt in
den schoot van elk geslacht. Ach ja, twintig eeuwen bijna zijn heengegaan, en evenals
de steeds opkomende, de voortdurend opnieuw wentelende golven van den onmetelijken
Oceaan, zoo hebben ook deze eeuwen de keurbendetfder missionarissen, der matelaren,
der heiligen voortdurend tot een reusachtig legioen saamgedrongen, dat aan de voeten
van zijn Christus de trofeeën zijner overwinningen komt neerleggen- Alle volkeren,
alle beschavingen, alle gezichtseinders hebben hun helden geteld. Vastgesnoerd aan
Christus door den onverbreekbaren band, de liefde, werken deze nooit vermoeide
zwoegers, deze onverschokken, nimmer versagende strijders voor 't welzijn der wereld
door aÜe hinderpalen heen, ten koste van honderdvoudige beproevingen en opofferingen,
zonder ophouden het menschdom der donkere oorden ontrukkende aan het gore
materialisme en het voerende tot het licht van het Goddelijk ideaal. Over het geheele
aardrijk vinden wij. hep. In de wankele hut der melaatsche negers, eenmaal onderwezen
en verzorgd door Vader Claver ; in de Ealeizen der vorsten, verzoend door den heilige
eo en Bernardus ; in China, waar eens de heilige Hyacinthus te voet arriveerde om de
waarheid te brengen ; op den top der Alpen, waar Bernardus van Menthuna eenmaal
herbergde den armen reiziger, die in de sneeuw verloren ging ; in het paleis der in
verval geraakte Césars, door Cecilia en Suzanna gebalsemd met de parfum der
christelijke onschuld ; in de scholen waar een Thomas van Aquine het licht bracht van
zijn ongeëvenaard verstand ; in- het werkkamertje, waarin een H. Gregorius de Groote
de goddelijke hymnen en zangen toonzette ; bij de ladder, waarop de heilige Methodus
Het laatste Oordeel" maalde ; bij de brug, welke de herder Benezet over de Rhóne
wierp, stichtende de Pontificale Broederschap, zoowel aüs bij de torenspitsen der
Kathedraal van Chartres door den H. Fulbertus weer opgebouwd ; in 't arena, waarin de
H. Ahnacus het bloedige spel deed staken door de opoffering van zijn leven, en in de
enge cel, waarin een Franciscus van Assisië, door de majesteit zijner baaien pü de
verderfelijke weelde der twaalfde eeuw verpletterde ; in het dal van Loyala, geheel
vervuld van heerlijke daden des H. Ignatius, zoowel als ir* de Moorsche steden tot
het geloof gebracht door een H. Ferdinand ; in ach ja, overal op de aarde, zoowel aan
de spits eener zegepraal, als bij het hoofdkussen der smart en verduring stond een
missionaris, een martelaar, een heilige. Zoo hebben deze geloofsverkondigers, deze
onversaagde helden door alle eeuwen heen, naar de voorschriften van Paus Gregorius,
vanaf de oudste tijden eene diepe wijsheid aan den dag gelegd door het eerbiedigen,
veredelen en kerstenen der gebruiken van alle heidensche armen van geest, die zij
alom over de aarde bekeerden ; door hun toedoen werden daar kerken en kloosters
gesticht op plaatsen, waar eens da heidensche tempels ver rezen, werden de afgodische
bronntn der heidenen tot het H. Doopsel gebruikt, werd het animisme en fetichisme
verdrongen. Deze gedachten schoten ons onlangs weer te binnen, toen wij een bezoek
brachten aan het merkwaardige, massale Franciskanenklooster St. Lodewijks-College bij
Vlodrop in Limburg, dat daar glansten troont op woud-omringde hoogte, waar tal van
vrome knapen tot den moeizamen geloofskamp worden uitgerust. Het was er feest. Het
talrijke studentencorps zou op vacantie gaan. Vóór hun vertrek zou er in de kerk een
jubelzang aan den patroon van 't klooster worden uitgevoerd. We maakten ons op door
de Keurig onderhouden allee van diverse boomsoorten naar de kapel. Aan den ingang tot
in de vestibule een cordon von frissche laurier- en hulstkroontjes. Het bedehuis was
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eenvoudig versierd met bloemen, planten en zijden vaandels, die eerbiedig buigend
boven het koor hingen. Alles in de kerk is er krakend proper, en alles één rustige
kalmte van eerbied, ontzag en aandacht voor den Grooten Meester. Het bidden in zoon
Godshuis is voor den waren Christen een genot, vooral als hij ziet, op welke
plechtstatige wijze er eene ceremonieele Hoogmis wordt ingezet. Drie priesters,
geëscorteerd door een groot aantal kleine en groote koordienaaren, dragen in hunne
handen bradende waskaarsen en flambouwen, schrijden plechtig voorwaarts naar het
altaar. Het heerlijke orgel, bespeeld door Pater Hypolitus, davert door de heilige
haflle, en wanneer straks, onder directie van Pater Fredercius de schoone Loretto-mis
voor gemengd koor, de prachtige creatie van den Oostenrijkschen componist Goller met
100 zangers en 25 orkestmuzikanten (allen uit het eigen huis) door de gewelven
opklinkt, dan voelt ge een huiver door uwe ziel gaan. En als ge dan ten slotte in een
lof het voorrecht mag genieten de uitvoering te hooren van de 8 stemmige Litanie van
O. L. Vrouw van den componist Springer, met begeleiding van zuivergestemd koper, dan
gaat men heen, maar de extase verlaat ons niet. Het is een en al superieur werk wat
men daar te hooren krijgt, en men weet niet, wien men van beide Paters leiders van
dit ongeëvenaarde kerkkoor uit eigen novicen en studenten bestaande, de diepste
achting en bewondering moet toedragen. Vooral ook de organist, Pater Hypolitus toont
zich daarbij een priester-dirigent, die alle compositie-regelen meester is. Allerlei
middelen, imitatie, gefigureerd contrapunt, verrassende modulatiën wendt hij op de
meest natuurlijke en eenvoudige wijze aan. in één woord, deze Franciscaner organist
draagt het kenmerk van- degelijk meesterschap. Lang, nog heel lang meende we te
hooren het machtig aceoord, dat ons als een goddelijke echo naniichtte. En we kwamen
tusschen' poorten van spar en eik, en waren niet bij rachte zoo spoedig dit
merkwaardige huis te verlaten Stiller eindelijk daalde de rust, vernevelde de groote,
groene weivlakte bij de allee in avonddroom-donker groen, in heilige stilte, als
ruisente daar elke grashalm nog heilig nachtgebed uit. En wijd, almachtig, in diep
blauw, zaaide eindelijk de avondhemel zijn sterregond dit. hemel als eindlooze
fonkelkoepel plots in 't ddister azrur gegroeid, waar geruischloos gaasrogge engelen
1 vleugeltjes, zilveren glansen heiligend doorheen*! zwierden. 1 Wetensdhap en
heilige kunst, opoffering en I'efde, taaie volharding en heldenmoed, dat alles omvat
het merkwaardige Franciscanerklooster St. I Ladewij k te Vlodrop. [ Maar Lacordaire,
de groote, de vermaarde J Fransche 19e eeuwsche kanselredenaar noemde alle
missionarissen toch ook in zijn Vie de SalM Dpminique" : I'armée de héros, la plus
vaülants dans I'histoire"
29 augustus 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCXVI.
Toen we vóór vele maanden, naar de indeeling van Professor Schrijven's merkwaardig
boek over Volkskunde, tot de behandeling der volkswetenschap kwamen, namen we als
eerste onder deel daarvan de Volksetymologie, waartoe ook behoort de reeds behandelde
afleiding der plaatsnamen.
We meenen thans daarover — voor zoover het ons gewest Limburg betreft — echter
voldoende mogelijkheid uit, later, na meerdere belangstelling van 't lezend publiek
hierop nog eens terug te komen.
Als tweede onderdeel der volkswetenschap komt nu de "volksgeneeskunde" aan de beurt.
En we willen dat chapiter inluiden met de uitspraak van Dr. Schrijnen, als hij zegt:
"naar men begrijpt, hangt de volksgeneeskunst ten nauwste samen met de volksreligie
en tiert zij welig op den bodem van het animisme. Zij vormt een wezenlijken factor
der onderkultuur en vertoont zich in hoofdzaak éénvormig, zoowel hier als bij de
natuurvolken. Van de kwakzalverij onderscheidt zij zich door haar volstrekte goede
trouw en belangeloosheid.
Als ziekten gelden eigenlijk slechts: koorts verwonding, bloeding, roos, brand, kou
jicht, kramp vallende ziekte, asthma en nog enkel andere. Het streven naar zelfbehoud
gepaard aan hulpvaardig dienstbetoon vormt de gemeenschappelijke drijfveer van volksen kultuurgeneeskunde.'
Over 't algemeen heeft het volk 't altijd er voor gehouden, dat elke ziekte een
duivelsch, dus een boosaardig wezen is. Op deze opvatting steunt dan ook gewoonlijk
de behandeling der kwaal door 't volk.
En daaruit volgt eveneens, dat het volk de kwalen on allerhande wijzen trachtte te
genezen. Voornamelijk echter gebeurde en gebeurt dat hier en daar nog door bezwering,
door verbannen, door overdragen of overbrengen, en ook al door middelen, die hier en
daar de algemeene sympathie wegdragen.
De geneeskracht werd vooral van de teekenen der dingen afgeleid. Zoo zegt bijv. het
volk, dat verschillende planten, die eene gele vloeistof afscheiden, of planten, die
gele bloemen dragen, probate middelen zijn tegen de ziekte der geelzucht; dat sommige
planten, die roode stengels of bloemen hebben uitstekende remedies zijn voor 't
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stelpen of doen ophouden van 't bloed, dat er knolgewassen zijn, die goed zijn voor
zweren, abscessen en aambeien; dat eene soort zwarte bessen uitstekend werken tegen
de zwarte pokken enz. enz.
Maar vooral is het meest bekende volksheilmiddel toch altijd geweest de bezwering. En
het wordt op vele plaatsen in Limburg heden nog aangewend.
Wat beteekent dit heilmiddel eigenlijk? Het moet feitelijk eene kunst verbeelden, die
van 't eene familielid op 't andere kan overgedragen worden, ook van een man op eene
vrouw en omgekeerd. De bezwerings-kunst is dus erfelijk. Maar er bestaat toch altijd
een geheim bij het genezen, dat door den wonderdokter nooit van anderen, buiten de
familie staanden, wordt bekend gemaakt.
Men noemt dat geheim een formulier.
Dat geheim of dat formulier mag bij de genezing niet anders dan nauw, beter niet
hoorbaar worden gefluisterd, en daarbij vervult dan het getal drie steeds eene
voorname rol. Zoo laat de wonderdokter o.m. altijd door zijn patiënt driemaal het
teeken des kruises maken; er moet over het zieke deel drie maal gewreven of gestreken
worden; somwijlen moet er drie maal uit den neus gesnoven worden, drie maal geademd
worden; drie maal aangeraakt drie maal gespuwd worden, etc. etc.
Zoo werd ons eens een middel medegedeeld tegen kiespijn. Een wonderdokter sneed in
den naam der H. Drievuldigheid den lijdende de nagels van de vingers, en begroef die
in den tuin onder een violierstruik. De patiënt moest toen op de plek, waar de nagels
begraven waren, nederknielen en 3 Onze Vaders en 3 Wees Gegroetjes bidden.
Nog speelt bij de bezwering dag en uur eene rol. Nu eens moet zij geschieden bij
afnemende, bij een anderen wonderdokter bij nieuwe maan, of ook al vóór zonsopgang.
De geheime formule, die bij de genezing uitgesproken wordt, is nu eens een bevel, dan
weer een kort verhaaltje, waarin een of andere genezing nog eens wordt herinnerd, of
een verzoek. Zoo luidt een Limb. formulier tegen besmettelijke ziekte: "0,
 Heer Jezus
Christus! Wij nemen onze toevlucht tot U; heilige God, heb medelijden met het
menschelijk geslacht, verlos ons van onze zonden en zwakheden door Uw heilig
goddelijk bloed nu en in de eeuwigheid."
(Wie dit gebed of formulier negen dagen leest, is bevrijd van bovengenoemde kwaal.)
Een ander formulier tegen de Vallende ziekte luidt: "0
 God, laat door de voorspraak
van den H. Cornelius dit schepsel genezen van zijn kwaal. (Men moet den patiënt
zegenen met een stuk geld en daar 3 maal een kruis over maken. Dit stuk geld moet men
offeren in de kerk, die ons 't eerst in 't gedacht komt.)
Een ander formulier tegen de wormen:
"Alzoo waarachtig moeten al deze wormen sterven en bederven, alzoo waarachtig als O.
L. H. op den Goeden Vrijdag van 't Kruis is gedaan en geleverd in den schoot van
Maria, onze Moeder Gods." (Hier te bidden 3 Wees Gegroeten.)
Wanneer men een razenden hond tegenkomt, wordt op eenige plaatsen in Limburg het
volgende verhaal opgezegd:
O. L. Vrouw ging over 't land,
Zij had noch stok noch staf in de hand,
Ze had het Evangelie in haren mond.
Daar keerde ze mee den kwaden hond
De kwaden hond zal stille staan
O. L. Vrouw zal met mij gaan.'

23890

23895

23900

23905

23910

En de hond zal bij 't aanhooren van dit verhaaltje voorbijloopen zonder aan te
vallen.
Nog bestaat er een formulier tegen pijn in de keel:
"Het is den worm, dien hij (zij) heeft in zijne (hare) keel. Schiet niet te hoog of
niet te laag." (Dit formulier wordt 3 maal gelezen, terwijl hij, die 't opleest of
opzegt, den rechterduim op de plaats houdt waar de lijder de pijn gevoelt.)
Te Maastricht waren vóór enkele jaren (wellicht nog) menschen, die van 't volgende
recept voor wratten geloofden: Men laat een boer uit den omtrek overkomen, die eerst
de wratten telt en ze vervolgens beleest en zegent (Het formulier dat hij hierbij
gebruikt, kennen we helaas niet.)
Vervolgens vraagt de boer als aalmoes een stukje spek en begint eene novene. Iederen
dag vóór den aanvang der novene moet de persoon, die de wratten heeft, deze met het
spek slaan. Den negenden dag moet hij het spek begraven en weldra zullen de wratten
losraken en afvallen.
Vooral ook bij onze Westelijke naburen, d.i. in De Kempen en in de Vlaanderens lijdt
men op dit gebied nog sterk aan bijgeloof. Zoo vermeldt ook een formulier uit
Denderwindeke tegen brand. De inleiding ervan heet: De H. Laurentius werd gebraden op
een rooster, hij en zwol niet op noch en verzwoor. Ik hoop, dat ook gij niet zult
#244

369

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

23915

zwellen of verzweren."
In oude tijden was er in Oostelijk-Midden-Limburg een remedie tegen de jicht. Die
daarvan wilde bevrijd worden, moest vóór zonsopgang, zonder iemand ter plaatse wat te
zeggen, op heen en terugwegen, die hij beging, bij een berkeboom gaan staan, daarvan
eenige kleine takjes in knoop binden, deze schudden en er bij zeggen:
"Birkeboum, ich schöddel dich
Veulderlei jichte kwaile mich
Zoo lang zôlle ze in dich blieve hange,
Tot al mien jichte zeen vergange."

23920

23925

23930

23935

Om wratten te verdrijven, moest men, aldus vele bewoners van Oostelijk-MiddenLimburg, terwijl een doode onder klokkengelui ter aarde werd besteld, naar een beekje
gaan, stroomopwaarts met de hand daaruit water scheppen, en daarbij het volgende
formulier uitspreken:
"Zie loeje einen daoje in 't graaf
Hie wasch ich al mien wratten aaf."
5 september 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXVII.
Er zijn een groot aantal formulieren overal in den lande bekend, die betrekking
hebben op de Volksgeneeskunst door bezwering: Zoo noemt Dr. Balkenoogen (Zie
Schrijnen) o.m. nog de volgende op, hoewel hij er niet bij vermeldt, in welke
provincie zij wordt gehoord:
Moeder Maria, ging over den berg.
Ze nam een tak van den heiligen boom
Ze wierp hem over haar hoofd in den stroom

23940

Kwik door dit, kwik door dat,
Vlieg door aderen, zenuwen, pezen,
Ik hoop, dat met Gods hulp dit beest zal genezen.
23945

23950

23955
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23965

In deze e.m.a. formulieren wordt weliswaar over christelijke namen gesproken, doch de
geleerden vermoeden toch, dat zij oorspronkelijk Oud-Germaansche teksten zullen
geweest zijn, als uitvloeisels van godsdienst-oefeningen uit de godenwereld der
heidensche volksstammen. En daarmede gaan we volkomen accoord.
Bij onze Zuidelijke buren vindt men tegen tandpijn het volgende formulier
gepubliceerd:
"Sint Apollonia was gezeten op een tafel van marmer. Onze Lieve Heer, haar
voorbijkomend, sprak tot haar: "Apollonia, wat doet gij daar? En zij antwoordde: Ik
ben hier voor mijn chef, voor mijn bloed, voor mijn tandpijn.
"Apollonia, keer terug: als het een droppel bloed is, zal hij vallen. Als het een
worm is, zal hij sterven."
Wij kunnen hieraan toevoegen dat daarom de Volksnaam St. Apollonia-kruid eene plant
is, waarvan men zegt, dat zij, in melk getrokken, de tandpijn stilt. Dat is ons
algemeen bekend "Bilzenkruid."
Het volgende formulier moet opgezegd worden door iemand, die den "hik" heeft; maar
het moet worden uitgesproken zonder adem te halen: "'t Is het laatste, dat gij op het
kruis gedaan hebt; ik vraag u ook, dat 't laatste zij." Men moet deze forrnule echter
zoo lang herhalen, totdat de hik voorbij is.
Bij 't zoogenaamde "overdragen of bannen van het gevreesde Ziekenwezen" komen wij op
meer andere hikformules terug.
Eene bezwerings-formule, ook nog in Limburg gehoord, is de volgende:
Deze arm of poot
Is verrukt of verstoot
In den naam des Heeren.
't Zal niet verrotten of verzweren

23970

23975

Zoo zijn er een groot aantal, en zij worden dan meestal ten gehoore gebracht bij
verrekken, (vergl. het Limb. verrocht, verrukt enz.) bij verstuiken van de voeten, en
ook bij andere pijnen in arm- en beenspieren. Ook al bij verwondingen door 't
dagelijks te hanteeren werktuig op akker en in huis aangebracht.
Na zoo'n ongevalletje wordt dan meestal wat "greun zeip" (d.i. de bekende weeke
huishoud- of waschzeep) over het zeere deel gelegd. De bezweerder, die hier en daar
den naam van "strieker" (vgl. strijken draagt, komt dan heel gewichtig te voorschijn,
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neemt hoed of pet af, stroopt de hemdsmouwen in de hoogte, spreekt de bedoelde
formule uit, en strijkt tegelijk met uitgestrekte vingers over de zeep, en meteen
over de pijnlijk of zieke plek.
Prof. Schrijnen deelt ons mede in zijn werken, dat men bij het verbinden van wonden
in de omstreken van Heumen, Mook en Middelaar nog een bezweringsformule uitspreekt:

23985

23990

Ik verbinde deze wonde
Ik stille dat bloed in deze stonde,
Als Christus de Heer opgevaren is.
En dat het volk bij eenvoudig kneuzen het volgende formulier ten gehoore brengt:
Deze man (naam) is over een berg geloopen
Deze man (naam] heeft zijn hand (etc.) gestooten,
Het moet in de Roode Zee verdwijnen
Gelijk de Wijzen uit het, Oosten
En God genas het met der stond
O Heer, help mij, Amen!
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Of deze formule óók in Limburg wordt uitgesproken, wordt niet vermeld. Maar wij zijn
persoonlijk ook in Midden-Limburg tegenwoordig geweest bij een ongeval, waarbij een
voerknecht een stamp van een paardepoot opliep. Het bloed gutste uit den enkel, en
terstond was iemand der aanwezigen op zoek naar een paar spinnenwebben.
Volgens den bezweerder waren de dikste webben de beste. Men vond ze dan ook spoedig
in een schuur of stal langs de wanden, waarna de man met een vrij plechtig gebaar
deze webben op de bloedende wonde kwam leggen, en daarbij zachtjes uitsprak de
woorden: "ich heil dien dees wonj in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen
Geesten, Amen!"
Ofschoon wij daarbij persoonlijk den omstaanders op gevaar wezen, dat kon ontstaan
uit de vuile, onreine on stofferige bestanddeelen, die door dat bijgeloovige middel
in de wonde gebracht werden, en wij beweerden, dat het eerste werk bij zoo'n ongeval
moest zijn uitwasschen en reinigen der wonde, alvorens te verbinden, kon dit toch
niet baten. De bezweerder gaf ons daarop ten antwoord: "Meniër gluijftj mjich, dao
geit niks bove spinnegeweef."
We hebben later niet meer vernomen of de wonde van den knecht beter is geworden. Maar
de lezer zal ons toch we weer voor de zooveelste maal willen gelooven, dat de
folklore, ook door 't publiceeren van zoo vele bijgeloovige volksremedies, haar
onbetwistbaar nut kan hebben.
We waren dezer dagen (en wijl de zeden daar zoo treffend overeenstemmen met die van
Oostelijk Limburg, komen we vaak in deze streken in enkele dorpen langs de Roer bij
onze grenzen. We vonden bij een oud gezin het volgende formulier in een lijstje
geraamd:

"Sa, zwieg, beuge dich
Fieber, loss mich
Holderzwieg hef dich op
Fieber setz dich drop."
Dit formulier moest worden uitgesproken als iemand in huis aan koorts leed.
Een zelfde formulier, maar dat dienen moest om de kwaal te verbannen, vinden we nog
in Wrede's Volkskunde, en zullen we vermelden bij 't tweede deel der
Volksgeneeskunst.
Reeds ten tijde dat Karel de Groote in onze streken kwam, waren volksremedies in
zwang. Er is nl. in onze provincie een oud recept gevonden, dat hoe gebrekkig
geboekstaafd dan ook het volgende middel aangaf, waaraan we de formule zullen laten
voorafgaan:
"Is iemand lijdende aan koorts of aan benauwdheid des harten of des lichaams; wordt
iemand plotseling gestoken door een wesp, bij, hommel of adder, waardoor hij vergif
in zijn bloed krijgt, hij vertrouwe op zijn geloof, neme het volgende krachtige
poeder, en alle onheil wordt hem door 's Heeren geschapen zaken ontnomen."
Hier volgt het recept, doch lezer, scherp eerst even uw geheugen aan:
"Neem van de volgende wortelen: dictamnus van Kandia, twee deelen en van de
navolgende kruiden het derde deel; fiat: Salie, twee handvollen, wilde munt, eene
handvol; lavendel, twee handvollen; zaad van water-eppi, een scrupel; fenkelzaad, twe
scrupel; wild kattekruid, twee handv. pimpinele, twee handvol, tonnen eene handvol,
twee handvol, tormentille, eene handvol, aardveil, eene handvol: zaad van dille, een
scrupel; wijnruit, een once; santorie, een handvol; eereprijs, een handvol;
varkensgras, eene handvol; grove mariolein, eene handvol; koolzaad, een scrupel,
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goudbloemen, eene handvol; tongenblad een handvol; waterlisch, eene handvol;
vijfvingerkruid, eene handvol; zaad van steenbreek, een scrupel; zwaluwwortel, eene
handvol; zaad van hysop, een scrupel; reinvaren, een handvol; kruizemunt, eene
handvol; hennepzaad eene handvol; koekoeksbrood, eene handvol, kervezaad, een
scrupel; sabelblad: bijvoet, eene handvol; gerf, eene handvol; aardgal eene handvol;
pollé, eene handvol. Van pigmenten: Zedaar, vier scrup; kaneel, oen scrup, gember,
een scrup; costus, een scrup, rabarber een scrup; peper, een scrup kruidwortel, een
scrup: grofnagel, een scrup.
Maak dit alles tot het fijnste poeder; geef bij ieder toeval te drinken met warmen
wijn of warm water, zooveel zich met 3 (!) vingeren nemen laat, most, zaad van dille,
fenkelzaad, betonie, maankruid eppezaad peterselie, konijn, kaneel laurier, gember,
vijgen.
Verder een hoofdwindsel met: mirrhe, savelblad, andoom, huislook, fonkel, mannetjeswierook, waterroos en erdebud."
De hoeveelheid laat dus niets te wenschen over Beterschap zij gewenscht door Vlodrop.
12 september 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXVIII.
In al het in de vorige bijdragen beschrevene wordt door diverse formulieren, rmnex
middeltjes het gevreesde spook, het ziektewezen door bezweringen verdreven.
Het volksgeloof, beter hier, het bijgeloof, kent echter ook nog meer manieren om bot
gevaarlijk wezen machteloos, en de omgeving veilig te maken Een tweede middel als
zoodanig is dat wezen te overmannen, vast te leggen, te bannen of verbannen of wel
het op een ander voorwerp, eene plant, een boom, of een of ander individu over te
dragen, dit laatste nog wel eens door den Limbugsche met aanpaóte" bestempeld.
Het schijnt, dat de koorts-ziekten bij het volk van af de oudste tijden door
bovenstaande middelen gemakkelijk te verdelgen zijn geweest. Want welk Limburger zou
al eens niet hebben hooren spreken, en velen zijn beslist daarbij tegenwoordig
geweest, van "de kors aafbinje" (__ de koorts afbinden.) Dit gebeurt doorgaans door
een j_->useband om een boom of struik (en dan liefst een Vlierstruik) te binden. ,De
zieke verlaat daarna .lings den boom of struik en zorge vooral bij dat wegloopen niet
om te kijken, daar anders het middel niet helpt. Wie 't goed doet dus, laat den boom
of struik met de koorts zitten. Zij is op hem over gedragen, is in hem verbannen. We
spraken daar van den vlierstruik. Misschien weet de lezer wel, dat deze struik ook
een probaat middel is tegen heksen, en dat deze struik op vele plaatsen in den
Kerstnacht plotseling begint uit te botten, omdat naar het volksgeloof Christus'
kruis ••-- vlierhout was gemaakt. Doch wellicht weet de lezer niet, dat zelfs in
Limburg vele landslieden persé een vlierstruik kort bij 't huis hebben staan, omdat
deze bewerkt, dat de koeien overvloedig welk geven, of dat ze niet blauw of
waterachtig -inziet, of niet te spoedig stolt. Een oude schoolkameraad, thans te
Keulen v/o Jjende, schreef ons nog onlangs, dat de inwoners dezer stad zich nog in 't
laatst der vorige eeuw hH den vlierstruik wendden om de koorts te verdrijven, beter
te verbannen. Zij spraken dan daar de volgende banspreuk uit: Zwich ich beugen dich
Feber, no loss mich. Hoilerzwich (= viertak) hef dich op Rüddele (= koorts) setz uch
drop, Ich hatt üch einen daach Halt ihoudt)-'do (__ u) et (= het) johr vn daach."
Onze oude vriend voegde er nog bij, dat bij onze Oostelijke naburen eene moeder zich
wel zal wachten haar kind te slaan, met een vlierboomtak. Want aan groeit het niet
méér. Op mededeeling van bedoelden vriend is aan Sten twijfel onderhevig, daar we
precies dezelfde verbanningsformule ook vinden in het volkskundig boek van Wrede.
Langs de oostgrenzen der provinciën Gelderland even uvenj^el draagt men de koorts nog
op een andere wijze over, volgens het tijdschrift "Vragen van den Dag." Daar snijdt
de koortslijder ccij der nagels van de vingers aan, zoover, dat een geinig bloed
verschijnt maar daarna de schn van een boom ui' heesier los, zoover dat ook uit aien
bast eenig vocht vloeit, brengt het vmgert loed in aanraking met het vocht van den
boom, en, Overijsel draagt men de koorts nog op een heeft op dat moment de koorts
overgenomen. Tusschen Maastricht en Luik liggen verschillende dorpen. In vele daarvan
geneest men zich van de koorts, of beter, verbant men ze of draagt ze over, door eene
duif midden door te snijden, en ze daarna onder de bloote voeten te leggen. De doode
duif neemt de koorts over, maar zal er zelf wel niet veel hinder meer van hebben. In
Parijs legt men zoo'n doorgesneden duif op 't voor hoofd of op de borst van den
zieke, eveneens te Antwerpen. Ter vergelijking met onze Limburgsche folklore
schrijven we hier even over, wat we daaromtrent vinden in Castaigne's "Littora. beige
et ses environs" pag 83: Een honderdtal meters van het dorp Middelkerke staat een
steenen kapelletje. Naar de volksoverlevering geneest O. L. V., die er vereerd wordt,
de koortslijders. Men verzekert ons, dat voor weinige jaren nog, de bedevaartgangers
er hunne kousenbanden aan het nek van 't klein altaar bonden, overtuigd als zij
waren, dat zij daar dan hunne kwaal achterlieten en de koorts beletten achter hun aan
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te loopen. Als men daar een dikke stroowisch vast rondom een boom bindt, dan bindt
uien ook de koorts vast. Hij nu, die dezen band losmaakt, neemt de koorts over, en
de andere is ervan venüst. Om deze kwaal te verbannen kan men ook met tweeën naar een
boom gaan. Een hunner bindt zijn Kameraad vast aan den boom, en deze tracht zich los
te rukken door zijne banden te verbreken. hem d.t, dan moet hij heel hard weg 100Peu zonder om te zien, en hij is genezen, want de koorts zit op dat oogenblik in den
boomstam. Bij onze westelijke buren, op de grenzen van Limburg en Noord-Brabant, o.m.
ook te Veldhoven, meenden in oude tijden de menschen de koorts kwijt te raken, door
ze aan den ouden toren vast te binden. Deze toren stond ongeveer een kwartier gaans
buiten het tegenwoordige dorp Ui de richting van de oude, in ïsol afgebroken kerk te
Meerveldhoven. Driemaal moest de lijder of lijderes al biddende om den toren kruipen.
De toren stond daar geheel alleen. Kwam voorheen iemand daar voorbij, dan kon hij
somtijds een aantal veelsoortige lintjes of touwtjes aan den knop der oude torendeur
zien slingeren. Immers, alvorens die plek te verlaten, bond de koortslijder een
lintje of koordje aan de deur met t vaste geloof, dat hij dan tegelijkertijd de
koorts vastbond. Bij gebrek aan een touwtje of een lintje nam men zijn kouseband,
daar in die tijden ook de mannen korte broeken met lange kousen dr_e Ken. Hetzelfde
bedrijf kon men nog voor weinig jaren zien bij den ouden, later hollen lindeboom in
de velden ten noorden van de kerk te Eersel. Ook om dien boom kroop de leider
driemaal rond, en maakte daarna een lintje aan een der boomtakken vast. Bij al deze
voornoemde dwaze en bijgeloovige manoeuvres werd dus de koorts afgebonden. Ook het
verdrijven van wratten gaat naar het volksgeloof, door overdragen op een ander.
Tusschen Weert en de Noord-Brabantsche grens vertelde men ons het volgende middel:
men wrijft eenige malen over de wrat met eene erwt, die men daarna de kippen
voorwerpt De wrat zal verdwijnen, en de hen, die ze opgepikt heeft, krijgt eene wrat
op haren bek. In Midden-Limburg zijn er plaatsen, waar de bijgeloovige menschen het
volgende verbanningsmiddel te baat nemen: men bestrijkt de wratten met het . aebtweeke binnen^edeelte eener dikkenoonen-schaal, en begraaft daarna deze peul of schaal
onder den dakdrup. Zoodra de huls geheel vervuild of verrot is, zijn de wratten
verdwenen en hebben de schil geheel zwart gemaakt -"Voor zijn er in Limburg menschen,
die de keelte overdragen op een gezouten haring, de *r "p'n tegen de keel te binden.
Spoedig zal de haring zwart worden, doordat de brandende pijn on fein is overgegaan.
Ook de duif schijnt vele kwalen over te nemen Eene vrouw uit de mindere volksklasse
gelonfdo **-*t aa__ 't volgende middel tes-en iynhus: neem jonge, pluimlooze duifjes.
Snijdt ze in de lengte open, en leg ze bloedend en warm met ingewan den en alles
tegen de bloote voetzolen, 's Anderendaags zullen de duifjes geheel zwart uitzien
door den typhus-brand. Zij hebben de ziekte over genomen. Eveneens tegen tandpijn
weten de menschen nu nog in Limburg allerhande verbannings- en overdragingsmiddelen,
en wordt deze pijn door velerlei geheimvolle handelingen verstopt en weggegraven, dus
verbannen. In de omgeving van het dorpje Neeritter had men in vroeger jaren een
wonderdokter, die een rijk repertoire scheen te bezitten van verbanningsmiddelen
tegen de lastige tandpijn. Een dezer was 't volgende: hij sneed naar zijn eigen
goedvind' n van den lijder, dien hij in een apart vertrek achter de herbergkamer
behandelde, de nagels van vingers en teenen af, terwijl hij onder deze operatie de
namen der 11. Drievuldigheid uitsprak; daarna ging hij met de afgesneden nagels naar
buiten in den achter de woning liggenden tuin, en begroef ze daar steeds op dezelfde
plaats onder een vlierstruik. Onder die bedrijven moest de lijder binnenshuis 3 Onze
Vaders en 3 Wees gegroeten op de knieën bidden. Bij zijne terugkomst was reeds de
hevigste tandpijn bij de nagels begraven, kwam niet meer terug, en de patiënt kon met
het gelukkigste gezicht van de wereld — altijd als hij geen pijn meer had — naar huis
terugkeeren.
19 september 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXIX.
Behalve de reeds, genoemde kwalen wordt ook nog de onaangename "hik" op iemand
overgedragen of naar een ander individu verbannen. Men hoorde dat in vroeger tijd nog
wel eens uitdrukken met de volgende spreuk, die in Midden-Limburg vooral in zwang is.
Ik heb den hik
Ik heb de pik
Ik geef hem aan den buurman,
Die hem goed verdragen kan.
Die spreuk werd dan natuurlijk in het plaatselijk dialect ten gehoore gebracht; en
het rijmpje moest vooral driemaal snel achter elkaar worden opgezegd.
Toch was er niet overal sprake van overdragen. Want de hik werd ook wel eens gewoon
verdreven, althans eene poging werd aangewend, door te zeggen, eveneens driemaal:
Ik en Snik
Gaan over zee;
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Ik zie ik weer
Maar Snik niet meer.
Op andere plaatsen heette het weer niet driemaal de bewegingen van slikken te maken,
en daarna driemaal op te zeggen:
Snik, Snik
Spring over mijnen rik (is rug)
Dat ge den nek brikt" (is breekt).
Om den hik te doen ophouden, zoo zegt men te Maastricht, moet men iets kouds in den
hals van den hikkende leggen
In Limburg meent nog het volk, dat een jong kind voorspoedig groeit, als 't van tijd
tot tijd den hik krijgt. Zelfs gelooft men, dat van een hikkend kind het hart groeit.
Ook onze Oostelijke naburen, en eenige dorpen (Limburgsche) langs de grenzen,
trachten den hik te verdrijven door te zeggen:
Hik, hik,
Hongerik
Gank naô de man,
Dai dich verdrage kan.
En volwassenen kloppen hier ook nog een kind op den rug, als het hikt. Dat geeft,
volgens hen, verlichting. 
"Gaap euver den doem (is duim) of kiek in de zón" wordt ook al eens aangeraden.
Of men probeert een kind te verschrikken waarna het volgende rijmpje wordt opgezegd:
Zegk veur hum, het heet de schnoep,
En vort is der, den tap verkroep.
Om verder het bewijs te leveren, hoevele menschen in ons gewest nog aan bijgeloof
lijden, willen we van tijd tot tijd een gedeelte van een onderhoud publiceeren, dat
we met een Limburgsche geneesheer hadden, die zijne patiënten voornamelijk onder het
landelijke volk telt.
Wij vermeenen de vele bijgeloovige middeltjes, die hierbij genoemd worden, te moeten
rangschikken onder de afdeeling "overdragen of verbannen".
"Onlangs", zoo verhaalde ons de bewuste arts, "had ik nog iemand onder mijne
patiënten, die stijf en sterk beweerde, dat niet de chinine, welke ik gegeven had,
hem van de anderdaagsche koorts had bevrijd, maar wel de pruimepit, die hij bij nacht
en ontijd onder den dorpel van zijn huis in den grond had begraven. Wat kracht er dus
al niet zit in eene begraven pruimepit!
En verbeeld u, dat, ik voor nog niet zoolang geleden, bij een kind werd geroepen, dat
last van wormen had. En wat had een buurvrouw aan de moeder voor een raad gegeven,
dacht u? Zij moest het kind frambozen, peren, appels of andere vruchten te eten
geven, waarin nog een levende worm zat. (Den worm moest het kind echter niet mede
opeten). Doch als men dat middel toepaste, zou de genezing spoedig en zeker volgen.
U zult toch wel begrijpen, ging de arts voort, dat dit belachelijke middel niet hielp
en gelukkig voor het kind, dat ze mij nog geroepen hebben vóór er geen herstellen
meer aan was. Nu is 't van dat ongedierte verlost.
Het is soms ongelooflijk, hoe de menschen aan zoo'n dwaze dingen kunnen gelooven. De
schaapherder R. had ook in een mijner dorpen een middeltje gegeven tegen wratten. Hij
deed eene slak zoeken, daarmede de wratten bestrijken en dan het dier aan een
doornenstruik vastprikken. Zoodra er niets meer van de slak over was, waren ook de
wratten verdwenen. Deze had de wratten meegenomen ent was met den heelen
"santepatiek" tot water overgegaan.
Tegen zweethanden raadde die herder ook het volgende receptje aan: laat een pad of
een kikvorsch in uwe hand sterven en je bent genezen.
En hoevelen zijn er niet, die eene kastanje in den zak dragen tegen jicht en
aambeien; een stukje aluin tegen rheumatiek; eene muskaatnoot tegen steenzweren; een
stuk zwavel tegen kramp; een stukje spek onder den voet om de roos in 't hoofd te
doen verdwijnen; een aardappel in den zak tegen het "pootje"; een koordje om den hals
tegen de stuipen.
Eene aardigheid, beter gezegd, eene ui op dit gebied, in Venlo vóór vele jaren
voorgevallen, moge dit hoofdstuk over volksgeneeskunst besluiten. Daar had een zeker
vrouwtje last van roode en loopende oogen. Daar komt iemand, die haar wijs maakt — in
ernst of gekheid, dat weten niet — dat zij gemakkelijk hiervan kon genezen worden,
als zij slechts eenige wonderspreuken bij zich droeg, welke door een kind beneden de
vijftien jaar, nog in al de onschuld der eerste jeugd moesten geschreven zijn. Het
middel zou zooveel te spoediger werken, als zij bij herhaling hare oogen met frisch
en schoon water afwiesch. Zij ging naar een jongen van dien leeftijd, en verzocht hem
eenige woorden op te schrijven, welke zij hem zouvoorzeggen, en zoo hij zulks deed,
zou een aardig cadeau zijn belooning worden. De knaap neemt den voorslag aan; de
vrouw zegt hem een en ander voor, terwijl hij schrijft. Spoedig heeft de vrouw hare
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spreuken opgezegd en de jongen overhandigt haar het geschrift, na het behoorlijk te
hebben verzegeld, met de aanmaning er nog bij om het vooral niet te openen, vóór ze
geheel genezen is, want hij had een nicht, die bijna van hare zeere oogen genezen
was, doch het papier had geopend, waarop onmiddellijk de oogen weer verergerd waren.
De vrouw hoorde hem aan, gaf het geschenk en ging heen. Trouw droeg zij de
wonderspreuken in haren zak, en even trouw ging zij voort met hare oogen te wasschen
met zuiver water. En waarlijk! Ze werden al beter en beter. Eene buurvrouw leende nu
van haar, na hare geheele herstelling, hetzelfde wondermiddel, droeg het trouw bij
zich en wiesch ook, wat zij vroeger maar al te zeer verzuimd had, de oogen meermalen
met zuiver, koud water. Ook deze genas. Nu dachten zij, kon het papier zonder gevaar
worden geopend, om te weten, welke machtige wonderspreuk haar genezen had; want aan
het water, waarmede zij zich dagelijks de oogen hadden gereinigd, werd niet het minst
gedacht. Zelven konden ze niet lezen, dus iemand daarvoor opgezocht. Zij vinden
iemand, het papier wordt geopend onder het nieuwsgierig verlangen der beide vrouwen,
en wat denkt ge lezer, dat de geneeskrachtige inhoud van de wonderspreuk was ?
Een domoor en een oude vrouw,
Die speldt men licht wat op de mouw".
had die ondeugende spotvogel van een jongen op het papier geschreven in plaats van de
wonder woorden, welke de vrouw hem had gedicteerd.
26 september 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXX.
CUXX. Een merkwaardig voorbeeld van overdragen of Verbannen van liet ziektewezen was
ook het geval, waarin de pereboom te pas kwam. Zekere Limburg r, dit geval kwam voor
bij Roermond in de vorige eeuw, die aan de derdedaagsche koon pleegde een
zoogenaamden duvelsbander ' v. d. B. Deze zei: Ik kan je de koorts wel afnemen, maar
dan moet ik haar op een ander ovei Heb je misschien ook iemand, idie je kwaads gunt.'
De boer antwoordde: Ja, dat kan wel zijn, maar dit gaat toch wel wat te ver. De
cie*de daagsche koorts is eene groote plaag, die durf ik mijn ergsten vijand niet toe
te v. nam de wonderdokter toen, wil ik haar dan in je pereboom overbrengen, en dan
zal je eens zien, wat voor kracht de bloesem heeft. Als zulks mogelijk was, wilde de
boer daartoe we! nijng geven. Toe i lan zijne goedkeuring had gehecht aan pi ij ke
remedie, gin - hij huiswaarts. Thuij n, stond de pereboom reeds met siap neerhangende
bladeren en bloesems te rillen en te beven als lemand, die een felle koorts te pakken
hoort. De i fif vrij van de koorts, doch de pereboom bestierf het. Aldus
overgeschreven uit een dagboek, van een Limburger, uil de tweede helft der vorige
eeuw. I van verbannen. Wij i len, val vroeger de menschen spra ken van re nachtelijke
hart- en adembeklemming, aie aan 't volk verscheen als een boeze geest, de maar
genaamd, die des nachts doorde gesloten deur in 't slaapvertrek drong, zich op de
borst van den slaper legde, en hem bijna verstikken wilde. Voor dit maar rieje" had
men langs onze oostgrenzen in de vorige eeuw nog een zekere ban- Bpreuk of banrijmpje. Nachtmaar, doe leelik deer, Kom dezen nacht neet weer; Door alle waters
zelste waaje, Alle buim die zolste blaaje Zols a.le graasspeerkes telle Kom miei.
dezen nacht neet kwelle. Ook ging er in 't begin der 10e eeuw in een NoorJLimburgsche plaats een smid, ais hem de koorts kwelde, naar den duvelsbenner". Deze
hakte den dorpel van den smid uit, bande den koortsgeest., en sloeg hem met een
spijker aan eene wilg vast. Ook het begraven van de tandpijn, het vernagelen en meer
andere kuren", nog hier en daar a^s volksgeneesmiddel in zwang, moet men tot de
remedies n, dia feitelijk hun oorsprong hebben in het streven van den rnensch om
zijne diverse ziekten op iets anders over te dragen, wellicht beter, te verbannen. Al
ueze kuren vat ue folklore echter samen onder de ueuammg "sympathie", en men verwijst
hen dan naar het gebied der volk&remeuies 01 yoiksmediciju, die overigens eigenlijk
uitsiuitenu met anerhande meer 01 minder bepioefde huismiddeitji bijv. met kruiden,
zaïven, oliën, dierlijke stoffen ot aeelen; oo_ zelfs met zekere d.e-ren, bijv. bij i
en mei de voor zoo geneeskrachtig gehouden spinnen. We komen dus thans aan een ander
soort gebeesmidde.en onder het volk, nl. de sympathetische. En dan gaat het om het
verband te zoeken tusschen de ziekte en het daarvoor gewaande heiuihddel. Volgens
vele volkskundigen o.a. ook Dr. Schrijden, moet dit velband worden gezocht: A. in de
oorzaak; b. in de kleur; c. in den vorm; d. in den aard; e. in den naam. Lu 't eerste
geval moet er dus van een zekere overeenkomst sprake zun, om zoo te zeggen, tiet
nnu_ei gei.._ aan uc ouivau... z.OO spreekt ue Luaburger nog wei eens van: de kouae
inaer \t__ouuheiuj door ue kou, ue kooi is (,hiei- verhit ijcuaum, door ue warmte,
een beet van den bond t,te genezen,) door naren van uien nonu op de wonue te leggen,
de ijuoi-koorts uoor tnee te drinken van najuarsliuui; ue j.c-ij, die door wormen is
ontstaan, te genezen uoor uen patiënt te laicn innemen deruen regenwonnen, uuur te
spoeden met brandewijn; van komen ws aan o»eroen_oi_st iv kieuien b.j ac
sympathetiseue voiKsgeijeesundde_u; zoo bestaat er een biaasvorijijge UHs_g, cems
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beet uwnkerkieurig op 't hoog rouue at', die oudei hevige pijn als een gordel urn ue
eene lieift van de borstkas optreedt, eu. gordebroos wordt genoemd. Ze komt
natuurlijk ook in onze provincie voor, en vindt men uau 110^ wet eens menschen, die
daarvoor aanraden bet bloed vau een zwart •chaap. Nog een ander kleuron-verband.
Menschen die aan keeltering lijden, zien meestal geel uf vaalbieek uit. w'ehiu, er
zijn nog menschen, die daartegen beslist reconimandeeren liet drinken van t gele
hondsvet, echter nooit van een Kwarten, maar wel van een ijchtkieurigen hond. We
kennen de kwaal cariës of meer bekend als been-eter, zijnde een chronische ontsteking
van de beenderen, uie met ettering en langzaam voortschrijdende vernieung van het
beenweefsel gegepaard gaat. Nu zijn er, ook in onze provincie Limburg, wonderdokters
geweest, die als een- zeker heijmiddel aangaven het voortdurend gebruik tusschen 't
dagelij ksch eten van gemalen menschenbeenrieren. Lijdt iemand aan bloedopgeveri bij
hoesten aan lichte graad van bloedspuwen, wel, hij gebruike geregeld, altijd weer
volgens bovenstaande deskundigen, de schijven van roode salade-bieten, en de lijder
zai er van genezen. Er zijn menschen, wien de kracht van de alcohol niet langs et-n
natuurlijken weg verlaat, maar in den top van den neus blijft zitten, en daardoor op
den duur aan dat punt eenigszins karmijnkleurig en ook al eens lei-kleurig worden.
Voor dezulken zou het bijzonder aan te bevelen zijn een Jaar lang versche blaadjes
van de papaver-bloem om den neus te leggen, en voor drank in dien tijd nietts anders
te nemen dan water of melk ttiet enkele droppels van blauwe druiven. Gele huiduitslag, geel verf of geelzucht bestrijke men met het geele stengel-vocht van de alom
bekende stikkende gouwe, eene plant, die men . Veral langs hebben en struiken bier
vindt. Nog dient er ook overeenkomst bij vele ziekten le ,hestaan in den vorm der toe
te passen middeltjes. Heeft men een klap van een paaixf-, koe- of ander dierenklanw
gekregen, men legge daarop de bladeren van de Wilde Valcriane of Duivelsklauw, eene
plant, die min of meer klauwvormige wortels heeft. De plant, het Longkruid,
Pulmonaria, heeft kleine vlekjes op zijne bladeren, die veel gelijken Op
longknobbeltjes. De plant zou daarom goed zijn tegen de longziekte. Wij allen kunnen
ook het kleine bloempje (.Öogcntroost" Als men scherp toeziet, zal daarop te bespan
ren zijn een lichtgele vlek. die veel op 't men .be'ijl-, oog staalt. Daaruit is de
sage ontstaan bij 't volk dat het kruid de-*er plant een Probaat middel is tegen de
verschillende oogziekte-i. Ook b'*c,'t men een weldoend kruid de Hond teng (rennnmd,
dat bladeren draagt, die den Vorm hebbeu eener .tong. Omdat men nu wil hebhen, dat
een razende hond gewoonlijk loopt met uit den bek hangende tong, zou deze nlant een
heil zaam middel zijn tegen de gevreesde ziekte de hondsdolheid. En wie wil genezen
worden van den tandenbeet van een wild dier, 1c _ en neme te baat de sas;e van het
Riet, die wij in de volgende bijdrage over volksgeneesmiddelen zullen publiceeren.
3 oktober 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXI.
De sage van den duivelsbeet en het Riet gaat aldus: De oudere bladscheeden van het
Riet drukken, juist daar waar zij zich openen, de jonge komende bladeren, die
daardoor op hunne schijf twee of drie merkteekenen vertoonen, welke eenigszins op
tandindrukken gelijken. Het volk geeft van deze beetachtige bladvouwen eenen
mythischen oorsprong.
Toen Christus aan het kruis hing, dacht de duivel, dat hij over Hem de zege had
behaald, en, trots en verwaand, ging hij boven op het Christus-hout zitten. Maar de
stervende Heiland liet hem toch Zijne macht gevoelen: Hij gebood hem in 't lager bij
't moeras groeiende Riet te kruipen. De duivel moest gehoorzamen; hij verborg zich
tusschen de rietstengels, en, uit razernij, zette hij twee-driemaal zijne tanden in
een rietblad. En deze beten bleven er in gedrukt en heden nog zijn ze duidelijk te
zien
Vandaar de kracht van het rietblad om gevaarlijke beien van razende of wilde beesten
te genezen.
We zeiden reeds in de vorige bijdrage, dat er, aangaande de sympathetische
geneesmiddelen verband kan bestaan tusschen de kwaal en het heilmiddel. Immers er
bestaat eene koekoeksbloem met vlekken, die een middel zou zijn tegen de vlekken op
het aangezicht, de sproeten genaamd; de soep van waterdieren, bijv. van visschenkoppen en dan vooral van den snoekkop geeft baat tegen waterzucht; de melk gedronken
van een gevlekte merrie is een uitstekend volksgeneesmiddel tegen de sproeten
(vlekken) aardwormen of pieren, in een zakje op de borst gedragen, zou vooral goed
zijn tegen wormen, die de kinderen veelal in de maag hebben.
Verder kunnen we ook verband en overeenkomst vinden in de namen der geneesmiddelen en
die der ziekten. O.a. een snoer van kralen van tanden zal de pijnlijke en
achterblijvende tandjes der kleinen spoedig te voorschijn roepen. Er bestaat een
plant "Wondkruid" genaamd. Volgens oude boeken: "wordt ghehouden voor soo krachtigh
om allerhande wonden ende quetsuren te genesen, alsoo ook om er Wonddronecken van te
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maken." Zoo wordt de Roos gehouden voor een onfeilbaar midde] tegen de huidziekte van
denzelfden naam.
Wie slangenkruid op zich draagt, zal beschermd tijn tegen de beten der giftige
slangen.
Het Liefdekruid (Catanance) kan den mensch tot liefde dwingen. De Hondsroos wordt
aangenomen te helpen tegen een hondsbeet. Het Luiskruid-aftreksel is uitstekend tegen
de lastige kwaal der kinderluizenn. De adderwortel (serpentina) beet zoo: omdat sij
met wijn ghedroncken alle beten van de Adders schadeloos maeckt en geneest. Het
bekende Leverkruid zal een probaat geneesmiddel zijn tegen de gevaarlijke
leverziekte. De eenvoudige landlieden hingen in vroeger tijd een bundel Onze Lieve
Vrouwe-bedstroo aan het bed des nachts, om tegen giftdieren en diabolischen invloed
beschermd te zijn. Er is eene plant Steenbreek geheeten, welke een secuur genezend
middel is tegen steen in de gal, blaas en nieren.
Ook is er eene lelie, genaamd de Moeraszwaardlelie. Hare knol is omegeven met
netachtige vliezen als een pantser, zoodat hij, die de plant meedraagt, daarmee
zwaard geslagen wonden.
Het Knoflook, ook Knop- en Knooplook geheeten, heeft een wortelbol of knol. Dit Look,
dus knoop, knop en knoflook genaamd, is een krachtig middel tegen bult-vormig
oploopen de beten en steken van venijnige gedierten, als spinnen, schorpioenen,
adders, slangen. Ook Berglook (Allium serpentinum) heet Serpent- en Slangenlook,
omdat het de beten van slangen en alle giftig gedierte geneest
De groote Speerwortel (Arum) heeft een stengel, die versierd is met vele spikkels en
plekken van allerhande kleur, evenals het vel der slangen.
Deze plant is de echte Serpentaria of Groot Slangenkruid, en volgens een ouden
kruidkundige zal niemand, die bad of wortel van dit gewas tusschen de vingers heeft
gewreven, van adders of slangen gebeten worden. Wie maar slechts he) bad of den
wortel bij zich draagt, zal nooit door Blanken worden aangevallen, integendeel, al
zulke kwade beesten -uilen hem terstond ontvluchten. , , . Wie kent niet de marekwaal of de maar" meer algemeen in Limburg geheeten? Dat diabolisch wezen dat des
nachts den slapende op 'f hart komt zitten er waarvan we in de vorige bijdrage een
banspreuk vermeldden Wie een marentak des nachts aan zijn bed hangt, zal niet door
dit serpent gekwe,d worden, zoodat wij deze plant gerust mogen noemen onder der
geneeskrachtige gewassen. Want daarom werd de magische Marentak of vogellijm al door
de oudste botanisten "fuga daemonum ' of duivelsvlucht geheeten. Naar men ons even
over de Limburgsche grenzen (in Wassenberg") vertelde, schijnt men daar nog
kruisvormige amuletten Ult Marentakhout te snijden sn ze tegen aanval van kwade
geesten en ziekten met zich te dragen. Maar ook in Oostenrijk wordt nog aan den hals
van het kind een talisman met een dnemaa gewijd Vogellijmblaadje gehangen. Aldus
denkt men daar alle door booze geesten aangebrachte ziekten te genezen. Dat blaadje
moet dan echter zesmaal achtereen, bij iedere nieuwe maan en met zeker geheimnisvolle
spreuken vernieuwd worden en deze handeling wijst ons ook nog dvi. S op de
ceremonieën, met welke de oude Drüïden den zesden dag der nlwwa maan, den Marentak
van den heiligen Eik sneden. liet san van het Varkensgras (Polygonum bistoria met
Wijn ingenomen, geneest in Noord-Brabant bij eenige landlieden den gevaarlijken beet
VaVanetdeZ"ïlant Slangenkop (Echium Vulgare) word? het volgende sprookje verteld,
dateerere nde'van'fen s.anghe ghergtr» g DaaroAtihium ïn AlHbiadi gekregen. Het heet
£0™ AbetbLaTijenDEAchium, van ekis (Gr^ is ad. "E. plant Wiegenkraut of £•««£»•
kinderen han^ £ niet alleen aan ** £ & maar ook omdat ziek- S sSen e"" kwade *" »**
oP iet kind hebben. besluiten met nog ee*i W*? w,"sr/^rSd^oo' Denis Scbrijnfn Z
merkwaardig w«™ vYeekbiad van 1902 aange. saa.dP enTok door Dr. Schrijnen in zijn
Volkskinde vermeld. lltte men voor nog niet zoolang Te Blerick gebruui volgende
geneesm * geleden, en weCrfV-erkreeft wordt in een zakje del: een Tz.eke gedurende 24
uur op genaaid, dat «oor drßgen worden. Heeft hij "ÜiS 2ak«dT doofgebrar-ht, dan is
de kanker dien tnd w,*)keTre-peaan; het zak e wordt nu verop de kreeft Heel
eigenaardig brand en de >'-dRernr?4rs het middel, dat daar! ïoo noemen «- moet
genomen worden. En voor Juist een ** "•" * * dan brengen zij dat in verband met het
feit, dat dit middel van onze Oostelijke buren naar hier is overgedokferd. Kreeft en
kanker heeten daar toevalligerwijze beide Krebs.
P.S. Eene vraag aan de belangstellende lezers. We zouden het zeer op prijs stellen, als
Limburgsche plantenliefhebbers als Limburgsche, dialectische of volksnamen zouden willen
opgeven van bekende planten. Om enkele voorbeelden te geven: Donderknupkes Midden L. benaming
voor de vruchtjes van Aalst of Alsen (Artemisia Absinthium.) Donderkruurtje. M. L.h. voor de
Spirea Ulmaria. Veurkroed M.L.b. voor St. Janskruid of (Hypericura perf.) Donderpoeze M.L.b.
voor Kattestaart (Lythrum Salicaria.) Duvelskoppel M.L.b. voor vrucht van de waterlisch
(Iris.) Peddekiès M.L.b. voor paddestoelen. Kroddestool ) Tatervleis ) Zuid Limb. voor
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10 oktober 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXII.
In een onzer vorige bijdragen vermeenen wij te hebben vermeld bij de gevallen van
volksgenezing het drinken van hondenvet tegen de keeltering. (In Midden Limburg wordt
dit middel nog aanbevolen op meer dan eene plaats). En wij hebben dat
volksgeneesmiddel gerangschikt onder die der kleurovereenkomsten tusscnen kwaal en
middel. Maar wijl ook nog hier en daar in Limburg wordt voorgeschreven, door volksof zoogenaamde wonderdokters, het drinken van bloed van een zwart of anderkleurig
dier tegen diverse ziekten, zou men deze keuze van heilmiddelen wellicht beter in
verband kunnen brengen met voorbeelden van animistische beteekenis, beter gezegd,
zouden dergelijke geneesmiddelen kunnen berusten op de animistische voorstelling, dat
het bloed eene ziele zoowel als eene levensspijs is.
Doch, zoo zegt ons Dr. Schrijnen, dit gebruik van heilmiddelen zou ook een survival
van een offer kunnen beteekenen. En dit offer kennen we reeds bij de oudste volkeren,
zoowel van de Oude als van de Nieuwe Wereld. Moubach geeft er platen en
beschrijvingen van in zijn merkwaardig boek "Gebruiken en zeden van alle volkeren der
waereld".
Het eten van gemalen menschenbeenderen zou men ook onder die rubriek kunnen brengen,
nl. onder die van animisme en fetissisme. Meer gelijkenissen met een offer kunnen we
dan ook moeilijk hieraan toevoegen, en komen we daarom van zelf tot een ander
signatuur, waardoor de teekenen der dingen worden afgeleid, en wel tot de gewichtige
beteekenis van vele geneeskrachtige kruiden.
Het volk heeft altijd, door alle eeuwen heen, iets van een bovennatuurlijke kracht
gezien in vele planten. En vele dezer kruiden spelen thans nog een voorname rol in de
tooverwereld. Deze kracht vindt voornamelijk haren oorsprong in het feit, dat de
kruiden eenmaal aan de goden onzer voorvaderen heilig wren. En zij zagen er zelfs
vaak den geest van vruchtbaarheid in.
Het zal den lezer gemakkelijk vallen te begrijpen, dat het plantenrijk den
bijgeloovigen mensch meer dan één kruid schenkt, om de snoode listen en lagen van
eten duivel tegen te werken of te verijdelen. En immers de meeste ziekten waren, naar
het volksgeloof, een product van Satan's lagen, zoodat men om ze te genezen naar
krachtige wonderkruiden zocht, die men vaak op ceremonieele, zonderlinge wijze op
bijzondere dagen en uren, onder 't prevelen van gebeden, met de linkerhand, en door
hoegenaamd niemand opgemerkt, moesten plukken of inzamelen, en die men als rook-,
wasch-, bad- of theekruiden moest benutten of aanwenden.
Dikwijls werden ze bij onze vooronders in de tempels van te voren overleze en gewijd,
hetzij in 't geheim, hetzij in 't openbaar.
En vele dezer wijkruiden, we weten het, zijn nog overal bekend en ook gebruikt,
zoowel h? in onze Zuid-Nederlandsche gewesten als elders, ook in 't buitenland.
Meestal groeien zij op eenzame en gewijde plekken. Ja, er waren kruiden bij die zelfs
groote macht over den duivel hadden en waarmede toovenaars en heksen, ja, ook wel
gewone menschen, den duivel bezwoeren en hem opriepen.
Inderdaad bij onze voormalige bewoners onzer gewesten, bij onze Limbuurgsche
voorvaderen, was bijgeloof nog schering en inslag. Den duivel oproepen kon alleen
worden gedaan door iemand, die vast in het bestaan van den duivel geloofde. Die
duivels-oproeper moest denn volgende eigenschappen bezitten, zooals de oudste
papieren over onze Germaansche bevolking in Limburg en Taxandrië luiden: hij moest
buitengewoon hardnekkig zijn; een geweten hebben, dat door schelmerij verhard was, en
toch zeer gevoelig voor wroeging en schrik. Hij moest daarenboven onweten zijn, een
blind vertrouwen toonen voor alles wat niet mocht geloofd worden en dan vooral een
valsch denkbeeld hebben over God. Hij moest, alvorens tot de duivels-uitzwering of
oproeping over te gaan, de ceremonieën van zijn godsdienst bespotten, de gewijde
zaken ontheiligen of onder de voeten treden; daarna een bledig offer plengen en
eindelijk zich de toovervork aanschaffen. Dit was een gevorkte twijg — uit één knop
geschoten - van een hazelaar of een amandelboom. De twijg moest met één enkelen houw
zijn afgesneden. Daartoe moest men gebruiken het splinternieuwe mes, dat tot het
bloedig offer had gediend. Deze vork werd, na het afsnijden belegd met het ijzer van
het gebezigde mes. Om te slagen moest de oproeper vijftien dagen vasten, alleen
levende van één maaltijd, dien hij na zonsondergang had genomen. Die maaltijd bestond
uit zwart brood en bloed, toebereid met specerijen, doch zonder zout, met zwarte
boonen en melkachtige planten.
Iederen dag moest hij zich dronken maken, eveneens na zonsondergang, met wijn, waarin
gedurende vijf uren geweekt waren vijf zaaddoozen van zwarten heul (Pavaver nigrum)
en vijf ons fijn gestooten hennepzaad. Al de door hem gebezigde voorwerpen moesten
gewonden zijn in een linnen, dat gesponnen door een lichte deerne.
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De oproeping moest geschieden in een nacht van Maandag op Dinsdag, of wel in dien van
Vrijdag op Zaterdag. Daartoe werd eene afgezonderde en gevreesde plaats gekozen: een
kerkhof waar kwade geesten rondwaarden (o.m te Stevensweert; eene ruïne (bij
Kessenich); een kelder van een verlaten klooster (bij Posterholt); de plek, waar
iemand vermoord werd (bij Baarlo); een druïdisch altaar of afgoden-tempel (Kessel).
De oproeper droeg een zwart kleed, zonder naad of mouwen, een looden hoofddeksel met
de teekenen van de maan, Venus en Saturnus. Hij nam met zich mede de huid van het
geslachte offerdier, twee kaarsen van menschenroet, staande op zwarthouten halvemaanvormige kandelaars, een komfoor op drie pooten, twee kransen van ijzerkruidje, een
tooverzwaard met zwart hecht, de bovenbeschreven toovervork, een koperen vat met het
bloed van het offerdier (in dit bloed lag een vleermuis verdronken): een wierookvat
met het reukwerk (Wierook, Kamfer, Aloë, Ambergrijs, Styrax, alles samen gekneed met
bokke-, molle, een vleermuizenbloed); vier nagels uit de doodkist van een
terechtgestelde, de kop eener zwarte kat, die gedurende vijf dagen met menschenbloed
werd gevoed; de hoornen van een bok en eindelijk een schedel van een vadermoorder.
Men zal begrijpelijk hiertegen opwerpen, dat al deze prozaïsche dingen niet zoo
gemakkelijk te vinden waren. Had men ze echter eindelijk ter bepaalder plaatse
aangebracht, dan werden zij daar gerangschikt als volgt: a. de oproeper (barvoets en
gedekten hoofde, ook zijn twee helpers want men moest met drieën zijn), maakte met
zijn tooverzwaard een kring, die niet geheel gesloten was, daarbinnen trok hij een
driehoek, en de op die manier verkregen figuur werd met het offerbloed gekleurd; b.
in eenen der hoeken van den driehoek zette men het driehoekig komfoor, en aan de
tegenovergestelde basis werden drie kringen getrokken: een voor den duivelsoproeper
en de twee andere voor zijn helpers. c. Achter den kring van den eerste maakte men,
met zijn bloed, het monogram van een der goden; d. de huid van het offerdier werd in
stukken gesneden; men legde deze kringvormig binnen den buitensten cirkel en men
hechtte ze aan den grond met de vier doodskistnagels; bij deze nagels plaatste men
den kattekop, den menschen-schedel, de bokkenhoornen en de vleermuis; men besproeide
alles door middel van eene berkentwijg met het bloed van het offerdier; daarna werd
in het komfoor elzen- en cipressenhout gebrand; aan weerzijden van den oproeper lagen
de twee ijzerkruid-kransen en hierin werden de twee menschenroet-kaarsen geplaatst en
ontstoken.
Dan werden de bezwerings-formules uitgesproken en de duivel was genoodzaakt te
verschijnen.
17 oktober 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXIII.
Tot de planten, die overal, ook in ons Limburg den grootsten eerbied bij het volk
hebben genoten, behoort toch voorzeker de vlier." Wat al sagen omweven ook den
vlierboom in al zijne gedaanten? De Vlier was vroeger, ook bij on.e voorvaderen Vrouw
Holle toegeheiligd, ei-, naar eene Christelijke sage, heeft Judas zich aan den Vlier
opgehangen. En was ook niet de Krr.!sboom van Vlierhout gemaakt? En omdat Judas zich
aan dien boom verhing, blijft hij ten eeuwigen dage heesterachtig, duwt zijne
twijgen, takken stam krom de lucht in, terwijl verder hij altijd een onaangenamen
geur zal verspreiden. Zelfs "Judas-oor" (eene zwamsoort) groeit er op. Ook heeft de
Vlier oorspronkelijk heerlijke vruchten gedragen, doch sedert Judas er den dood bij
zocht, zijn zijne bessen zóó bitter geworden, dat niemand ze eten kan. Er zijn oude
Schrijvers, die beweren, dat die Vlier, omstreeks het jaar 1340 nog stond. En wel aan
den vijver van Siloah, onder den berg Sïon, tegen het Josaphats-dal. In ieder geval
is het zeker, dat vooral in onze provincie Limburg de vlier algemeen gezien is. Er
zijn streken, waar men bijna geen huis vindt, in welks nabijheid, zelfs in een
vergeten hoekje, men den geurigen vlier niet vindt. Voor wij beginnen aan de
geneeskracht dezer plant (bij 't oude en jongere volk) willen we nog mededeelen, dat
de Vlier in Rusland den duivel verjaagt, om welke reden hij daar zeer geacht is. Ook
in Syrië, waar het volk nog zéér bijgeloovig is, beweert men, dat de duivel met boos
geweld rondwaart, vooral op Berthanacht (6 Januari'); om zich tegen hem te beschermen
trekt men daar eenen tooverkring op den grond; men gaat in 't midden van dien ring
staan met een tros vlierbessen, die men op St. Jansnacht heeft geplukt. In NoordLimburg deelde ons een kennis eens mede, dat daar in de oudste tijden het volk
uitgetr_ïtkn tanden, afgesneden haar en vingernagel, onder eenen vlierboom begroef,
om zoodoen-, de aan alle mogelijken demonischen invloed te .ontkomen. Ons zijn nog
boeren in Limburg bekend, die gdiooven, dat een vlierstruik vóór de keldervensters of
'keldergaten boter en melk voor betooyering bewaart, en dat een vlierboompje,
geplaatst vóór eene staldeur, ook het vee beschermt tegen de kwade hand. Dezelfden
hebben ook een stokje vlierhout in den hals hangen tegen de vallende ziekte. Wel
houden in Limburg vele menschen den bast van den vlierstruik voor een zeer krachtig
geneesmiddel, daar deze bast ook een braakmiddel is, en het aftreksel een drank is,
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die doet purgeeren." "Ja mijnheer", zoo sprak eens een eenvoudig Noord-Limburgs
landbouwer tot ons, ik heb eens zoó erge koorts gehad, dat ik, na alle mogelijke
middelen beproefd te hebben, eindelijk tem einde raad was. De koorts wilde eenvoudig
niet wijken, maar werd integendeel hoe langer hoe heviger. Maar toen viel mij nog te
binnen, een blauwen draad negenmaal om den grooten teen van mijn linkervoet te
winden; deze liet ik eenige dagen zjtten, en liet toen vóór zonsondergang eenen
vüertak halen, dien ik aan mijn bed liet Dat scheen anvankelijk wat .te helpen; ik
voelde wat verlichting, doch o ramp, op zei morgen, toen ik even had kunnen slapen,
Viel ik weer buiten kennis en begon te ijlen. Toen deed men mij haastig een wisch van
haverstroo om den hals, en ik vroeg om op te staan, daar ik met dien stroowisch om
den hals naar een vlierstruik wilde gaan, om dien driemaal goed te schudden en hem
dan te verzoeken de hevige koorts over te nemen. Toen ben ik op één been naar huis
gesprongen. ede de koorts nog niet verdwenen." n oude buurvrouw van ons te Roermond
nam _e in den mond, als ze erge tandpijn had. Daarna slak ze het takje in den grond.
He.t middel hielp haar wel niet altijd, toch meestal over, zoo beweerde het b was
volgens haar, een schutje van een tak van eene vlier, gegroeid op een kno om den hals
gehangen een protegen vallende ziekte, en beweerde zij, dat een zoontje van haar
broeder daardoor al vaker minder hevige aanvallen had in Limburg het vl:erstruikbast-ex trac; ui keelpijn en waterzucht. Theo van - en -bloemen wordt op zeer vele en
te_en hoest of verkoudheid, huidigen dage nog geldt langs onze oostgrenzen de sinds
overoude tijden hoogver. om de Holdere, Holder, Holler, of Hollentere, in ZuidLhnburg thans nog aldus genaamd, als de beschermer van huis en hofstede. Tocj»had ook
de Vlierboom in het Volksgeloof der o__3te tijden zijne schaduwzijden en behoorde hij
Lot de zoogenaamde diabolische planten, beter gezegd, planten, die op de een of
andere wijze met den duivel in betrekking staan. Want niet alleen woonde, volgens het
Uennaansche volksgeloof, de duivel in kromme of op andere Wijze vervormde boomen. in
wier kruinen het luid bruiste en dreunde, maar ook in vlierstrui- Ken. Daarom mag men
ze niet vellen of ontworanders sterft men of lijdt men groote schade. Naar het geloof
van de Ruthenen woont de duivel in de vlierwortels en het is daarom zeer '. om ze om
of uit te houwen. De 1 ,u _at de duivel den vlierstrnil , __ hij er bestendig onder
zit. It er de boom nooit met den wortel uitgegraven, om den duivel niet te tergen.
Het 'alt op den vermetele, die hem afslaat. In de ije eeuw klom men in meer
Zuidelijke streken op een Vlierboom om den duivel te dwingen te verschijnen. In het
oud kruid-kundig boek van Dodoens staat op biadz. 1321 te lezen: de gomme, die uyt oe
struyeken van Vlier semtijdts vloeydt, is meesw>ndeel Auris Sambuci is Vlier-oore
gheheeten. _e oude len o 0" dat de duivelsche slan<r *___ verdreven worden door den
reuk van vlieren en bloemen. Uok -was de vlierboom bij onze voorouders een
«votat]e.Lo.in Lat waren de planten, zoowel -omen, die groote macht over Saja V sn
waarmele toovenaars en heksen Kab^-Wel &*™'- menschen bv. de zoogenaamde te?& *i« de
geheime krachten dezer planonr , n «ntdekt den duivel bezwoeren, hem, te v-Ps1?'-hem
hem dwongen voor hen n ' w"!*u deze bijdraw besluiten met eene hriSS- nog wijdt aan
ons rwrn van ï «^ w <.eloof in de tooverkracht 5 ffijS"^_ieilfe_eene bekendheid in de
▼o!_.w-w,klinde nie kruiden *er.dr -^ den ziekte-geest vee al door .ympathetische
werking. Va»«*ar _at kv St. Janskruid ook Jaag denduivel geneemd wordt. Vóór
zonsopgang geplukt, behoedt het te*en den bliksem «n wordt t "wend tegen branden en
kwalen Ook_vari den vlierstruik weten wij, dat hij /*•**»« f__ weert en daarom
gebezigd wordt, als d«« onvoldoe.de is of niet wil boteren en eveneens tegen v_?
_chei.ene kwalen- Hangt het Duitsche GoUunder met Vrouw Holle samen en heeft
eenzelfde volksgeloof, dat Holda tot meesteresse maakte over leven en dood, haar den
vlierstruik gewijd? Immers, de levens-roede (waarover later Kr.) is eveneens meestal
van vlierhout en wordt vooral buiten onze grenzen herhaaldel:;k in ver band gebracht
met leven en dood. Wat hiervan ook zij, ik acht het volksgeloof, dat met den
vlierstruik is samengegroeid te intens om sekondair, d.i. slechts hefdensch beginsel
te zijn. Hv is ook bij uitstek een huisboom, welks herkomst in een geheimzinnig
duister ligt. In het wild vindt men héVn nergens dan juist in de nabijheid van
menschelijke woningen. Maar ook: nauwelijks heeft de landman, ergens een huis
gebouwd, of de vlier staat op het erf. Ja, men stelt er prijs op, met name in de
woudstreken, dat hij vlak tegen den gevel van het huis groeit, aan een hoek of
tusschen de ramen.
24 oktober 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXIV.
Ook de bekende Hennepplant diende en dient nog In Limburg en Noord-Brabant als
heilmiddel, en Wel als sympathetisch geneesmiddel. Zoo bijv. vernamen wij ook eens
langs onze Oostgrenzen, dat daar nog menschen zijn. die meenen de koorts te kunnen
genezen door drie bollen van de hennepplant te maken, ze in brand te steken, en
daarna door het venster uit te werpen. Ook heeft het zaad van de Hennep, als het
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gebrand wordt, eene zeer bedwelmende kracht, die zelfs nog sterker dan opium werkt,
en daarom wel eens ter versterking bijgevoegd wordt. In den heuvel Meysberg, tusschen
Hunsel en Ittervoort werden eens een paar kleine, ruwgevormde pijpjes gevonden. Zij
hadden den vorm der Goudsche pijpen. Toen we op deze vondst, bij gelegenheid daar in
de buurt onder het gesprek met de landbouwers terugkwamen vernamen we er de
volksmeening, dat het pijpje van aardmannetjes waren geweest. De opening was ook hier
zeer klein, en de menschen waren van meening, dat de Mannekes daarin Hennepzaad
gerookt hadden. Het is dan ook bekend, dat de Hennep eene groote magische kracht
heeft en vooral als verdoovingsmiddel wordt gebruikt. En de Hop, die evenals de
Hennep tot de netels behoort, maar toch hoogopgroeiende ranken krijgt, werd daarom
door onze voorouders genoemd het zinnebeeld van wasdom en groei, en men geloofde
algemeen, dat de Hop de gezondheid weergaf aan herstellenden en bloedarmen. Een met
ons bevriend Duitscher langs de Oostgrenzen verhaalde ons onlangs, dat men daar nog
de volgende sage laat gaan: Toen God de wereld wilde scheppen, sprak hij tot den
oppersten Engel, nl. tot Lucifer: "Haal mij de aarde uit de diepte van het water!" Na
drie dagen bracht de opperste Engel een handvol aarde en had er een weinig van in den
mond genomen; want hij wilde •len, wat God doen wilde. God strooide de aarde uit en
sprak: "Dat zij Worde." En daar «roeide ook de aarde in den saond van dan oppersten
Engel. Hij begon te «uilen en God om hulp te bidden; op Godeb *ensch spuwde hij de
aarde uit; daaruit ontsproten Tabak en Hop. Ook lazen we wel eens meer van een
bijgeloovig volksverhaaltje, dat de duivel heeft medegewerkt aan de Schepping van de
Hop, omdat zij «e bierdrinkers bedwelmt. Onder de veel gevierde heesters behoort o.m.
nog de jeneverstruik, in Limburg algemeen bekend, want in meer dan een «orp der
provincie werden de jeneverstruiken *?or zeer geneeskrachtig gehouden. Menschen aï«
vermoeid wakker werden door de plagende Nachtmerrie, menschen, die aan hevige koorts
leaen, konden genezen worden door 't opleggen *&n den struik. Ja, de bessen zelfs van
den jeneverstruik zijn keer aromatisch, en bezitten eveneens een veeltijdige
geneeskracht. De ouden beschouwden ze als verjongend en levenswekkend, weshalve zij
de bessen zorgvuldig in korfjes verzamelden, en ze te drogen hingen op den zolder tot
ze 's winters voor haar doel moesten gebruikt worden. Wel is 't misschien eigenaardig
voor den lezer, hem hier en passant mede te deelen, waarom de bessen van den
jeneverstruik zoo donkerkleurig lijn De sage erover luidt: Judas zocht een boom om
zich op te hangen, en hij vond een "rooten jeneverboom, die toen nog schoone vruchten
droeg. Doch na dien tijd krompen ze in en werden donker, kleurige bessen. En zoo zijn
ze thans nog. Ook beschermt volgens onze voorvaderen de jeneverboom tegen duivel en
alle booze geesten, heksen en kobolden. Wanneer ze hunne doode begroeven gebruikten
zij, althans voor personen Jan beteekenis, het hout van den jeneverboom. We hebben er
zelf, bij onze opgravingen, groote brokken van de urnen gevonden. Voorheen sneden
hier de voerlui bij voorkeur hunnen zweep«ok uit jeneverboom-hout, opdat niemand
hunne Paarden zoude kunnen betooveren. De boerinnen hadden ook eenen karnstok uit
hetzelfde hout, opdat de booze de melk niet betooverde. De boeren eneden vroeger uit
dit hout hun rookpijp, omdat daarin de tabak zoo aromatisch smaakte. Houteraaiers
maakten er drinkbrekers uit. Ook geloofde vroeger het volk, dat heksen en tooveressen
de kinderen ziekelijk maakten. Als de Kiemen met wilden groeien, bleek en mager
bleven uitzien na de beste voeding, dan geloofde men aan eene kwade hand-aanraking de
ouders Bingen naar een jeneverstruik, staken er wollen «aren en ook brood in. en
murmelde daarbij: Hie, hekse, duvellnne, Ich bring uch get te spfnrte, En te ète. Gal
motj spinne en ète En mie kindj vergète. Ook bestond bij onze Germaan, cbe
voorvaderen «et berooken met planten tegen diabolischen invloed. Ze kenden o.a. vier
rooknachten. Dat waren de nacht vóór Thomas-dag, Kerst-, Nieuwjaar en
Driekoningendag. Zij behooren tot de kortste «achten van het jaar, tot de zes donkere
weken, "uivel, spook en heks, die het gulle licht vlieden, «entten alsdan, hun
grootste macht en oefenen nun heftigste geweld uit. Men gaf hun den naam van
rooknachten, omdat als dan de geestelijke bedienaar eene gloeipan in de linkerhand
droeg, op de heete kolen wierook brandde en ermede het Bansche huis doorrookte. Zoete
rook verdrijft immers alle kwaad. In zijne rechterhand had de Priester een stuk
gewijd krijt, en schreef daarmee op alle deuren C.M.B. (Caspar, Melchior,
Baltha•3.l.) Dan werden er negenderlei kruiden gebrand «en legde die in de
slaapsteden, en ook in de oronnen, waaruit paard en rund dronken. Of men vermengde ze
met jeneverbessen en wierook werp ze in de braadpan en doorrookte daarmede het
geheele huis. Doch vooraleer het beschermend rooken aan te vangen moesten de paarden
gevoederd en de koeien gemolken zijn, want na het rooken mocht niemand in de stallen
gaan. Nog is het bij ons algemeen bekende duizendblad een gevierde volksplant en het
moet dan ook een probaat middel zijn tegen wonden, die door ijzeren voorwerpen
teweeggebracht zijn. Maar meer dan dat. Het kruid, ook Gerwe geheeten, werd bij den
•"ookruiker van de negenderlei kruiden geteld, jyaarvan we hierboven spraken. Het
#244

381

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
24705

24710

24715

24720

24725

24730

24735

24740

24745

24750

24755

24760

24765

24770

heet in 't "atijn Achillaea, omdat de Centaur Chiron aan J'ln leerling Achilles de
wonderkracht van het geelend kruid heeft bekend gemaakt. Wilt gij den «Uivel en alle
kwaad uit uw huis houden, "neem ?en duizendblad, zoo verhaalden de ouden, steek "et
in een bloemruiker zoodanig, dat de priester het niet kan zien, raak met den
bloemtuil het 11. Sacrament aan, gedurende de Octaaf van H. sacramentsdag, en leg dit
aldus geheiligde kruid •rider uwen dorpel. O ja, we deelden mede. dat ook duizendblad
bij *e negen rookkruiden behoorde. Wilden die rook*ruiden van kracht zijn, dan
moesten zij op den "ag vóór O. L. Vr. Hemelvaart zonder mes neden en vóór zonsopgang
geplukt worden. Zij •"erden met driemaal omwonden Alfsrank tot één dikken tuil
samengebonden en daarna in de kerk gewijd. Wij vinden bij schrijven ook nog een en
ander opgeteekend over het Valkruid, ook Wolverlei genaamd. Het is volgens Schr. een
bij het volk zeer geliefde plant, en vrij algemeen wordt zij aangewend bij
kwetsuren .Eertijds stond zij tot den wolf in betrekking, zooals ook nog uit ons
bovenstaande Wolverlei blijkt. Een voor bijna geheel Limburg als zeer geneeskrachtig
kruid bekend is de Zeif, ook door den Limburger uitgesproken met de e van belle. Wij
herinneren ons nog zeer levendig thee van Zelf te hebben gedronken bij
zenuwachtigheid na harde studie. (Jok menschen, die zoogenaamde brand op de oogen
hadden, dronken dezelfde thee. Veel respect hebben onze voorouders, ook over al in
onze streken, gehad voor den boom de Berk. Immers ouden van dagen weten ons nog te
verhalen, dat zij voor vader in 't voorjaar de bast en ook de twijgjes van de Berk
moesten bijeen halen. Vonden zij in de Berke-bosschen niet genoeg van deze
onderdeelen, dan moesten zij ze afsnijden, want het extract uit die houtige deelen
werd gehouden voor een bloedzuiverend heelmiddel. Kon iemand uit het gezin bij koorts
of zware verkoudheid niet voldoende zweeten, hij dronk slechts eenige koppen berkeaftreksel en de zaak kwam wel in orde. Hadden oude menschen een zoogenaamde kou op de
blaas, zoodat voor meer water-af drijving moest gezorgd worden, welnu, men nam zijn
toevlucht tot voornoemd cxract. en de sluizen zouden zich met bekwamen spoed openen.
Maar het Is toch bekend ook bij iedereen, dat deze boom in de Lente door inkervingen
of boring op den stam een sap laat vloeien, waarvan de bekende berkewijn wordt
gemaakt, en waaruit tevens een zeer haarversterkend water wordt gedistilleerd, dat
bij de coiffeurs en haarkundigen gretigen aftrek vindt.
24 oktober 1925 DE SAGE DER ZEVEN MAAGDEN VAN OBERWESEL.
Bij het stadje Oberwesel aan den Rijn ligt op eene rotsachtige hoogte de aloude ruïne
van Schönberg, ook al Schomberg genoemd. Dit slot behoorde eens aan eene der meest
beroemde familiën, wier naam thans nog met dien der graven van Degenfeld verbonden
is. Het ging eenmaal lustig toe op Schönberg. Zeven schoone adellijke jonkvrouwen,
dochteren des graven Cade wijk van Arnstein waren op bezoek gekomen, zooals zij dat
zoo vaak pleegden te doen op de verschillende Kijnburchten in deze streken. Terstond
schaarden zich de voorname jongelingen in grooten getale om haar heen, want de
zusters waren niet alleen beeldschoon, maar ook lieftallig en rijk. Doch hoe
vriendelijk zij zich ook tegenover iedereen toonden, toch kon geen der aanwezige
ridders zich beroemen op een bijzonder gunstbetoon. Zelfs werd iedere ernstige
toenadering, zoowel als de aardigste attentie der jonk heeren min of meer koud
opgenomen, zoodat zoowel de moedigste als de geduldigste eindelijk den koop op gaf.
Of deze terughouding den sehoonen werkelijk ernst was, dan wel of zij slechts
daardoor de karakters der ridders doorgronden wilden, niemand kon het zeggen. Tegen
adel of familie der minnaars konden zij niets in te brengen hebben, want onder hen
bevonden zich jongelingen uit de voornaamste geslachten uit het Rijnland, en de
wedstrijd, waarin zij hier gezamenlijk optraden, spoorde hen aan, hunne talenten van
welsprekendheid, evenals hunne ridderlijke vlugheid en vaardigheid in den volsten
glans te toonen. Geen wonder dan ook, dat het leven op de burcht en ook in het nabije stadje Wesel hierdoor aantrekking en genoegens bood. Immers, er werd getournooid,
gerend, gevochten, en alom klonken er luitspel, gezang en opgewekte verhalen. leder
hunner gaf zich moeite, ja deed al het mogelijke een gunstig oordeel te ontlokken.
Menigeen, die tot hiertoe nog niet als spraakzaam bekend stond werd in korten tijd
welbespraakt, zonder de s ge school van een Demosthenes te volgen. De eene gevoelde,
dat zijn arm van dag tot dag sterker, een ander, dat oog en hand hoe langer hoe
zekerder werd. Het viel niet te loochenen, dat de aanminnige gravinnen genieën waren,
want zoo vaak deze of gene zich in zijne verwachting zag teleurgesteld, als hij
meende invloed op het hart van eene harer te hebhen uitgeoefend, zoo vaak ging er
bewondering uit over hare standvastheid. Maar, hoe geanimeerd het voorname leven en
het aristocratisch gedoe, en hoe druk de bezoeken zoowel bij de hooge dames als in
het stadje Wesel zelf werden, niets scheen de jeugdige sehoonen tot eenige teederheid
voor dezen of gene t» kunnen stemmen. En scheen dus heimelijke spot achter de houding
dezer aangebedenen te steken, en dit amusante spel, hoewel gevaarlijk en door zijn
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opzettelijk den spot drijven ook misdadig, der kasteeldames, duurde zoo enkele jaren
voort. En toen bleven de jeugdige ridders, ofschoon zij hunne harten vaak geblesseerd
voelden, regelmatig bij de sehoonen terugkomen, zich vleiende met de hoop toch
eenmaal succes te mogen boeken. Een der komende dage/.» .was er groot feest op 't
kasteel. .wee dappere ridders geraakten in een ernstigen woordentwist over een en
denzelfden keus en de twist liep zoo hoog, dat hij dreigde te eindigen met een
bloedig duel. De twee kampioenen, overal en bij allen goed gezien, trokken de
algemeene attentie, door hunne snelle opgewondenheid, en alle aanwezigen beijverden
zich om de zaak in der minne te beëindigen. Ook waren er verschillende stemmen, die
voorstelden'de kasteel-dames zich ten gunste van dezen of gene te laten uitspreken,
opdat ei in den vervolge dergelijk verschil of woordenstrijd niet meer kon voorkomen
En men bracht het hiermede zoover, dat den zeven bekoorlijke schoonheden werd
verzocht, zich eindelijk eens uit te spreken, haren keus te bepalen en een gemaal aan
te wijzen. De ridders hadden dit voorstel zoo met klem van woorden besproken, en liet
urgente hiervan zoo meesterlijk aangetoond, dat de bekoon.jke maagden niet langer
meer konden weigeren, en zij daarom den volgenden dag aanwezen als de lotsbepaling
voor de aanbidders. Het is begrijpelijk, welke emotie deze uitspraak te weegbracht.
Allen waren er punctum, op 't vastgestelde uur, en de receptie-zaal van het kasteel
werd aangewezen voor de samenkomst Aller oogen waren nu gericht op de breede deur,
die zich binnen enkele i inuten zoude openen, ten' einde toegang te verleenen voor de
zeven goddelijke schoonheden, die thans hier kwamen om te beslissen over geluk of
teleurstelling van zeven aanbidders. Een bediende kwam den ongeduldigen ridders
aankondigen, dat de jonge dames hen wachtten in een tuin-zomerhuis aan de oevers van
den Rijn. Terstond hieven de ads^irant-minnaars zich van hunne zetels op, en bakten
naar buiten, maar hoe ontstellend was hunne verbazing, toen zij de sehoonen in een
rivier-kaan zagen stappen, die, zich inmiddels reeds van het boord verwijderde. De
oudste der koketten, leunende op den kop der kaan, richtte tot de verblufte
jongelingen de volgende woorden: "geen enkele onzer heeft ooit eenigen aandrang
gevoeld om ook maar één uwer te beminnen of te behagen en nog veel minder om gebukt
te gaan onder hel huwelijks-juk. Wij beminnen slechts onze vrijheid, en wij houden te
veel van haar om er afstand van te doen tegenover mannen, die ontoch maar in de
slavenboeien zouden willen klm ' ken. Volkomen wetende, hoe smachtend uwe ha ten
zijn,' moeten wij U toch mededeelen, dat w ons kasteel voor langen tijd gaan
verlaten. W. gaan zoolang bij een onzer tantes in Holland wi nen, hopende de ridders
uit die gewesten in de zelfde sporen te laten loopen, waarin gij U heblaten
meeslepen. Vaarwel dus. schoone heerschar, pen, vaarwel, en toent U niet al te
bedroefd."
Deze woorden ginsen vergezeld van een uitbun digen schaterlach der zeven zusters, en
't hootjo vervolgde zijnen koers. De beschaamde en be de ridders volgden de kokette
kasteel-dames met hunne vertoonde blikken, nog een heelen tijd Maar wat gebeurde
daar?
Plotseling stak er een hevige storm op. Het bootje slingerde en dolberde
onheilspellend over de opgezwiepte golven, sloeg opeens met kra. ht I eene rots en
brak in tweeën, zoodat op hetzelfde oogenblik de inzittende zeven jonkvrouwen door de
golven werden overstelpt en naar de diepte zonken. Geen e;_ke!e dook meer op, of kwam
nog eens te voorschijn.
Op de pleK, waar deze gebeurtenis zich afspeelde, kwamen, kort daarna, zeven spitse
rotspi aan de oppervlakte van den Rijn, die nog heden ten dage, bij laag water, zich
vertoonen, en herinn aan de zeven maagden, en die dus daar ie eeuwige waarschuwing
voor aile beleedigende kokette vrouwen, en vaak 'n schrik, althans een gevaarpunt
zijn voor de roeiers en zwem rwfjl de overgebleven ruïne van hare burcht, in zeven
rotspunten op den hoogen berg uitsteekt, om evenèen«, in haren afarebrokkelden vorm
a! sedert \p'e eeuwen, als een gelijken* van 't misdndijr opzet der dwaze zeven
maagden te blijven treuren.
31 oktober 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXV.
Het zal den lezers onzer rubriek wellicht niet onwelkom zijn, wanneer wij, als
variatie, over 't onderhavige onderwerp, ook eens andere volkskundigen aan het woord
laten. Zoo noemt de Heer van der Ven in zijn "Bloemen het bekende Vingerhoedskruid
het belangrijkste kruid in de volksgeneeskunde, waar hij zegt, dat het niet alleen de
"schoonste tooi van de Limburgsche Maasoevers is, maar ook is voorbestemd de lijdende
menschheid bij te staan in den strijd tegen hartziekten. En verder over 't bij 't
volk algemeen bekende Weegbree. "Dat de weegbreebladeren al in overoude tijden
heilzaam waren bij ontstekingen, vooral bij eene kwaadaardige vingerontsteking, bij
brandwonden of steenpuisten, zou de oude geneesheer Erasmus voor de nakomelingschap
hebben vastgesteld. Immers dezen kruidkundige heeft met eigen oogen gezien, hoe een
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pad, die door een spin gestoken was, vlug (sic!) naar weeg bladeren sprong, deze op
de plek als trekpleister legde en daarbij blijkbaar wonder veel baat vond. Ook als
waterbladen misten ze hun uitwerking bij de konijntjes niet en tegen bijensteken
bestond geen beter middel dan het in den mond nemen van een drietal weegbreebladeren.
Dat het extract van Weegbree een probaat middel is tegen pijn door holle tanden, is
herhaaldelijk, ook door ons, proefondervindelijk gebleken. Toch, zoo gaat V. d. V.
weer op eene andere bladzijde voort, heeft het volk voor de weegbreebladeren nooit
zooveel eerbied gekoesterd als voor de brandnetel, die koortswerende eigenschappen
had. Heel plechtig ging men b.v. in Limburg met een "belezer" voor zonsopgang en
zonder door lemand gezien te worden naar een veld. waar brandnetels groeiden. De
duivelsbanner strooide dan met plechtig gebaar de broodkruimels en het zout op eene
netel, onder het opzeggen van een rijmpje als bijvoorbeeld: Van kop tot teen, door
voot en handj Netel, ich geef dfch de brand]. Daarna ging men bidden en de koorts was
verdwenen. Wilde men zijn vee van de maden verlossen, dan was er alweer geen beter
middel dan <te brandnetels te raadplegen. In Duitschland moest men om succes te
hebben drie dagen achtereen voor zonsopgang een brandnetel plukken en met deze een
alleenspraak houden, ongeveer als volgt: Brennessel, lass dir sage, Unsere kuch hat
die Maden Willst du sic ihr nicht vertreiben So will iech den Kragen umreiben. Draait
men vervolgens den netel af, en werpt men de beide stukken achterwaarts weg, dan i.s
het vee zoo zeker als tweemaal twee-vier is, genezen. En wat te zeggen van de ons
allen bekende plant Valeriaan, ook Duivelsklauw. St. Jonskrunl, Faldriaan,
Koortswortel, door onzoéostelijktv naburen ook Dennmarck en Kattenkruid geheeten. De
heilzame werking, zoo zegt v. d. Ven, van dit kruid, (dat men ook in Limburg van Juli
tot September al_emeen, langs slooten, plassen en vaarten, ook op tochtige plaatsen
vindt; -(door ons bijgevoegd. Kr.) was het landvolk niet ontgaan, en we zien
Valeriaan dan ook reeds zeer vroeg or treden als een der negen krachli-e kruiden (zie
onze vorige bijdrage Kr.) welke eene internationale vermaardheid op volksgeneeskundig
gebied hebben verworven. Zoo bestaat, ultharis bestond, het bijgeloof, dat kinderen
kiem blijven, wanneer hun vingertjes en teentjes uitgezogen worden door booze elfen.
Om deze te verdrijven, wordt bij zulk een ziek kind Valeriaanwortel gebrand. Dan
loopen de elfen als kleine poppetjes over den vloer, smeekend naar een andere plaats
te mogen gaan. Ook verliefde jongelingen en vrijende dochters moeten de kracht van de
Valeriaan niet geringschatten, daar ze voor alle duivelsche aanslagen beveiligd zijn
als ze maar Valeriaan-bloesems bij zich dragen. En dat Valeriaan pestwerende kracht
bezit, weten de boschjuffers van Staffelbach in Opper Franken wel het beste, want
toen daar eens de past uitbrak, waren ze wel zoo goed te voorschijn te treden uit hun
woudspelonken en tot het volk te roepen: Esst Bimellen and Baldrian So gent euch die
Pest nicht an." Nog vinden wij in en zeer oud kruidenboek (we vermoeden uit het jaar
1600) over Baldrian, naast vele geneeskrachtige eigenschappen nog staan, op bladz.
47: "Das Wasser van Baldrian ist gut ob es sach were, dass ein Mann oder Weib sich
nicht wol über ein tragen, die trincken beijde darvon aus einem geschirr, sic werden
eins." (Kr., Nog mogen wij niet vergeten iets mede te deelen over den mistel-tak, ook
al mare-tak genoemd. Wie deze woekerplant niet kent, sla maar eens een blik links en
rechts van de spoorbaan Beek- Bunde, waar zij overal op de boomen welig tiert en
woekert. Voel, zeer veel is over dezen groenen tak of takken-tros geschreven. Zie
o.m. onze bijdragen over deze plant in de Katholieke Illustratie en Buiten van voor
een paar jaren terug. We willen daarom besluiten met eenige regelen, die ook v. d. V.
hierover in zijn Bloemen schrijft, dat, na al hetgeen wat over Mistletoe of Marentak
is verhaald het geen verwondering hoeft te wekken, in de middeleeuwsche tooverboeken
den misteltak aangeprezen te zien als duive.banner. Eenvoudige lieden, die in de
maretakken de verborgen macht van het booze vei-ig opgesloten dachten, aanvaardden
gaarne den naam -ageteufel", en stelden er prijs op hun rozenkransen van mistelhout
te latsn maken. Eigenlijk waren Viscum-albumtwijgen voor alles goed, en de drank, die
uit de bessen werd bereid, was zelfs zoo universeel heilkrachtig, dat men hem den
naam van "al heil", — in Engeland "all h-al" schonk. In Noord-Duitschland bewijst de
naam Gespenster-rute, dat spoken en booze geesten voor d» maretakken de vlucht
moesten nemen. Elders beijverde men zich om uit het hout messonheften tv snijden,
omdat — niemand minder dan de beroemde Dodonaeus heeft het beweerd de kracht van 't
selve hout door de hitte der handen werekende de vallende siekte geneest oft belet te
komen." Deze overtuiging wist zich zelfs tot in het midden der achttiende eeuw te
handhaven, toen men toch reeds lang twijfelde aan de leer der teekenen, waarop de
eenvoudige, geloovige kruidkundigen van vroeger tijden heel hun geneeskunde, bouwdan.
Zoo groot schijnt de siuggereerende invloed der aan boomen hangende misteltakken
geweest te zijn, dat niet alleen een Bay in 1700 en een van Swieten in 1715. maar
zelfs de groote Boerhave in 1720 den misteldrank nog aanbeval als medicijn tegen
vallende ziekten. In heidensche tijden bereidde men het liefst den misteldrank met
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gewijd offerbloed. Dat gaf hem grootere kracht in zijn werking tegen vergiftiging
tooverij, pest-epilepoie. jicht en andere lichaams gebreken. Ook de bessen z-lf
bewezen de lijdende of bevreesde menschheid onschatbare diensten. Maar ze waren
slechts werkelijk heilkrachtig, wanneer ze onder bijzondere omstandigheden waren
verkregen. Geneeskrachtig was de Viscum-bes dan ook slechts, wanneer zij, terwijl de
zon in den Leeuw staat, geplukt werd en men angstvallig had zorg gedragen, dat de
bessen de aarde niet hadden aangeraakt, doch in een smetteloos blank laken waren
verzameld. Ook-kon men ze machtig worden, door ze, wanneer de zon in den Schutter
stond, drie dagen voor nieuwe, maar, van den boom te schieten, waarbij men ze met de
linkerhand diende op te vangen." Tn de volgende, bijdrage zullen we de mededeelingen
van den schrijver v. d. Ven over mistletoe voortzetten, wat zijn heil of geneeskracht
betreft, en zullen daaraan nog toevoegen wat andere folkloristen nog meer over zijne
merkwaardige eigenschappen verhalen. Wel een wondere plant dus in ons volksleven.
7 november 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXVI.
Vooral op de takken der populieren woekert de **&renta_., en dan meestal in de
oksels. De aanuachtige toeschouwer, nog niet met deze woeker- Piant bekend, zai
wellicht aanvankelijk nieenen, J. -— bijv. in Zuid-Limburg in het boomrijke j->euldal
— een groot aantal verlaten vogelneswu daar in de hooge boomen zijn achtergebleven,
vooral thans, nu de bladeren hunne zetels weer »erlaten hebben, en de takken-armen
daar naakt ooven alles staan uit te treuren, kan men er de fuistletoe in groote
getale met haar groene blaad al ieder Jaar triomfantelijk zien staan pronken, is
wilde zij den nieuwsgierigen reiziger en re . .aar noo_moedig toeroepen j'y suis, j'y
Er waren bijgeloovige menschen, (zie het slot aQ onze vorige bijdrage) die dus de
bessen dezer oekerplanten trachtten naar beneden te schie- wft. en ze dan met de
linkerhand opvingen. *. zoo zegt Van der Ven, die geloovige zielen Baven zich wat
gaarne al die moeite, want ais en eenmaal de gelukkige eigenaar van zoon ur.telbesje
was geworden, en men had deze, in wer gevat, om den hals hangen, wist men zich
eveihgd tegen allerlei tooverij. Ja, wie onder tauaa gunstige omstandigheden met een
mareen.werd aangeraakt, mocht zich in het vooruiten van een gelukkig jaar veiheugen,
en om eze aanraking te bevorderen hing men bijv. in tuf .-deren de misteltakken aan
den zolder, nauurijjk ook met den stillen wensch, dat het *fe verlost mocht blijven
van de bezoeking der «aren of booze elfen. y/* . men in boomgaard of op den akker
last Von vogels> die de vruchten stalen, of het zaad hopM de ooSen van den boer
oppikten, dan beluw men slecnts over zoo'n mistelbos een zwawenvleugeltje te leggen
om alle vogels op eenmaal kwijt te worden. z lint r willen we ev'n tusschen voegen
wat Teir"ick over 't zwaluwen-vleugeltje en de mistle- Dr v^6^' De wonderbare
Marentak — voor de •en a eene gewi-ide plant, voor de Christenen ne duivelsplant —
(en wij zouden daaraan darnin toevoeSen: voor de bijgeloovigen eene won Bl . *ni Kr'^
Wordt in Vlaanderen op sommige patsen Duivelsgras genoemd, du. de Middeleeuwen had
het den roep een ivelsch gewas te zijn; "elle cróit dans des arj, e» percez, et étant
jointe avec une autre que _r nomme Sylphium, ouvre toute sorte de serail -^ue si on
la Pend aun arbre avec une j. 9 d'Hirondelle, tous les oiseaux s'y assembleat de deux
lieuës et demie, ce que j'ai expéri- S^té et éprouve moi-même plusieurs fois:" rir,
oUwen droegen voorheen ook vinger- en armngen van mistelhout, waarvan ze ook veel
voor- Poed verwachtten, en in Engeland dacht men, at waj voor mensch baat, zeker het
vee j .'Schaadt, en men gaf aan de eerste koe, die d. het nieuwe jaar kalfde, een
misteltakje, met ", in _e hoop, dat de vruchtbaarheid van de 0 heele kud_ op deze
wijze verzekerd was. Ue vereering van oude volkeren o.a. der (ialri_* Voor dezen
Marentak schijnt zich steeds geënt te hebben op die exemplaren, welke op ei- Da1 ?
roe*en (die zeer zeldzaam voorkomen Kr.). .. eik, het zinnebeeld van al wat machtig
en ijvend is, was in de Noorsche mythologie den «ondergod Thor toegewijd. e —
gebeurde het nu, dat in het diepst van de donr.i._ emvo"dßn\ijV_g___jr den begaueu
titt. d Ul:u o'ist^ eruc zagen de almach-1 * Priesters der oude natuurvolken daarin
de «-arnatie van den dondergod en zij eischten, dt voor dergelijke heilige boomen
offers zouden aS££a£li____iorden.
_ tegelij >nfèiï__D_ide_ïï_! Praak, dat de mistel als eene heilige godengave ®n
mensch geschonken werd tot zijn geluk en hp?ntdekte nu een Prester op zijn tocht door
rjp eenzame woud zulk een wondergewas, dan tre? zoo spoed'g hij kon, uit heel den
omek de wijze menschen te zamcn, die ter piaatse ingekomen hun zeskleurige kleederen
aflegden tuet
*eekeu van diepen deemoed zich tooiden bei vy'tte gewaden.
Vervolgens werden de voorueidselen gemaakt voor de heilige handeling. gro.Ër.sseu
spreidden onder den boom een * ot wit laken pit en langzaam bracht men een bl->^"
naar voren, die Bespannen was met twee .1 sticrea' die nog nimmer in het juk waveï_i?
ewcest eu wier "oomen men met frissche Ver? oemen veibiel'de- De gehtele schare der
da- melde P"esters- mannen en vrouwen, viel wo_rna 0p de knie';ll voor den heiligen
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eik, div ter *. versclla'le aau de mistel. De opperpries(je e steeg naai- boven om
mat een gouden sikkel _r. . des helll£js a' te snijden. Voorzichtig _ewiu-i va de
geaeele bos in een witten doek zacl i d' oPdat het onreine slijk der aarde de de
ioeije blaadjes en de matte doorschijnen_i _fSen niet zou hesmeuren. Vervolgens werla
' ac stieren geofferd en nadat de menigte Ve t g^Deden had om de goden te smeeken de
ga vir 0l lieji der menschheid te laten strekken, ont'g ieder der aanwezigen een
fakje. de. . o"Seveer vertelt Plinius de plechtige Druï'Uiandeijng met de
maretakken." In o.. r- Schrijnen vertelt over don Marentak het . Volkskunde, en wel
het volgende: "Ook vert cum -lbum, de mistletoe der Engeischen, . wont sporen van
kerstening, het is" immers oq. _ . Plant van het Kerstfeest, reden waar) 0 ZIJ iv
België plaatselijk "kesthout" d.i. kerst öe , geiloerr>d wordt. In Nederland vindt
men ap P'ant uitsluitend in Limburg, woekerend op gew en I)ü'ebooijit'ij, eiken en
populieren. De Varone "aam bij ons is vogalij. uf marentak. jT.. ar deze benaming.'
jjü n n weten u. (oolc in Ijim" hit h '*" lc vef^eHen, dat zij de nachtmerrie _a> ""
stal houden. Beeft nu de inisteltwijg zijn oin_ 01llvfui"en' omdat lijj de mare
afweert, o( lnp U!- dtn boen: drukt evenals de mare den _u .Nu zou ook liet ZuidDuit'sch "Mar des h.r,.'S ' bunnen Wijzen op een drukken van den Var eveijals de mare
den mensch bezwaart. En "f^vaar de naam "mistel?' tv et Oud-Hoogduitscho "mistil?"
Raadselachtig, vou sde herkomst der plant raadselachtig was __X| dt' oudu l*o- . nen>
die dachten, dat zij ge- We -1 Werd zonder zaad, en ook zonder zaad __..
voortgeplant, In de Middeleeuwen gold z<j j "et symbool van den Messias: de bloem,
uit d n hemel neergedaald en vr_it dragend op e" krui .boom." wncl zit dus vosl
m.vsteije in den groei van dit a -kerheestertje. Begrijpelijk gat deze mysterie
arileijing tot allerhande sagen. 'Vis Wo insSteren wi,ien naar de sageu van de (jJ .
kken, zegt Van den Ven, dan vinden we ccr1"1 als weerspiegeld het verhaal van den i
l'wigdurenden strijd tusschen winter en zomer. "sschen het levenwekkende licht -n het
droeve u»ster, dan komen we tot de goden der ouden, j l we hooren, hoe de mistel
eigenlijk thuis hoort v de hemelsche godenzaal van het Walhalla. andar.r viel ze
omlaag, doch ze bleef zonaer , e aarde te raken aan de ruige schors van oude ,_ en
hangen, waar het zaad ontkiemde. Ovè 2etten deze sagen in een volgende bijdrage .?r
den Maretak voort. -Vooral interessant mogen wij de verhalen over ke_ ln';st'etoe wel
vinden, omdat zij volgens er- Voo , Rel'"«vers, in Nederland alleen maar blij't
ortWoekeren in mis gewest jjniburg. Tegen*,,•, *S vindt men de maretakken behalve, in
Uld- ook al in Midden-Limburg.
14 november 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXVII.
ge • -. afen over den marentak, mistletoe of voijiL 'en tot de mooiste* di« wij in de
't T^I^l^ godenleer kennen. Er gaat inder- Laten * Wondt;re bekoring vanuit. Ie"dp
,We de Sage van ua.lder oaarom even daai, ">. z"oals Drijver die in zijn Mozaïek "•
Zi} komt ons het meest verdienstelijk voor. i 6este en wijste der Asen was Balder.
Deze r "3 gekweld door angstige droomen, die der h VCei So«ds voorspelden. Frigga,
zijne te \Ver', na-ast zich eik onheil van ijaar zoo'n af dierer '*en>door al wat op
aarde is, zoowel de e,J te ï tJe ijiaj:lteu en ue delfstoffen, een duren den,
Vep,oen. zw,ercn, dat zij haar kind niet schadat'der minder dooden zouden. Frigga's
-lart en gee.a en,,801*611 was gerust, en de laatsten, nu P'aatse ij f-revaar voor
bun lieveling duchtend, Op Raider in hun midden, schieten pijlen «n Ve t* as werpen
hem niet steenen, trotsch op Oo0r -?d over zijne onkwetsbaarheid. *ar*en ni^ ontsto!
it-'ni gaat Loki, de booze god, vfüuw ,men bobbende de gedaante eener oude tOorr-cl'
>a"^re schrijvers stellen hem voor ver- kraai) tot Frigga om haar, schijnbaar •len
zjm? ' te vragen oi zij wel weet hoe de go-4llt»o« i met 'naar züon vermaken. De
moeder ïaj kun Uaarop geruststellend, dat niets hem t\voer >'n deren, daar alles den
duren eed alles 't -m &een onneil te zullen berokkenen, Wftn*Ja' * ehalve de
mistelstruik, die haar te Ver?aj r- onbeduidend leek. Nauwelijks heeft de heen
,ruJ'ie Loki dit vernomen, of zij spoedt zkh tn kéeriUltt een misteltak, maakt er een
pijl van naar errriêo terug naar den kring der goden, die, j?'et zij achteraan staan
den blinden Ho Jtlaj "alder's broeder. "Waarom schiet gij niet dit vrti'?"•• er
Waarom doet gij niet mee ar.n «jitwr. oHk spel? vraagt zij hem, en als hij haar ?
fifift 7-u' da^ mï immers niet zien kan, dan in w f?J nem den pijl, duidt hem de
ricit-ng aan Saldo, Balder staat, en 't duurt heel kort of ürgj ,r valt doodelijk
getroffen neder. Daarmee den ' Grootste leed en onheil geschied, dat got>e h
ïnenbchen kon treffen. h ni«t eniB d»e in deze sage ligt opgesloten, dujst Ver te
zoeken. Het is de strijd tusschen ah-ijd *A^n I*cnt, tussenen winter en zomer, de Wat
v Sereeeld telken jare terugkomt. 'Haken i'Ceft hier wet misUetol=' met de sage te
<roüw n het antwoord luidt: ALles had ïiatuij ,?ozv*'oren aan Balder. AJleen dus iets
on- Plarit "iks kon hexa dooden. En dat was de «ö o. de n!et op de gewone wijze
gezaaid wordt ö " «aar voedsel niet .uit de aarde naait, ftterl h* en teekent aan 't
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slot van zijn Bloe- Vo0r "lerr>ij aan, dat de mistel-mythen i>ij onze dat duders de
overtuiging wisten te vestigen, ger £e woekerstruik door de goden of van hooto n and
op aarde gezonden was. En verder dat, geest in den christelijken tijd het leven van
den Hiet an-dere banen zocht te manifesteeren, de tt)jBt er,*-Jaarbare parasitisene
groeiwijze van de ren i toegeschreven werd,aan de gevreesde ma*ir.n n- varende
heksen, die vooral in de geheimen i^6 waaif nachten met de wiJde jacht WB>
Oioe^^aten; de maretakken heijben dus steeds gee8t dienst doen als afweermiddelen der
booze de (.v^11' Voornamelijk moesten die geesten van doot)Wade hand, zooals men ze
in Limburg veelal Ha ' 'n ciea Kerstnacht worden afgeweerd, ren ,Za' daarom wel
niemand verwondering bate^ nier nog menschen mistels of maretak- hn de v-^chthoomen
hangen, als een lceri n> eene hoop dat ze het komende jaar rijqo?oP* o mogen dragen.
gels v* in O,IS tand worden in navolging der En-Beijuren' te3'e"woordig èn nulst èn
misteltakken stfor, r*e de Kerstmis-week bij deur en sr-Jioor- gehangen. fetjnT
geestig eind.'gt de heer V. d. V. daarom gen "^chouwing over de mistletoe door te
zog- Or!d'r 00K olue ilollandsche meisjes de kus houd^ den m.steHak" in eere hebben
weten te lic s, biJ het Kerstfeest. (Een jongen, die een •^aar onimoet onder een
ni.stel tak of twijg mag aijg Bf-rust een zoen gaven). (Engl. Folkl.j En godn'"'l^
s", de met een zij" ooit eens onder dat ge[-;'J^Plantje hebben gestaan, geven haar
schoon ae^*1 > al denkt er op dat oogenblik ook niemarw dej-'^dat ze hierOij de
godsdienstige handel.n< Vict "rui'den-priestcrs navolgen; die met «n kus •*>oden
odis'aca van den marentak-drank aandirr 11 slotte stappen wij van onzen merkwaar*tjj
n Marentak af met enkele fragmenten over Ha*, diabolische kwaliteiten, van de hand
des -'.on Teirlinck: du'JJ'ari verre glijkt de Marentak op een groot fcchu nest: de
duivel woont in deze mythische ciq '^PÏant, en dat is een der redenen, waarbeet
IJ,,'n Zu-d-Liniburg üuivelsnest wordt ge"•uïv?* eene Ber£ischl> saXe strijden God en de oln de «JgeheeJe neerschappij en men
ge- PlaUf er 110 S van een zestal immergroene boor:en: de zilverspar, de aulst, den
jenever- ' den Marentaki üet buksboompje en de »ci,.oen. ae Lieve Heer ook tbij ons
Zijne heer\ej^pij e meer en meer uitbreidde, moest de dui*'i it'0'1 WruPtrtkkfin in
het diepst van het woud dij-"1 -oet duistere van den nacht. Dat beviel den *chi niPt'
en hi-* healoot met Gc*d om de hecr•Wi ' * tfc stryt,crl- ZiJr)e aanhangers raadden
hogl lilt af. en eiudeijjk besloot men, dat de de, ohappij afwisselend den eenen en
den an«te r. Züu behooren. De eene zou in act binnen- Var 2liuer woning trekken, als
de heerschappij toi, £en egon. Besloten werd, dat God Wn,eersonen in'd£h tijti. dat
het loover op de oht* ien stom,> en de drivel als het woud zou tij,-./' in. De
afgezanten vau God en den *W Waren oP L'ene eenzame heide tezamen gebrj"n' '«""einde niet afgeluisterd te worden. k-Od het konnkje, dat. onder een verwelkt boomiVep 'orKen zat. »ad alles gehoord, en ver- W, fe het den mecrkol, d-e het luidde
door het koor'l rondschreeuwde, zoodat alle boomen het »pa '*' de Herfst aankwam,
bleven de Zilver•tr ai*> c|e nulst en het jen':Verboompj« groen, •^im öoït de
Marentak, het limkshoompje en het /"op bleven hun groenen toooi behouden, j^dere
boomen hielden hunne verdroogde blad^ 0'1 vast, tot de Mei nieuw loover 6racht, opija duivel niet zeggen koude: "het woud is d^81. en mijn -ppij begint" Toen zag de
j6'V(*l wel, (i:.t zijne heerschappij gansch ten eintr- v'a<?- en hij zien in het
diepst der aarde moest Ij, 6»v in deze sage, waarin de marentak eene rol 9't, heeft
eene diepe christelijke beteekenis. •jj/e mkele planten, boven opgenoemd, altijd £
Cri blijvend, leeren ons, dat, als er nog een Vaar dorre óladeren aan boomen nangen
het rijk «e, dcr> duivel ten einde is, en dat daarom jj^Wig en immer de Heer God
blijft heersenen, y. sira'js weer het dorr blad in een groen zal •*WUuleren- We
zoU(*en nog vergeten te vermelrfl /1. dat de Marentak op sommig plaatsen bejjarde

tak" heet, wat zijne beteekenis nog dui,j. l)ker te verstaan geeft. Want de
volksver".eelh'?K laat de maar, oorspronkelijk een alvin jgnalve menschen, ooit
planten en d*eren berij».?J Waar dus een maar zich op een tak neerltc, ontstond een
marentak.
21 november 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXVIII.
pi Dat a *• I «Sla re volksgeneeskunde, waarover wij 't In jUd hebh bijdra*?an in de
laatste nummers ge*" ls ' een voornaam onderdeel onzer fo.k--l %te 'c 2aJ n-emand
kunnen ontkennen, zonder 'üi-ijin.i asen van bet nuti dat zij voor de maat «$!?g kan
hebben. "" -eeraena esn der meest erkende Romeinsche ge(;"nir^n Pünius, wees darop in
de eerste •e gen * in zijne talrijke, door alle groo "^rdep 'leeren van latere eeuwen
zoo hoog geiten en SeraadPleeSde kruidkundige ge, *u^^- Jfaidu Oolj onze 16e «euwsche
Hollandsche -oi-li e Dodonaeus ot Dodoens heeft zich "("r*ivdth e:ïlaa'lt; door zijn
vermaard werk: *»t e, .?ceck in de-lwe**<*en die geheele historie, 'facJn geslacht,
't fatsoen, naem, natuere, 'let i werckinge van den cruyden." ' dus geen wonder
heeten, dat oude ' "is, eneSC'19 *?eneeskundigen als o.m.a. een Ee""'• h«i 6Cn
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Sittardus lijsten hebben samengesteld Kt onvail?'* Pianten voor 't volk en dus daarniet minder waarde hechtten aan de w, -*P-"oken Volksgeneeskunde. Vr*enr'ar&n reed 9
langer in het bezit, ons door t**"**! rf anden toevertrouwd, van een groot %Ur er
onderzoekingen door voornoemd-. 1 "'-'t trs3cne doctoren op perkament geschreven
jjetlrooste der Krancken. Got tot lof." •*hien le /wellicht interessant, maar kan
mis*<Hi e oo* tot nut zijn voor onze lezers, als wij Hyjnoi -s*l- volks-geneeskundige
kruiden onzer il i^'ripa * overschrijven uit deze oude gegevens, Sva *oed
Nederlandsen; b.v.: Het in Liml t»t[t v*0 'uil tot September algemeen, langs we'
Voc'•'k<*.^-!fSt!n, 'n bakhout, vooral op zandgrond J^tsaT*?*0 Artemisia, draagt in
ons gewest ue St namen van zonnebleumke St. Jans•-ijs ," .y- Jans-kroet, bievoot,
enz. De oude Ee' <*tv het he9t St "«•s'iruid, omdat het hier Sr d ?P d*n daS van St.
Johannes den Dooper liC], ' «-nderen wordt gebruikt als slingers om '; "nuf11**611
daarna -n bet vuur geworpen. Het ' l ' al;K,o dr* E. als -eenige Latinisten dit ' 'V?
ertorata of herba Sancti Johannis" gei h-itig "*ben, omdat zijne bladeren van klein*
1 'lilij8 2^n voorzien; het is aan het Easiliën' hit geli^ en bestrijdt den duivel,
van daar \T' Be»ioemd wordt herba fuga Demonum," i !*ij oor de duivel op de vlucht
slaat, zooals ik 'i' Veri?*len heb- Wie het kruid in de hand neeft ' Ml en aan een
bezetene dan de hand 't i^, loo zal deze die hand niet aangrijpen. Ook «e* *en middel
tegen tooverij* Het aftreksel de\ ly!11* 's morgens en s' avonds gedronken, Wojj o*>
schenkt den vrouwen regelmaat in haar i^H!"'Jze. Ook verdrijft een zenue drank den
bardlijvigheid en urine-stoornis. Het ex**l] eL Ve*rtig dagen achter elkander
gedronken, \en dri* 'ood: geneest den blaas-steen; tien *fjv» edronlten is voldoende
om geelzucht te ver \ Cn' alsmede de waterzucht. Wie last heelt \e!;Aarmijten wassche
het haar met artemisia'O £ Qoor het jaar van tijd tot tijd des morgens "' 'kt kavonds
bet water der plant drinkt, ver- orst en maag. Wie matheid of vermoeid- M^ nde
ledematen gevoelt, wrijve twee tot >«lf d ** daags de ledematen, en late het van %
i, a/gen- (Genezing van delicate vrouwen-kwa'ebben we opzettelijk weggelaten.) **rdij
eeuwsche Limburgsche geneesheer Sit%e Ri gewaagt o.m. van de heilzame geneeskrach. i^ Stachys, die in den voLksmond zou ge *n>, z*jn geworden "Godvergete" en Anncdo u
e,e benamingen hebben wij nooit gehoord, J^j^'ordt de plant hier en daar in Limburg
2;- o8 genaamd.' '<i>r-poeide in Limburg slechts bij Maastricht, •ar*}'1) <le
Germaansche Stachys alleen bij Sit\\. Van Jui tot Augustus gevonden wordt. De lLc™n,
zoo beweert Dr. Sittardus, noemen de '* va Andorn, omdat zij geneest eene
kinder/.ick;l dien naam, en die door de Nederlanders geheeten Godvergeten". {Ook deze
be- voor eene kinderziekte kennen wij in de taal niet). De plant, aldus Dr. S., \ iv
*Wreër!ei geslacht, mannelijk en vrouwelijk. -lOovj'^nelijke is bruin en zwart
kleurig met vier Mttè stengel. Het vrouwelke bleek met een \f'l ror|den stengel. De
mannelijke plant moet Vj;. e lr>annen bij hun ziekten dienen, de vrou- P bij de
vrouwen gebruikt worden. Ook het van den Andoom is alweer goed voor den
voor
engborstigen, voor krachtvenneerde-4trj Van zwangere vrouwen, en het hoofd ermede kjj
«eld gewasschen, verscherpt en vermeerdert ' "verstand; het !s heilzaam voor hen. die
aan bloedspuwen, en 't geelt troost en ver';* aan wenschen, die zwaarmoedig zün. en
'^ fanta^eeren. Het heelt geslagen, gestoo- Ojj' besneden wonden en is goed voor
oorpijnen, dj , uweren, waterzucht, en versterkt den maag, 'ü rtQr!lt' de longen, de
lever, de milt. de nieren We Maas." V^'Vdeze oude geneeskundigen bezitten we meer
ongineele bladen, eigenhandig geillus- en bij eike plant aangegeven de soort, de de
tijd van etsract maken, en de kwalen i^^joor bladeren, stengels, wortelen enz. geworden. Hoe interessant deze nagelaten riJVingen ook moge zijn voor onze rubriek
kunnen we toch niet de ruim <oi, rr-Ken, die voor volkomen publicatie noodig V'.ij•*«
y echter niet nalaten van eenige voor *4jJ,0-ksgen9eskunde zeer merkwaardige, alle in
"g algemeen bekende, planten, melding E'n th i^BJ-1- is bijv. het V.as. Er waren
voorheen in •rg vrouwen, die, om den groei of het loopen Vfy kind te bevorderen,
de(n) kleine daags op het gras legden en er vias'neestal genoemd lijnzaad) om heen of
over%\!, s.'rooiden. Cïitkiemde dan dat zaad, dan zou j'":'ne spoedig alleen loopen
en goed groeien. it^.Midden-Limburg, wellicht ook elders in de tie^'icie wordt
lijnzaad-pap gebruikt om hardbij ' Se zworen door te pappen. Om hevige tand%" *ï*eer
nog om roos of kloppende pijnen aan te stillen, raden in Limburg vele men* elkander
aan, met lijnzaad gevulde linnen- M*si ïoo heet mogelijk tegen de zieke piek te (^J*
Of het lijnzaad in onze provincie ook te"•oofdpljn wordt aangewend, kunnen we niet
zekerheid zeggen. Wel is dit in Italië het geb' ,*.cr* ander in Limburg op vele plaatsen gevonden plantje is het Lelietje der
dalen, het heer- L riekende klokvormige bloempje ("Vergel. de K?tr*ing Melklokjes.)
lv r,l-ide tijden werd uit deze aromatische bloem V'ije*- een zóó krachtig middel
tegen alle kwa >*, Sedistilkerd, dat het in zilveren en goudenj e7*ies bew-tard werd.
Ij, k werden voorheen de wortels, bloemen, zelfs £ ,essen tearen zenuwlijden, vooral
tepen vallen- J«*'ekte aangewend. Nog is een volks-geneesmid L bekend langs Limburgs
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oostgrenzen. Men getakt er n!. azijn op Mei-klokjes getrokken tes*,? hoofdpijn. En de
gedroogde bloernzandjes fijn Óv -ven, worden nog opgesnoven om te niezen. V groeten
uit hot aangezicht te verdrijven wrljat^sn deze in met vóór zonsopgang afgep-ukte >r>jes. l*Ln ons Ue teuwsch "Cruy-U-boeck'* staat o.m. «V *fcept voor niespoeder uit
Lelietjes der da- Wie vergliftigd is, behoeft eveneens slechts een kleine dosis Meibloem-water ta drinken, en hij geneest volkomen. Zelfs laat het Cruytboeck" door het
aftreksel der bloemen te drinken de verloren spraak terugkrijgen.
Om ook eens een greep te doen onder onze bekende boomsoorten, willen we ten slotte
als voorbeeld jn de Volksgeneeskunde nemen de Linde.
In ons Cruytboeck staat o.m. vermeld, dat eens iemand dcor den booze zoodanig was
bezeten, dat hij door twee personen niet in bedwang kon worden gehouden. Goede raad
was duur. Maar een omgtaander wees den menschen, op de kracht der vezels van den
Lindeboom. Men sneed aanstonds uit de Lindebast een smalle reep, bond den bezetene
daarmee de handen, en de man werd onmiddellijk kalm en rustig. Zoon zelfde Lindebast
om de borst gebonden, weert de gevaarlijkste heks.
Ook behoeden de jonge uitloopers aan den Lindestam, die men in de eerste pap doet,
die een kind te eten krijgt, tegen tandpijn.
In Limburg zijn eveneens plaatsen, waar de vrouwen een doek met Lindebladeren tegen
het voorhoofd binden, wanneer ze aan hoofdpijn lijden. Bij het dorp Neeritter woonde
vroeger een gezocht wonderdokter, die den boeren, die behekst vee op stal hadden
staan, aanraadde dat vee eenige slagen toe te brengen met een stokje of twijg eener I
inde. V/ant dan trof men de heks Wie ziekten in huis heeft, grave de geneeskrachtige
kruiden met een-schop van Lindenïiout uit, en de kruiden zul!?n vnn secure uitwerking
zijn. Asch van verbrand Lindenhont op de akkers gestrooid, verdrijft volgens eenige
Limburgsche landbouwers, het ongesieffer" (is ongedierte of lnsektenf. En evengoed
als de Noteboom, houdt d- Linde bij hevig onweer het hemelvuur tegen. Vlodrop. GERH.
KR. P.S. Dr. S. Neen. Dat oude, in perkament gevatte Cruydt-boeck, waarover wij U
schreven, is ons eigendom. Dat is echter in oud-Duitsch geschreven, en draagt tot
titel: Distillierbuch der rechten Kunrt. Neuwe und gemein Distillier und Brennofen
mit aller zugelitören der bereitscha-ït zu rnachen, aus allen Kreutern, enz." Ook dat
boek, bes1 aan de 125 bladen, is geïllustreerd. Zoo noodig, kunt U 't met genoegen
ter inzage hebben.
26 november 1925 VLODROP. – Oudheden
Door dhr. Huts, Oud-Wethouder alhier werd bij dhr Krekelberg melding gemaakt van de
vinding van een merkwaardig grooten platten steen, die niet verder dan op een tafel
oppervlakte werd bloot gelegd. Dhr. Kr., die dezen steen nog niet heeft onderzocht,
acht de mogelijkheid niet denkbeeldig, dat in de heidevlakten van den Klifs- en
Henigsberg daarom sporen kunnen worden gevonden van Hunnebedden. Hoe langer hoe meer
komt men na diverse ontdekkingen tot de overtuiging, dat de omgeving van Vlodrop tot
de oudste Volkeren nederzettingen behoort, en dus de meest interessante vondsten in
zicht zullen zijn.
28 november 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXIX.
Nog eenige voor elken Limburger bekende"kruiu ui de volksgeneeskunde. De voormalige
dukt. en pastoor i_ereus te V.ourop (.we spreken Ultv Vaa pl*m* aou iaren Keleden'
had op zijne telf ge li-ist staa" eenige p.amen, waaronder aigeiueen be_en.de
onkiu.den, waaruit we dat » ZUijen "elll6*l ter illustratie van het leit, 1
toerijertijd deze heilnijdde.en zeer populair tr*ren onder het volk en vele middelen
ia er e Hat werden gegeven en voorgeschreven door dorUr"heelmeesters vall Kunstloe
reputatie. Zoo "B de hi* liet vol£ende over de beruchte " fandnetel:" Op dit kruid
wordt doorgaans me. 8 en verachting neergekeken. Groait de plant ge overvioedig in
onze tu.nen aanstonds is men Verri- om haar te verwiJderen of zelfs gehee; ie doet6
gen' omdat ze zoo ontsierend hst oog aa .oija Diet alleen> lllaar ook onverwacht
pijnlijk bfanVgenaara aan tlallden, voeten en armen kan jj *naen. En toch, zoo zegt
Dr. i_, hoe onge.oof- nuttig is dit verachtelijk kruid. HepfV • alle netels. leeit
niJ> en 'aat ze drogen. Uiep J6lnand sliJm op borst 0l* 'onKeïl. i'ij drinke .n , van
droge en kort gewre.eu netelbladeren ie. gels* en cle s*'J'n zal zeker 'os gaan. Komt
*üa*na tot de ontdekking, dat hij een bedorven drit geregeld fuxvgeerende maag heeit,
hij 'Qke biandnetelthee en h. zai gezond worden "> eetlust krijgen." depM1 onzer
kennissen, woonachtig in Frankrijk, lijk ons voorneen mede, dat daar het lande- J*e
vo.k de gedroogde brandnetels als kruiden ban roenten in de soep koken. e"1 dat men
er zelfd jj-'^ies van rolt, die ook mede in de soep ge ms worden als een probaat
middel voor bloed*u»vering. vroede dokter Eerens wijdt ook een uitge- bespreking aan
de algemeen bekende »o "' ook al »viedder" in enkele plaatsen gej, emd. Bij de hee.
oude volkeren, zoo beweert •> genoot deze boom de algemeene volksaclrting. Vnor-1
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omdat onze voorouders de geheele plant or geneeskrachtig hielden. Niet alleen de boem
ren ook de Dessen' de bladeren, de wortels wajj." van heilzame uitwerking. En daarna
veraart hij op een viertal losse aanteekeningen, J*t thee gedronken van Zwarte Vlierbloesem , oedzuiverend Werkt, en voor koortsa htige ziej,n snel zweetverwekkend is De
zwarte bessen . fnen ingemaakt te worden In suiker of honing 101 gelei. .
Beroepsmenschen als kleermakers, schoenmakers. .*rs. kantoorbedienden enz. die
voortdurend een '.'end leven leiden, doen verstandig qaarvan des 'nters geregeld
dagelijks 'n eetlepel in 'n glas «, ler te roeren en dit te drinken. Het is niet ieen
bloedzuiverend, maar werkt oo_ eer •_.-oowm op n*eren en urine. Kovend en ondervo den
. k wij persoon.ijk, dat 'n lepel dier gelei n w.i--r n heerlijke, koele, verfrissen
nde dran.; is, v^ 'n 't heete jaargetijde voor de beste limonade "et behoeft onder te
doen. j>iEen tiental gedroogde vlierbladeren, zoo gaat *"• E. verder voort, kort
gesneden of fijn gek» en daarna gedurende een kwartier "get o; . n op kokend water,
waarvan vóór 't ontbijt een t P gedronken, houdt bloedden maag volkomen u.i\er. De
wortelen der zwarte Vlier beware men P een droge plaats, liefst op den zolder, tot ze
gabaar zijn. Men make'ze aldus tot poeder, e*n fcoruike in één kop water twee
eierlepeltjes vol. j""* E. beweert met volle beslistheid, dat dit een lpCUur
geneesmiddel is voor menschen, die voen. dat zij aanleg hebben voor het ..water",
d.i. "Waterzucht" y.Nu is er volgens Dr. E. ook nog een Wilde. "er. En daarbij heeft
hij gelijk, want deze hees- I r> die ook in ons gewest veel gevonden wordt j?ngs
percee'en hakhout en bosschen, gewoon- J* 1 Meter hoog wordt, draagt de bloempjes
in .'chte witte trossen, die in den herfst eveneens ?*sen worden van blinkende
bessen. *J™iJ hoorden deze plant in Limburg noemen f^pect: ..Wil' f'eer; Wilj gier;
Zeveblnid: Gei e- at; Hees." Poeder van hare gedroogde worte's setr>alen, met een
zelfde dosis in water ingenoen, zou volgens Dr. E. een geneesmiddel zijn teo*ü kwalen
in 't onderlijf, alsmede tegen dikke oeten en beenen. meer speciaal waterzucht: Hij
vaadt daarom ieder huis"ezin sterk aan geregeld »ari deze gewassen voorraad vóór den
winter op * bergen.
Verder heeft hij 't over de Sleutelbloem, ook in Limburg onder de benaming bekend. _e
.s im?"ers te vinden Ojj hoo_e zandgronden asmetie fi vochtige bosschen eu wei.anuen.
vooral de donse'aeie e'aeie uoemt hij van groote waarde en merk- beteekenis- En evea
bes.isi a^s bij an- J-te door hem beproefde kruiden noemt hij de J^e van de
Sleutelb.oem een a doend geneesmidel tegen rheumatiek en j.cht. Keeds o.ize voorUders gebruikten deze thee en vonden daarbij t_een wonder, dat menig geleerde,
o.m. ??* Drijver er een lang arükel aan wijdt, -daarin >>lJ o.m. zegt, dat a.s de
bloemkroon van deze *jerste.ing üer Len.e is afgenomen, de o,e blijveiji.e Siengel
overeenkomt met 'n oud s.ot ierwij. dj 'oemkroon zelf overeenkomst vertoont met een
J^d-Duitschen sleutel, die in het midde.. hol is. **h en ander gai gereedelijk
aanleiding, dat de ,?lksfamas.e a.ler.ei sagen uitdacht met betrek*'ng tot deze
S.eute.bloam. Iv de eerste plaats, aluus Drijver, werd zij gecht het vermogen te
bezitten, dengene, die haar, wooi'ai in den winter, bloeiend \ond, den weg te _'jzen
naar verborgen schatten, mei dien verende, dai aan vinder ot vinster tege.ijk de

*'tte vrouw" verscheen, we^ke her.nnert aan de «oöai .'icija, in w.er kroon etn
s.eutel verbor*?.eb was. Yanuaar, dat onze voorvaderen deze
loem in verband
brachten met _t. Pieiei, den aarder, en ook al ge..oemd wordt om '6 reden
Heme.sleutel" en St. Picerskiuid'. in Twente verte.t het volk nog, hoj Peirus op keer
verueuienue, da*, er nagemaakte sleui*Js van de hemelpoort in om.oop waren, van p>r._
zijn Sieutelbos liet vallen, d;e, van ste. op Jer tollend, eindelijk op de aaide
tere. ht kwam. *"6n in alerijj uitgezonden Engel om het verlote terug le halen, vond
weld.a ue gou.en s eu?s en nam ze op, terwijl de indruk ervan in oen grond aJuer
bleef en daaruit eene p ant 0.,- goudgele bloemen, de nog riemel--6,eutel" genoemd
wordv. , Elders weei wordt verhaa.d, dat de geval.en ?'eutelbos ergens op een
ker.ihof was terecht ge*omcn, waar een weesje, dat moeders graf ging r^zoeken, hem
vond te midden van'ee.i tros bloej^ij, wier zeldzame schoonheid de aandacht "*an 5!et
kind had getrokken. In den gouden ring, *iaraan de sleutels bevestigd waren, stond
het /•"Oord "Hemel'" gegrift. Geen wondrr dat, torn fet gerucht zich verbreid bad,
ieder zich kerk- JJofwaarts spoedde om de Hemelsleutelbloem te
Ook de oude Grieken geloofden reeds, dat de sleutelbloem een geheimzinnige stof
bevatte, wel** het vermogen had ziektekiemen uit het lichaam te verdrijven ..Daarom
mochten alleen priesters en geneeskunsten haar plukken. (Zie hierover ook Moubach's
'•Volkeren der Waere t.") Eveneens schreven de Germaansche en Keltische vo'Vp- rianr
ppl"*" hove^ni'n rl"kp k-n-bt 'no. "ok bij hen mocht slechts de priester 'Druïde _e-,
?&amd), in vlekkeloos gewaad gehuld, haar onder ?et uiten van tooverspreuken, 's
morgens vroeg, hij nog nuchter was, plukken. Hij mocht zelfs verder de bloem niet
meer bekijken, maar moest deze onmiddellijk onder de p'oo'en van zijn kleed
verbergen, daar zij anders haar geneeskracht zou verliezen. We komen echter op vele
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onzer, in Limburg ook overal bekende en veel besproken bloemen en planten terug,
zoodra wij van de rubriek Volksgeneeskunde afstappen. Buiten de geneeskracht van vee
kruiden behooren het leven en de geschiedenis va*n talr ko planten in Limburg meer
thi'is in de rubriek ..rtlantenlore" die voor Limburg een afzonderlijke bespreking
wel waardig zal zijn.
5 december 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXX.
Er groeit in Limburg overal op de weiden na ________KiH 00l" "*' "ssch-n het uagras
een piantje, Ei . " Latijnschen naam draagt van Ëupurasia
-malis en dat een
voortre.felijk middel moet HMJ, Voor het nemen van oogbaden, en om zieke
'\ te
wasschen met water, beter gezegd thee, Kj deze plant gekookt. Van zijh droge blade
kan men thee zetten, en van de fijngewre l aderen maakt men poeders, Welnu in deze
'-vascht men de oogen goed uit; of men kan 'Ui 'ap^e linuen mede drenken en dat
'^nachts
dop het oog zacht vastbinden. Wik rfhct dua wonder' dat dit plantje onder
ons L den vertrouwens-naam van "oogentroost" n de vele kruiden, die door
bovengenoemde
{. Se bijdrage; oude Limburgsche geneesh e____PeMo r de
volksgeneeskunde werden gepropa ' Jl' bekleeden nog vooral eene voorname BK?,^; de
Alsem, de Ganzerik, het Muntkruid, het BHkJ.,lad. het duizendguden-kruid, de kamille
K, * de Boschbezie, de Valeriaan, het Varkens- Bitterklaver, het Ta.;chjeskruid, het
Ros- B«L J". de Engelwortel, de Salie, de Jenèverbes, K zijn meestal bij den
Limburger zeer bekende langs alle kanten groeiende kruiden. Of ze verschillende
plaatsen of streken van onze provinciee dialectische benamingen dragen, kunnen
zeggen. We vermoeden van wel. Want het L* heeft ook aan vele andere planten namen ge
K.*n in verband met hare macht, heel- of ge- Bl^ skracht, beter gezegd in verband met
de d_e- BbLT3-"" het lichaam waarop ze goede uitwerking Ml; 9 zien dat aan:
Oogentroost, Breukkruid,
FS-den-dnivel, Nieskruid, Wondklaver, enz. ____Kt_nZOu
indefdaad interessant kunnen zijn, als KeUectueelen van verschillende plaatsen in
Lim 5 eens even wilde navragen bij ouderen ' van J*n> welke geneeskrachtige kruiden
(d.i. de na- HEjl) de voorvaderen zoo al noemden. Men zou _Hi^et zulke oPgaven een
onschatbaren dienst MC •n" De enkele genoemde voor: cc den kun '(? dit voorstel al
terstond illnstreeren. J'oRentroost noemden we reeds vroeger. Het Bomkruid of
Herniaria glabra heet met zijne J^len-extractetn breuken te kunnen genezen, u* il
het kruid ook nog in- en uitwendig "tegen verbeten wordt aangewend.De geelb'oemi.sje
en Bïn iappige Jaag den Duivel. Hertshooi of St. M^skruid geheeten vindt men ook
overal. Zijne £ rf - en wonderkracht heeft altijd hoogtij ge ^ fd. Zijne werking is
vooral krachtig op de ^ren en op de lever. Waarom zegt het volk |?g-den-duivel?
Wel, geen kwaad, geen heks, r^i helsch gedrocht of de duivel zelfs kon in £ huis
komen, waar dat kruid aan den zo der m^r^ of kruisgewijs vóór het vensterraam werd
*'oken. Het verjoeg zelfs den duivel. (In de L*" tl ore meer over 't pontje.) Het
Nieskruid ,'ft eene wortel, die om den hals gewingen, te Q de kwade uitwerking van
gift beschermt, zoo J* de zieke er van begint te niesen. Het Wonl ^'d was bij de oude
zeer gezien, omdat de
"dloopende heelmeesters het volk wijs maak- H • dat deze p
ant, geplet tusschen steenen, en ^ma gelegd op eene hevig bloedende wond, de *.'en
spoedigste genas. Wij hopen op vele dezer
'ch zelf verklarende plantenbenamingen
later Jf pens terug te komen. H ans zullen we van de bovengenoemd*', cenir meest
gezochte kruiden in de Voir ,r'de, hun diensten en uitwerking rn De meeste onder
hen staan vermeld bij den "toburgsenen docter van vroeg< re eeuwen, d n oproken
Sittardus. Ze staan beschreven in ^d-Duitsch. doch het mag wel vermeldenswaard
feten, dat we dezelfde genees';achti-re eigen "appen opgeteekend vonden in een
boekje, dat
neeskunde van Pastoor Kneipp pro' ageert. H,zoo is de Jeneverbes een
voortre felijk nuddel jSfij besmetting Is eene kamer besmet, doordat
n lijder aan
een of andere aanstekelijke skte heeft gelegen, dr*» kan men niet beter doen J*11
wat jeneverbessen op het vuur of in de ka e! te werpen. De geur daarvan doodt ale mi
ohen, welke de zieke verspreiden kun er> -Men kan de 'essen ook innemen. Daar de
jeeste besmetting door den mond Linnen gaat, Ket- men. om zich daarvoor te vrijwaren,
'o d
et dagelijks 6 a 10 jeneverbessen te kauwen. Dit j'^del zou dus al zeer
aanbevelenswaardig zijn
'or ziekenverpieej ten ajüe van cho ra, typhus, roodvonk
enz.
Daar de bessen den geheelen mond doordrin eri van haren geur, dooden zij de
ziektekiemen,
e men ondanks alle voorzorgen zou kunnen 1-ni zullen onze medici
natuurlijk in zulke ge- H?Hen heel andere middelen voorschrijven dan de Bo'ks
geneeskunst hec\t; maar toch weten wij bj ^•"haaide ondervinding, ijoe secuur
bovcn^eoe,nd receptje werkt. Nog vertalen we uit Dr. Sit *rdus, dat jene\erbessen op
't oi.der ijf zeer heil- J&rn werkten o.a. bij nier- en blaasziekten, bij 'een,
graveel enz. Zelfs voor een zwauke maag *adt hij aan den eersten daj 5 jem n te
'e«ien, den tweeden dag 6, en zoo tot .5 toe, dan **er terug met 14 enz. tot 5. Hij
noemt dat eene jeverbessenkuur, die de gassen uitdrijft, enz. \erk aart in zi.ije
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nagelaten papieren, dat t deze volksmiddeltjes honderden menscheri - n heeft. De in
Limburg op in , vochtige plaatsen en in donkere bcss hen veelvuldig vo rko"ende
Engelwortel, ook in Limburg hier en daar Mldj Ingelkroet" genaamd, levert volgen?
S. :en thee, hetzij van de gedroogde bladeren, za'en of wortels, die als etij zeker
werkend mid-61 niag hecten na liet gebruik van vergiftig vocd -1, e te dinkeij *Ben
slijm op longen o. borst. leder huisvader Oo zegt hij, moest van die door iedereen
bekene plant een termen voorraad-di dvi O-der drogen, d.w.z. van de bladeren, de
wortelen ** de zaden. A.s men ze na gedroogd te zijn, laat "alen, kan men dit poeder
lang bewan n. In onze turf- of veengronden vinden wij tusc'ie Mei en Juni algemeen in
1 bekende rdrieblad, ook Water- en Uitt^ gehemd. S. zegt. dat de naam n.eds aanduidt,
h< o * smaak za; a ;i o , thee of brandewijn gezet, is een voortreffelijk middel tot
ster;'ng van de.v het 'Ormen van goede pen. De beurt is aan 't in Limburg bekende,
lai n voorkomende "Waiggraas, ' esgraas," waarvan de Nederlandsche benaminsen zijn:
Darge-, Motte-, Weg-, Varkens-Kreu el?rns. Het behoort tot de Veelknoopigen
(Pólyïonceen;. S. wijdt daaraan een heele stud e en 'egt: Bij onze Oostelijke naburen
noemt men dit Wivoudig kruid o omdat uien l*t, als 't ware, langs den weg met
voeten \ reedt Dit krui' ruieijrlo takjes heeft,, soms nog langer élan een hal'en
mater, is van groote krach; bij het z<o e- Jaamde "aan den steen" lijdrn i graveel'i
a s men 'ageüjks daarvan een of twee- koppen twee 'rinkt. En hij noemt een zijner
patiënten daarbij SP: Een zeker heer had reeds jarenlang erge pij in de nierstreek,
en van ti;d tot trjd re ?i.i met de urine gi-uis o* zoogenaamd zand Hij dronk
verscheidene dagen deze thee, r __: i l *) De p^anfkundigen noemen haar Matricaria
Qiamomilla.)
en verhaalde hem, dat hij toen van honderden grootere en kleinere steentjes werd
verlost, en ook van zijne pijn. Dit kruid, aldus Dr. S. drijft niet alleen nieren en
blaassteentjes uit, maar werkt ook reinigend naar binnen. Ik kan alzoo eindigt hij
zijn notities, dit kruidje niet genoeg in de gunst der menschen aanbevelen. Maar
later noemt hij voor bovengenoemde kwaal ook in 't bijzonder kamüle-thee,' van de
algemeen in Limburg bekende kamille-p'ant. Hij zegt altans in de 4 kolommen druks
daarover: . . . .Camillen-wasser zehen oder zwol ff Tage getruncken jedes mal dreij
lot bricht den stem in den Nieren und Blasen.". . . Ja, zoo heet het weer verder, wie

kent hier in onze provincie de Kamille fCamille of Latijnpch Camomilla) niet? (* De
werking der plant bij koorts, krampen in het lijf, verkoudheden, Is zeer weldadig."
(als thee.) Een zeer voornaam hoofdstuk, beter gezegd, vier losse bladen tezaam
gebonden, wijdt ook Dr. Eerens, v.h. te Vlodrop aan de Toorts, een kruid, dat op vele
plaatsen in Limburg om het f uweeïachtic: aanvoelen der bloesems, genoemd wordt
..Wöllekroet," en elders weer "Keuningskais' (ai als ai in 't Fr. pair.,* Over
Sittannis' ftijhend-gulden kruid Hoefblad Muntkrnid, Ganzerik, en over de
Limburcrsc^e Wöllebloom of Wöllskroet" van Dr. Eerens een volgende maal.
12 december 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXXI.
Orue laatste bijdrage over Volksgeneeskunst zal uB. gaan over de enkele in CCXXX
genoemde ._i en' ook bi* den Limburger zeer Soe(l bc*. Het eerste is het in' onze
gewesten overal __ et gras begroeide zandgronden te vinden DuitS. Suldenkruid,
behoorende tot de Gentiaanach- K'hi die meestal bittersmakende kruiden zijn, 'ie. ert
aloucie tijden in de geneeskunde benutteT,-zi-in geweest. De naam zelf schijnt
gekomen c, z.'jn van den koning Gentius, die 501) jaar vó.r »an"tUs leefde en de
Gentianen tegen pest had j.."bevolen. De oude Limburgscije geneeskundige on!ardus
zegt- dat de thee van dit kruidje cic rtrn. o1:do sniJzen en gassen uit d^ maag ver.n
ien heilzaam werkt op de onderlijfsorganen, .o 0p lever en nieren* Wie last heeft van
het «.enaamd "zuur" in de maag, drinke deze ft.'* Dr' S" vermeldt er bij, dat hij met
deze hoi Z€lfs bid. darmoed "e menschen |he_ft ge- volgt een kruid Tussilago farfara
in \Latijn, in 't Nederlandsche meestal Hoefblad. _i . -Limburg de respect, namen
dragende van: «-r.sklauw, Huulblaad, Hoof- en Stinkblaad, H . "j J'ge plantje wordt
als een onkruid vertrapt. C Z"o zegt B" "het volk keut bet groote nut 2a * van het
gewas. Want de thee hiervan werkt fl^end en kalmeerend op de borst bij hevige
hoest .n "ivert de longen- Voor ernstige verzweringen de bladeren goed te gebruiken
door ze op de ift setaste P]ek te leggen, daar ze de ontsteking W absorbeeren, zooals
bijv. bij tandpijn. Wie __ of drie versche bladeren biervan op de " " bmdt &&n de
zijde, waar hij tandpijn heeft, » ue pijn zeer zeker verdrijven. Zelfs een tandhel
heb ik meer dan eens, aldus Dr. S. er mee breven. £ümdat zij de, branderigheid
opzuigen, zoo gaai b|jVoort, kan men ze met goed gevolg gebruiken V^oos, kleine
zweertjes of puistjes. kn s een kruid' dat men in Limburg overal £.s slooten en
vaarten vindt, vooral op voch"!. . grond* Dat ls het bij iedereen bekend Munt•_! of
Mentha* Het krnid heeft een aangena- !._ .eur' en in den mond geeft het een frisschen
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.i_ Extract ervan wordt gebruikt in de bev 'ac mentha-tabletten, en in het menthaspoel"e. voor menschen die een onaangenamen a " in den mond hebben. Wf. ar de üiee
ervan, eiken morgen een gewoon •^"-e-kopje, is zeer bevorderlijk voor de spijsverv "g> ook kan men een paar lepeltjes poeder "i. plant onder het eten strooien. Voor
hoofdjn bindt men een doek met dit kruid tegen 't i'ui'i ofd* Voor hartzeer,
hartklopping, ve.l- Du,,g braken is de thee uitstekend, en in warme P^Jk huilzaam
tegen buikpijn. .(Aldus dr. S.) H- le kent verdei in Limburg niet het aardige EjOtje,
overal langs dijken en slooten groeiende, W* zijne zijde-achtige haartjes en min of
meer leerachtig gekleurd? Wel. dat is het Zilverschoon W^vel Ganzerik en Reineraar
genaamd, in onzo meestal den naam dragend vau "zil- Wederom slaan we hierover de
losse j?en van Sittardus open. oi Vinden daarin •j or ons vertaald.) Een tl_ee
van,groote genpos«hni tegen maagkran .. buikpijn of koliek en .rnerine' Voor het volk
moest het overal, zoo ij* eldt s-* bekend zijn, dat een doek, gedoopt afkooksel van
"Anserina," gelegd op de R als compres waar de kramp het- hevigst en daarbij nog
zijn thee gedronken, vnn o_. onschatbare,waarde is voor kramp. "«erlijf. •jÈen
broertje van dit kruid heeft in Nederland i 8 *\ naam van Meer-, Wee-, en
Schijtwortel. Het ,_ «e Potentilla tormentilla. De Latijnsche- naam Bep_entilla van
tormentum, foltering, smart, te. aldus Eerens "een ieghelijck gehenoe.^h te tej'-en
dat liet in alle pijnen en smarten goet '«e troostigh is."
V. don zomer van Juni tot Augustus ziet men ou eens op verschillende plaatsen in
Limburg W n_ens_hen langs zonnige heuvels en langs -Sen dwalen, met een korf of iets
van dien lrd om de gele bloemen af te plukken van een ,-1. opgeschoten bloemstengel,
waarvan de blaf ren een viltig aanvoelen hebben. Dat is de .. ts'
ook Nachtkaarts
en Koningskaars ge- U" 'n . en bij den Limburger veelal bekend onder h benaming van
"Wölle bloom" (= wollen W*tn.) In de Volksgeneeskunde geven de gedroogl?ele bloemen
een thee, die bijna voor alle onflijfskwaleïi goed zou zijn. "Deze eigenschap K-nt
echter een contrast met hetgeen de bc' ende Rijver Teirlinck daarover verhaalt, eu
wel: "de-•j Want behobrt tot de zoogenaamde Heidens- of jj^seunerplanten. Zij zijn
uitheemsch, of wel geje "ruiden door rondzwervende Heidens of Zieners gebruikt. En
ofschoon op deze planten H,?e"lijk -vel geen vloek rust. toch worden zij, in 'idere
of meerdere mate met minachting bejezouden we nog kunnen doorgaan voor de . ' .geneeskunde te behandelen, de volgende, VK
ui Limburg bekende kruiden: "Steinbrèke l.c--." Milü-> Loes-, Blood- Jeuk- en
Wrattekröed; .Ki n* Iloon(lerc,beet, Heilblaad, Laiver- of Le-8 "loom, Kankerbleumke,
OugekMor S hiet (=pur vlas; Sjietbiér (=_chijtbezie); Manskracht, Long-, Kail-,
Sjurft- of Krefs- en .nkroed; Takke (= Aambeien) wortel; Mondjjjjüt; Kors r -•
koorts) wortel; Heilblaidjes; Pis?oni; Tatervleis; enz. enz. L*. spreekt van zelf,
dat er nog heel wat meer l' _urgsch_ benamingen zijn, en we hadden zoo K?Irne gezien,
dat de lezers, die ons zoo vaak Jlk gaven van levendige belangstelling in ons Cr'.
hiervan opgave hadden gedaan. We willen ui aan 't slot van deze bijdrage dank brenaan
dhr. Visschers t. Valkenburg, die ons lgende kruidnamen toezond, welke in ZuidL'nburg nog altijd onder 't volk voortleven: ekrop" voor 't Nederl. Duivonkervel;
"Haze' voor Duizendblad; "Kattekièzekroet" voor J**_eskruid; Wille tiernes" voor
Tijm; "Schlie- Mg." voor Sleedoorn; "Lepelkeskroet" voor •derstaschje; "Veronicakroed" voor Lever-1; "Vossestart" voor Heermoes (deze bena: * (Nederl.) hebben wij
nooit gehoord!; "Gail ." voor Koningkaars; "Rijnbaarsknoepe" gr Boerenwormkruid;
"Ganzetong" voor smalle "Kirkesleutel" "St Jansbloom" voor fgeriet; "Konkernul" voor
Kornoelje; "Pape- S&tsch" voor Rozebottel of Hondsroos fin 't Ne/jl niet bekend);
"Meizüdje" voor Lelietje der ya-i; "Krukbloom" voor Bolderik; "Kolbïoom" 50!"
Klaproos; "lezerbloom" voor Korenbloem; "^ozesjiep of Hemelsche dauw" voor
Resida; !.'?raopoit" voor kruipende Boterbloem; "Pisj^ .es" voor Haagwinde;
"Kcpperkes" voor Oost- kers; "Grofiant" voor Anjelier. "*•
v -i al 't door ons geschreven óver de Volksge- zijn we 't — met eene kleine
bijvoeging — volkomen eens met hetgeen M. A. *n Andel aanhaalt in zijn belangrijk
proefschrift wer de Volksgeneeskunst in Nederland; nl. "dat 3 .t de officieele
therapie eene andere bestaat, 6lke met totaal verschillende geneesmiddelon •j.^rkt,
die minstens evenveel blijvende of tijdej_ aanhangers telt als de schóolgeneeskunde,
J-< die meestal zonder bevredigende diagnose en •orider eenige duidelijke
voorstelling te bezitten .S-Urent aard of werking der toegepaste middelen, v^een op
de ruwe empirie steunende, vol vertrouen haar zonderlinge middelen toepast" hoeweL en
dit voegen wij hieraan toe, honderden gevallen voorkomen met bevredigende resultaten,
die wij met bewijzen en personen zouden "kunnen aantoonen. "Dit", zoo gaat van Andel
verder voort, is de eigenlijke Volksgeneeskunde, die zich hoofdzakelijk op het gebied
der therapie beweegt, en haar adepten bij duizenden telt." Op eene andere bladzijde
evenwel legt de Heer v. A. ons ook alweer de volgende uitspraak in den mond, nl. dat
de Volksgeneeskunde in oude tijden toch velen zal geholpen hebben. Zijne
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veronderstelling drukt hij uit met de volgende woorden. de volksmiddelen van heden
zijn de wetenschappelijke geneesmiddelen van gisteren." We besluiten daarom dit
hoofdstuk met de o.i. zeer verstandige woorden van prof. Dr. Schrijnen: "het is mijn
taak niet, de ontwijfelbaar gezonde kern der Volksgeneeskunde, nl. die middelen aan
te geven, welke berusten op doelmatige, instinctieve therapie, of op overoude
elementaire, maar gezonde empirie." Ook wij hebben ons met de geschreven bijdragen
dit niet tot taak gesteld. We deelden tot hieraan niets anders mede dan wat oude,
verstandige, aan ondervinding rijke, en wellicht ook knappe geneesheeren als een
erfdeel voor eventueele toepassing hebben nagelaten.
19 december 1925 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCXXXII.
Na de "Volksgeneeskunst" maken ook de "Natuurverklaring en de Weerkunde ' een zeer
voor' deel uit van ons hoofdstuk "Volksweten*l volk neemt doorgaans de natuurverschijn- U Soed en duidelijk waar, het is. wat men
zegt, C£e natuur vertrouwd. Niettemin is zijne Na meestal onjuist, ja somwijlen j^L'
gebrekkig, wel eens geheel zonder eenigen dat komt, wijl in de meeste gevallen de
l^7erbeelding hier de voornaamste rol speelt l ondervindt hij. die veel met het volk
omgaat ."eeds dagelijks. Want wat rare en eigen vragen stelt het volk zich en anderen
van ot tijd? Het wil achter de waarheid komen, 't» den oorsprol_ der dingen
achterhalen Weten komen, en als op zijne vraag een af- La- hem bevredigend antwoord
Is gegeven, "et erbij. Men bc-gint te fantaseren op al L. "-nieren en met de meest
niteenloopende trekkingen, en de natuurverklaring is er. *et nien heel goed, dat men
het groote der H^ niet maar zoo in eens kan begrepen toch - het volk o.m. — en hier
laten we even Dr. Schrijnen aan 't woord — "van -» m* e aarde> de zon- de maan, de
mensch, Kj*r boomen en planten, bergen en rivieren, { en «n dood? Maar met een
weetgierigheid als •n het kind, dat ons door zijn vragen ver *l Hul*", het vragen,
die ons volstrekt onzin- V«en: bijv. hoe komt het. dat het vuur ons de elk getande
bladeren heeft, de koekoek WJgen naam roept, de kruisbesfeen stekels *> de kraai
zwart is, de pad ronde oogen J? de vleermuis en de uil zich over dag schuil het
heidekruid een rossige kleur heeft, Zoenlip gespleten is, enz.?" Knu komt juist het
hoogst eigenaardige van «, &eval, nl. dat de antwoorden op al die cu-9 vragen, en op
die vreemde nieuwsgierig K" voor 't grootste deel altijd bestaan in de Hen meest
typische legenden, sagen en jes. Er wordt zelden o' nooit gezocht naar ' natuurophelderende verklaring, men oefeftt L niet in gezond nadenken, o neen. het is im|Jo
veel eenvoudiger de sprookjes-verklaring te _ 'ni want die is toch al zooveel eeuwen
onder bekend. z , 1a» zulke natuurverklarende volksverhalen koi^ *ij ook in onze
povinrie nog overal tegen. lj.We.et men U langs de Belgische grenzen te (ijlen,
waarom de Waal (bewoner van het Waj n . geschapen is? En het verhaal gaat daar i^s"
Toen de geheele Schepping klaar was, had J™ede God alle soorten van menschen
voortgejj?.: Koele Engelschen, koppige Hollanders, ^'nnige Franschen. bluffende'
Moffen, opschep Amerikanen, enz. in één woord: alles was u*d, toen St. Petrus aan den
Schepper voor'e om ook eenen Waal te maken. Maar O. L. (i/j^d daar niet veel zin in.
want, zeide hij: ÜT^rnee is toch geen eer te halen." De h St. fo S n*e^ aan en
sprak: Wij kunnen dat niet (j^n misschien zal hij zoo braaf zijn als een an ia moet
toch nog maar ernen Waal maken Want anders zou de schepping niet compleet j O. L. H.
Het zich overhalen. Zij maakten v*n klei eenen Waal, en legden h*m op een HR in de
zon te drogen. Toen hij aan de eene Pp Wat opgedroogd was, wilde St Petrus lom de
andere zijde leggen, opdat hij volko- opdrogen. Doch de Waal riep nijdig: moi
tranquille, nom de tonnerre." tt '- ij wel, sprak O. L. H. Wat heb ik u Ker
Hij is
nog niet droog en hij vloekt al!" weet de Limburger nog wel aan zijne kin- Hp.te
verhalen, dat onze bergen en heuvele 'in zijn door oproerige en vecMende reuzen, 'et
hunne overgroote handen en sterke li 'skrachten zooveel bodemaarde verplaat- K» dat
er heuvelen, ja bergen ontstonden. An' •_ weer vertellen het ontstaan der bergen uit
vertollige zand, dat Satan op een gegeven in zijn mond had, en over de vlakke ['T1'*
spuwde. l?n Limburg vernamen we op zekere plaats ook it, oorzaak, waarom de honden
aan elknnders (^arl ruiken. Eens stond de leeuw aan het boord ([ij6*! rivier, omringd
door alle andere dieren. % d echter bemerkt, dnt ook nog eenige die»4f 4f aan de
overzijde van de rivier stonden, en i^ daarom een brief aan eenen hond, om dien v
deze dieren te brengen, teneinde hun zijne ue'en kenbaar te maken. 8 hond nam den
brief in zijn bek en sarong % ' water, maar bij 't zwemmen zwolg hij per (^'!»k den
brief in. Beschaamd omdat hij zijne 4, fjing fijet had kunnen volbrengen bleef hij
bij W*o'hden, die aan de andere zijde der rivier waC' slaan, en durfde niet meer naar den, leeuw f, l,?keeren. De honden, die bij den
leeuw v*a.L.' begonen mr naar den vluchteling te zoe- L * en al hun stamgenooten te
beruiken, om den to ontdekken. • i."* " wat weet de Limburger hier en daar schertLperwijze op te disschen over het ontstaan van gonweer? Wordt de lucht iv de verte
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plots.litig ' C^t en grauw, dan heet het: "Ze zijn daar bo- "**eer aan 't inladen."
Regent het daarna bij C^omen, "dan zijn ze aan 't lossen." Begint het It dan doet
zuiks niet meer de Oude van vroeger, maar dan is de H. Pehierboven met zijn clubje
bezig om een parte kegelen. Ili w*e heeft de zaag uitgevonden? vraagt de E^hurger nog
vaak te midden van een buur- Kj>Pje? l*«-n * men '* rijet daD vertelt niJ' dat de
auivel j/1» kwaad was op St. Jozef, en hem daarom een ijj-ts wilde bakken. In dien
tijd kende men het k^uik der zaag nog niet, en de timmerlieden <i. " ' •ten het
hout niet groote, breede messen jw*»snijden. Op zekeren dag, dat St. Jozef zijn 4 rk
voor eenige oogenblikken verlaten had, nam •tf.(-"ivel het mes, dat de heilige bij
zijn arbeid ijkte, en sloeg met een helsch genoegen vele L Nes uit de snede. Toen St.
Jozef nu terugkwam z'jn gereedschap zoo deerlij i. geschonden zag, \\. n' 3 wel
willen schreien van spijt en verdriet. v_"*r hij troostte zich en zeide: "ik kan er
mij 0 Sschien toch nog mede behelpen." Hij nam daar (j? fcene vijl en beton de snede
uit te vijlen, zoor vele tanden in kwamen. Daarop zette hij aan 't werk, begon te
zagen, en zie! dat ging ergoed. Daarmee was de zaag uitgevonden. »" 8t de duivel
knarste van woede, behoeft niet. "*c«d. -- - w^oo vernemen wij hier ook nog de
oorzaak, aroni de denneboom zijn twijgen laat hangen. aarom bij het Friesche stadje
van het Vrouj 1. *'md wordt gesproken? Waarom op menige £s in de bergen een hoef- of
klauw-lndruk wordt c'rdt waargenomen. v.F-n hoeveel volksverhalen bestaan er hier ook
1 . over het mannetje in de maan? Immers, een kan kwam uit het bosch, waar hij hout
had ge*!*. *-'at hem niet toeb-hoorde. jiP^or dpn
genarr betrart, -.eide hij: "als
ik J1* bo- in bet bosch gestolen heb, dan wil ik de maan zitten." i kir aanstonds
vloog hij in de m.-an waar men J** nog ziet zitten met zijn mutsaard op den Een ander
verhaal. 4.?f> zekeren Zondag raapte een eens man dorre ?kken In den maneschijn, en
droeg ze op zijn rug huis. Onderweg ontmoetU bij .Onzen Lieven Heer, die hem vroeg of
hij het 3e gebod niet kende. Daar de houtraper neen antwoordde, zeide Heer, dat hij
gestraft moest worden, en vroeg hem, of hij niet liever in de maan dan in de zon wou
zitten: Omdat ik toch gestraft moet woiden," sprak de man, "zoo wil ik liever in de
maan bevriezen dan in de zon verbranden." En zoo is het gebeurd ook. Het is echter
eigenaardig te vernemen, in hoeveel verschillende volksverhalen verklaard wordt,
waarom een mannetje in de maan zich bevindt Hier mogen enkelen volgen: Zoo wordt weer
elders verteld, langs onze grenzen In Duitschland, dat de man in de maan op Goeden
Vrijdag zijn veld had willen omheinen. Daarop is '»nze Lieve Heer gekomen, en heeft
hem met gaffel en dorens in de maan geplaatst. Een boer sloop 's nachts in den tuin
van zijn buurman om kooien te stelen. Pas had hij een koolstronk afgesneden, of de
maan nam hem op en trok hem met. het gestolen**- naar omhoog. De donkere vlekken In
de maan is de dief met zijne kool. In de maan staan Adam en Eva; hij met een
hooigaffel en zij met een me«tvork. Daar was eens een vrouw, die altijd spon op
Zondag. Eens kwam O.L.H, hij haar. en zeide: Weet gij niet dat het var-daag Zondag
is? "Ge zult van nu af aan in de maan zitten." En van dien tüd af zit zij in de maan
op haar spinnewiel te spinnen. In een donkeren nacht ging eens een man naar het veld
van zijnen heer om erwten te stelen. Terwijl hij bezig was met plukken, klaarde de
he" mei plotseling op, en de volle maan lachte hem vriendelijk toe. Dat stond onzen
dief échter niet ere aan, en hij begon vrouw Luna op alle mogelijke manieren te
verwenschen en te vervloeken. Voor straf vloog hij met zak en pak de maan in. Er was
eens een smid. die het geh .m kende om nachtsleutels te maken, waarmede men alle
sloten openen kon. Omdat hij op Zon- en feestdagen daaraan alt-d smeedde, werd hM
veroordeeld om In de maan te staan, waar hij tot eeuwigheid zonder ophouden smeden mo
In Luxemburg ziet men echter in de maan Kam, die een kmiwasren vol rapen voor'duwt.
Dat is de dwangarbeid voor dien ellendeling, waartoe hij veroordeeld is ten gevolge
van zijn broedermoord.
3 juli 1926
ST. PETRUS EN PAULUS en de visschers-actie. CCLVI.
(29 JUNI.) Onze lezers zullen 't zich ongetwijfeld herinneren, boe vaak wij 't over
diverse symbolen hebben gehad in onze bijdragen over Volkskunde in den Limb. Koerier.
Maar over de meest voorkomende figuren, bij opschriften op graven (en dit naar
aanleiding eener ons gemaakte opmerking van een L.K. lezer waarmede wij geheel
accoord gaan) die dan, als versiering met beteekenis, Christelijke symbolen moesten
zijn, die terecht ein Gelijk eens de heidensche zinnebeelden! moesten verdringen,
valt nog menig woordje in 't midden %e brengen. ( Tot de meest voorkomende onder deze
figuren belmoren het Kruis", Jan het monogram, vaak "Chi-Ro" genaamd, en bestaande
uit de door elkander gekruiste Grieksche let'crs X. en P. als beginletters van 't
Grieksche woord Christus. Voorts de afbeelding van een "herder", die een lam op zijn
schouders draagt fik ben de Goede Herder). Ook de "duif" als symbool van den Heiligen
Geest; verder het anker (zinnebeeld der Hoop), een "Luit" (in verband met de Woorden;
"spreekt tot elkander met psalmen en lofzangen, zingende den Heer in uw hart.) verder
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de "palm" als symbool van volharding, moed èn overwinning; de "haan" aio zinnebeeld
der iWaakzaamheid. en aankondiger van den dageraad, eindelijk de ."phoenix" de
Indische wónder- Vogel, die, oud geworden zijnde, zich in zijn nest Verbrandt om
verjongd uit zijn assche te herrijzen, dus als symbool der onsterfelijkheid, en
tenslotte het teeken van een "visch," meestal de 'dolfijn. Daar hij gewoonlijk dan
staat 'afgebeeld biet een korf brooden op zijn rug, zal deze voorstelling terugslaan
op de wonderbare spijziging. Voor zoover wij dus kunnen nagaan, is de visch te
beschouwen als een veelbeteekenende figuur Bit den eersten Christentijd. Immers het
woord »,visch" luidt in het Grieksch "Ichtus". De letters Van dit woord zijn tevens
de aanvangsletters van (vijf Grieksche woorden, nl.: T'-sous Christes Theou XJios
Sooter (Jezus Christus. Gods Zoon, Red_der) Maar: bovendien is de visch ook het
zinnebeeld Van de geestelijke vischvangst, en daarbij van reinheid en wedergeboorte
in den doop. Daar vantiaan de afbeelding op heel oude platen (van Jezus bij den doop
in den Jordaan, omstuwd door een groot aantal visschen, die rondom Hem zwem men.
welke voorstelling, zooals i)k vaak ondervond, zoovele Christenen nog niét-begrijpen.
Naar het Latijnsche woord piscis, d.i. visch, werd dan ook vroeger de doopvoc.t
"pisxina" (is1 vischvijver geheeten, waarin de idee ligt opgesloten, dat 'de ware
Christenen daaruit als 't ware opge- Vischt worden, en hieruit het beginsel redding

van den ondergang" is te verklaren. Het zal den lezer nu duidelijk worden, waarom de
visch, bc* halve als bovengenoemd zinnebeeld van Jezus, ook het symbool werd der door
bekeering (in den doop) opgevischte ziel. { Als ik mij niet, vergis wordt ergens in
het kundig tijdschrift "Loquela" gewag gemaakt van v-visselkens," welk woord
"doopkinderen" moet boduiden.
Volkskundige boeken verhalen ons, dat in oude tijden de Christenen het vischteeken
aanwendden als middel om voor niet verdiende straf gevrijwaard te blijven. In verband
met deze beteekenis van het vischteeken willen wij en historisch tafereel aanhalen
"It den tijd van Keizer Nero. Toen de slaaf Onesimus bemerkte, dat Pudens hem niet
beschermen wilde, trok hij snel in het stof of zand eenoudig den omtrek van een
visch. En deze Phryg'ër werd door den jongen Centurio niet afge- Nvezen.
T; \U twee<ie voorbeeld moge hier volgen, hoe de a n ri'S cpn veilf£ symbool onder de
Christenen SS :, et is eerl bekend verhaal uit den tijd der "",™de.rs van de ronde
tafel, waarvan de Britsen e Koning Arthur de aanvoerder- was, en 'die de"s >00lden in
verschillende landen, en zich onerscheidüen door dapperheid, vroomheid en KUischbeid
alsmede door heldendaden. Gareta, als zoon van de koningin van Orknev aaa van zijn
moeder verlof gekregen om zich tot oön koning te begeven, daar ook hij wenschte
opgenomen te worden in de Broederschap der voornoemde ridders. Toen hij voor het
Koningsslot was gekomen, zag Ri.l hoe dit een meesterstuk van houwkunst was, en hoe
in 't midden van een gevel' een schoon vrouwenbeeld stond, uit steen gehouwen, dat in
ac eene baud een zwaard droeg en in de andere and een wierookvat, terwijl op hare
borst "do heilige visch" was aangebracht. De beroemde Romeinsche redenaar Julius
Africaims noemt Jezus den visch, wiens vleesch de g heele wereld eens spijzen zal.
won^ verSeli*king kan \ Tbahd houden met de ler sa '"'ft ,i'zi-il,S- Moet de
vergelijking ech- Kond ö' !iBpan W " feit* da* 'l water als reiniwendef Rek *> dan
zal (lf' visch genomen zondeZWW tö toonen 'len 7-"ive,'«l '««». schen duf - h" *?"*
'l da" wk niet <*e vis- Straf'bevrijï Weven?'01* 'M *" ZÜlldV'Qed Va"
al e ,nd R rondei'Scheidl zici de vis<* dus van tin '"' m zal vet I!iet moeilijk meer
wij L S, JPei' Waarom Jezus ül ÜUde tijden kir,?,Su ÜU Wj een ViSch- NoS een
vergelijking wordt ons gegeven in Dr. SioKing's opheldering van een grafschrift in
zijn "il. Sacrament, verheerlijkt door de kunst." Dit grafschrift werd .voor eenige
jaren in Phrygië ontdekt. in de nieuwste uitgave -mn het merkwaardige «oek van Max
Duncker wordt eveneens verteld, dat een Abercius het opschrift voor zich zelf had ™^!
afrdigd niet d 9 eigende beteekenisvolle Woorden.
Ik ben Abercius, leerling van den reine», kuisenen Herder, die Zijne kudde weidt op
bergen, W RU vlakten- Wiens oogen alles doordringen en overal zien. De ware leer en
alle betrouw Wl etenschap leerde Hij mij, en Hij zond mij kttl olliBe stau Rome üm
ziJ» R»ik te leeien ht 1 en, en de Koninklijke Vrouwe te zien met 1 aen Sewaad en
gouden sandalen. Daar geko- Ovil 1 lk een wolk het een stralend teeken. vwa.l vond ik
er gelijkgezinden, en het Geloof a-rn ri ox?ral miJn S'i{is, en overal bood men mij
r'pïr, Vlsch, uit de bron. jen grooten heiligen. van^nVISChiWelke de Zali«e Maagd
heeft ont»ic w- n Hem Saf Hij den vrienden tot spijs Sis^ Hij, enz. enz. 'Nog een
mooi voorbeeld, in het jaar 1839 werd hLWW in Frankrijk een grafsteen gevonden,
ivollnlwa"«**»l«k uit den tijd der Christenver- VOiging onder Marcua Aurelius. Bc'h«
t»it* B'oed geconserveerde inschrift in Griek- Seceh f i ,s, Cverklaard door den
Pater Jezuiet Hf l • de als VülSt: tok"!ff geslacht van den hemelschen Visch
««Kondigde me.t .verheven hart eene onsterfelijke bron onder het sterfelijke,
goddelijke water. Laaf uwe ziel, o vriend, in de rijkdom gevende wijsheid der eeuwig
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vloeiende wateren. Neem'de honig zoete spijs van den Heiland der Heiligen, eet en
drink den Visch dien gij in uwe beide handen houdt," enz.
Ook Wetzler in zijn bekende Kirchliche Lexicon zegt ons, dat bij de Christenen der
oudheid vaak een mystiek woord of figuur het monogram van Christus vertegenwoordigen.
Zoo plaatsten onze voorouders de namen Ichtus (is visch) op grafschriften
schilderstukken, ringen, drinkglazen, schotels en zegels, en dachten dan daarbij aan
den Zaligmaker of Jezus den Heiland. En onze schrijvers en dichters Van Jen laatsten
tijd zinspeelden nog steeds op het heilige Vischsymbool. Wat zou anders de oude
Viosmsche Priester- Dichter Guido Gezelle hebben kunnen bedoelen met het rijm in zijn
"Rijmsnoer,"' "Niet den Visch, Hij zal u geven 't eeuwig leven."
Vooraleer wij afstappen van het bewuste merkwaardige, christelijke symbool, moeten
wij 't nog even helmen over de "annulus psicatoris" of (Jen Visschersring,' waarin
almede de intense symbolische W:teekenis ligt opgesloten. De vissschersring is de
kleine pauselijke ring (voorstellend den Heiligen Petrus in een boot, terwijl hij
zijne vischnetten binnenhaalt) met welken de pauselijke brie ven of bullen (breves)
o,p papier of perkament verzegeld worden. Deze ring bi staat als zoodanig vanaf de
13e eeuw. Bij den dood van een Paus wordt deze ring verwijderd 'en ontvangt de
opvolger een nieuwe.
Het toekennen van dezen ring gaat als volgt in zijn werk; is een Paus gekozen, dan
treedt de kardinaal-deken naar "oren tot den gekozen Paus, om hem te vragen of hij de
benoeming aan neemt. Stemt deze toe in de keuze, dan wordt hem de Visschersring aan
den vinger gestoken, en de nieuwe Paus moet thans den naam noemen, dien hij als Paus
wenfeht *e dragen. Bij deze uiteenzetting over 't zinnebeeld dat in den visch ligt
opgesloten, alsmede over ai de andere symbolen zal menig lezer zich mogelijk
afvragen: hoe kwamen de ouden toch tot dez.? diverse teekens, figuren en opschriften
op graven, enz. (
Wij willen dit nog even als sl< t dezer bijdrage illustreeren: de Christenen te Rome
waren in de eerste eeuwen onzer jaartelling, toen zij gewelddadig en wreed door de
heidensche Romeinen weden vervolgd, gewoon om hun dooden deels op afgezonderde
plaatsen in 't vrije veld te begraven, en voor 't grootste deel in de Catacomben, en
hier in wel met 't doel om 't stoffelijk overblijfsel hunner afgestorvenen daardoor
zooveel mogelijk te beschermen tegen de gravenschendintr van hunne vijanden.
Catacomben waren onderdaardsche holen aan de helling van de Via Appia. Daarin waren
gangen aangelegd, waarin boven en naast elkander de zoogeaamde "Ifjcnü" (loculus is
een laadje waarin iets gelegd *ordt om het te bewaren) zich bevonden en waarin de
dooden werden bijgezet, in deze onderaardsche gangen en dwarsgangen waren kokers
aangebracht die toevoer van lucht alsmede schemerlicht in déze donkere ruimten
moesten verschaffen. Doch niet alleen tot begraafplaats dienden deze spelonken, maar
ook waren %e vaak de verberg- en. verzamelplaats van levenden, wanneer deze eventueel
zich moesten verschuilen als ze op de vlucht moesten voor elementen, die het
buitenleven onveilig maakten. En in deze catacomben was 't ook, dat de Christenen te
Rome en ook wel elders hunne godsdienstige bijeenkomsten hadden. We vinden hierover
eveneens geschiedkundige aanteekeningen van den Sint Pietersberg 'ij Maastricht,
alsmede in de Catacomben te Valkenburg (Z.L.) In moeilijke tijden deden daarin voor
de Verborgen bevolking de priesters hunne H. Missen. En vaak klonk daar in het
nachtelijk uur bij walmend kaars en too.rtslicht het godvruchtig gezang der dankbare
geloovigen, als kleine martelaren voor hunne gods dienstige overtuiging. En loen
later gelukkig de wreede vervolgingen en molesteering der Christenen had opgehouden,
bleven toch deze Catacomben voortbestaan, waarin vooreerst dierbare afgestorvenen
voor eeuwig rustten, en die tegelijk de geliefde vergaderplaats waren der geloovige
Christenen. Door de verbüiven en ook met het oog oj> dp veelvuldige bezoeken werden
gangen en kamers dezer onderaardsche ruimten op verschillende punten beschilderd met
allerhande, meestal bijbelsche voorstellingen en teksten uit het Oude Testament,
zoodat vele historici beweren, dat daar uit de Christelijke kunst in beeldhouw- en
schilder werk zich heeft ontwikkeld, en het thans duidelijk zal zijn. hoe allerhande
figuren en versieringen van lieverlede den stoot hebben gegeven aan de merkwaardige
en beleekenisvclle Christelijke symbolen, waarover wij 't hiervoren hadden. Maar ook
vertrouw ik dat de lezer zich nu zal kunnen verklaren, waarom de Viseschers onder de
Katholieke geloovigen vanaf de eerste tijden al op 29 Juni (St. Petrus en PauJus) er
op uittrekken, met een vol vertrouwen op ren rijke vangst, waardoor zij, zij 't dan
ook al voor velen onbewust misschien de geheele Christenwereld doen herinneren aan de
diepgaande beteekenis, die ligt opgesloten in het symbool, dat zich door alle eeuwen
heen nog steeds heeft bewaard in de Petrusvoorstelling on den Pauselijken
Visschersring.
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10 juli 1926 NOG EENS OVER VOORNAME KRUIDEN. CCLVII.
RESIDENTIES EN GLANSPERIODEN IN DE PLANTLORE.
Een belangstellende collega bracht ons eene bussel "Bijvoeten", zooals hij die noemde
En of aaarvan, zoo hij meende, ook iets te zeggen viel «ij had het kruid altijd zoo
genoemd door deterameeren, ofschoon er ook plaatsen zijn, waar de Plant St.
Janskruid, St. Janswortel heette. Maar ac Latnnsche benaming is Artemisia vul gavis.
&n ook wij hebben in Limburg vaak hoor en noemen "Bie-voot'.
Het zal derhalve zaak zijn onze lezers sroed te onenteeren. Bijvoet of 't Limburgsch
Bievoot zij?, tvoo.rnamelijk van Juli tot September, en «jn zetel is te vinden in
kort of hakhout, vooral «en LZfnïgen I>odem> ook oP of lanSS de we«en en in heggen.
Alzoo heeft die voorstelijke Plant meer dan ééne residentie hi ™+" at. ,?V;voet ?We
villden in 't Mirt. n.l. Üij. ♦' bIJ Verdam vm# men, dat dit woord « ï?J?iet-,'voet"
fe maken l«eft. Hij zegt, dat deivtn vnKB '?0r-d 9 door ons vroe^er omschreven
volksetymologie verbasterd is Öhrt w 1 Ch,e kruidkundiSe Kluge heeft in 't SSorrt ««
S
Het Nederd' 'M*"*"- En of dit Sof hTn^St,eld iS Uit "b«" en "voet"> d^ heeft Ki!
k da^ maar zoo uitgeprakkizcerd aaken "* * dat dU niet goed is uit tfi
Aa flinius was een bekwaam man. Hij haalt oude tl^ a/ICidirg deZer twee woordïes op
het e^nrl kSSel,oof steunt' en zeSl: .-dat een rey- SsvS b "^voet" over hem' draeght
oft gevoelen sal" ' &heene vermoctheydt teUike'tTIiSh1eiffenvardig' dat nog heden
onze Oos?ih? £>, en beweren> dat hij, die Bijvoet in SkWïSïï*(dusblj zijn voet) o*v"
i.ArtemisK"2^ nU ook' ?GnS op zoek e^n W, wel v^ a T 6 WaS de plant Gener godin, en
Dios orides 1S oJ en de oude geleerde allerlei hffi daa ook van, dat deze plant, o e
in hnni't me Werkingen had bij vrouwen, Höflpr >2,e&ïg.eZegenden Staat verkeerden.
Dr. Sislah^rtfdaar(>pvoort' en beshlit: A"te- Geschlechtliff84 nnr Bezug au/ das
weibliche am Rn . r])en; Sle so)lte am "Fusz" (Bcifusz-, delN " !lg fKmeboog) oder am
"Gürtler" (Gor- SSfir rageü' Sta,'ken' keine Ermudung in der Gebar-arbeit nufkommen
lassen". hßua,lijÜaai\o,ok no«' de Duitsche benaming , Jókend» ;gUr,tel 'Nu ]noet 0±
wel de^ vers terto?aen ne Van het kmid Zich "adieu ooi, oude r.' , "an£!er hebben
uitgestrekt. Want de dew2eke.n en Romeinen waren al hekend mét rehl eigenschap der
plant. Zou daarom het gebruik van "Bijvoet-wortel" tegen vallende ziek je ook niet op
dit verhaaltje berusten? En moet iet feit, dat in Duitschland in eenige streken
trouwlustige vrouwen en weduwen dit kruid on vorenstnfnlo^ **?" T*""1* houden et onze
vorenstaande bewering? WÏS? !n,™dcre smeken naar Oostelijke en v\ estehjke achting
aan deze platit-de namen van St Jn-nswortcl, St. .innsr^in en St. Jans-kAu Teer
mffB'6^"' zal wel *« grond vinden in een land SeVeot!nSebrUik- Kr Zi^' Vooral omcnidf- c'; waar "lön Zlch met Bijvoet-kruid del te"P;o,p • • Jans-dag, als een beschermmiddeze P,hvweKSerij o* tooverij. Des avonds wordt nieent men ogr?k i dan in 'f vuur
Slorpen. Daar rneedraao-t *" 1, •' wie BiJvoet oP ZW lichaam worden Tn ï duivel noch
heks kan geschaad bare eiffensoK» n golooft daar zelfs aan WondeieJ
etnide't'^,!',i^,; 00k weer, dat het bijgeloor daartegen ooi- / , WereM is' hoedanig
men godsdienst strijdt mogelijke wetenschap en Wuttke beweert a«* verlicht
Duitschland ler n lmidi»en dage in 't een Bijvoet-wortel h g S|reken zijn waar men
bet huis tegen brand™611 de huisdeur steekt om gen. n brandgevaar en hekserij te
beveili- En in ons l"e eeuw«^K V geschreven, dat de plant * n}ldbo.Sk staat ook
Wertig, yon dess wegen es f™ Tfuffel wider" tuga Demonum Teuffel n,15Sa,mt wirt Herba
geschen habe das KmnYV -?• gals ich selber und einern bêhaffteï M n^chïn ten, griffen
sic die nit an" _! c lland gebo Inderdaad dus een belansrift " kruid. Cltt"b^l«c en
vermaard We mogen in onze opgaven de?*, wassen ook niet vergeten het in voorname
genoemde "Waldmeister' nüok "1 . i UFg Veel S"" voornamelijk door -el,ppl mL , hler
en daar. we-bedstroo" gehee?en Nederlaild Lieve-Vrou Sezlrirr d6Ze, Plant' van LievcVrouwe bedt k )plant haar n^m Maria of deEe r? th!eraa». dat ze aan diend. moeder
Gods tot rustbed heeft geva^lethleheuf^^^ fuid=het stalletjèX strooid met Varenden
rL> «fvs geboorte bemeister). Belde Imï G,eel Walstroo. (.. Wakl. Mer ldeine n etigi
wte ladden. ai«jcl in den zo- Kerstmis B^^ Met den ze heelemaai niet On h2I 'tn nu
bloeidat het Goddelijk I indPeP4bor?ngenblik echterschreeuw liet hooren, J^nïe
W^d'nen een Walstroo of O.L.Vr.' BedsSoo) zich m^181" bloesems ter eere van den nieuw
o-m! nioolo Het Varenkruid bleef echter onvt^ Heila"d. geen bloemen, en Weef alzÓo «
nd,erd' toomic groote gebeuren i*ri,n kSSTS tijd werd de Varen gestraft enf Ir, .
*anaf dien sems voortbrengen Het n t V £?«*? geen bloe^ tegen heeft v," , '• «., LV- Bedstroo daarengbuden Tgèlt bloemnieid g<T WIUe' maar lnooie «i^ïï,.^^"I}^
voornamelijk langs struiken, S bosschen en «aand Mei^lun? bloei-Periode is de
Kens^Heuklf™!? afwiJ;kende soort groeit voltricht. 6ls aüeeu oP bouwland bfl Maas.
haTeen S?!,^Blen Van deze P]ant nog verdat in Tru seon T W*^,6»* oPg«?even, i-Ü een
koorts» \ "og het rgebrUlk bestaa'. om iederen avoÏÏJeCr n hoofdeinde van ;t b*d
hangen. De 7dPl?en bUSSellje met W^troo te gen. telken 9 biddemo,et.dan Bij '* zi6h
neerleg- LUS oidden het rijmpje: BriLfl17'.0 heiljg kruidl On T r\V0i gebonden. Op
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den Olijfberg werd srij Het aJlereerst levondtn^ Wj znt goed voor menirr wee Heelt
ook rnenige wond!,*"' der Jonkvrouw heiligen tuil Brengt ons tot gezonden *>lt
volksgeloof to yerk!aari"nr. immers, Maria en Jezus zouden op een bed van wai, stroo
gerust hebben. Thans is. de beurt aan de mooi genaamde "Engelwortel", ook
"Engeikruid"; in Duitschland heel eigenaardig geheeten' "Heiligengeister Wurzel". Zij
bloeit van Juli tot September en men vindt haar zeer algemeen op beschaduwde,
vochtige en moerassige plaatsen. Haar Latijnsche naam Angelica moet dus toch wel),
iets met "engel" te makeT 1 hebben. En inderdaad eene plantensage ieert ons, dat zij
om hare wonderdadige eigenschappen' door de "Engelen" aan de menschen werd
geschonken, voornamelijk als geneesmiddel tegen de pest, want tijdens een
verschrikkelijke pestziekte zou een engel aan een vromen man verschenen zijn om hem
de Angelica- of Engelwortel als geneesmiddel aan te bevelen. En ten overvloede zegt
ons Docfoens, deze wortelen sijn seer goet ende krachtigh om alle tooverijen,
bclesingen en de vervloeckinghen van quade menschen te beletten, als men die over
sich draeght" (de wortelen natuurlijk). Nog vinden wij in een folkloristisch Fransch
periodiek "on suspend "I'angéliquö" au cou des enfants pour les préseirver des
sorts". lemand uit Midden-Limburg toonde ons een plant, daarbij voegende: "hier heeft
u het alhier bekende "donderkroed". Wij meenden daarin echter aanstonds terug te
'kennen het vroeger door ons gedetermineerde plantje "Muurpeper". Da man beweerde
echter, dat voorheen de Limburger geloofde, dat een huis, op weïfcs muren dit kruid
groeide, beschermd was tegen donder en bliksem. Vandaar zijn naam "Donderkruid". Maar
nu vinden wij zooveel planten-namen, waarbij gevoegd is het woord "donder", o.m.
Donderbaard, Donderkruid, Donderzaad, Donderblad, Donderloof, Donderbloein, Donderu»ren, dat het ons wel de moeite waard lijkt, daarop in eene volgende bijdrage terug te
komen.
17 juli 1926 Donderkruiden als herinnering aan Donar. CCLVIII.
Romeinsche keizers en Karel de Groote geloofden eraan.
ook6,Wenscaeil aan te vangen met Donderbaard, elcip Doudenblad in ons land geheéten,
evenals «oor iWeer.Dakli>ok' Hulslook en, Huisloof, ook Uit ' kirnbürger hier en daar
zoo genoemd. «ch €ige.n ondervinding weten wij, dat er menen h t*^I*'1*' die deze
vetplant opzettelijk op muren v 0oo |eu planten, teneinde gevrijwaard te blijven
ziekte AlCl6r en bliksem> zelfs voor de cholera v,,- ' Als we ons goed herinneren,
hebben we tijd VGle Jaren in Zwitserland deze vleezige, alb!ijf BPoene vetplant in de
Alpen zien staan. Zij Wiï ook in den winter groen en groeien. Het pla,ons daarom
voorkomen, d.w.z omdat deze rien ZiCh evengoed op hooge muren, schoorsteebij <-en
daken "Is op bergtoppen vertoont, dat J cic oude volkeren reeds het. geloof is
ontstaan; ïijij-r KVo'l(Jerl,;u"« aifi'a levende plant de wo- Vaa bescnermt tegen bet
altijd dreigende gedit i-Van blilisem endonder. En'zoo zou dan ook Pite t 'd 'n
verbar>d kunnen staan met den "Jude r ans" der Romeinen en met zijn collega in Sori
ThmaanSche hinden, den Noordschen donder- Ipw- a of Donar. En zal het kruid dien
goden kerm • zi*n? Dit Heeft te meer zin, omdat het be> Juri'tIS' dat de Romeinsche
keizers zich met h'oofrt trS"l)aard" 'hekransten, om het gelauwerde Zelf Sen
hemelvuur te vrijwaren. onzp 'azen we in een werk van Söhns, dat een den LVoornaamste
voorvaderen Karel de Groote ba" 7oeren uit zijne streken beval om Jovis bar- Daa^
Z,ijn hllis te Plantcn> Ü ij zijn »•• e henaming ons wel wat vreemd klonk
Latül11,,aan 'f zoeken gegaan en vinden, dat in 't den no Middeleeuwen de plant
Donderbaard jn,am iroeS van Jovisbarba, en ook al Barrel r\1S; Daarom zal o.i. in
Frankrijk de plant g öarP'ajaou" heeten. 6 simmb!phee,ft de .«Donderbaard" nu ook
volgens niet nipt £?lBerden, waaronder ook Guido Gezelle is liet lli sof Donars baard
te maken, toch fe bijo-oi^r' dat no8' (OT huldigen dage het alouvan de Tw?mv ent de
öUfesem-afwerende kracht 'dorr/pn "ond.e*aarden en Donderbladen in vele dat \T'ü??ftL
En w« 2iJn er 00k zeker van, HuisW Llmb"rgers daarom n«og het ze en ofof dedakVl van
h»izingen en stallingen 9iny7ï" ?-«het b»gelcof over de macht dezer nlant als n
nm,hUr" noS ve»ler heeft uitgebreidP oo als« ,n Duitschiand en Frankrijk, waar d'"!"
• chen meenen, dat Donderbaard óf H^i,W- , huisbewoners een lang leven schikt ok den
fnenhde kracht bezit, waard vo Ken £*"**£ ™ het huis een ongeluk meebren Jf\ £ plant
«ooit gehoord, en vermeenen we he-bben+^ ie mogen betwijfelen dan ook sterk Buiten
den Donderbaard duidt  kru-d ook nog een paar plant n o naam Donder- ooreerst bet
«sori vT P dnl«-U aan. land <»k St Jan;SdPw Peieam' dat in Neder" »n omstreken van
Zulten /™? genoemd. Behalve het Donderknrid wordt £? g?ls Heukels), waar meade nlnnt
Tnnio Ü .geheefen- Verder noemt knj*? J "Ula ook ia Zuid-Limhurg Dondertot'?ƒ
Vet"plaen?encd;" vbfhOort CVenals de vori^e heidn T "uf of,VetBrroensoorten. Het volk
ondPr,.| piru lUlden1 daarom al' zeer moeilijk te onderscheiden; zoodat vaak beide
soorten van hou lil" voor, 6en en dezelfde plant, worden genouden. En daarom heeft
hetzelfde bijgeloof zich , k aan de Sedum purpuream gehecht die vol- de ouden al
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evengoed tegen onweder beschut '^exemplaren worden in een bundeltje sa• J Sehondci,
en aan den zolderbalk van de boe- ReWvfen eebonden waar ze, zoo beweren de bijoinW
gPn' ,L:hjVel' VOürtbleven en den kop naar het 3 flchten. Op dat vreemde
verschijnsel, nl. afcP,";rgroelell en zich opwaarts krullen eener tar'vnij/cf"*
nccrhaT,geijde plant, wijzen een aank«mmi" dezer 0.m.: Zoldertel Confr i'froüerkruicl Zolderkrullen, Hemelsleu- Wat a 1 He,mans en Thijsse in hun Flora) enz.
noemt , 'VGCde plant hetreft, de Inula, deze l!fll,aw ':,'" Limburg op vele plaatsen
het yoorkomt !•• omdat het ook oP evenveel plaatsen wlsch" , \s- d.e samenstelling
van den "Kruidkek e,,' '?? • Aus' (-M«aria Hemelvaart) Ook Heue" DonderkSnS"Thi:iSSe
noemen de Plant Alant alle den rJln nan rlo beurt zeven kruidsoorten, die Het Vin in
dragen van ..Dondorbloem." genaamde Rofm-" Limbu,rS algemeen bekende en oijzo Behr
"^UUdar of Boeren-wormkruid, langs ..Kroetwès'". enSv « derbloem). oo^ al biJ ons her
en da-»; i e_KollGbloem, zooais in Limburg KJB DonderoloemTarTe-r v'ordt geheete";
(in Bel; DonderbloeniTi V ,' Llmb"rgsche Donderpoes of c,e Kervel of w?» Valenaan);
de Limburgsche Wil ep'of Waterscheerling, in Holland meer de Pc CSium 'latifn?^11
m,cenn de Groote Waterep- Moem geheéten a 't, bij Vollenhoven Donderjoort
OoievaarsKoi fnesche Tongerbloem; een het Robbertsknij?. ' r!n, Zeoland Donderkruid,
nl. hoschachti^e strev» in Li™burg te vinden in EeP«PrijSj ook , Ken op Zandige
'bodem; en de groeie,Kln i; ,JJ «o* als zoodanig bekend, en Deze noemt rn?iS^o^ Zeer
vocnfige plaatsen. n in Fnesland DonderMoempje.
Plaateen in den kr,f,H, g,meer> komen in diverse 'er weer ujtv"r« J C daarover we
h«et laborden «#m gewifd *ri n lebben' En al die krUi" leermiddel te««P, ,f rP zoldor
bewaard als een dier .planten cv i '"e VmV' Bovendien zijn vele cessieweg ook ,; V e"
worden op den proniet zelden m** i,if ,?? kruidsoorten gestrooid, het i/2-elfd^ doelEn daar komt de kruid on den o-,/'. in aanmerking, omdat 6 het «navaart in \-ni u,
processledag van Maria-He- waaron m* " b'oei staat- Limburescrifl ,Uemvaar en
Valeriaan in sommige ce"ißBzh,s t ,P,Pn »Donde»bloem" heet, is wel ,- [karen' Voor
«verige "Don- De Domw dal, Wel niet zoo erg gemakkelijk. bu4 óp veï-i? ' ZoQals het
kr"id in Lim" «erlands«hn wV.aatoen Senoemd wordt is het Ne'"' n ook v, i In ZuidLimburg zegt ConiKe HoTi ",koekoeksbloom" tegen de plant. In 6(aart n., I'^atsen ook
Slangebloem en Katte- Ünholden ,anlln&en Dondertoren, de Duitsche kr,Jid zlir, !u x;
cuorkrauf en ook al St. Antonie- Limburi\- kenschetsend. Dondertoren komt in rie
boven^'L61" !n daar ,n den "Kroetwès ch" en keïl aan ri? Duitsche namen doen ons denDr«dat rlio aaeaionen en de heidensche goden, do'n doo! Sew.c«onlijk bij het
ingevoerde christende mooi ro i gen Xverden vervangen. En heeft den iw i ,e' ïa zeer
sierlijke bloemtros van doen"don oreu" misschien aan St. Antonius algeinee' i ,'
omdat ook het.fSt.) Antoniusvuur eevai. !n. wknid is? Opmerkelijk is het in ieder
Begeven « Ge, L"nh,)rBsche naam "Dondertoren." Sternen r aan eene P!'ant niet licht
purpere *e«erkrö, * vooral karakteristiek is het Duitsche Üe ai an s.ooten, plassen
en vaarten groeiende Zwanebloem — hoe ze in Limburg heet, vermeldt Heukels in zijn
nieuw woordenboek niet — met haar fraaie bleekrode, ook witte bloemen, is inderdaad
een onzer sierlijkste planten. Ze staat thans in vollen bloei, en iedereen kent ze
met hare lancet, — soms bajonetvermige lang en recht opstekende bladeren.
Er zijn plaatsen in ons land, waar lijjgeloovigen nog zeggen, dat er onweer komt, als
men met dat kruid driemaal over 't hoofd zwaait. Zou dat ook al weer niet wijzen op
de roode kleur der bloemen? In ieder geval is 't zeer eigenaardig, dat zooveel
"Dondrkrüidén" rooda of rooskleurige bloemen dragen, b.v. Het Hujslook, eene vetplant
in Noord-Limburg, Muur-vetplant geheéten, de Kollebloem, de Valeriaan, in Limburg ook
nog Donderpoes en Donderblocm, het Robertskruid, in Zuid-Limburg "Spangekroet", de
pas genoemde Zwanebloem, e. m. a. Enkele Donderkruiden hebben gele bloemen, maar zou
men daarom van al die planten niet mogen zeggen, dat zij door de kleur hunner bloemen
in svmpathetisch verband staan met het hemel- of bliksemvuur? We hebben nog de
"Donderdistel". We vinden nergens hierover den Limburgschen naam, maar een nog al
onderlegd landbouwer uit deze omstreken meent, dat het de zoogenaamde Limburgsche
Meer- of Merikswortel is.
Maar omdat men in België zegt, dat, om zieke beesten te genezen, men ze dient te
prikken met de stengels dezer plant, die op St. Jansdag geplukt is, vóór Zonsopgang,
zou men toch moeren aannemen, dat ze met St, Jan, die met donder en bhksem op 't.
nauwst verbonden is, in verband kan gebracht worden.
Ten slotte hebben we voor heden nog -een Donderkruid De Donderboon" genaamd, "het
Nederlandsche Smeerwortel, in Zuid-Limburg "Heibloem" geheéten, maar in Noord-Limburg
"toch meer Smeerwortel.
Zij heeft een rose-purppre of violette bloemkroon. Zouden daarom de Franschen haar
met den volksnaam Herbe du Cardina!" noemen? We weten 't niet, en kunnen ook evenmin
eene goede verklaring vinden voor "Ddnderboon". We gissen slechts, als wij 't wagen
den naam in verband te brengen met de zwarte kleur der nootjes en zaden (het volk
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ziet in de zwarte horizons een gevaarlijk onweer), terwijl ook wel 'de naam
Duivelsbool voor dit kruid zal wijzen op die zwarte «kleur der zaden.
Zeer belangrijke kruiden in het volksgeloof zijn ook de in Noord-Limburg bekende
Salomons-zegel; de eveneens in Zuid-Limburg bekende plant IJz.^rkruid; de in
Noord'Limiburg genoemde Doornappel, in Zuid-Limburg Steekappel (beide zijn ,1e
Doornappel); de Winde, in Zuid-Limburg Berwin genaamde zeer-oogenb!oem", de bij ons
bekende en in Noord-Limburg Winde geheéten, en de zoo"Wilje Kirvel", Ook
Waterscheerling is nog Wilde Kervel. Doch daarover in een volgende bijdrage.
24 juli 1926 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Christophorus – Varia. CCLIX.
Op a.s. Zondag 25 Juli gedenkt onze Roomsch Katholieke kerk hare voornamen martelaar
St. Christoffel. We vonden in het bekende Legenden en Sagenhoek van Welters niets
over hem. Ook meer andere boeken over Volkskunde gewagen *vet van hem, in verband met
de christelijke folklore. Maar omdat deze heilige zich toch van lieverlede ook in
Limburg door zijn schoone legenden en merkwaardig leven heeft ingeburgerd en populair
gemaakt, en wij in weinig boeken *ijne beteekenis voor 't volk zagen vermeld, meenden
we goed te doen, dit actueele onderwerp voor a.s. Zondag even onder 't zoeklicht te
brengen. Vooreerst dienen we dan pnder 't oog der le- Sers te brengen de divers*
clubs in onze provincie onder 't patronaat van St. Christoffel zijn oPgericht Ook
eene kandelsreizigers-vereeniging kennen we, die dezen heilige in haar banier
schrijft als schutspatroon. Waarom, dat zal u laler in deze bijdrage duidelijk
blijken. vooral ook het feit dat de Koningin Moeder van Italië een auto bezit waarop
het zilveren neeld van St. Christoffel prijkt, voorzien van het onderschrift:
"Heilige Christophorus, behoed mij ' oor gevaar op ,deze reis!" en niet minder de
ondervinding, die ons leerde, dat er ook in ons J-and, ja in onze provincie
autorijders zijn, die genoemd beeld ter illustratie nemen op hunne wa gens om den
dienst, die.n de Heilige heeft te noen, nl. 't fungeeren als schutspatroon der reiJgers en in 't algemeen als beschermer tegen iwotschngen of overhaastigen dood, al
deze gegevens brachten ons nu op het gedacht, een en anoer mede te deeten over St.
Christoffel en zijne vo!ienid 6 iU '* Ne'derlandschs eu Limburgsche
tJ?B^ Christophoru3 dan behoort tot een der rli, ,esnroken figuren van beteekenis in
onze historie. Wellicht weten velen nog 'et wie Hij eigenlijk was. In de eerste helft
der crue eeuw leefde er ten tijde van Keizer Decius OffreJe lg man' met name offer'
Offorus of -?s ]egende, die over Hem in de 12e eeuw in door its,Chland ontstond 1) in
't licht gegeven land bcnönDach, noemt Arabië als zijn vader- Won vfforus was een
jomye man van buitengever] 6 cllaamskraclit en onversaagden moed. Hij w a"»de altijd
naar iets groots, en zijne leuze (i  aarom: "den sterkste op aarde wil i_ vin. en .
Dienvolgens wenschte hij niemand te die nen dan hem, die de machtigste aller vorsten
n-e- werd. Zelfs de groote Decius liet hem koud en onbevredigd, daar ook deze weer
vluchtte voor een sterkere, en wel voor den duivel en satan op zijn beurt weer de
vlucht nam voor het Kruis van Christus. Daarom moest deze dan ook STrtmaC,htigSte op
aari'o z^u' CJI daarom w n.l e Hij Hem dan ook eenmaal ontmoeten 'diP hL™ Sf^an? Hij
fijn- *<- cc» khijïenwr, k iïlnPd Q\VaSt te bosinr'C!' I:iCt So^e werl wiM et U' Uc,h
ersens aan üeo oever eener wild stroomende rivier neer te zetten, en daar aan
iedereen, die in de nabijheid verscheen, zijn verlangen te kennen te geven om hem
over den moesten bergstroom heen te dragen. Meer dan eens had hij reeds als zoodanig
hulp peneend, toen hij op zekeren nacht werd gewekt ooor ue stem van een knaapje, dat
bij den vloed -wnd, en smeekte om er overheen te worden gcragen. Terstond is de
sterke jongeling daartoe ereid. Edoch wilder en woester dan ooit bruist n ziedt de
breede watervloed, maar erger nog, zvt scheen hem ook- dat ditmaal de las* veel
\aarder was. Gelukkig bereikt hij met bet kind fen 1 Crd de overziJde> waarna dit tot
hem zegt: n hier gebruiken wij de mooie woorden uit "et bekende gedicht van ten
Kale-: '.uw last mocht zwaar, maar zalig heeten, Wv- .ms g'J droegt Gods Zoon!"
Meieen was t kind verdwenen; doch wat bleek hem later, ger']1 ZlJn Staf op bevel van
het kind in de aarde daS i ' den volgenden morgen bladeren en *uels droeg? Dc knaap
had den Grooten ChxisooL Kr den vloed gediragen, weshalve van af dat geijb!;!; zijn
naam dan ook Christophorus of "nstusdrager zal heeten. det.00,nvaai' een treffenck
legende! Is :t dan wonziet' !__ "K'u deze He-i L"'e op zoo talrijke plaatsen schili
"eheeld- 2ij 't dan ook al eenigszins verben-r, nd Vau vorm, maar dan toch met
uniforme |>nPPen of denkbeelden. harM pi-iniS'end daarom voor een echt christen
veri", .ijde legende, waarin wordt (:ilr;' Christophorus na den veerman van nUs . s
geweest te zijn, door den prefect Dachgeluti Pale3tina verdacht en genijnigd werd,
soldat g echter tevergeefs. Zelfs schoten 3000 wei tn vergriftige pijLen op hem af,
die evenr're(er.;en er Jn de lucht bleven hangen terwijl de B**tori Ze'f door een der
pijlen in het oog werd ?o. En hier weer Christoffci's menschenhef!|oöf t Stonds
toonde hij zich bereid, zich het bl,00(i 2 laten afbouwen, opdat door zijn vloeiend
#244

401

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
26025

26030

26035

26040

26045

26050

26055

26060

26065

26070

26075

26080

26085

Oe wonde kon genezen wtrden. Zulks ge.^o* dan ook, waarna de prefect met zijn
Schetst8 gei:ill tot het christendom overging. Zoo Kroot o oas voornoemde legende
Christophorus' Veel?i "'«teldood. kleillP,7 ,Zal men den reus zien staan met een in
d., üoonistam, voorstellende een palmboom kirJcli" io' tot aan de knieën in 't
water,, het ';,, iez^i op den schouder en 't onderschrift Ja de: "Cijristuni sum
ferens". ', ""i hoeveïe kerken en musea van karkeieve,,, e kunst zult gij hem niet
ontwaren? Zijn bik roote beeltenis is te zien in 't Risschoppc lloei-ivUseum te
Utrecht in de Munsterkerk te WerDpond, in het gebouw "Het Steen" te Am•*» der, mdc
bekende Martinikerk te Emmerik, ro"ir,,i nierkwaardigen Keulschen Dom, enz. Be- Evck
ls ook de , PiJger Christoph," van van " 'i 1 't museum te Berlijn; de Christoph van
WijZe* -' }* 'l:ng ta Müneben. Maar ook op andere Lewar^den de Christenen zijn
beeltenis ta eere J>, En dat dateert al van eeuwen her! Zoo Ar, 't '• in het oude
Doolhof op de Rozengracht ben "st.erdam boven op de fontein eerstijds hebtoffG
Gbe«aan "de noyt ghevonden groote Kns- Jatik 'o-, de legenden zeggen twaalf cubitus E
geweest te zijn." jarer, ?an Egelantiersgracht moet in vroegere ChriLn hoekdjukker
hebben gewoond met name toffei oPho*» Cunradus, die den grooten Kris- Deze }IBPuZijn
uithangbord had laten schilderen «Het d?eltei"ssen staan dan ook nog ra, verband
Vereerir,opvatting van Godsvrucht en Heiligen a!WP g in de middeleeuwen toen men zijn
beeld £eh ir,,?6 oP openbare plaatsen zoowel als bij W;™g der keuken vond. Ja zelfs
op woon-o'eeni6ll Ui^o bruggen vend men een beeld '1;« mp.Sp/'euk- El» deze in* was
de waarde . j n.)I!em toenmaals nis: "d«r grosse" Chri*- Uijrtvrer, eine der 14 Not
heher, toekende. lik^Dje o-m- worden zelfs op vele plaatsen 6611 van hem getoond en
vereerd- En in Tirol werd in 1386 'n Broederschap te zijner eere opgericht, zich tot
taak stellende reizende toeristen bij den overgang over den gevaarlijken Arlberg te
beschermen. Dat dit Broederschap er nèg bestaat, weten wij bij ondervinding. De*
groote vereering van den heilige ook in het buitenland o.m. in Venetië, Genua, aan
den geheelen Donau, aan den Rijn, aan de Aar, en vooral aan rivieren, die door
overstrooming en ijsgang vaak gevaar brengen, moet daarmede verband houden, dat men
van St. Christoforus bescherming tegen waterschade verwacht, Onze Ned. schrijver
Laurillard weet er in zijn reizen ook over mee te spreken, en vond o.m. in den Paltz
te Schönau in een herberg eene plaat aan den muur hangen, die de "14 Not helfer"
voorstelde waaronder ook Christoforus stond. De meest geliefde figuur, geschilderd op
muren, uithangborden, in herbergen, <(i banieren of vaandels is voor den Tyroler dan
ook nog steeds St. Christoffel. Hoe of de oudste Christenen den heilige al in
gedachten hielden, bewijst o.m. het merkwaardige oude beeld uit den tijd van
J\ijstinianus, dat als eene der grootstg wereld zeldzaamheden berust in het klooster
Sinaï. En Duitschland heeft zijne "Christoffel dukaten en thalers" gekend. Zoo weefde
zich zijn roem ook in het VO_sleven. Men durfde zelfs te beweren, dat hij, die op
zekeren dag het beeld van den reus, den Christus drager had gezien niet bang behoefte
te zijn op dien dag in doodzonde te sterven. Dit geloof was dan ook de reden, waarom
het beeld voorheen zoo vaak bij den ingang eener kerk boven de eersfe deur werd
gevonden. En daaronder stond dan geschreven: "ChristopbJorum, videas postea tutus
cas," d.w.z,, Zie Christoffel aan, zoo zult gij veilig gaan. Ook de ridderstand
vereerde hem als beschermheilige tegen een plotselingen dood. Getuige de opschriften
en afbeeldingen, nog aanwezig in zoo vele burchten en oude ruïnen van kasteelen. Ook
in dej burchtruïne te Valkenburg zult gij bij scherp opletten op een half verweerde
wand zien staan: Christophore Sancte Virtutes sunt tibi tantae Qui te mane v'idet
Nocturno tempore ridet. Behalve dat Christophorus werd' aangeroepen tegen
hongersnood, pest en alle soorten van ziekten, gold hij nog als patroon der
schatgravers, omdat hij eenmaal een verborgen schat over den stroom droeg, terwijl
hij bovendien nog beschermt tegen vuur, water, aardbeving en alle vreeselijke
elementen. Zelfs is een blik op zijn beeltenis nog een middel om bij zwaren arbeid
niet vermoeid te worden. Vandaar dat ook in ons land vroeger nog vele boeren hem on
een plank lieten schilderen, die zij daarna boven de huisdeur tegen stal, schuur,
berm" en boom plaatsen. Als slot vermelden wij, dat onze Huvgcns hierop nog in een
zijner sonetdichten heeft gezinspeeld, waar hij zegt: 'Ik Hoor van een soet krackeel,
Boer Jaap wil St. Christoffel Doen schilderen op een plande, niet langer als zijn
schoffel. De schilder weet geen raed en toont hem waer liet schort Boer Jaap seght:
't, is geen nood, al valt de planck wat kort, Christoffel kander op, men lioefse niet
te langen, Soo ghij de boenen naar beneden uyt laet hangen"
1) Hoewel de oudste legende over Hem dateert uit de 9e eeuw. Naar deze stamde lij ai Kanaan,
heette vóór zijnen doop als Christen "Rieprobus" of "A/.'ijkymos" en moest helaas/ kort na
zijn bekeering uit het heidendom te'Samos onder Decius den marteldood ondergaan.
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31 juli 1926 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Verborgen interessanten in Limburg. CCLX.
ALLEEN MET NAME BEKEND.
in onze boschrijke streken en ook op heidesfinden van Limburg vindt men van Mei tot
Ju-1 .thans dragen ze blauwzwarte pareltjes) de boeiende "Salomonszegel." De
vleezige, witte wortelstok dezer kruiden draagt aan de bovenzijde cirkelronde
litteekens van de afgebroken stengels uit vroeger jaren: enke litteekens gelijken
eenigszins op zegelafdruk.
Het volk, dat zoo gaarne in ietwat ongewone lijl •Wormen' iets wonders, iets
bovennatuur- ziet, vertelde eertijds, dat Koning Salomon, 6 groote kracht dezer plant
kennende, daarop 2eln zegel afgedrukt heelt. En daarom heeft hij r * en dat vertelt
men nog bij onze westelijke busen' ooij &eDr,,ikt om voor den tempeLbouw rot(j" en
rotsbl<>kken te doen splijten. Vaak werd ." vort ,"Salomonszegel" beschouwd als de
Spring. Sao- Ult de oudheid, die in de sprookjes- en «genwereld deur en poort, steen
en ijzer doet j*1 nspnngen, en zoo den weg baant naar verborgen schatten. uok onze
buren langs de Duitsche grenzen het kruid Springauf en Jageteufel. Sainn in Noo*"dLimburg heet dj volgens Heukels «monszegel. Fonteinkruid elders genaamd zal 0l '»et
Springwortel in verband staan, ken ge>lbLkkeliJk bloeit langs wegen en op dijvin' •
aI op muren in vele plaatsen onzer progen 6 de bleek-lila Verbena rt IJzerhard. Volde
ke" wi^'st deze laatste naam eenvoudig op Jl hardheid van den stengel VldeV1-'11 ook
Menschen, die zich veel met de sturen *lr w'lde gewassen bezig houden, en
beweten'J; ,a?n die benaming een oud volksgeloof l.eid ,io+, K lisrt Men zou nL in de
grijze oudte e har!' id Ultstekend geacht hebben om ijzer 2al de
' En Wle geregeld
planten-sagen leest, worat in Vlnden> dat nog heden elders verteld zelfs A i
IJzorhard elk slot open maakt, en Raat i 6 , cht heeft om ijzer te breken. Ja, men
dat alle n6t volksSeloof nog verder en verhaalt, oPensrj en dat kruid de ijzeren
poorten kan doen borEe fen die den weg versperren naar vervis?e ,scr,atten. En ook
meenen zulke bijgeloo- VrÜ l' t men als Jl'D paarden op de weide £luzen, wel eens de
voetkettingen ge- Da^.j- .*' waarmede men op vele plaatsen de l 2Tbelet«m-eg eloopeS.
groeit v'ïst dan, dat er IJzerhard in die weide zjj 0 ' Cn als de ketting dit kruid
aanraakt, gaat manen1' ®a?e voorouders, de Kelten en Gergeloof ' d:e Gr natuurlijk
ook een groote dosis bijilnkerha^ nahielden, plukten dit kruid met d* schcnenand 0p
plekken door zon noch maan node Hoa'-eil dfm uitsluitend op het oogenblik, dat
Slechts d» 'r zich aan den hemel vertoonde. scriapPcndn bezat het kruid de kostbare,
eigenfeh te i>_ U aIIe ziekten te genezen, booze geesliji^n i. rrtri'Yen. twisten te
beslechten, drenkemen onz óni £?' dreiSende onheilen te voorkomanend eoin Weet*^ onS'
de oUde Gerdus nok in nLcf i Me" Oost-Nederland, b nilt?., , -o,n streken worden, dit
kruid ge- Wuikten bij hunne offergiften, vooral wanneer een krijg begonnen of
geëindigd werd De oude kruidkundige Podoens zegt in zijn boek bl. 222 het volgende:
Dit cruydt.Dheeft i_7* **r ecks eenen seer heerlycken naem, te wet-n :'«»era" d.i.
Heyligh-Cruydt. want men m. de Verbenen /IJzer-Cruydt) in oude tij/n soowel in de
ceremoniën van peys ende vred-, Pa yaiï twist ende oorloghe, om de autaeren "«"mede
te vaghon en te reynighen". -«aar het schijnt, dat dit volksgeloof ook bij de
v,,p , ,n is dMrgedrongen, want in de "Re- We r. lrad t:ons Populaires", JOe jaarg.
vinden de \-P pa£- 160 staan: "Une. branche ou une fleur bedo ÏTerne rend chasle"
(Hier zal natuurlijk wel weid zijn: het kruid op of bij zich gedragen). de' Dodoens
deelt ns op eene andere bladzij 'ia "rf Z}^ merkwaardig boek nog mede: "VerbeSebriTijs '-trnycmydt, bij de ouders pleegh te kercit^ n» OIU de vlueren van de
hruysen ende feu'» v C"aer laede 1e bestrooyen ende te verciekr i zeker een heel oude
benaming: jj^ckkruyd" (Zie Kiliaen.) bij ïiv narfl was inderdaad het wonderkruid vai
Ultnemendhö:d: het genas de pest; de beten 'Ie ha gen en dolie hollden; deed het
uitvallenliejj' ear weer terugkomen rn vast staan; kon tot pi0c e oPWekken; genas,
met enkele zaden van de tten» "Un 'Jeri lal 3 gehangen, de vallende ziekte, de ss
Zw"eren; deed van 't marcheeren (indien in Wei). encn gelegd) niet vermoeid worden;
om ban ,f; Soede uitwerking de Zwitsers zich kousenhe 611 Van de plant maakten; houdt
dieven en Nükt ** VenviJderd; beschermt op St Jansdag gegeij,_ o?en het hemelvuur en
geldt bovendien als >t)ici^ JJzer}mrd (Verbena) diende ook, met nog 8 2alf r,!
kruiden, tot samenstelling der heksenbestVPYaarm Pde deze booze wijven zich d> oksels
v'err. , n' om door den schoorsteen naar hunne £LlderpJa"ts te rijden, dpp ro men nog
in Scheller's Woordenboek Ucn atiJnsche taal op pag. 382: "Verbenae schijte
2iüfeheiligde kruiden, of ook takken geweest bader," DeSenen, die om bescherming of
genade «Ulita ', .droegen dezelve enz." Ook geschiedde .e^.-li de gezantschappen,
beter gezegd, bij de tot - die voor een «nderho'id over den vre- I_e . f.ien vijand
naderden Vaa au]tsche dichter Muth zinspeelt hierop ook, ïïeroij J ze8t: -Hier ist
Verbene! Wohlan, dem Sou , ' welcher des Friedens Segen verklinden 3j. vindet den
heiligen Kranz!" dat, ?nze oostelijke naburen gelooft men nog. Hls t^ krvad eene heel
andere uitwerking heeft, *ifke i het ver,borgen op zich draagt, en dan een v,;,
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bezoekt om zich naar zijn toestand te been; Antwoordt deze dan, dat het hem goed %'
iüo zal }'ij spoedig van zijne ziekte genezen dtn^-Maagt hij echter, dan zal hij niet
meer of g. och zeer langzaam gezond worden. liee.fi de«e gewichtige beteekenis, die
het kruid liej 'moet het ons ook niet verwonderen, dat lei oÜwtrek,ken of uitgraven
van de plant met wor s-bie i r bijzondere omstandigheden dient te gee Udo n"
Eigenlijk mag het kruid alleen met een liaai i üf zilveren voorwerp uit den grond
ge_e tP Wol"den. Heeft men het dusdanig uit de aar oWr, Voorschijn gebracht, dan moet
het zoolang Nw rfden Srondl liggen blijven, tot de morgenï>i t .. aarop gevallsn is,
terwijl men in dien tijd Korj e Plaats verlaten mag. St Voor opgang der zon mag men
de plant ti ai pnemen en daarna huiswaarts dragen. S ' dezen arbeid moet men zich
echter wach*Vr 'Plant met ijzer in aanraking te brengen, On/l anders bare kracht
verliest. % efralgemeen in Limburg bekende en gevon"Provji laProos" of "Papaver",
heet in eenige ces "Kankerbloem", in Zuid-Limburg ook Kollebloem; in Twente en
Groningen ook Maankop; in Groningen en Friesland ook Spakebloem, elders weer
Donderbloem en Zeer-oogen-bloem. Maar Kol en Kollebloem is in ons Limburg ook nog de
Waterlelie. .Vanwaar toch al deze vreemdsoortige benamingen? Er is veel over te
vertellen. Zooals wij weten, pogen de ouders in het algemeen hun kinderen den lust te
ontnemen, om ver van huis in de graanvelden of langs den waterkant bloemen te gaan
plukken, door hun wijs te maken, dat er gevaren aan verbonden zijn. Vandaar, vooral
voor de door hare mooie, aanlokkelijke roode kleur der papavers en klaprozen een
heele reeks schrikwekkende namen, als Spokebloem, Kankerroos etc Nog twee andere
planten uit onze korenvelden, de Akkerwijnde en het Duizendblad ontvingen in
Nederland ook den naam van Kankerbloem, en dit feit steunt onze meening, hierboven
uitgedrukt. Zelfs wordt den kinderen ook verteld, dat men kanker krijgt door de
stengels dier kruiden in den mond te nemen. Zoo maken de ouders de kinderen ook bang
voor moeras- en waterplanten. Daarom heet ook de Waterlelie waarschijnlijk
"Kankerbloem". Eveneens beweren de ouderen tegenover kinderen, dat het alleen gaan
plukken van bloemen voldoende is om zieke oogen te krijgen, vandaar wederom de naam
Zeer-oogen-bloem". En wanneer we nagaan, dat eene Kol is eene tooveres, een spook of
ingebeelde vrouw, en dat de ouden vertelden, dat de Waterlelie is ontstaan uit eene
nimf, die van droefheid gestorven is, of dat zij is een omgetooverd watermeisje, die
's middernachts als witte all op den waterspiegel danst, en onder de breede bladeren
zich, spiedend, verbergt, en dat de breede bladeren haar dienen tot scheepjes, om bij
de maneschijn en stil weer te spelevaren, dan kan men zich gemakkelijk de vrees
voorstellen om die bloemen te plukken, want, zoo wordt er nog gewichtig bij verteld,
menigeen liet daarbij het leven. Ook gelooven nog menschen langs onze grenzen hier,
dat men al deze planten alleen mag plukken onder het opzeggen van tooverformulieren ,
Om ten slotte nog even terug te komen op onze Klaproos, meenen we, dat de bloem dezen
naam gekregen heeft door een kinderspel. Daaraan herinnert ook de Duitsche naam
"Klatschrose". Immers, de kinderen leggen de dunne, zijdeachtige bloemblaadjes op de
ringvormige opening, met wijsvinger en duim gemaakt Met de anüeie hand hierop
slaande, hoort men een knal. Duitsche schrijvers meenen, dat het woord Klaproos is
ontstaan tengevolge van het klapperen, dat de zaden in de vrucht van de papaver
veroorzaken, wanneer men de bollen heen en weer beweegt. Een Duitsch collega is
eveneens 4e meening toegedaan, dat de benaming Kollebloem haar ontstaan te danken
heeft aan het Nederlandsche woord "Kollen" fis een dier met den kolhamer voor den kop
slaan), daar ook de kinderen de saamgevouwen bloembladeren voor het hoofd slaan om
een knal of klap te doen hooren. Maar ..kollen" Is ook kolrijden of trekken, vandaar,
dat wij :t er voor houden, da.t de naam kollebloem in verband staat met kol (is heks,
boos wijf). We weten zeker, dat de Limburgsche moeder wel eens tol de kinderen
waarschuwt: , pas mer op, gangk neet te wied 't veldj in, bloome plökke. s kriege de
hekse dich". En onder die zeer geliefde bloemen voor "anderen, behoort voorzeker de
papaver, dp mooie, roode "kollebloom".
7 augustus 1926 "St. Lerins windj maaktj de bookentj blindj". CCLXI.
De naam van den H. Laurentius is nog lang blijven voortleven in onze
volksgeschiedenis. Dat kunnen we afleiden uit het feit, dat èn onze taal een de
aardrijkskunde aan dezen naam eene zekere populariteit gegeven hebben.
We willen om te beginnen eenige gezegden over hem in Limburg nog steeds in zwang
mededeelen.
Aan 't hoofd van dit opstel staat een boerenspreekwoord, dat beteekent, dat de wind
op St Laurentius-dag de boekweit doof maakt en er dus de korrels in terug houdt. Maar
ook zegt de landman nog in ons gewest: "Wèèm op zienen tied reube wiltj ète, mot Sint
Lerins neet vergète." En meer naar 't Zuiden pleegt men nog te voorspellen: Als men
op St. Laurentius-dag een rijpe druif vindt, is veel hoop op goeden wijn.
Daarbij kennen de liefhebbers van fruit ook nog de fijn smakende St. Laurens-peer.
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Maar hebben we in school ook niet leeren kennen een St. Laurens-golf; eene St.
Laurensrivier? En hebben we Zeeland ook niet een dorp, dat St. Laurens heet?
In Zuidelijk België in de provincie Henegouwen vonden we op eene reis door dat land
eene bron, aan St. Laurens gewijd, die vele kwalen genas, en voornamelijk
brandwonden.
Daar wonen nog menschen, die het oude volksgeloof niet loslaten, want we vernamen
bovendien dat men er van tandpijn bevrijd bleef, als men daags vóor St. Laurentius
vastte. Maar er is nog meer, wat aan zijn naam herinnert, en waarvan vele Limburgsche
lezers toch ook wel zullen gehoord hebben. Daar is bijv. de zoogenaamde Laurentiusstroom d.i. een sterrenregen tusschen 8 en 12 Augustus, ook dit jaar weer hier door
velen opgemerkt hoewel de geleerden zeggen, dat dit geen sterren, maar kosmische
lichaampjes zijn.
Oude kronieken in de publications (Limb.) verhalen van vurige Laurentius-regens,
zoodat op eenige plaatsen het volk de vallende sterren Laurentius tranen pleegt te
noemen.
Een inwoner van Venlo vertelde ons eens, dat men in zijn geboortestreek (hij was uit
Gelderland naar Limb. komen wonen) nog geloofde, als men in den Laurentius-nacht (10
op 11 Aug.) om twaalf uren in den grond graaft, men gloeiende kolen zal opdelven. Hij
meende, dat dit bijgeloof deed denken aan den gloeiend gestookten roooster, waarop
men den H. Laurentius eenmaal folterde. Doch het kan ook zijn, dat dit dat bijgeloof
zijn oorsprong vindt in de volksmeening dat door het vallen van zoovele sterren zich
vuur in den bodem moet bevinden. Ook vertoont op vele plaatsen het kerkzegel en 't
gemeentewapen een voorrooster, terwijl in 't voorfront van eenige kerktorens – o.a.
Maasniel bij Roermond — een Laurentiusbeeld staat met een vuurrooster naast zich. 0m
de grotee populariteit van dezen heiligen verwondert het ons daarom, dat we in
Limburg zoo weinig kerken vonden, die St. Laurentius tot patroon hebben genomen. (Wij
vermeenen nog Spaubeek en Voerendaal.)
Vanwaar dart zijne populariteit? St. Laurentius eens diaken te Rome, werd onder
keizer Decius opgeroepen om al zijne kerkelijke schatten te toonen.
Hij gehoorzaamde aan dit bevel, riep alle armen blinden, kreupelen, enz. te saam,
stelde hen voor aan den keizer, en sprak: "Ziehier onze kerkelijke bezittingen of
schatten. Andere hebben wii niet. Zij verminderen nooit, maar vermeerderen
integendeel met den dag.'
Doch er kwam een nog wreeder keizer, eene tweede Nero, Valerianus geheeten; welke
naam beduidt sterke, veel vermogende van welke betekenis hij misbruik schijnt gemaakt
te hebben. Deze bloedhond en christenvervolger zag met leede oogen de groote
populariteit van den geleerden en schranderen Laurentius aan, en deed hem levend maar
geheel ontkleed op een gloeiende rooster braden. Toen hij aan eene zijde geheel
verbrand was, keerde hij zich om en riep: "aan de andere zijde ben ik volkomen
gebraden. Zoora deze dijde haar beurt heeft gehad, kunt u gerust, als u dat verkiest,
aan mijn lichaam beginnnen te eten."
In 't museum te Keulen zagen wij vóór eenige jaren van deze marteling een
indrukwekkend schilderij.
Deze gruweldaad vond plaats in het jaar 258.
St. Laurentius is dan later ook tot een der heilige martelaren verklaard. In verband
met deze folterings-geschiedenis verhieven hem vele gilden o.a. de lederbereiders, de
looiers, de koks, tot hun schutspatroon. Moeten wij uit een Bakkerscourant het
medegedeelde gelooven, dan liet eens een kok te Vlaardingen te zijner eere het
onderstaand rijmpje op zijn uithangbord schilderen.
Sint Lauwerens
Ken Christen Mens.
Niet om zijn misdaden,
Maar om 't geloof
Gelijk als roof
Op den rooster gebraden.
Zooals boven reeds vermeld, vindt men hem daarom in vele kerken, of geschilderd, of
gebeeldhouwd, houdende een rooster in de hand.
In die kerken wordt hij dan door de geloovige christenen als heilige vereerd, en
aangeroepen ter genezing van brandwonden, terwijl op den Maandag van den heilige (10
Aug.) in de H. Mis door den priester het volgende gebed wordt uitgesproken: "WiJ
bidden u, Almachtige, dat het b^s°^geven zij de vlammen onzer zonden uit te
blusschen. Gij, die den Zaligen Laurentius in staat hebt gesteld de vlammen van zijn
martelingen te verduren."
Doch ook buiten onze grenzen houdt men den heilige hoog. Ons bleek, vóór eenige
jaren, dat te Brussel het gilde der koks en keukenprincessen op zijn( Naamsdag feest
houdt. Men ziet daar dan heele groepen dezer vakmenschen in Zondagsch gewaad langs de
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straten trekken. In de aldaar bekende, groote kerk van St. Gudula zagen wij eveneens
een altaar, aan den heilige gewijd met een groot aantal kaarsjes vóor zijn beeld, die
ijverig door de kerkbezoekers werden ontstoken. Bij die gelegenheid werden er vele
ex-voto's neergelegd, zooals wassen, steenen en papieren gedeelten van armen, beenen,
handen en voeten. Op een plaatje onderaan stond geschreven: Reconnaissance à St.
Laurent. Deze ex-voto's vindt men ook bij en om zijn beeld in onze Limburgsche kerken
van zijn patronaat.
Wij kunnen hieraan nog bijvoegen, dat ook het Katholieke Spanje den heilige hoog
houdt. Immers, het vermaarde Escuriaal, (eigenlijk geheeten klooster en koninklijk
slot "San Lorenzo") maar gewoonlijk zijn naam dragende naar de een kwartier verder
liggende vlek Escurial, niet ver van Madrid, moet een wonder van schoonheid zijn. De
Spanjaarden noemen het Escurial (San Lorenzo) het achtste wonder, maar de schrijver
Santos noemt het 't eenige wereldwonder. Eenige regelen mogen de beteekenis
weergeven: Karel V had in zijn testament aan zijn zoon Philips II de voorwaarde
vastgelegd, eene graftombe voor hem en zijne gemalin te bouwen. Maar nog vóór zijn
vaders dood behaalde Philips op St. Laurentius-dag, 10 Aug. 1557 bij St. Quentin eene
schitterende overwinning op de Franschen. Om den wensch zijns vaders te vervullen,
tegelijk ook tot dank voor deze overwinning, en uit bijzondere vereering van den
glorie-waardigen heiligen, bouwde Philips het genoemde klooster San Lorenzo, en onder
de kerk daarvan het pantheon of de Koninklijke graafplaatsen. De gebouwen tellen 7
torens, 15 poorten, 22 binnenpleinen, 17 kruisgangen, 1110 vensters, bestaan de uit
17 afdeelingen en 't geheel kan dienen als klooster. Het geheele gebouw is
opgetrokken in blauw graniet. De hoofdkerk is gebouwd naar het model van de St.
Pieterskerk te Rome, en zijn koepel verheft zich ruim 100 M. boven het marmeren
plaveisel. Er zijn 48 altaren, 2 orgels, en kostbare schilderstukken. Naar de
begraafplaats daalt men af langs 50 marmeren trappen.
Karel de Groote zou reeds het ontwerp gemaakt hebben, en, naar men wil, ter eere van
den H. Laurentius, in den vorm van een vierkanten rooster.
Nog worden bij onze oostelijke buren in de wijnstreken bij het Laurentius-beeld rijpe
druiven opgehangen, om een goeden wijnoogst af te smeeken. In 't Oudheden-museum te
Keulen lazen we het volgende:
"St. Laurentz truben Anno 1580, 10 Auguste hat S. Laurentie bilt in Sant Laurentz
Kirspel diss jar etliche reiffe truben an sich hangen, dass man gein hat, und hofft
dan sulten die truben froe genoig reiff werden und gut wein wassen, und desshe wehe,
dweilt dass forige jar keinen dranckbarn wein geben hat". En in de Domkerk aldaar
zagen we denzelfden dag (10 Aug.) op 't hoogaltaar het relikwie des heiligen getooid
met de eerste rijpe wijndruiven, en uitgesteld, alsmede werd er eene H. Mis ter eere
van St. Laurentius opgedragen.
Ook Italië doet aan de vereering mee. Zoo meent o.a. het volk in Venetië, dat een
brand kan gebluscht worden, als men kans ziet daarin een gedeelte van het gewijde
gebeente van St. Laurentius te werpen.
14 augustus 1926 O. L. Vr. Hemelvaart en de Limburgsche "Kroedwès.” I.=CCLXII.
In jaarg. 21 pag. 146 van Volkskunde staat te lezen: "In Holland en Belg. Limb.
trekken de plattelandbewoners, vrouwen en kinderen, op Maria-Hemelvaartsdag (15 Aug.)
met een bussel van zekere kruiden ter kerke, ten einde deze te laten wijden tegen
donder en bliksem en andere onheilen. Bij onweer legt men een gedroogd takje bij 't
vuur.
In het mooie boek Nederlandsche Volkskunde van Dr. Schrijnen vinden we op pag. 205:
Maria hemelvaart (15 Aug.) ook genoemd Maria-Kruidwisch en O.L.V. Kruidwijn (wijding)
wordt vooral in Limburg gevierd, hier is die feestviering uit Duitschland, waar ze
algemeen is, ingevoerd" enz.
Na deze diverse lezingen waren we nog niet tot de zekerheid gekomen, in welke
streken, dan nog buiten de provincie Limburg, het feest van den "Kruidwisch" wordt
gevierd, vooral, omdat "De Cock in zijn Volkskunde gewaagt van "Holland".

Onze verdere opsporingen hieromtrent d.w.z. in andere landen van Europa) hebben voor
ons dan ook geen resultaat opgeleverd. Want noch de Encyclopedie van Winketr Prins
nóch van de Ven in zijn "Nêerlands Volksleven" en "Bloemen" noch Boekel in zijn
"Bijgeloof en Natuurkennis", noch Drijver in zijn verschillende werken over folklore,
noch het tijdschrift "Ons Volksleven" van Cornelissen over de gebruiken in NoordBrabant, melden niet één woord over den "Kruidwisch" En dat is toch wel zeer
opvallend".
Wel weten wij bij ondervinding, dat Duitschland, en ook de Belgische provincieén
Limburg en de omgeving van Luik aan dit feest meedoen.
Wij moven dus gerust bevestigen dat de 15e Augustus of Maria Hemelvaart voor geheel
Limburg een merkwaardige dag is. Merkwaardig vooral om de diepe beteekenis van dien
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"Kruidwisch", d.i. van de bussel verschillende wilde kruiden.
Dat op dien dag overal in onze provincie door den priester kruiden worden gezegend,
bloemen en zelfs eenige vruchten, dat de dag midden in den oogsttijd valt, en het
feest uit de oostelijke gewesten naar ons is overgekomen, zullen velen ongetwijfeld
weten. Maar de vraag, sinds wanneer, en waarom het christenvolk den bundel kruiden
ter wijding naar de kerk bracht op dezen dag, zal niet zoo gemakkelijk voor 't
beantwoorden liggen.
Nu staat de feestviering bij Durandus reeds in de 13e eeuw vermeld, waar hij zegt,
dat toen al de bloem voor "een zinnebeeld van Maria" werd gehouden. Doch om nader te
verklaren reden zal o.i. de opvatting van dezen geleerde bezwaarlijk in verband
kunnen staan met eene overlevering, die ons leert, dat de apostelen in het graf van
niet haar maagdelijk lichaam, maar heerlijk geurende kruiden en bloemen vonden. Deze
overlevering getrouw zijn er nog in Limburg plaatsen waar bij een doode in den
lijkwagen droge planten worden gelegd. Hij mag dan dus voor het laatst op die
geurende kruiden rusten.
Wetzler in zijn autoritair werk "Kirchliche Lexicon" zegt daar in deel VI op pag.
876: "als aber am dritten Tag das Grab wieder geöffnet worden, habe sich ihr. kl.
Leib nicht mehr vorgefunden, sondern nur ihre Leichen-tücher, welche einen
unbeschreiblichen Wohlgeruch verbreitet hätten" enz.
In deze beschrijving van Maria's graf wordt echter over gevonden kruiden of bloemen
met geen enkel woord gesproken.
En ook de eeuw van oorsprong van dit groote feest, zegt Wetzler, iaat zich niet meer
secuur nasporen. Maar toch komt het ons hierbij voor, dat het jaartal van den grooten
geleerde en historicus Duranders niet oud genoeg is.
Of zou hij inderdaad het begin der Kruidwijding in zijn mededeeling op het oog hebben
gehad? Toch meenen wij te kunnen opsporen, dat ook deze oorsprong veel ouder is, en
bij onze vroegste voorouders moet gezocht worden.
Laten we het eens nagaan. Uit kerkelijke bronnen lezen we, dat onze Roomsche Kerk het
feest reeds in de 6e eeuw vierde. Anderen spreken van nog ouderen datum, daar Paus
Danrasus, die van 366—384 regeerde het zou ingevoerd hebben. En de kerkelijke
historie tracht zulks terecht te bewijzen door gewag te maken van het Sacramentarium
van Paus Gelasius, gestorven in 496, waarin de feestviering reeds uitdrukkelijk
voorkomt. Aanvankelijk vierde men 't hooge feest hoofdzakelijk in Rome, met groote
processies. Waaraan nog, volgens velen, onze tegenwoordige bedevaarten (in Limburg)
gedurende 't Maria-Hemelvaart-octaaf zullen herinneren. Maar nu is 't toch zeer
opmerkelijk dat in die eeuwen bij Wetzler nergens over eenige Kruidwijding wordt
gevraagd.
Dat wij 't feest uit Duitschland hier hebben ingevoerd, lijdt geen twijfel, daar
volgens het besluit der synoden te Mainz (813) en Aken (818) Lodewijk de Vrome beval,
dat de feestviering als een aandenken aan de Hemelvaart van Maria in 't geheele
Frankische rijk met grooten luister zou plaats vinden. Als van zelf gingen toen ook
ònze gewesten daartoe over, daar we van 't rijk een deel uitmaakten.
Maar toch ook hier weer geen vermelding van kruidenwijding bij die gelegenheid.
Vanwaar dus die eerste zegening der kruiden?
Het zij nogmaals gezegd: nòch Wetzler, nòch Herder, nóch Brochaus, nóch Moubach, nóch
anderen melden er iets van.
Vorenstaande overlevering moet dus wel van meer recenten datum zijn dan de genoemde
jaartallen der feest-invoering, of anders gezegd, moet eerst na dien tijd als eene
volks-legende zijn ontstaan.
Hoe is men dus gekomen tot de keuze der diverse kruiden, juist op Maria Hemelvaart
dag?
We beginnen met te zeggen, dat in de plaatsen langs den Rijn de bewuste kruiden
Donderdags te voren moesten geplukt worden en wel bij zonsopgang. Dat leeren ons
verschillende Duitsche historieschrijvers als Wuttke, Perger, Söhns e.m a.
Is hierin nu verband te vinden met "Donder"

(Donar) dan zouden we daaruit kunnen
afleiden, dat de kruidenverzameling een Oud-Germaansch gebruik is — welke zienswijze
ook onze geleerde Dr. Schrijnen is toegedaan — hoorende bij de vereering eener
Germaansche godheid. En wanneer we nu daarbij voegen, dat vele geneeskrachtige
kruiden een voorname rol in de tooverwereld spelen vooral zij, die reeds aan de
Germaansche oudheden geheiligd waren, dan vinden we in dit alles een punt van uitgang
naar de ontdekking, beter, naar de samenstelling van een Kruidwisch en zal de oude
beteekenis van elk kruid daarin afzonderlijk ook wel kunnen opgespoord worden.
Was niet de Germaansche Freya de bloesemrijke godin en moeder der aarde? Was zij niet
de godin der natuur en hare vruchtbaarheid? Was zij niet tevens de godin der liefde,
op wier naamsdag — d.i. den Vrijdag, Duitsch Freitag, Engelsch Friday — men bij
voorkeur het huwelijk sloot? Welnu aan die natuurlijke beschermster waren krachtige,
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en anti-diabolische kruiden bijzonder heilig, zoodat de geleerden Rocholz en Söhns
beweren dat de Moeder Gods, na de invoering van 't Christendom in vele gevallen in de
plaats is getreden van bovengenoemde Germaansche Freya, zoodat er o.i. van
natuurvereering naar kerstviering geen groote afstand meer bestaat.
Vele geleerde folkloristen vatten nu de beteekenis als volgt op:
Toen de wereld allengs meer beschaafd werd, en het Christendom werd ingevoerd, werd
de vroegere Noordsche bloemengodin Freya, alsmede Venus, Aphrodite en Minerva door
Maria vervangen, en alle heilige planten werden haar eigendom, want zoo redeneerden
zij, ook Zij beminde de bloemen in haar hart. Honderden planten zijn haar immers
gewijd, evenveel bloemenlegenden aan haar naam verbonden.
En nu de beteekenis juist der diverse wilde en machtige kruiden, op haar naamfeest
gewijd, en wier macht en uitwerking ook nog na de kerstening onder 't volk is blijven
voortleven. We moeten daarvoor weer even naar de oudste volkeren terug.
De nacht vóór Thomas-dag, die vóor Kerst-, Nieuwjaars- en Driekoningen dag, werden de
vier rooknachten geheeten. Zij behooren tot de kortste nachten van het jaar tot de
zes donkere weken, (drie weken vóór en drie weken na Kerstdag); en duivel, spook en
heks, die het gulle licht vlieden, bezitten alsdan hun grootste macht en oefenen hun
heftigste geweld uit. Men gaf hun in de oude tijden den naam van Rooknachten, omdat
alsdan de geestelijke bedienaar — in Germanië — eene gloeipan in de linkerhand droeg,
op de heete kolen wierook brandde, en er mede het gansche huis doorrookte, rook,
vooral zoete, goede rook, verdrijft immers alle kwaad.
Dit berooken nu met kruiden tegen duivelschen of helschen invloed bestond reeds bij
de Romeinen en ook de Franken hielden dit gebruik staande. In Pharsalia vertaald door
Oudendorp noemt Lucanus, de Romeinsche dichter, de volgende Rookplanten op, die de
oude volkeren reeds brandden om duivelachtige wezens te verdrijven: Galbanum (een
soort Hars); glaskruid, Tamarix, kostwortel, Santorie, Lork, Thapsis, Andoorn en een
soort Alsem.
Gedurende de vier Rooknachten nu gebruikt men negenderlei kruiden, zegt ons
Leoprechting. Men legde ze in de slaapsteden, en ook in de bronnen, waaruit paard en
rund dronken. Of men vermengde ze met Jeneverbessen en wierook, wierp ze in de
gloeipan en doorrookte daarmede het hele huis. Doch vooraleer het beschermend rooken
aan te vangen moesten de paarden gevoederd en de koeien gemolken zijn, want na het
rooken mocht niemand in de stallen gaan.
Deze meestal sterk riekende negenderhande kruiden, die met zulke kracht booze geesten
en hekserij konden tegenwerken, moeten later op den dag van O.L.V. Hemelvaart zonder
messnede en vóór zonsopgang geplukt worden. Zij werden met driemaal omwonden Elfraak
tot een dik tuiltje samengebonden en in de kerk gewijd.
Perger somt deze planten in zijn "Deutsche Pflanzen Sagen" aldus op: Alant, die in 't
midden van den ruiker moest staan; Boeitjes kruid, Valeriaan (vergel. hierbij wat de
geleerde Teirlinck bij deze plant aanteekent: de "Keltische" Valeriane maakte deel
uit van den negenbloemigen Rookruiker. Ze was dus al bij de Kelten bekend); Bijvoet,
Averome, Alsem, Walstroo of O. L. Vr. Bedstroo, Elfsrank, Reinvaan.
Elders in Duitschland verzamelde men de volgende vijftien kruiden: Hemelbrand of
Toorts, die als een geelvlammige flambouw zich in 't midden van den tuil verhief; de
knodsvorminge Lischdodde; Pimpinella (fam. van de Anijsplant); St. Janskruid;
Duivelsnaaigaren; Schurftkruid; Karwei; Mentha of munt; Reinvaren; Wijnruit;
Mattebils; Driedistel; Manskracht; Elfsrank; Vijfvingerkruid.
Alzoo een kruidwisch van vijftien soorten kruiden, die ook als duivelswerende
badplanten werden gebruikt. Zoo vertelt ons Adelung in zijn "Geschichte der
Narrheit", dat in 1724 de duivelbanner Cornäus een bad liet gereed maken met vijftien
welriekende kruiden, die eerst vijf uren lang in wijwater gekookt waren.
In zulk een bad van kruiden moest een door den duivel bezeten meisje drie en een half
uur blijven liggen
Ja, zoo zegt Perger ons weer, in sommige streken vond men dit getal vijftien nog veel
te weinig en men maakte er geest-werende ruikers van zeven en zeventig kruiden
(Steinmetz zegt 72). In het midden troonde alweer de Hemelbrand of Toorts, en daar
rondomheen zag men, behalve de bovengenoemde planten: Vrouwenmantel, Juffertje-in-'tGroen, Maankop, Cichorei, Jufferschoentje, Brandende Liefde Schildzaad, Ossetong
e.m.a.
Op Maria Hemelvaart laat men op enkele plaatsen in Oostenrijk een tuil geestwerende
bloemen en Alpenkruiden door den priester zegenen en dat gebruik heeft, naar eene
sage, weer aan 't volgende zijnen oorsprong te danken: Een jonge herderin ontmoette
eenen in 't groen gekleeden vreemdeling, die haar bedriegen en verleiden wou. Zij
bemerkte echter, dat zijn rug hol was, wat een zeker kenteeken van den booze mag
heeten. Zij vertelde het gebeurde aan den pastoor van de parochie en deze ried haar
aan met dien vreemdeling vriendelijk te zijn en hem te vragen wat hem in zijn leven
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altijd 't alleronaangenaamste was. De verliefde duivel (want dat was de vreemde
sinjeur) liep in de val en noemde: Averoone (=Artemizia), Haarmos (vermoedelijk een
Varensoort) en Lavendel (dit vind ik bij Heukels niet). Het meisje plukte deze drie
planten, maakte er een ruiker van, en liet dezen door den priester wijden. Toen de
booze terugkwam en de gewijde kruiden rook en bemerkte, maakte hij een vreeselijk
geraas en verdween in vuur en vlammen.
Aldus staat te lezen in het "Zeitschrift Deutsche Myth." No. 3, pag. 36.
(Slot volgt).
21 augustus 1926 De Limburgsche "Kroetwès.” II (slot) CCLXIII.
Nu deelt Perger ons verder mede, dat Prätorius de volgende acht planten opsomt, die
men liefst op St. Jans-dag moet verzamelen. Althans zoo deden de oude volkeren nog
bij 't begin van 't ingevoerde Christendom: Iarum, Origanum, Herba Benedicta, Allium,
Nigella, Excrementum, Succisa, waarvan de eerste letters den naam van een heilige
vormden, n.l. Johannes. Dit is wel teekenend. Maar er is nog meer, waaruit o.i. heele
bladzijden spreken. In de oude boeken van Pharsalia van Lucanus, in de werken van
Hans Schultze, in Llebrecht's Zur Volkskunde", aiemede in de le jaargn. van
Gartenlaube vinden we gewag gemaakt van het feit, dat bij de oude volkeren, Romeinen,
Franken, enz. in de laatste eeuwen vóór de invoering ,Van het Christendom aan de
godin Freya de volgende kruiden waren geheiligd, (die na. hunne faekapring als
Christenen worden opgenoemd in de onderstaande alpfïabetische volgorde): Ferula (d.i.
hars uit Ferula galbaniflua}; Ruta (ons Wijnruit); Eupatorium (ons Hommelkmid>; Inula
(onze Alant of Odinskop1; Artemisia (onze Alsem of Bi.,voet; Aan M' .or.a wa •'>
volgons tovenstaande bronnen gewijd i Mentha (onze Munt); Inula (zie voren); Nigella
(onze Juffertje in 't groen)i; Eupatorium zie voren); Ruta (idem); Valeriana,
Artemisia (idem). Aan Venus: Verbasicum (onze Toorts); Eupatorium; Nigella; Urti.ca !
(onze Netelij; 'Spirea (ons Donderkruid); Aan !Aphrodite: Atemisia, Pimpinella (ons
Anijs); Hypericum (ons St. Jans-kruid); Ruta; Origanum, Datura (onze Doornappel),;
Inula, Tapsia (Toorts), Fanacetum (onze Reinvaar) en Eupatorium (hier en daar in
Limb. Hommelkroed, Homtneltoren),. En al deze kruiden behooren merkwaardiger wijze
tot de Anti-diabolische Flora, d. w. z. planten, die de booze geesten bestrijden of
hun onaangenaam blijken, dus over 't algemeen van heilzamen invloed zijn.
Mogen wij 't dus wel een toeval heeten, dat het ferootste aantal dezer en ook andere
Germaansche rook- of Anti-diab. 'kruiden ook juist hier en Elders in ons gewest in
den Kruidwisch zijn teï'acbi. gekomen? Zooals Hypericum = St. Janskruid, ook Vuur
Kruidje; Verbascum «» Toorts, Hemelbrand; Sfpffea=Donderkruidje; Inula I» (idem) (ook
al Alant) (ook in België).; Arte- Jcnisia=Els (Alsem) ook Bijvoet. Acbillaea •«
Duizendblad (ook in België); Fanacetum !» Reinvaren — Wormkruid — Donderbloem;
Vaieria =. Valeriaan (ook Donderbloem); Erythraea »• Duizendguldenkruid (in
Duitschland in de Kruidwisch}; Mentha=Muntkruid (id.) Acorus
Kalmoes-wortel
(idem); Aristolochia •» Holwortel (idem). Ons dunkt, dat de feiten voor zich zelf
spreken. En thans de kracht of de beteèlfenis van de Voornaamste onder de Kruidwischplanten op Maria Hemelvaart.
Het ook voor Aphrodite rookende St. Janskruid is gewijd aan Maria op haren feestdag.
Dit geelbloemige, roodsappige kruid was het uitstekend-6te onder de geest-werende
planten. Zijne wonderkracht was groot. Geen kwaad, geen duivel, heks of ander helsch
gedrocht kon in een huis^. waar St. Janskruid aan den zolderbank hing ofTcruisgewijs
vóór het venster werd gestoken, eemy; kwaad verrichten. Het verjoeg eenvoudig alle
boo- Ze geesten. Om den duivel te verwijderen, die eene op de pijnbank gefolterde
heks belette te spreken en hars 'schanddaden te bekennen, deed men haar St.
Janskruid-sap drinken, men voegde bij den drank 'vaak distelzaad. De mensch, die het
in den strijd over zich droeg, was beschermd tegen alle steken, houwen of kogels.
Geen brand, geen bliksem kon het huis vernielen, waar het hing. De uitverkoren plukdag is 24 Juni St. Jansdag, des middag* juist 12 ure. Vele in- en uitlandsche namen
wijzen dan ook op deze kracht: De Nederlander zegt: Duivelsjacht, Jaag-denduivel,
Vuurkruidje (Limb.),. *In 't Middeleeuwsch Latijn heet het: Fuga demonum (a.i.
Duivelsvlucht). In Duitschland hoort men: Jageteufel, Jageteufelkraut, Jagemichel
(Michel =. Duivel), Teufelsflucht, Fleuchteufel. In 't Fransch zegt men: Chassedaemon, Chasse-diable. In 't Engelsch: Devil's Flight.
In enkele sagen zullen we trachten deze buitengewone kracht van eenige Kroetwès
kruiden., folkloristisch te verklaren :
St. Janskruid ontstond gedurende den nacht een Zomerzonnestilstand, uit het bloed van
den door Hadir gedooden zachten Balder. Anderen verzekeren dat het uit Wodans bloed
geboren (Tennej. Na de kerstening werd aldus vergaard: Het heilig kruid ontsproot uit
het bloed van den H. Johannes. Toen het hoofd op eenen ocnotel aan Herodias werd
aangeboden, doorstak «eze booze en hatende vrouw, met een gouden kaarspeld, den
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Heiligen tong, die haar snood en goddeloos leven zoo dikwijls en zoo vrijmoedig had
geschandvlekt. Bloeddruppels borrelden uit el*en steek, vielen op den grond en werden
het St. janskruid. Het bloed vloeit nog (het sap der Plant heeft de kleur van bloed)
in zijne wortels, «engels, knoppen en bloemen, en ieder gelijkt op *en doorstoken
tong (blaadjes bovenaan doorboord=perforatum).
Aan Alant of Inula werd een wonderbare oor SProng toegekend. Men noemt ze in 't
Grieksch f^enion, in 't Latijn Helenium, omdat zij uli de •fanen van de
berouw.gevoelende schoone Heiena «eboren werd, ofwel omdat zij ontsproot bij de» K,
waaraan zij, naar sommigen, zich zou heb*-en opgehangen. , De Duitsclier Handtmann
verklaart de wonder S?.ht van bijvoet (Artemisia) als volgt: Bijvoet wordt gevonden,
zeer veel langs de we feen en staat ook zeer dikwijls naast of binnen tfr |i)o;orten
en ingangen van tuinen. Daar rekt hij ca hoog op .en is te beschouwen als een tot
'aan opgeheven roede, alsof hij wil zeggen: Ge oer bij voet I" De volksfantasie voegt
er nog t\i: ,Geef daar acilt, (|ss Bijvoets fijne, groente steel, zijn spitse,
tandenvolle groen- en {rauw geverfde bladeren glimmeren en bilt onoPlloudeijJk als
speelde v er, gestadig Jksemvuur door heen. Weet, dat hij is een van <lJt ihernel tot
de aarde nedergedaald zwaard: v^1 'dj is het bloote, houwende vlammenzwaard ,an den
Cherub, met hetwelk God den weg, den dv.can8 töt den tuin Eden bewaren liet. Hij
blijft , s een poortbewaarder in den besten zin van 'et Woord. ov"oo zouden we met
sagen kunnen doorgaan br, . al de ffenoemde, in den "Kruidwisch" gei^t^te kruiden.
bür- samenstelijng van de "Kroedwès" in Limdero' 6n lanSs on:'e grenzen is echter in
den loop ^:r laatste eeuwen sterk lokaal gaan worden. Wi ï*1^1™ zells, heden nog (15
Aug.) bij een cj-"vQezoek in onze grensdorpen Effeld, Steinkire en, Ophovtn,
Birgelen, dat van lieverlede een tyoot stuk van het primitieve is te loer gegaan. lt
e zagen er kruidbundels, met allerhande moderïe e bloemen, zelfs met dahlia's, hier
en daar oOdom omstoken met lisch- en andere'lange lanjf-Vormige bladeren alsof 't een
feest-bouque.t uoest verbeelden. Niet oorspronkelijk meer. Dus ook hier weer, als 't
met zoovele andere oude gebruiken is gegaan, zucht tot rnoderniseering, met 't gevolg
verdwijnen onzer heerlijke oude heem-monumenten.
Nu was wel in oud£ tijden het aantal bijzonder groot, en de bussel ten slotte
feitelijk te zwaar, te omvangrijk, te onhandelbaar.
Maar voor ons genoeg, als 't volk slechts een keuze, eene bloem-lezing nam uit de
veeltallige anti-diabolische of geestweerende gewassen, en daarmede den, in vele
opzichten, zoo machtigen "Kroedwès" samenbond. En al vermelden de oudste bronnen nu
ook al niet, wannéér men weer voor 't eerst een rijk voorzienen bundel in den tempel
tijdens het H. Mis-offer aanbood, ter zegening, dus ter voorkoming van onheilen,
ziekten, ter bescherming tegen donder of hemelvuur enz., zoo staat toch bij ons de
overtuiging vast, dat de pas bekeerde heidensche voorvaderen, ook dus als christenen,
de oude vrome idéé, nl. het heil blijven zoeken in de door hun thans, nieuwen, maar
échten God geschapen krachtige kruiden tot heil der menschheid, niet hebben
losgelaten, en cTaarom alle, of althans de meeste kruiden, die zij geloofden te zijn
van een bovennatuurlijke kracht, op 't door hen nieuw geleerde en heilig gekende
Gods-altaar ter wijding hebben neergelegd.
Waar nu de bekende kruidkundige, Dodaens uit aanhalingen uit de eerste geschriften
van pas gedoopte christenvolkeren nog heeft weten over te nemen, dat "men op Maria
Himmelfahrte ter kercke ginghe, al draegende in die hant het heilsame genesende en
Satans boose Unholden en blicksemfeur afweerent Sancte Johannis cruydt". daar zal
menig, zoo pas christen geworden zoon onzer eerste voorvaderen er al spoedig toe
overgegaan zijn, om bij één enkel takje St. Janskruid, een tweede takje, misschien de
Alsem, een derde, b.v. een Reinvaen, een vierde, wellicht de Toorts, enz. enz. tot
een zevende en een negende dezer voor hen bekende krachtige kruiden- bij te voegen,
tot verkrijging eener meersoortige garve of bussel. en daardoor ontegenzeggelijk de
overtuiging hebben gekregen, dat het middel tegen alle mogelijke onheilen en
rampspoeden in de kwantiteit moest gezocht worden.
Immers, wij zagen het hierboven, de door hunne voorvaderen achtergelaten keuze waa
uitgebreid genoeg. De verklaring wordt dus in ieder geval: van natuur-vereering tot
Gods-idee, na invoering van 't christendom, om 't even of onze brave, bekeerde
voorouders dit zochten in 't laten inzegenen van kruiden, die zij anders niet meenden
krachtig genoeg te kunnen oordcelen tot wering van booze geesten, dan wel of zij de
groote garve kruiden bij elkaar zochten en deze hunne nieuwe Moeder Maria aanboden om
te dienen als een gewijd dankoffer voor een gunstigen oogst.
Laten we daarom onze meening en opvatting hieromtrent nog even beteekenis bezetten
door te vermelden, dat wij in "Bergquell" het volgende vinden: "Die Krauterweihe ist
in Anlehnung an eine Zür Ernte übliche altgermanische Volkssitte eingeführt worden",
terwijl Julius Leithaeufer in "Bergische Pflanzen-namen" mededeelt, omdat er hier
weinig, en elders weer méér kruiden verzameld werden: Es sind aber alle Krauter die
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vom Volke ala besonders heilkraftig erachtet werden".
Gaarne hadden we medegedeeld, wat ona verder nog Wetzler in deel VI bl. 880 aangeeft:
"Vgl. über Maria Krauterweihe oder Würzweihe das "Rituale Bambergense", Hierover
beschikken we echter niet.
Wij hebben met deze weinige regelen niets anders op het oog gehad, dan iets bij te
brengen tot de .kennis der geschiedenis van 't overoude, heerlijke en stichtend
gebruik der Kruidwischwijding op Maria Hemelvaart in onze Limburgsche katholieke
kerken;
Meer historische bronnen vermochten we niet aan te halen, zoodat we op volledigheid
geenszins aanspraak wenschen te maken. Niets zal er dan ook aangenamer zijn, dan
meerdere, en wellicht betere gegevens van den belangstellenden lezer te ontvangen.
We vernamen, dat het schoone gebruik hier en daar aan 't tanen geraakte. En dat juist
wenschten we te voorkomen.; . Vlodrop.. Gerh. KREKELBERG. P.S. WelEerw. H. Br. te S.
— Uwe vraag luidde: waar vindt men de Toorts in den Kruidwisch? En u gaat m. i. ai op
de beweringen van Welters en Dr. Schr., die beiden zeggen: Toorts (Verbascum) is de
Limb. Kruidwisch bij uitnemendheid.
Nu ter zake. Vooreerst ken ik in Midden-Limb. geen plaatsen, waar Toorts wordt
gewijd. Ik voor mij heb altijd gemeend, dat men haar in den kruidwisch moest zoeken
in de Duitsche grensdorpen (limburgsche), want over den grenspaal wordt druk
gesproken van de Königs- ook Frauenkerze bij de Wurzweihe op O. L. V. Hemelvaart. (En
dat is immers onze Toorts).
Maar als Flora-detective zond ik vijftien boden er op uit, vermomd als postbriefkaart
met betaald antwoord, zoowat door en in alle hoeken van ons aan folklore zoo rijk
geweest, met de opdracht: "Zoekt, waar de schoone Koningskaars nog brandt tusschen de
vele heerlijke, gele en roude vlammen, die telkenjare op den grooten Maria-dag
oplaaien als een kleur-orgie van kruidenbrand voor haar Hemelsch altaar?"
Van de 15 boden zijn er 4 teruggekeerd als de duive Noachs, dragende o. in. een
notentak, maar.... geen Toorts. O ja, ééne, e. w. de heer Pluimakers, Nieuwstadt,
liet mij mededeelön, dat daar ook de Toorts werd genomen.. De H.H. Timmermans,
Maasniel en Daggen, Schinveld, noemden wel de andere kruiden. De Heer Ronken te Arcen
had ook daar nooit van de Toorts gehoord. De overige 11 boodschappers lieten niets
van zich hooren, zoodat ik ook. weer eens hier eenmaal te meer moest bekennen de
waarheid van 't geen een 'reeensent in de L. K. van 5 Aug. jl. terecht schrijft: "wij
zijn ervan overtuigd, dat enz. enz. "wanneer belangstelling in 't bewaren van oud
schoon in iedere plaats menschen er toe bracht allerhand op te zenden aan
volkskundigen, die er werk van maken.. — Coed gezegd 1 Wei kunnen we honderden
brieven toonen, waar in ons allerlei folkloristisch nioza.ek wordt gevraagd, waarin
op vergelijkingen enz. wordt gewezen, zooveel in aantal zelfs, dat wij in den
laatsten tijd slechts de voornaamste hoofdelijk beantwoordden. Edoch, volkskundige,
oude, oeroude aardigheidjes, hier verdwenen, daar nog bestaand, niets van dat alles;
enkele loffelijke corresp. uitgezonderd.
Moeten wij de Toorts dus nu ook al weer gaan beschouwen als een gesloopt
natuurmonument? Wel moeten we nog een kleine aanvulling maken, geachte E. H. Br. op
't geen in "Limburg aan Christus" op. pag. 254 van den 6e jaargang wordt gezegd; nl.:
Niet alleen wordt de Kruidwisch in Limb. bewaard tot iemand in huis sterft. Maar
gedurende een zwaar, spokend onweer worden er ook droge takjes van op 't vuur gelegd.
Mevr. B. te B. — Uw raad kan heel goed zijn, en de poging zou, dat beamen wij,
wellicht kans van slagen hebben. We zullen daarom, uwen raad volgend, van tijd tot
tijd, bij wijze van vraagbaak met richtsnoer nog weer eens de, zoo hopen we, vele
belangstellenden aan 't woord laten, over de folklore. Och ja, en welke Limburger zal
zich niet aangetrokken gevoelen om kennis te maken met zijn eigen landgenooten?
28 augustus 1926 Loffelijke belangstelling. MAAR ONVOLDOENDE HULP. CLLXIV.
CCLXIV. Al was, vooral in de laatste weken, de toevloed van brieven met vragen, van
uitknipsels uit couranten en tijdschriften, zelfs de toezending van zeldzame kruiden
— o.m. door een onbekende de plant "Parijzer Heks" (eiree lutetiana) en door °en
ander anoniem zender eene verscheidenheid van de Ranuncuiaceën — inderdaad weer
groot, zeer groot, en welk feit wij ook gerust verheugend willen noemen, toch blijven
we bij onze herhaalde bewering : ons volk legt zich te weinig toe op 't opsporen der
aller-oudste gebruiken en gewoonten, dito uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden,
enz. waarvan helaas hier en daar nog enkele vage restantjes zijn blijven voort leven,
in een kwijnend en sukkelend bestaan." Men vraagt zich maar al te weinig af: "Hoe was
dit of dat, of hoe deed men dit of dat in grootvaders tijd? En men vraagt naar dat
restantje ook niet ïneer aan vader of moeder, d.w.z. men vraagt niet Kieer of dezen
zich nog herinneren wat hun groot ouders daarover al zoo vertelden. Men durft of Wil
niet eer naief zijn. Ach ja, "aan al die ouwe, afgeleefde dingen zit ook niets van
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een modern Parfummetje. Men kan zn tijd nu immers aangenamer bestedem" Zoo redeneeren
vele stakkers maar ze denken niet na. Toch komt het ons voor, dat zij, die zoo
spreken, allengs zeldzamer worden, en het is ons al meer dan eens voorgekomen, dat
velen, wan- Heer men hun de beteekenis der volkskunde heeft doen begrijpen, een heel
anderen toon aansloegen. En dit is zeker: de volkskundige beweging heeft zich in de
laatste jaren op ongeloofelijke wijze Uitgebreid. De beoefening der volkskunde is in
alle beschaafde landen eene nationale zaak geworden, zoodat zij kan wijzen op eene
steeds groeiende, reusachtige literatuur en meer en meer de belangstelling van het
ontwikkelde publiek gaande maakt. Immers overal hebben geleerden, en hier en daar
beroemde professoren, vereenigingen tot stand gebracht, om den nationalen
volkskundigen schat of rijkdom te verzamelen en te bestudeeren. Dergelijke
vereenigingen vindt men hijv. niet alleen in Duitschland, Oostenrijk, Engeland enz.
maar ook in kleinere landen en gewesten, zooais in het Walenland, Vlaanderen e.m.a.
Alleen ons Nederland is daarin nog ten achteren. Maar, kunnen wij dan ook al op geen
volkskundige vereeniging roemen, toch mogen we ons een weinig verheugen in een zeker
aantal provinciale, volkskundige tijdschriften. Ook Limburg doet hieraan mee. Immers
we hebben onze "Maasgouw," ons "Limburgs Jaarboek" van het Provinciaal Genootschap
voor Geschiedkundige wetenschappen, Taal en Kunst, en ons geill. maandblad "De
Nedermaas".
DOEL DER VOLKSKUNDE.
Maar het corps der beoefenaars in 't algemeen is nog te klein, veel te klein. Nog
schijnen te weinigen te beseffen het doel en het nut der volkskunde. Voor dezulken
willen we het slot even aan 't woord laten van het merkwaardige opstel Van onzen
grooten Llmburgschen Maestro op dit gebied, Prof. Dr. Jos. Schrijnen, in een der
jaargangen van "Volkskunde." Ket doel van Volkskunde is vooreerst van
wetenschappelijken aard. Zij verklaart het onbekende, het vaak raadselachtige of
absurde door treffende parallellen, het heden door het verleden; zij beluistert de
volksziel, zij dringt door tot de kiemcel van het hectendaagsche cultuur-leven. Maar
de Volkskunde heeft ook een maatschappelijk nut. Niet als zou zij .bijdragen tot het
instandhouden van volksgebruiken, kleederdrachten enz.; de volksaard is vaak als het
teere plantje, dat bij de geringste aanraking de blaadjes dichtplooit. Maar vooreerst
kan de Volkskunde aan den hooger beschaafde rüimheid van blik frissche, kerngezonde
levenskracht schenken, door hem weer te laten voelen, dat hij tot het volk behoort
ttiet lijf en ziel, dat het volk van zijn geboortegrond, van zijn vleesch, zijn
bloed, zijn gebeente is. Zoo wordt ook geteeld echte, gezonde vaderlandsliefde. Maar
hoofdzakelijk bestaat toch de sociale taak der Volkskunde hierin, dat zij de kloof
overbrugt tusschen volk en hoogerbeschaafden, dat zij bewerkt een verzoening dor
standen. Een waarlijk aristokratisch-denkend man zal zich het volk nader voelen, als
hij van dat volk kennis neemt en gelijkvormigheid in wezen van zijne kuituur met de
volkskultuur beseft. Tot het volk zal hij zich nader getrokken voelen dan tot het
beschavings-gepeupel. Want, zegt weer Drietrich, "der Parvenu ist dem Volke immer am
fernsten."
MEER DAN GELIEFHEBBER!
Zoo is Volkskunde meer dan geliefhebber, meer daa een verzamelen van curiosa, een
hoog-ernstige wetenschap — en hier moeten we even stilstaan bij eene bewering van den
Heer Aug. Sassen te Helmond, die in een der jaargangen van De Maasgouw de ongelukkige
opvatting publiceerde (in verband met een onzer opstellen over ..Den Heikantj") dat
Volkskunde géén wetenschap U — èn met scherp omlijnd terrein, èn met een hoogst
waardevol wetenschappelijk en maatschappelijk doei, den geleerde, den mensch, den
vaderlander waardig-." Mooier en kraentiger bewoordingen tot opwekking en liefde voor
Volkskunde zullen o.i. wel niet noodig zijn, Na deze opwekking mogen we wellicht onze
vele belangstellende lezers van den Limburger Koerier — juist omdat dit blad in alle
hoeken van ons gewest komt — die zoo vaak toonden van goeden wille te zijn, een
oogenblikje met hunne gedachten aan 't werk zetten, ten einde ons de hehulpzame hand
te bieden. Dhr. M. Kemp te Maastricht stelde ons onlangs de volgende vraag: " Hebben
wij in Limburg iets als gewestelijke dansen en dansliederen, zooais Holland die
heeft. In het land van Eysden bestaat de "Cramignon" (m.i van Waalsche herkomst, daar
gezongen op aardige teksten.) In Maastricht bestaat het Rei al oet wagel, wagel." Dit
is evenwel meer voor kinderen." Tot zoover dhr. M. Kemp *). Wanneer wij nu in een
"Praatje over spreekwoorden", van de hand des heeren Ds. Sabbe, *n Volkskunde 18de
jaarg. lezen :. . . evenals oude dansen, die eens furore maakten in di toonaangevende
'kringen, thans nog alleenlijk vernünkt voortleven als kinderdansen in de
volkswijken, — zoo hebben de spreekwoorden, -die nu oni zoo te zeggen nog uitsluitend
op den volksbond leven, ook betere dagen gekend." En als we verder nog in den 15en
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jaargang van gemeld tijdschrift op bladz. 90 in een belangrijk oPstel van Dr.
Zuidema., getiteld "Naaktheid als toovermiddel", het volgende vinden: "... in
Burchards tijd in de 11e eeuw waren reeds de volwassenen, onder den invloed van het
Christendom, in dezen met de natuurlijke schaamte samenwerkend en haar versterkend,
er niet meer toe te krijgen, zich geheel ongekleed te vertoonen (als zijnde eene
voorstelling, dat de mensch, door zich zelf te kwellen, den machten, buiten en boven
hem verplichtingen kon opleggen). Dit gegebruik moest dus nu door kinderen worden
uitgevoerd. Verklaart dit ook, zoo vraagt Dr. Zuidema daarbij, hoe zoovele
heidenscije gebruiken eindelijk kinderspel zijn geworden en als kinderspel nog in
stand zijn gebleven?" In aanmerking genomen nu het overgroole aantal in Limburg en
elders bestaande kinderspelen, reien en dansen voor kleinere en grootere kinde ren,
spelen en dansen in den meest verscheiden vorm van uitvoering,met somwijlen heel
melodiéu. ze gezangen en mooie teksten, ligt o.i. hier een breed veld ter bewerking.
Zuilen in meerdere dier kinderdansen en gezangen geen overblijfselen te ontdekken
zijn van voormalige rei-, ronde- en andere dansen onzer voorvaderen? Waarop Dr. Sabbe
en Zuidema beiden immers zinspelen? Men ga eens op onderzoek uit bij de oudste
kennissen en familieleden, en de Westelijke Limburger vergelijke hiermede ook het gearm of de handketen, hier "sijnger-de-slanger," elders weer "Kujel I'üijpe", genaamd,
wat we op een der laatste kermisdagen in een dier dorpen (Neeritter) in onze jeugd
meemaakten. Wellicht bereiken ons nu wel mededeelingen, (maar s.v.pl. weer geen
vragen en veronderstellingen), uit alle hoeken van ons gewest, die voor ©ns zóó
nieuw, zóó merkwaardig en verrassend zijn, dat de geleerde folkloristen aan onze
schoone Limburgsche gouwe in dezen het Eureka" dienen te schenken.
P.S. L. E. te Rrmnd. — Bravo! U is er vlug bij. Wellicht zullen we a.s. week reeds een lijstje
met vragen plaatsen. Probeer dan ook eens die vragen, met toelichtingen, te beantwoorden.
*) We willen onzen gevierden vriend, dhr. Kemp hierbij nog even ten dienste zijn en hem
mededeelen, dat zijn opgegeven "Kinderdeuntje" niet oorspronkelijk 'n kinderlied was. Het
dateert hoogstwaarschijnlijk uit de 17e eeuw, toen de Fransche bezetting (in 1678) de stad
Maastricht moest verlaten. De Maastrichtenaars verheugden zich zoodanig bij 't uittrekken dier
lastige Fransche gasten, dat zij hen luidkeels achterna zongen en sprongen: "Rij al oet,
wagen, wagen, Rij al oet wagen; Hé! 't Is mer race de pou Héi 't Is mer kakkedoe Joe! oei Joel
oe". Over oude dansen nog in een volgende bijdrage.

4 september 1926 Limburgsche Volkskunde. CCLXV.
Er komt meer beweging. Brieven van degelijke opvatting.
Onze stem was dan gelukkig niet die van een roepende in de woestijn.
We mochten het genoegen smaken thans een paar correspondenties te ontvangen van
belangsteilenden in onze volkskundige bijdragen, die inderdaad getuigen van een innig
meeleven met onze bedoelingen.
Maar het zijn tevens ook brieven van grondig bverdenken.
U klaagt herhaaldelijk," (aldus een hunner, die tot ons leedwezen zijn naam niet
wenscht gepubliceerd te zien) over de ware belangstelling van 't volk in de
volkskundige beweging en de desbetreffende lectuur. U klaagt over gemis aan meeleven
met alles wat iedereen eens zoo dierbaar was, en zoo heilig, over gebrek aan ware,
oude trouw bij de nieuwere cultuur-ziel, maar het is mijne vaste overtuiging dat
gebrek aan liefde voor 't oude volksleven, dus ook voor volkskunde, in hoofdzaak moet
zetelen bij hen. die ook de liefde voor hun voorvaderlijk geslacht over boord hebben
geworpen.
Dezulken zijn. jammer genoeg, niet meer naief in hun denken, en bovendien, denken ze
nog wel vaak genoeg terug aan alles en allen, die hun eens zoo dierbaar en na aan 't
harte lagen? Zijn yelen van hen wellicht niet vergeten, voor goed vergeten, dat
heemliefde, liefde 'tot het ouderhuis heilig was, is, en moet blijven ook na den
dood? En is 't zuiken niet ten eenenmale ontgaan, dat alle heemgevoel in den grond
niets anders is dan de weerspiegeling der liefde,_ die de jonge mensch, eenmaal de
wereld ingedrcren, Voor de teedere zorgen van vader en moeder zich tot een blijvend
eigendom moet maken?
Generaties die al deze goddelijke herinneringen Voor goed aan de laars lappen, kunnen
m.i. evenmin gevoel hebben voor alles wat met het volksleven, dus ook met volkskunde
in nauwe aanraking kwam.
Laat deze eens terugdenken aan hun vader- en inoederhuisl Maar dan ook met de ziel
van die jarenl En laat hen door uwe pen eens gevoelen, v/at eenmaal het ouderhuis
voor elk recht geaard menschenkind beteekende. Dan voorzeker zullen voor hun geest
weer opdoemen in regelmatige volgorde al die sprookjes en verhalen, al die liedjes,
al die feestjes, al die gezegden, al .Üie intiemigheidjes, gewoonten en gebruiken,
enz. Leer hun eens het begrip, de beteekenis kennen Van hun oud heem, vn
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vaderwoom"... En hier zullen we den brief vol goede gedachten afbreken, en den raad
van onzen vriend opvolgen; we zullen trachten hem tevreden te stellen, tegenover de
zoogenaamde ontaarden, hoe ook wij over het ouderhuis, dachten en nog denken. Ach ja
waar zou" dan voor ons allen ook een schooner heem liggen dan in die ouderwoon? Er is
wel een gewoon, alledaagsch gezegde, dat elkeen van de lippen vloeit, en dat luidt:
"ik ga naar huis". Doch in dit gezegde zit toch wel iets meer. dan men zich in den
regel daarbij denkt. Immers in dat huis zal toch wel een diepere zin liggen dan
eenvoudig "woning." Een alleen levend jonggezel, die een of twee kamers bewoont, kan
in den engen, en ook strengen zin van dat woord toch moeilijk zeggen: "ik ga naar
huis". Hoogstens: ik zoek mijne woning op." Voor hen, die met zijne familie, zijn
gezin, zijn huisgsnooten, bijv: gehuurd woont, is in verre beteekenis van 't gezegde:
"ik ga naar huis", deze opvatting nog eeniggzins goed te praten, immers hij is bij ue
zijnen toen voor eene zekere mate aan eigen haard, d.w.z. in de gezins- of .amüiegemeenschap. Diep, zeer diep ligt dus in 's menschen gemoed de aanhankelijkheid aan
dat heem, aan die plek, >vaar men 't allereerste licht des levens mocht aanschouwen.
De groote dichter Goethe laat in zijne dramatische ontboezemingen, getiteld
"Iphigenia auf Tauris" de dochter Iphigenia in den diepsten .weemoed van het heim"

aldus spreken: Wo die Sonne.sich vor ihm auftat, wo sich Mitgeborene lest und tester
mit sanften Banden anein ander knüpften." Ach ja, bij onze redelooze dieren zelfs,
bij de vogelen bijv. kunnen velen nog uiting van het zalige heem-gevoel aanschouwen.
Zie de jonge zwaluwen in 't voorjaar zich wederom scharen om den veestal, waar hun
wieg nog om de balken klemt, den jongen nachtegaal in de heesters, den jongen koekoek
in het woud ter plaatse, waar vergaven zomer hun ou'derhuiske tusschen de twijgen
wiegde. Geen vreemde indringer zou op diezelfde plek, op dienzelfden tak geduld
worden: dan zou er onmiddellijk aanvangen een kamp op leven en dood
Welnu, van hoeveel hoogere, edeler wijding moet dan de herinnering aan 't heem, aan
't ouderhuis niet voor den mensch zijm Is 't dus wel Vonder, dat zich gevallen van
heimwee in zoo groote mate voordoen?
In den strengste zin genomen behoort dan ook het gevoel der aanhankelijkheid aan zijn
heim, tot de Leederste en roerendste, die de mensch bezielen kunnen,
Onze eeuw van stoom en electriciteit moge Gods schepselen nog zoo verstrooien en door
eikander dobbelen, de moderne tijdgeest is toch niet in staat het heim-gevoel in üen
mensch te verstikken.
Als een der leerschool ontwassen kind het ouderhuis moet verlaten, zal. het bittere
tranen schreien, zoodra het uur van scheiden nadert. Moge ook het verlaten van vader
en moeder, zusters en broers daarbij het grootste aandeel hebben, zoo draagt toch'
het ontvoeren aan 't ouderhuis niet weinig bij tot zijn tranen en snikken. Hoe vaak
zag men 't niet, hoe bij 't heengaan in ven vreemde telkens nog eens werd omgeblikt
naar ouderdak en kerktoren, de allengs uit het oog verdwijnende kenmerken en teekens
van zooveel geluk en vroom gebeuren. . Wien het noodlot in den verren vreemde versla,
en, vernietigd heeft, och, hij denkt nog zoo vaa.K en zoo gaarne terug aan zijne
ouders en enooten vooral aan dat "ouderhuis", al is dit nuiske misschien van nog. zoo
poveren, peuterigen omvang. "Ik ga weer naar huis" zegt de- Ze. als 'i hem vergund
is, zijn. heem weer op te *oeken. Dan komt de beteekenis van dat woordje "huis" eerst
volkomen tot haar recht, hare waarde
In ieder geval staat het vast, dat in dit "huis" de ouders de Waarachtige magneet
zijn, die de rekkingskracht voor de kinderen bezit. Zijn echter de ouders eenmaal
gestorven, dan verliest 'i i 1) grip aanstonds een groot deel zijner betoe- Immers,
broeders en zusters moge men nog *oo lief hebben, de liefde voor vader en moeder
spant ioch verre de kroon. Wil een kind daarom in zijn latere leven heerlijke
herinneringen mede dragen, het houde tijdens het leven zijner ouders dit gezegde voor
oogen: "Blik steeds hemelwaarts, en krenk nooit hw oudren-hart."
Ons, menschen, is 't nu eenmaal eigen, dat wij een schat eerst 'dan leeren
waardeeren, als wij haar ontberen moeten. Zoo is 't ook met het ..huis," met het
heim". Heem-loos, als wij 't e.ens zoo mogen noemen, is. een jvfOTd xol elsgie.
Daarin ligt een wereld vol heimwee, smart en verlatenheid. Als eene der schoonste
psalmen uit het oude testament vinden we het klaaglied der gevangenen, de psalm, die
begint met de woorden: "Aan den vloed van Babyion, daar zaten wij, en weenden, als
wij om Sion dachten." Daarin komt de smart om het verloren gemeen schappelijk "huis"
Israëls, den tempel op Moria, den berg van Isaaks offer, tot haar onovertreffelijke
uiting. De klank dezer woorden schrijnt den medevoelenden lezer door de ziel.
"Aan den vloed van Babyion, daar zaten wij, en, toen we aan Sion dachten, weenden
wij" dit klaaglied heeft 'inderdaad de smart realistisch belichaamd op eene wijze als
nog nergens in de literatuur der volkeren geschiedde.
Ruk de oester van hare bank los, waarop zij zit, en zij sterft; verstik in den mensen
het heemgevoel, en een onnoemelijk aantal edele aandoe ningen en opwellingen wordt
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daarmede onherroepelijk ten grave gedragen. Besluiten we onze heim-gevoelens en die
onzer ouderliefde met eene schoone illustratie :
Toen de groote kerkprelaat Sarto tot kardinaal was gekozen, en bij den heiligen
Vader, Paus Leo XIII moest verschijnen, wilde hij zijne moeder 'n zeldzaam voorrecht
laten genieten, door haar aan den Paus voor te stellen. In hare eenvoudige lands- of
nationale kleederdracht, zooals ook nog in onze gewesten enkele vrouwen hare eerbare
kleeding nog niet verwisseld hebben tegen de vaak ergernis wekkende flirt-lappen,
stelde Zijne Eminentie de moeder aan den Paus voor met de enkele eenvoudige woorden:
"dit is mijne moeder", waarop de Kerkvader antwoordde 0.m.: .Verheug U moeder, dezen
tot zoon te hebben " " Vooral ook de Duitsche dichters hebben er slag van de
gevoelens voor de herinneringen aan 't onderhuis te bezingen. Hoe veelzeggend immers
kan zoon eenvoudig vers van Albert Trager het toch uitdrukken: 0 nirgend weint es
sich so gut Wie weit dich deine Bücke tragen, Als da, wo stjll ein Herze ruht Das
einstens warm für dich geschlagen." O ja zeker, we komen ten slotte tot de waarheid
der woorden, ons door den belangstellenden briefschrijver medegedeeld. En ook wij
gelooven vast, dat heem-liefde, die in de aanhankelijkheid aan 't "ouderhuis" haren
oorsprong vindt, niet alleen is van hooge sociale beteekenis, maar ook is een groot
stuk fondament voor folklore.
P.S. Over den tweeden zaakrijken, brief in een volgende bijdrage.
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11 september 1926 HELDERDER TEEKENEN VAN MEELEVEN. CCLXVI.
OOK EEN BRIEF MET GEZONDE GEDACHTEN.
De tweede correspondent, tevens zich noemend abonne H. (Maastricht) van de Limburger
Koerier, heeft het in zijn knap gesteld schrijven over spreekwoorden en zegswijzen.
Hij betoogt daarin o.m. dat heel veel spreekwoorden en gezegden tot de grijze oudheid
opklimmen. En dat doet hij inderdaad niet zonder verdienste. Maar hij wil daarin ook
tegelijk ontkennen, dat, wat nochtans velen beweren, de aard, het karakter der
verschillende volken in hen spreekwoorden tot uiting komt.
Want zelfs zéér veel spreekwoorden, zoo gaat 'de heer H. verder, klinken ofschoon in
uiverse talen, toch precies gelijk, al moge het spraakgebied ook nóg zoo verschillend
zijn.
En toch, hoe different is niet de levenswijze van zoo vele volken? Zooveel hoofden,
zooveel zinnen, dus ook zooveel expressies, zou men kun nen zeggen.
De diverse volken zouden derhalve, óm hun varieerend karakter, hun volksgevoel ook
alle op .verschillende wijze moeten uitzeggen. Vanwaar dus dit tegenstrijdig
verschijnsel? Om maar eens één voorbeeld uit de vele te noemen, E>e Limburger zegt:
"Wacht dich veur de geteikende" of ook al: "Wacht uch, veur eine, de Van God
geteikend is." Ook de Hollander zegt: ..Wacht u voor de geteekenden I" Bij onze
oostelijke naburen hoort men al precies hetzelfde: "Hüte dich vor Gezeichneten". In
Engeland hoort men eveneen»: "Beware of him whom God hath marked". De Franschman
oreert idem: "Garde ' tol de tout homme marqué I". terwijl men in Italië .dito
waarschuwt met het "Caveto a signatis". En nu vermoed ik, zegt onze briefschrijver
ver- Oer, dat die uitdrukking in andere talen ook wel zoo zal klinken. Of worden deze
zegswijzen niet overal met hetzelfde doel gebezigd? En ik zei het reeds, toch is het
volkskarakter, is de volksaard in die verschillende landen nergens hetzelfde. Zoudt u
een en ander, alsmede ook dit volksgezegde wellicht eens in studie kunnen nemenr*Tot zoover onze vriend H. Wij zullen hem, naar ons beste weten, van ant"woord dienen.
Maar nu is 0.1. dit feit toch niet zóó moeilijk te .Verklaren. Wanneer we eens goed
overwegen wat o.m, de Italiaan beweert, nl, dat "de. wereld is één groot land, en wij
allen hebben maar één menschelljk hart", dan ligt o.i. daarin opgesloten, dat de
mensch, met zijn deugden en gebreken, met zijn lasten en lusten, met zijn vooroordeel
en bijgeloof, met zijn behoeften en driften, feitelijk overal dezelfde is. En daarom
heeft de ervaring, in den loop der eeuwen opgedaan, den mensch Vaak tot ongeveer
dezelfde gevolgtrekkingen en resultaten geleid. Vandaar n.o.i. zooveel homonyme of
eensluidende gezegden en spreekwoorden. Over dit onderwerp heeft vooral wijlen de
heer A. de Cocq merkwaardige verhandelingen geschreven in zijn folkloristische
werken. We meenen daarom goed te doen daaruit een en ander, vermeerderd met eigen
bevindingen, over te nemen.en den belangstellenden lezer mede te deelen. En tevens om
bij het bewuste volksgezeg de te blijven, dat overal beteekent: "Wacht u voor
degenen, die zich door een of ander uitwendig lichaamsgebrek van de groote massa
onderscheiden, want ze zijn niet betrouwbaar". Ook staan scheelziende en eenoogigen,
lammen, kreupelen, zeldzamer stommen en blinden, meest echter rosharigen, bultenaars
en gebaarde vrouwen bij sommige lieden nog steeds in een kwaden reuk, in Limburg nog
wel eens aangeduid met: "Dat is ter ein, die haór oppe tenj heet". Men acht hen
kwaadaardig en listig, velen onder hen ook geveinsd. Want hoevele scheldwoorden en
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rijmpjes getuigen nu nog daarvan eenigermate, in alle landen, inderdaad te veel om op
te noemen. Eenige van de meest voorkomende zijn: Schele wipwap; Rooie vos, zijn broek
is los; Roode stier, ga van hier; Roode baard, schelmen aard, ook in onze provincie
bekend. Ook nog speciaal in Limburg: sjele köls; sjèèl mare]; Rooje vos, ter duvel is
los.
Een even beteekenis-vol spreekwoord, overal, ook in ons gewest verspreid, klinkt:
"Rood haar en elzenhout staan zelden op goeden grond." En nu de vraag: "Waarom is men
gaan gelooven dat de zoogenaamde van God geteekende menschen een slechter karakter
hebben dan andere?
Er is beweerd geworden, dat menschen met lichaamsgebreken daardoor aan velerlei
bespotting hebben blootgestaan, en om zich te wapenen tegen allerhande eventueele
nieuwe aanvallen en krenkingen, hun karakter verbitterden, zich boosaardiger toonden
en tevens hun geest scherpten. Maar, zoo zeggen weer anderen, de dooven, de stommen,
de blinden, de lammen staan toch zelden of nooit ten spot en toch behooren ook zij
tot de geteekenden.
Nog weer anderen brachten er een bijbeltekst mede in verband, en wel: "En de Heer
maakte een teeken aan Caïn."
Hieruit is v/el het geloof ontstaan, dat God het lichaam van den broedermoordenaar
met een of ander teeken had gebrandmerkt, opdat iedereen hem zou herkennen en
schuwen. Zou daarom op de bijbelplaten gewoonlijk Caïn, evenals Judas toet roode
haren worden afgebeeld? Doch de voornoemde, diepzinnige folklorist A. de Cocq
oordeelt er anders over. Het spreekwoord moet, volgens hem, zijn grond vinden in een
algemeen verspreid geloof, zoo bij Wilde als beschaafden. Want, zegt hij, kan men Wel
van bijbelinvloed gewagen, waar het evangelie nooit is doorgedrongen? Zouden wij
daarom niet eer moeten denken aan een overoud bijgeloof, oat overal bestaat?
Toen we het werk van Dr. Laurillard, "Spreuken aan den bijbel ontleend" doorkeken,
vonden Wij daarin: "Wie weet of er niet iets van het oude vooroordeel onder schuilt,
dat een lichaamsgebrek als een zondestraf beschouwde?"
En tegelijk wijst Laurillard op de Evangeliën van Jobannes, waar sprake is van een
blindgeborene met de woorden: En Zijne discipelen vroe Ben: Meester, wie heeft
gezondigd, deze of zijne ouders, dat hij blind geboren is?" in de gedichten van onzen
gevierden N. Beets Btaat eveneens een rijm, dat. op dit ongelukkig gebrek zinspeelt:
Blindgeboren! Welk een lot? Op denzulken rust de toren Van zijn God .' 01 zou hij
dier zonden boeten. Uit wier bloed hij oorsprong nam. En de straffen dragen moeten
Voor een erfsmet van zijn stam?
,En wij gelooven, dat ook hier, in onze provm- Limburg, nog deze meening vrij
algemeen is. Meer dan esns toch moesten wij uit den mond eenvoudige menschen
vernemen, dat aller- !ir".'ifi lichaamsgebreken, ook ziekten, zelfs ongeil ons op den
hals worden geschoven als 'ene boel-: van misdrijven in dit of een vroeger ,eVen door
ons zelf of' onze vooruders bedreven. Een andere oude vrouw vertelde, dat kinderen,
die in de eerste weken na hunne geboorte aanhoudend schreien — ofschoon zij ziek noch
hongerig zijn — het bewijs leveren, dat de arme bloedjes moeten lijden voor een of
ander kwaad door hun ouders bedreven, en welk kwaad deze niet uitgeboet hebben.
En bij de meeste vreemde, zoowel ais naburige volken zijn deze voorstellingen
eensluidend. Wij zouden daarvan vele voorbeelden en aanhalingen kunnen geven.
We zullen echter onze opvatting nog besluiten met de mededeeling dat ook reeds sinds
eeuwen allerhande sagen hierop wezen, en dat de mirakelen literatuur der middeleeuwen
in dit opzicht rijk i's aan voorbeelden: Dodon, de moordenaar van den bisschop
Lambertus, wel bij lederen Limburgschen Christen bekend, had zes vingers aan ééne
hand: God strafte zijn heel geslacht met die misvorming. Daarom veracht men nog heden
in de streken waar den H. Lambertus geleefd heeft, een kind met zes' vingers, omdat
men er een nakomeling van Dodon in ziet.
De afstammelingen der moordenaars van den H. Bonifacius dragen thans nog eenige dikke
grijze haren aan 't achterhoofd.
Over de dieven, die St. Gudula's lijk van zijne sieraden beroofden, sprak een
heilige, (als wij ons niet vergissen was het St. Emebertus) de volgende straf uit:
"dat een goddelijk teeken hen en hun afstammelingen brandmerke- De mannen zullen mank
zijn en de vrouwen zullen een halskwabbel krijgen." We vertrouwen den heer H.
hiermede eene introductie te hebben geschreven, waarop hij wellicht zelf kan
voortgaan. Misschien vervolgen wij onze bijdrage nog.
Flits Collombon, Sittard. — Als U zoo groot belang stelt in alles wat over Limburgs
geschiedenis al geschreven i's. en nog geschreven wordt, doet u verstandig u lid te laten
maken, bijv. van het Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschapen, Taal en Kunst,
gevestigd te Roermond. Zijne bibliotheek verschaft u dan gratis alle desbetreffende
boekwerken. Een abonnement op De Nedermaas, te Maastricht kan u ook vaak bevredigen. Doet u
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veel. aan Oudheidkunde, dan kunt u terecht bij het Genootschap te Maastricht.
De oude werken over onze gewestelijke historie zult u vermoedelijk toch niet meer bij de
boekhandelaren vinden daar ze meestal uitverkocht zijn.

25 september 1925 Nog eens de spreekwoorden. CCLXVII.
Aan 't slot van den brief van onzen abonné H. Maastricht komt een lange lijst voor
van zegswijzen, die hij eenmaal in alle hoeken onzer provincie opteekende, en
zoodoende een groote verzameling verkreeg. Daar hij vermeent, dat alle uitdrukkingen
meer specifiek van Limburgsche Origine zijn, zullen we ze in alfabetische volgorde
hier opgeven, vertrouwende, dat wij aan al onze belangstellende lezers, woarondcr ook
vele hoofden van scholen, onderwijzers, die toch op de eerste plaats in de
gelegenheid zijn, door hun contact met de bevolking, etbySmologisch verband op te
sporen, nu eens een en ander omtrent oorsprong en gebruik dezer zegswijzen vernemen.
1. In den aap gelogeerd zeen. 2. Veul allegatie maken. 3. Hè is ouch ein ouwelke. 4.
Achter de bank ligke. 5. Get mét belump doon. fl. Veul behei make. 7. Ei kort gebed,
pin lang braodworst. 8. Hè is eine basterd. 9. Door de bank, of door de bot. 10 Get
veur de horre bringe. 11 Hes te belazerdj? 12. Hai is ein klepbrook. 13 Hai of hè is
eine rare cadee. 14. Falekantjig oetkomme. 15. Eine flits-dank verdeene. 16. Hè lult
zich aannegalg. 17. God zal nlle joede verèömme, IS. Hè "is eine grauwe. 19. Hè zit
in de lahberinte. 20. Doe 'bus eine loeszak. 21. Liekop motie geve. 22. Ich hüb geine
mieter drop. 23. Lang motte pin haaje. 21. Aan de pin lekke. 25. Hai kreeg ze
gepizzeld. 26. Zie moste beur panvotte. 27. Pestoar duit geen twië mèsse veur ei
geldj. 28. Dat is beer oet 't patersvaitje. 29. Hè steit erg op ziene ponteneur. 30.
Hai is eine subbedejus 31. Het is ei sjraap wair. 32. Hè mot altied stechelen. 33.
Doe bus ein echt straotverke. 34. Des ein weef, die met eine struëwès op heur gaat
löptj. 35. Hè steit te sjildere of staón te sjildere. 36. Eine inne steek laöte. 37.
Door spitsrooj loupe. 33- Get oppe lang baan sjuve. 39. Zoepe wie 'nen tempeleer. 40.
Het is taptoe. 41. Zoa drök höbbe es de pan met vastelaovendj. . *" "*' 42. Ich maag
doodvalle, verzmke, barste, enz. es ich 't weet. ' 43. Det beer is ouch mer
sjöttekul. 44 Euveral zitte te sjwègele. 45. Vanne sop tot den aovendj, of van sop
Üaag tot aovendj. 46. Ein taatsj van e vroumes. 47 Hai kan 'm good tèke. m 4s! Hè
hait eine kop wie einen tujerhamer. •19. De struëwès oetstèke. 50. Oe wuiles oethange
of mèt de wuiles geplaogdj zeen. 52. Det is ei vazel verke. 53. Det vroumes is ein
zeemeltrein. Hai is eine izeiverkeel.. . . " Wij moeten den heer H. echter opmerken
dat in zijn lijst verschillende zegswijzen en uitdrukkingen voorkomen, die ook overal
in Nederland worden gehoord,. en dus niet kunnen doorgaan .voor primitief Limburgsche
gezegden. De mooiste lijst van oorspronkelijke Limburgsche spreekwoorden, die wij tot
hieraan tegen kwamen is die van wijlen den Heer J. A. Cruts, Hoofd der school te
Thorn, en Leeraar aan de Rijks-Normaalschool te Weert. Daarin komen inderdaad,
alfabetisch gerangschikt, zeer interes santé oude volksgezegden voor, snufjes voor
etymologen onzer Limburgsche dialecten en spraak vormen. Maar het neemt niet weg, of
de lijst van onzen belangstellenden lezer is interessant genoeg om er een oogenbijk
bij te blijven stilstaan. , Immers, al zijn e.r ook gezegden onder, die de NoordNederlander even goed bezigt. ze zijn toch alom in Limburg in gebruik, en mag daarom
onze gewestgenoot wel eens op de hoogte gebracht worden, hoe de diverse, door hen
toegepaste spreekwoorden in de wereld zijn gekomen.  . ", En vooral van belang «is
eene verklaring oi afleiding voor eiken navarschenden beginneling. Die afleiding
behoort niet-eens zoo uitgebreid te zijn. En wat doet het ertoe, of hij ook ai eens
mistast en de kiem niet precies op den kopi «ai- Elke poging tot etymologeeren is op
zich zeil
loffelijk, wordt, om de poging zei. naar waarde geschat, en is in elk
geval welkom. Niemand onzer' is onfeilbaar. Het ware wellicht niet van belang
ontbloot een paar voorbeelden uit de lijst te nemen, dW ver moedelijk niet, wat hunne
afleiding betreft, zou maar vuur het grijpen liggen. Daar is bijv. no. 13. Eene
zegswrjSe, welke voo iemand, die onze provincie in alle '^"X" bezocht en er kennis
met taal «]g^£en maakte o.i. met zou moeilijk te verklaren is. in Westeijjk-Limburg
hoorden w| vaK«m dan in niet zoo'n bijzonder guijatigen zin personen: "Det is nuth
ouch eine .«»**'_££;.. En voor zaken; "Det is ouch cade» van wien, en in 't algemeenvan.^^N^rolt.imburg kwaliteit, terwijl in üde" e,w is inich eine meer door ons werd
gehooid: "JJei. « cadet/, voor een persoon, waaraan in een o der opzicht wel een
foutje Limburg moesten we eens ten ge nou dat een buitengewoon gezonde, dikke zu "
"toch eine kadee" was. , gauw ge- Welnu, een goed opmerkar'ia- belee, noeg gezien
hebben, dat WIJ '"«j*»,,' t doer })e)ebkenissen, met het Fransche "caoei ben. , , .iijijr de zoon D.t Fr. "cadet" beteekent feitelu* "•_ naast den oudsten zoon; men _wu,
u* 110cmen, de zoons., die men dan vcade"Lnd \yerden opgewoonijjk in den militairen
stano geleid. (Vergl. Cadetten school.) .utaijren. be-. Waar nu de krijgsdiensten oï
ra van  ter het, militarisme, niet ui tic gu gen rare publiek, daar zal men al
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PP060'* spreken, en eene vieze cadet (cadee, zun XP * uunt.en-mujfmunt.enomgekeerd
zal de cadet of caaae pathje bede kwaliteit zijn, waar er veei > staat voor den
mililai'ren stana. r pan. No. 26 van de lijst heet: •.">* , " "Hdrukkina votte". Wij
vermeenen, dat we ])f>n geboord tot hieraan nog maar alleen Limburg. Tn in den
Westelijken achterhoe* v<* . Dg Kenl. de vlak daaraan vasthsgence . i welbekende pen"
noemt men de bn ons . ;)vnnd of r;e renaamde scijimp-mnaieK eenVou(liK ie Ketelmuziek
(ook al ezel drijverij dfJ p.H, mand nitpannen." Wij vermoe kelclmuziek nen" zal
wijzen on een der nij an de ijzedienstdoende instrumenten, ui' achter- of ren blikken
of koperen pan. t I eep stok, onderkant dier pannen woidt
vuist of iets anders ferm geslagen en getrommeld. Een onder- of achterkant, of bodem
van een of ander fust, voorwerp met "vot" betitelen is voor den Limburger eene
kleinigheid, natuurlijk in ironischen zin, bijv. "stamp de kètèl ms enger zien vot"
(is schop dien ketel eens een eind verder). Het onderdeel van een schoof stroo (Limb.
"boes") wordt op vele plaatsen genoemd: "de vot vanne boes" (= het onderste van de
schoof) enz. Slaan o' trommelen tegen de onderzijde of (de voti \ s de pan, is dan
natuurlijk ook "panvotten". \. einneer dus eene v.rouw of een meisje jich
onbehoorlijk onzedig had gedragen, zoodat dit gedrag een Dub Hek geheim was geworden,
ten schande van de heele'gemeente, dan "most o ze heur panvotte," volgens den wensc.h
van vele inwoners. (Daar moe?!, dus de ezel worden gedreven). Gelukkig niet. allen,
en dank ook aan de krachtdadige tusschenfcorhsl der politie en de gestrengheid van 't
gerecht, is dat afkeurenswaardige volksgebruik in de meeste plaatsen bijna geheel
verdwenen. liet lijkt, dan ook moer en "Hottentottenlawaai" dan on iets anders,
zoodat de dorpen, wéér 't gebruik nog voorkomt, zichtbaar en duidelijk fot de meest
acbterlüke behooren. Vertrouwende ons voel opvattingen van afleidingen voor de
overige spreekwijze zullen toekomen ' "Hen we deze bij jsluiten met de i"n.n.Theid.
dat onze scire?kwootden-schat on- .-al o-etu'sren van de" Limb. levenslust en van den
Limburgschen volksaard.
9 oktober 1926 Een merkwaardige Schutspatroon. CCCVIII.
Een internationale figuur in 't volksleven. (ST. MICHIEL, 29 SEPT.)
,Als de Limburger gewoon is te zeggen, "Met Bime Micheel geit de hitst weg," en "Sint
Mideel stikt 't leecht aan, Maria J3oodsjap bleust 1 oet", of Valle de eikele veur
Sint Micheel aaf, dan g-euft 't eine vreuge wintjer". Erop wie ter duvel op Geel; Hè
is dao zoo erg op wie ter duvel, op Geel; Hè waas mich gair aan miene Gelis gewaist.
Ook is er eene "Micheels-bloom". Waar cutje westelijke naburen voorzeggen, dat .Sint
Michiel verbiedt witten hoed en blauwen kiep'; en ..Zooveel dagen als 't vóór St.
Michiel regent, zooveel dagen rijmt het en is 't koud na St. Joris;" dat ,Sint
Michielszomer acht dagen duurt"- St. Michiel steekt den vier-uur boterham in den
zak"; om nu nog niet te gewagen van alle spreekwoorden en zegswijzen uit andere
oorden, welke betrekking hebben op dezen heilige. Zooals het Duitsche Donnert der
Michel Viel Arbeit für die Sichel. Daar zal toch wel niemand willen ontkennen, dat 't
waarheid is, wat we hierboven schreven over dezen beschermheilige. De lezer zal 't
ons daarom ook wel niet kwalijk nemen, dat we in deze bijdrage niet alleen den
Limburger laten spreken over St. Michiel, maar tegelijk ook onze buurlieden over hem
aan 't woord laten. Dat deze heilige in Limburg en elders in een groot aantal kerken
en bedehuizen als schutspatroon voorkomt, is ieder wel bekend. Maar dat is ook geen
wonder. Was hij 't niet, die na een heftigen strijd met de booze geesten eenerzijds,
en den draak anderzijds, ten slotte de overwinning bevocht, en tegelijk het monster,
dat duivel heet, verpletterde? Daarom was hu bij 't volk een krijgsheld, dat zijn
engelenge•waad verwisselde met eene ridder-uitrusting, zooals wij hem alom nog als
beeld zien staan in kerk en klooster, als op de banieren van vele christelijke
vereenigingen. Met St. Joris staat onze aartsengel en held St. Michiel dan ook
vooraan in de rij der drankenheiligen en over de gcheele wereld zult gij hem nog
ontwaren hier op uithangborden, daarop gevelsteenen. waar zijn heldhaftige daad in
beeld is gebracht. Bijzonder duidelijk hebben we hem nog voor ruim een tiental jaren
opgemerkt aan den gevel van een oud koopmans-huis aap de Heerengracht te Amsterdam.
En wie de N. Hollandsche stad Alkmaar bezoekt, verzuime met hem daar te gaan
«bezichtigen in het merkwaardige tafereel van de gewelfschildering der St. Laurens
kerk. Ook de gemeente St. Michiels-gestel (N.Br.) ver toont een mooie voorstellingvan den aartsengel in haar gemeente-wapen. Bij onze Oostelijke naburen begint het
hand- M'erksvolk op St: Michaëls-dag weer met avondlicht te werken, wat. ook in
onze ..provincie het geval ie, getuige de hierboven, genoemde uitdrukking. Ten
bewijze' hoe de heiür steeds overal in aan zien is geweest, vermelden wij' nog dat
men bij onze buren hier over de grenzen na den naamsciag geen arbeid meer op 't veld
verricht, daar het zaaisel na dien dien dag toch mcci stroo dan korrel geeft. Althans
zoo beweerd een boer daar voor ons. En hij voegde erbij,^ de nog in eenige dorpen de
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kinderen van huis tot huis trekken, en. al zingende, peren, noten ap- Pels enz
verzamelen. Ja, vervolgde hij: Michaelis was eens bij ons een algemeenen feestdag
on,ler de boeren, waarvan echter thans met veei meer te bemerken is. Ook het "haan
slaal was eertijds op dien dag bij hen volop> in Zwang, Weik gebruik echter, om zijn
bcKenue wreedheid gelukkig geheel is afgeschaft. Vergeten we hier niet nog bij te
voegen, o men volgens een onzer kennissen, die netna. delijk den zomertijd in
Enseland doorbraci , aldaar nog de Michaëls-gans eet (Vergel. on*' St. Martinusganef. Een met ons bevriend P^rT ter in Denemarken (wiens familie te Roei"vao, ,
woont) deelde ons vroeger al eens mede. < men daar te lande vroolijke avondparnj
houdt, waarbij een aparte drank "Micn&e minne" genuttigd wordt. , " Dat St. Michiel
Lij het christelijke volk aun^ een groote populariteit geniet v kunnen we opmaken uit
het feit dat hij de schu^sp"iwer- Aan meer dan dertig ambachten en nai ken, terwijl
hij in 't. volksgeloof ook en tegen hemelvuur, de kerkhoven voor *" jn booze geesten
bewaart, en de sterve hun laatste uur bijstaat. . de Rijnïoen we met onze vacantiedagen _ Q in provincie vertoefden, moesten we M;chiels hooren, dat men er nog altijd
(lew'^u farlst, das als den overgang van zoniei eene plaats door allerlei gebruiken
viert. £>v^ zien naar noodigde men ons zelfs uit te het "St. Michela-ieuer." ' deur
tot deur De kinderen trokken daar w veraunelen, rond om allerhande brandstol (is ons)
onder 't geroep va* !*;*»£ Fur s .iet (is wat) zur steuer \wu Michels-'feuer'1
plaatsje, waar voor Bij Trier ™nudenT'nheid een. aparte deze jaarlijkscha g^f^X de
gcheele brand was opgeworpen, «w - dien men daar stapel terecht moet komem e noemde
"De Caivarienberg. het st. Zeer -vërmcldenswaaidig « een merk- Michielsleest, dat we
te Augso waardige, oude stad in tfeiei^ men d r ren vernamen. In t aar luw ardige
bijter eere van den heilige eene telkens, ai* zonderheid aangebracht. Daar a ?n de
klok van den ƒ f^^Ts wacht- of waakhooge toren M t vdle vur slaat, uit een toren
opgebouwd! het beschilderd der ramen van dven tjore*i paar bmien beeldje van den
Aa^t« gflartteit van 't volk Kijken, dat tot gw»oJ*,X"ordt er nooit moe (want het
talrijke'E^SJtß stroomen, en te van op dat oogenblik samen. dpn duivei gaan kijken;,
- een ander ebeetójj ,t klokwerk moet voorstellen, bv ei* t ebrengt. als 't ware een
speer-*ieT.et daar |>Per. De inwoners noemen het n lach-Michl." , -Iffl£ zeer mooie
legen- We zouden de}l]* over dezen kloeken den kunnen mededeelen ov*v ,
duivelbevechter, over de»"" te langdradig te tionale figuur, maar we vre . .
St.
Michaels^ijd gaan bij dschillende volken <x>**±t is toch overal hetmaar Het
resultaat, het slot dg ovoverwmzelfde: Michaël treedt steeds op de gedaante naar van
den Satan, die W*esta. door hem van een verschrikkenen ar vuurro0den bestreden en
vernietigd worm.
draak met zeven koppen, tien horens en een geweldigen staart.
Ook heeft de heilige Michaël altijd zijne vereering gevonden bij de Christenen in
Egypte, waar hij als drakendooder Horus verving.
Eveneens werd de voormalige tempel van Cleopatra in Alexandrië door bisschop
Alexander met een groot Michaël-beeld verrijkt, terwijl in de klem-Aziatische stad
Colos veel wonderen bp zijn naam staan geboekt.
Verder heet het, dat (Jonstantijn de Groote in Constantinopel een prachtige
Michaëlstempel bouwde St. Michaël wordt dan ook in de groot-christelijke wereld
genoemd de "geleider der zielen naar het paradijs", en over den gehee len aardbol
worden, afbeeldingen aangetroffen van hem in steen, hout, op munten, schilden.
Zéér merkwaardig en veelzeggend is ten slotte de historie, dat op den vingerring, die
in de 6e eeuw gevonden werd in 't graf van eene vrouw te Panapolis in Midden Egypte,
de afbeelding stond van den H: Michaël.
P.S. L. onderwijzer te W. Ik kan slecht gelooven, dat de bloem St.

Kathrijns-bloem zoo heet,
omdat zij bloeit einde November (St. Catharina). Vooreerst komt het mij voor, dat de plant dan
niet meer in bloei slaat, omdat ze al van af de maand September overal bloeit, en deze bloei
niet tot einde November aanhoudt. Moeten we hier niet denken aan de beteekenis van den naam
der heilige? Of aan eene zonne-mythe? Of aan den vorm van haar attribuut, het rad met de
talrijke spitse punten? We zullen daarop nog wel eens terugkomen.

16 oktober 1926 HET RESTANT DER SPREEKWOORDEN EN HET NAKOMEN. CCLXVIII.
EENER BELOFTE.
We hebben eenige spreekwoorden en gezegden Uit de lijst van de vorige bijdrage
gelicht, en dus niet onder 't oog van het publiek gebracht. En wel om reden geen van
alle specifiek Limburgsche zegswijzen zijn. Zijn er echter belangstellende lezers,
die toch daarvan een afleiding wenschen, dan zijn we gaarne bij aanvrage welke,
bereid om hun van dienst te zijn. Die spreekwoorden waren: 1- Met den helm gebore
zeen. 2- De plaat poetse. 3- Op ei wit veutje zeen mèt eem.es. * Eine bie ziene
kraag pakke. 5- Het peut je kriege. !>• Kop en kogel verleeze. I' In de kraóm komme.
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8. Onger daak kómme. . !» een onzer vorige bijdragen vroeg dhr. L. E. te Roermond om
een lijstje, of beter wenschte vraagbaak te zien, aan de hand waarvan een begmneline
in de aantrekkelijke wetenschap der folklore een en ander kon opsporen en ver«amelen
in door hem goed «ckende Ur^urgsche 't^ken, ten einde ons later met de resultaten
2llner navorsingen van dienst te kunnen zijn. ..Niets zal ons natuurlijk aangenamer
zijn dan *fo" interessante resultaten daaromtrent te ver?e«ien, weshalve wij dan hier
ook een beginhjstje zu"en samenstellen. , t", « TP(lptl _ De invloed van den
godsdienst op de zeaen, *? kruiken, dftanl def volks is g^*f'«n" »o8 groot. Het komt
ons voor f * wij om iT redenen onze vragen-studie over mDurB km? Volkskunde moeten
beginnen met die.der kuitm,. Behoudens een kleiner of grooter aantal behooren de
Limburgers tot den ™omsch-Katholieken godsdienst. AmerweZen vJ^zoeken wij nu de rol
die bet oerwezen V^t in or_e volkskunde; het geldt hier de en als le onderdeel
daarvan -8 "•De Godsdienst. " ._ T,_ h-J andere namen dan God geeft de.U» -.Ser aan
ons Opperwezen T _ i,fT- Oos Leevenheer, Al weten 2ftlAJonze L- H. teekent immers
naar he. volksw f alle daden der menschen in een groot boek w?! A 1 z e e n d e. (Men
vertegenwoordigt * _*» ook dikwijls God door middel van een groot oog te midden van
een driehoek, en ziet "eze voorstelling nog vaak in herbergen aan den 'ètw hangen, in
welke naïviteit eene groote E'chtelijkheid ligt opgesloten, waarvan een v.d- • in
f>evond zich eens in het Limburgsche dorp H., mJen koffiehuis een dronken soldaat. De
man uitat e zich heel gewichtig te maken door hei gen t ten van vloeken en andere
godslasterinder' Koen dit wangedrag wat te ver liep, stond een haar Koekers oP. nam
een stok, wees daarmee daar onvermeld schilderij, dat ook toevaiji" w,S, met de
woorden: "Zègk ms vlookn. . "• zijuste ouch waim hie nao dig kiekt i h»rf ir.e?
nvoudig, maar veelzeggend &*"*£? ]pniQntled^ geval tot uitwerking; dat de dron- tot
kalmte en zwijgen werd gebracht. "u e va n .h i e b a o v e", enz. enz. enz. <=•
Welke vertellingen zijn in Limburg in om'oop over de wandelingen, reizen en
onizwervm«en van God (Jezus) met St. Petrus? Ook mei M. Jan? (Zie Meronder één v b }
3. Zijn er in Limburg ook sagen bekend over heiligen? B.v. over St. Martinus e.a.?
Bestaan er plaatsen, waaraan hun naam verbonden is t 4. Welke kindergebedjes bestaan
er in onze provincie Limburg? 5. Kent de Limburger ook bijzondere volkspbeden? B.v.
om in een genisten vasten slaap te vallen? Om niet akelig te droomen? Om ziek*en of
ongelukken te voorkomen? Om een goecien oogst te verkrijgen? Om geluk en voorspoed in
ondernemingen te hebben, enz. enz.? 6- Hoe en waar stelt ons volk zich den hemei en.
de het voor? Zijn er ook plekken of plaatsen, >r naam aan hemel, het of duivel doen
den*en? Zoo ja wat vertelt de Limburger daarvan *oo al? T - Welke heiligenbeelden
worden door den aanbeden? Schrijf de bedevaartsplaatsen op, die U in ons gewest
bekend zijn. Wat is £vn doel? welke gebruiken ontwaar men daar! *ent gij krachtige
gebeden op die plaatsen? . ?: Waar is het in Limburg nog om heiligenbeelden naast of
in de huizen te plaatsen, o* ook al aan een boom? Waar staan in Limbt|re:
kapelletjes? Aan wie gewijd? Aan wie of lvien het meest? Bestaan daarvan nog
legenden! , ent gij in Limburg nog heiligen, die een geheele straat moeten
beschermen? 10- Gelooft de Limburger ook aan beschermengel 0I eng-el-bewaarders? 11.
Welke namen kent het Limburgsche Room»che volk voor den priester? Bestaan er ook
fPotnamen en humoristische vertellingen over hem? Kent gij spreuken en spreekwoorden,
die hief de bedienaars der Kerk in betrekking staan 't Welke namen bezigt de
Limburger voor meer findere religieuze personen? 12. Hebt gij in Limburg ook al eens
vertellingen over bloedende hostiën in ons gewest of elders gehoord? Vertelt het
Limburgsche volk ook hog van wonderbare beelden, b.v. die hunne plaats verlieten,
maar weer terug kwamen, die tot kinderen en veldarbeiders gesproken hebben, die aan
of in boomen gevonden werden, die ge- Schonden of vernield werden en waarvan een of
andere straf het gevolg was, die in 't water ge- Worpen werden, doch niet verdwenen?
# # * Eén voorbeeld voor No. 2, in Limburg (Midden) vaak gehoord: Eens liep Onze
Lieve Heer met Sint i-etrus te wandelen. Na lang gemarcheerd te hebben, kregen beiden
honger. Vóór hen een groote boerderij ziende, traden zij er binnen en vroegen om eten
en nachtrust. Maar de boer hen niet kennend, had geen medelijden, en zond beide heen,
zooals dat wel meer met vagebonden gebeurt. Verder op woonde een heel oud moedertje.
Zij gingen er heen en klopten aan. — Binnen! klonk het. — Zouden we hier wat kunnen
eten? vroea- n L. H. Wij sterven bijna van honger. — Ik ben maai een arme duivel,"
doch ïu- ,"i eens zien. IK zai Zij zocht. En in haar provisie-kast vond zij een droge
korst brood. Zij gaf ze hun; dat is alles _ej ze# _u.d, Da-" n' H' 6n & P\ aten 6rVan
naar hartelust. waarna vroeg Christus: — Zouden wij hier niet kunnen overnachten? -"
Ik heb maar één armoedig bed. Maar dat stni, Tts' U kunt het hebben. ik zal wel op
een "•-oei slapen. En allen gingen ter ruste. Plaatlletr,bxd had er een kleine
woordenwisseling zij krm beviel het oude moedertje niet, want — W-n6en ooS dicht
doen' en rieP daarom: Maat L?1] Wel eens zwijB'en' levenmakers? een bez/13 hlelden
niet op. En hét besje greep en begon daarmede te slaan. — Petrus, die vooraan sliep,
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liep al d« slagen op. Toen het oudje weg was, zeide St. P.: — Salder djennekes I Ik
lig voor, en krijg daarom alle opsioppers. Laat mij maar achter liggen 1 — Goed l
antwoordde O. L. H. En een tweede woordentwist ontstond daarna. En het oudje kwam nog
meer verbitterd terug. — Ik heb den eerste al eens een ferme oplawabbe gegeven. Nu is
de andere aan de beurt. En zij sloeg erxandermaal ferm op los. Maar het was nog
altijd &t. P. die van de lat kreeg. En hij hield nu zijn mond gedurende de rest van
den nacht. • Den volgenden ochtend bedankten beide reizigers het goede oude vrouwtje,
terwijl O. L. H. zeide i; — Gij hebt toch een goed hart en gij verdient een
belooning; de arbeid, waarmede gij dezen morgen zult beginnen, zal den heelen dag
blijven voortduren. Daarna vertrokken zij. 's Morgens moest het besje naar de stad om
er wat te betalen. Zij nam haar bakje waarin zij haar geld altijd spaarde, en begon
haar centjes te tellen, om te zien of zij ook genoeg had. Maar wat was dat? Het
tellen hield niet op. Het vrouwtje telde den heelen dag door. Stelt U dus voor, welke
groote som zij ten langen leste voor zich had. Zij wilde nu weten, hoe groot haar
rijkdom was. En zij ging tot haren buurman en vroeg daar het vat. (Vat was bij de
boeren eene maat, waarmede de granen gemeten werden). Zij mat daarin geheel haar
geld, waarna zij de maat terug bracht. b Dat scheen den boer toch wel wat vreemd.
brulkcn?aa;rom ZoU toch mij'n vat moeten &egeSeven stu'k'gêiT Vond toeValli* nog een * — Wat? Geld? En bij liep naar het
moedertje om te vragen Wat Zl^e_^n vat had gedaam 8 — Jk beb mijn geld gemeten!"
vntn,i!1J -J!f,telde van twee vreemdelingen en van dé ontvangen belooning. n
w_SnIlrt_U?Chtlg datuwas zooi De vreemdelingen ILd wplo- =Tee die hij zoo onbeleefd
over _1f ___Td' E?^ had de boer berouw Zlr?,lL aaf' ,want hi was een vrek. Eemgen
tijd daarna kwamen O.L.H en St P wederom daar voorbij. En weer kwamen zij bij den
boer om eten en slapen vragen. De rier Sefeefd OnT*? h^ 6n daarom ontving hfhen ïlles
on waaJ^e 8 VaSf™den aten en dronken *oL WJfaar?a men hun het beste vertrek der
r]ZhedL^PkaTr aanwees. Den volgenden dag bedankten zij den boer, en O.L.H, zeide: —
Grj hebt een goed hart en verdient een db r"£f dat «fl dezen morgen6^ aanpakt, zal
den heelen dag blijven _u
Daarna vertrokken zij Des anderendaags gebeurde het dat de boer het eerst aandrang
gevoelde tot een zekere boodschap En vlUg u hy _ »de "zekere plaats . Maar wat nu?
Het hield niet op en dat werk ging zoo den geheelen dag door Zljne Stmf- En hij had
ze verdiend ook.
23 oktober 1926 GEZELLIGHEID DER SAMENWERKING. CCLXX.
EN DAAR MOET 'T OOK HEEN.
een maand publiceerden wij een reeks zegswijzen en volksuitdrukkingen, ons door een
abonné verstrekt. Velen hebben sedert dien tijd ?au onzen oproep voldaan, en hun
meening over "Jet ontstaan dier spreekwoorden te kennen gegeen. Waarvoor wij hie
ropenlijk onzen dank uitbrengen. En er zijn loffelijke verklaringen bij. Onoer de
velen, die daaraan hebben meegedaan, en £u» een bewijs hebben geleverd, dat het
Limburgsche volksleven van voorheen en thans, en het heem-gevoel, de heem-liefde
onzer voorouders een punt van warme belangstelling voor hen gemaakt, behoort in de.
eerste plaats Mevrouw f'.Weens-Brouwers te Meerssen. Deze dame heeft "* den tijd en
de moeite getroost de meer dan u nummers aan eene degelijke beschouwing te
'nderwerpen. En met hare poging is zij inderaad in vele opzichten kort bij de
waarheid gerjy*en-.Z*J past wel ter dege in ons kader. Ook p^ele jonge dames zonden
heel aardige verkla"ftgen in. Eenige H.H. onderwijzers hebben de lijst zorgvuldig
gezuiverd van de uitdrukkingen, die ook vroeger en nóg overal in Nederland werden en
worden gebruikt. Althans in meerdere provincies, enkelen onder hen, en dit geldt ook
voor een aantal andere belangstellenden uit verschillende andere, bij hunne
afleidingen bemerkten, dat zij ?neer dan ééne uitdrukking nog nooit in Limburg
goorden, is wederom een bewijs te meer voor onze i',?i alde bewering, dat het oude en
ouderwetsche, het naïeve Limburgsche heem-leven van lieverlede dreigt te loor te
gaan. En daartegen willen we juist geregeld blijven waken. Bij al die inzendingen
vinden we ook dikwijls het verzoek, om de etymologische waarde ervan *e toetsen aan
de werkelijke afleidingen, en ze daarom te onderwerpen aan eene vergelijking met onze
eigen meening. Maar, geachte dames en heeren abonné's, uwe opdracht of uw verzoek *inkt het wat over-schattend; wij hebben evenmin in dezen het monopolie der uitspraak,
want ook wij zijn in dezen geen evangelisten, en niemand onzer kan dat zijn. De loop
der eeuwen neet, hier gewerkt even als hij, die zijn huis in langere of kortere jaren
geregeld onder restaurar! nam. Heden iets afbreken of veranderen, morö<wlets anders
of nieuws aanbrengen. W zullen dus, om hen allen tevreden te stelen wï de
vergelijkingen een aanvang nemen, en tïeJ e erbiJ voegen, waarom wij vaak
hieroinom'lV' a' wat betreft afleiding) van een andere vom llng zi-n- En dan houden
wij ons nog altijd En' 7 en aanmerkingen gaarne aanbevolen. lïtot linv^llen die
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nummers van CCLXVII uit de onder v, n' welke door allen, zonder onderscheid, o
r"anden zijn genomen, met eit-'Ü.L^'eSatio maken. — Allen zijn 't hier 't Fr nÏÏ r
ewis. dat "allegatie" afstamt van woordmh . ' ^•egation'-' en ook in onze Nederl
woorm el?en niet "allegatie" (als vreemd Sren^ aangehaald. De beteekenls daarvan: eT,
co 8 S* oPwerping, aanvoeren van feiten en excuses enz. leidt dus van zelf tot de
.afleiding, tV oo tot de verklaring, die men er thans in J;imburK aan geeft; nl. veel
praats, veel drukte, , e beweging over een of ander onderwerp aan <ien dag leggen. De
Limburger gebruikt in deze nereekems ook wel eens: "veul gedoons." Van..Pal-J heeftde zegswijze echter niet als Nederlandsche volksuitdrukking. Eén kennis van'otts**4jeweert, dat de uitdrukking in Noord-Nederland niet voorkomt. *) 4. Achter de
bangk ligke. — De meeste inzenders denken hierbij aan een persoon, die of in huis
niet veel in te brengen heeft, óf van dronken personen, die door overmaat van drank
achter hunne zitplaats zijn terecht gekomen, en daardoor gewoon in vergetelheid
geraakten, zoowel letterlijk als figuurlijk. Onze meening is daarentegen de volgende:
In de oude gerechtsplaatsen zaten de schepenen op eene bank, en deze H. H. waren
gewoon, die stukken, welke zij gaarne spoedig afgehandeld zagen, naast zich op de
bank te leggen. Andere gescheiden of papieren.dus die ze liever zagen uitgesteld,
werden dan begrijpelijkerwijze terug of op zij geschoven, zoodat zij wel eens achter
de bank terecht kwamen. We moeten voor deze verklaring zooveel voelen, omdat we ook
Nederl. uitdrukkingen van die soort hebben, zooals: "Achter de bank geraken" (is
vergeten worden), en "iemand achter de bank schuiven" (is opzettelijk vergeten of
ver- Waarloozen) (De uitdrukking is dus o.i. niet spe- Limb.)
7. Ei kort gebed, eln
lang braodworst. — Mevr. Sweens zegt, dat dit gezegde in Zuid-Limburg niet
gebruikelijk is. Dhrn. M. P., G. IL; meenen, dat het terugslaat op der menschen eetzucht (om hier niet het prozaïsche "vraatzucht te gebruiken.) En dat er zijn, die,
als 't ware uitgehongerd, de heérrüke braadworst ziende, zich niet eens den Htijd
gunnen, een fatsoenlijk gebed vóór 't eten uit te spreken. ,  " Mej. S. M.
veronderstelt, dat er lauwe katholieken zijn, diebijwijze van sport met 't bidden
vóór een maaltijd volstaan met ternauwernood een kruisje te maken, om daarna de
voorkeur te geven aan lang tafelen en bekeren. In dezen zin kwamen meerdere
verklaringen binnen. En ze Öjn o.i. niet zonder verdienste. Want naar onze opvatting
wijst ook het Nederl. gezegde: "ven kort gebed en een lange maaltijd," dat volgensl
de oude woordenboeken dagteekent uit de 17de eeuw, oP den grooten eet- en drinklust
onzer voorouders, Immers; hij elke plechtigheid, bij elk feest behoorde liefst een
lange maaltijd, en dat men toentertijd uren lang aan een feest- of kermistafel bleef
zijten, is van algemeene bekendheid. Daarvan hebben we ook in onze Limburgsche steden
nog voorbeelden te over gehad. En op zulke overdreven lang durende eetpartijen doelt
ook 't gezegde. Want nu nog constateeren we, dat het geceu voor 't eten op vele
plaatsen hoe langer hoe Kor ter wordt, maar de braadworst daarentegen steeds langer,
want zoogenaamd "lang tafelen schijnt voor velen nog inderdaad 'n hoog genot. Doch
dit spreekwoord schijnt dus ook al evenmin in Limburg alléén in gebruik te zijn.
Misschien wel 't menu der "lange braadworst omdat deze voor den Limburger vooral een
neerhjk gerecht uitmaakt. 9- Door de bank, of door de bot. — We gaan ten volle
aceoord met de bewering der diverse antwoorden, dat "door de bank" ook een
Nederlandsche uitdrukking is. "Door de bot" vinden we echter ook bij van Dale niet.
Dit gezegde wordt ;?el in Limburg gehoord. In Roermond en omgeving klinkt het "bot"
met een korte "oe" als ..ooet". Over dit "door de bot" spreekt echter niemand der
inzenders. Maar wijl beide gezegden geezigd worden in de beteekenis van: door
elkan"". gemiddeld, moeten we o.i. gelooven, dat dit ' oot , nis zijnde het Fransche
"botte", in den 'in var, bos, bundel, wordt gebezigd, dus rijs- bos "f bundelhout,
goed en kwaad door elkander, het "e zoowel als het andere (bij verkoopingen.) ker?" ?
eJ veur de borr» «"• ngen. —. Ook wij denlanru"u .deze uitdrukking, hoewel geen
Nedergen" ' in verband staat met "iets te berde brenmaa C eenders zijn dezelfde
meening toegedaan Sw de eln 't bij hun etymologie ook. Mevrouw omdat v 1 hier
voornamelijk aan 't schoolbord, vele leeringen en oefeningen, vóór de uitwerking
eerst daarop verschijnen. Dub "wat op of voor 't bord (borre) brengen." Ook die
zienswijze heeft zin. Een bord (eet-bord) was oorspronkelijk een houten plankje,
waarop het vleesch gesneden werd. Maar ook de tafel der oude Germanen was niets
anders dan een breede plank (berd of bord) die men vóór het eten op een paar schragen
plaatste, en daarna weer wegnam. Wij kunnen daarom ook niet anders concludeeren, dat
"te berde brengen," "te borde brengen" en "veur de borre (borde) bringen" allemaal
zusjes en broertjes van elkander zijn. 15. Eine flitsdank verdeene. — Deze
uitdrukking zal we speciaal in Limburg gebezigd worden De afleiding ervan loopt bij
de diverse inzenders zeer ver uiteen. De een (o.m. W. rf?; Th! B.; G. M.; C. D.)
houdt het voor 't zelfde "fits" wat men heeft in "flitsboor" en flitskepraol," hoewel
o.i. dit "flits" in beide woorden niet hetzelfde is. In 't eerste woord, dunkt ons,
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moet "flits" afkomstig zijn van flêch is pijl. (Wellicht een boor (boer) die voorheen
met boog en pijl zijn jachtveld op trok om te stroopen). "Flits" in flitskepraol
(flitskorporaal) zal wel beteeken en, een korporaal van geen groote beteekenis. En
dan zou "flits" wel kunnen afstammen (door invoeging van 1 dus fits) van vice met de
beteekenis van kwa si. Een dank dus, die niet veel waarde heeft. Epi bedankje voor
den vorm zoogenaamd. Een andere of betere uitlegging ware ons zeer aangenaam.
18. Det is eine grauwe. — Verschillende inzenders denken hier aan de Duitsche
zegswijze "er ist voor allen Katzchen grau," en veronderstellen, dat de uitdrukking
van onze oostelijke naburen naar hier is overgewaaid. Ook omdat deze spreekwijze daar
een mindergunstige beteekenis heeft, nl.: hij is iemand, die van alle markten thuis
is. Wee randeren (als: G. T.; P. P.; L. W.) houden de kleur grauw of grijs, voor eene
tint, die op zich zelf al het oog niet aangenaam aandoet. Dat "grauw" de beteekenis
heeft van janhagel, gepeupel, plebs of geringe volksklasse, ontstond daardoor, dat
men voorheen de kleur ook toepaste op personen, die kleederen droegen van grauwe
(grijze) stof. Én trouwens in de middeleeuwen onderscheidde men door deze kleur der
stoffen den geringen man van den meer gegoeden stand, zoodat men eindelijk het aldus
gekleede volk als van zelf grauw ging noemen. Vlodrop. GERH. KR. P.S. In de vorige
bijdrage hebben we ongemerkt bijwijze van a slip of-the pen een theologische fout
begaan door van aanbidden te spreken waar zulks vereeren moest zijn. Maar we
vertrouwen, dat de verstandige lezers, heter de lezers die ons kennen, die fout ook
als zoodanig hebben opgevat.
•) Aan de kanten van Venlo hoort men ook nog de uitdrukking: "Vuël babbeleguutjes maken." Red.
Limb. Koerier.
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6 november 1926
Samenwerking. - Overeenstemming Vergelijking. CCLXXI.
.^o- 16. Hè schwetst zich aan-ne-galg. Deze zegswijze is in de vorige bijdrage
overgeslagen per *ovis. De Nederlandsche woordenboeken hebben ok een spreekwoord:
"iemand aan de galg pra j*n-" En beide zullen wel dezelfde afleiding heben. Want het
gaat toch om 't hangen. Dit was 'miers eertijds een algemeen verbreide lijfstraf, 'e
reeds bij de oude Germanen bestond; en dezen S(faaiden er geen doekjes om.
Karakterlooze men -nen spaarden zij al evenmin, want ook lafaards a verraaders werden
door hen aan boomen op «nangen. Nagekomen volken hebben die lijfstraf 8 jaren lang
daarna uitgevoerd, en een verlate moest maar niet te veel kletsen, klappen, {•
Cawetsc of lulle", daar hij anders nog wel eens Rfrh >>-algeberg" (in West-Limburg
"gaoberg ' jg?6eten) kon terecht komen, zoodat hij zich in s» geval zelf "aan-negalg" had geklapt. Immers |K de beteekenis van de bekende Nederl. uitdruk JJ- "iemand
aan de galg praten" is; door beda} a . jSing oi door getuigenis 't zoover brengen «
iemand tot de galg veroordeeld werd. En of Aoon nu heden ten dage hier wel niemand
meer Vei oPgeknoopt, kan hij toch onvoorzichtig zóóv el litflappen, dat hij er zeer
onaangename geopn door beleeft, ]'a.

dezen zin luidden ook alle ingezonden vertegen.
*-ento\19' Hè zit ,n de 'abberinte. (ook al "labbe_en H <->ver deze uitdrukking
loopen de meenin;« der inzenders nog al uiteen. Mevr. Sw. noemt door?,Ucie
Griekenland, waar zich een uitgestrekt Pla t bevond dat voorheen diende tot
schuil<iaa • Van e* monster de Minauthaurus. Wie Vgfilll verzeild geraakte, kwam er
nooit meer lede uit- Hieruit leidt zij eene der beteekenissen Sch zegswijze af, nl.
die, welke den overmatige.. j. van dezen of gene typeert. De H. H., toen ;kP* G>' F'
C" wiJzen oP het "labyrinth", dat "-Tont ns no£ in steden in musea vindt, met zijn g
ot aantal, door spiegels veroorzaakte, dwaalgids^en>.waaruit s^ velen, zonder
aanwijzing van den jieri' aUicht niet meer terecht komen.En zij knoo "eed, raan vast
eeneandere beteekenis van 't ge vAj.e' Dl- zich niet meer uit moeilijkheden of veraia
a Vangen weten te redden. W^eer anderen, zoote h ll> G- W-» en IL p- geven in
overweging der ken aan een d r beroemdste "labyrinten" boü,o^den, nl. het door
Daedalua op Creta gef-üui!i- e dooïbof, en vergelijken daarmede de flook e
beteekenis: duistere of verwarde zaak, of -Qtlrtal drukkende levensomstandigheden.
Maar er op deze etymologische opvattingen iets af te H^Sen, zouden wij er op willen
wijzen ook eens Seh» l£en aan 't woord "laborantia" of de latijn- Uig borden: labor,
laboris enz. met de beteeke- i: moeite, arbeid, die iemand zwaar valt,, v"> hst,
ongeval en gevaar. tj3 20. Doe toös eine loeszak. Bij dit algemeen in k-^ltg in zwang
zijnde volksgezegde denken kerh a^e inzenders aan 't minder poëtische woed beestje
"de luis," noemen hem die rijkelijk van D- e trouwe aanhangers voorzien is,
letterlijk "ei- Jlanwef:-Zak" en laten liem ten slotte door de aan' 'eloM*?"Jkheid en
't woekeren van 't getrouwe ge*ourij. P fISuurlijk zoo arm worden als Job. Wij V.IW
onzeil welmeenenden etymologen echter deinen1 anraden hier meer te denken aan 't
midonr_,-.V lociS'\met de beteekenis van geveinsd, on ReliTvi;. ValSch en het woordje
"zak" hier te vereen met 't zelfde in "dikzak," "papzak" enz. Wk a v. Wil zeB'Sen:
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zoodat dit "zak" ook al"^en £ eekenis kreeg van een persoon, dus VerJpf-r1 '• Kn we
behoeven hiermede slechts te in ulkGn de kwa-iteiten die de Limburger vindt
2iél_aetIS/Cilen' aie nij noemt: gr&ofzak (grofzak); h zi?lzak)i rotzak enz. Aldus
wordt "loes- H.eer -Zeifde als valsche, onoprechte mensch. Te Veie '- ais wij weten,
dat met dit scheldwoord in a*ircl lu^* s*reken wordt aangeduid een valschk r^' """ In
dit geval doen wij dan ook niets te ]\To an de menschlievende "luis." P _ LickoP
geve. Deze uitdrukking is meer licht oitih en goecl in overweging genomen. Welis. \ij. "at ze in Limburg niet algemeen in zwang of u;l Vermeenen, dat in Z.-Limburg
"liekoup" ltooPer een zeker bedrag beteekent, dat een op >t Moet betalen aan iemand,
die door hem h-den aatste moment bij eene verkooping afge"i'ank dt- Dat bedrag werd
dan meestal in omB'ezet, beter, het was voldoende een be- We v actatie te belalen.
aal_:pi_onden er in Van Dale nle*s over. doen de ?e BetPt Kilioen heeft een "lyckkoop" met 'ijk h lis van rouwkoop. Waren dit aanvan- .?aalde geldütukken of
penningen, later No oq borrels of pinten bier. (*-._ r" "r: Hè mot lang pin haaie. De
beteekenis l'^elfd lsking is bij alle inzenders nagenoeg naa en zij is ock biJ de
waarheid. Allen ienïUe>l d een lettelli..k sta- of standpunt, waaruit a-tot an tot de
vrij gemakkelijk/» gevolgtrekking Wj j. an lang vasthouden, lang blijven staan enz.
or hi n auen noS even verder op weg helpen, _-ake_g mede te deelen» d^c in oude
tijden de onder de krijgslieden zoowel als onder de ?ok i-i<.toorzien waren van een
lang n, dunnen Tn öiPt een PuntiS wapen er boven aan. Dus een a(i, rn een Piek eroPWie derhalve de wacht )ast'hoi,lïst ook de Piek. de Pin een langen tijd i er'_rpi--?
n' hiï moest ..Pin houden," wat onge,ereti" }, staat met het nog gebiuikelijke
"schil, t*"
n dat deze "pieken" ook "pinnen" weri aih rinoemd bliJkt nog uit den
spot- of scheld- I toet voormaü&e burgerwacht der stad Aken, Jen tof "P*nnen" waren
gewapend, en geleid hebn^neirt - spotnaam "Euker pinu" (is Akener 1 toai.' iemand,
die dus ergens niet weg kan ?*'d ruptVau iemand, die door zekere omstandig,ut-n z:
llet buis of een andere plaats mag vertoa.ip  S' men begrijpelijkerwijze "hè mot pin
ioUcü(te steij erS oP ziBne ponteneur." De een , het S aueiding is uoK van allen
juist, ponteneur .tona f.aQsche "point d'honneur." Hij ie dus ietotklpi 6 veelee.gevoel heeft en een hekel heeft > V 3(i uren' minachten, enz. ,uUeu
Hè is eine
suböedéjus. Bij deze zegswijzo **> onrip afleiding aan eene vergelijking moe/toe-sj.
1,lWerPen. Het schijnt eene veroreide verkr' Paar i*8 te zi-ijl' dat men by dit
eeze&de aan >eto -Mip, APostelen of aan hun vader moet den- V *ietleus rtUeen aile
inzenders brengen een naam j'toridg liaar voren, naar ook kennissen en "sri i- 'onzer
omgeving, die belangstelling too-2611 a*'beid, nemen dezen naam als uitü' ai*r n Voor
de etvijiologische verklaring. Vi on dep^ Zegt Wetzer "in zijn bekend Kirchl Leher
er ,•/ lJag- 463, dat Vader Zebedeus een d' •loha-, t Galüea was, er. zijne zoons
Jacobus gr Wordt S Al)ljs;elcn van Christus. Van den Va \v i'looner niets bijzonders
verhaald, dan dat hij b» SesteiH in dier:st bad, en du. blijkbaar een daders i man
moet geweest zijn. Van de beide i^u. 'leet liet in de Kerkelijke geschiedenis, 'kt rf
n zoodanig op dt hoogte had gebracht, -ij "re wilskracht, die i.. beide broeders
zat ,orci-' spoedig tot de voornaamste Apostelen / on in moeielijke beraadslagingen
aantlont I 1 DV de enkelen, die Jezus dan uitkoos, ke^j. d(is allemaal in 't geheel
niet met de ?' die het volk aan dit gezegde wil gef et daarmede eenen onnoozele,
eenen 01 zoo iets wil uitbeelden. Min hoort in_mers nog vaak zeggen: "des ouch eine
subedeus Dè konste alles wies make.' Wee_ andere streken in onze provincie beduiden
er ook wel eens een waanwijzen of halven idioot mee. En hoe strookt dal alles nu met
de buitengewone gaven en eigenschappen der broeders Zebedeus? Of zijn er andere
bronnen, die Vader Zebedeus voor een or ozel man nemen? Daarom zijn we aan 't zoeken
gegaan. In de Vlaam-ch Idioticons van Schuerman. en van Guido Gezelle wordt gewag
gemaakt van "Jube domme Spelen" (is den gehoorzame) den flauwen indl-' er spelen nm
iemand vooral aan genaamde zijn. Doen alsof men van niets afweet, om sympathie te
verwekken). Nog bestaat in Vlaanderen de uitdrukking: "'t Is ne siebedominee" voor 't
is een onnoozel schaap van een kerel. De Limburger spreekt de i nog wel eens van
"einen halve flap", "einen halve gare." Laten we nu hier eene vertaling geven van
eene passage uit A. Hatzfeld er Ars. Darmesteter's Dictionnaire général de la Langue
francaise, zooals A. de Cocq die ook tot bewijsmateriaal aanvoert: Wanneer in het
koor, onder 't bidden van de kerkelijke getijden, de lector of lezer zijne les gaat
lezen is hij verplicht eerst en vooral, aan het hoofd der dienstdoende geestelijken,
verlof en zending te gaan vragen. In gebogen houding gaat hij vóór een overste staan
en bidt: Jube domme dicere, bene dicere=Gebied Heer, dat ik wel spreke. Daarop
ontvangt hij van den heer Overste zending om de lezing te doen. Het volk, dat
eertijds zulke ceremoniën vaak bijwoonde, noemde die voo.afgaande handeling van den
lector: "te jube komen", ook al "Jube Domme doen," en Jube dominee zeggen," en tot
lieden zijn yi Vlaanderen deze uitdrukkingen, hoewel soms verminkt, in den volksmond
bewaard gebleven. In sommige kerken bestond vroeger, tusschen en bank, eene min of
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meer verheven gaanderij, waarop de lector dan, vóór zijne lezing, plaats ging ne. •
lang nu begon het Fransche volk het eerste woord van 't gebed Jube Domme op die
galerij zelf toe te passen, vandaar nog heden het Fr. jubé is oksaal, hoogzaal. Ook
de Franschen hebben: "venir a jubé,. " en "faire venir quelqu'un a. jubé" met
denzelfden oorsprong als onze Vlaamsche. Zou de Limburger dus, waar de Vlaming
spreekt vari ne siebedominee", niet tot de vervorming tot siebe- of subedeus of
subedejus kunnen zijn overgegaan?
20 november 1926 Een der meest beroemde kerkelijke figuren. CCLXXIII.
Maar helaas een der minst populaire.
Het is volkomen waar, dat de maand November het grootste aantal populaire kalender,
beter volksheiligen telt, ook voor don Limburger weshalve een schrijver in De Nieuwe
Koerier deze maand betitelt met "Folkloristische Novembermaand" Het is al vooral
typeere;. de 1e dag der maand fle dag is van Alle Heiligen. Laten we daarna volgen
den H. Hubertus (3 November), den H. Leonardus (6 Nov.) den H. Willibrordus (7 Nov.)
den H. Martinus (11 Nov.) de H. Elisabeth (19 Nov.) de H Cecilia (22 Nov.) de H
Catharina (25 Nov.) den H. 'Andreas (30 Nov.) allen ke- m, die eene groote rol spelen
in het Li. -,_ Volksleven, dan zal de lezer begrijpen, dat met onze bovenstaande
bewering niet te veel gezegd ls Aan de hand aden over deze heiligen nu, alsmede
betrekkelijk bun levenswandel hier op aarde, heeft vooral de Limburgsche volksaard
allerhande gebruiken, te .zegden en spreekwoorden in 't leven geroepen, nagevolgd of
aa Igehouden om welke reden men dan gewoon is zulke kerkelijke, I .ren de eigenschap
toe te kt n populair te zijn. Daarom valt 't ons' te meer op, dat juist een 'der
.volle en roemzuchtige heiligen uit deze rij, nl. de h isabeth door onze volkskundige
schrijvers zoo weinig op den voorgrond ls , zelfs door enkelen hunner niet eens
genoemd wordt. We waren op 1!) November, voor vele jaren geleden, in de 1 che plaats
'Haren. Daar vonden wij eene Sint Elisabet__ bron, die teikenjare in de .. - en bij
'-. bron de moeders ver haarworm of het ekze Men ging daartoe driemaal, al biddend om
de kerk en om • ater, en de bedevaart-gangers waren er op dien dag vrij talrijk. Ook
noemde men daar het zonne-kruid, dat der heilige is toegewijd, de Sint Elisabethbloem. Immers zoo zeide ons *er: ' les avonds hare kroon, evenals de heilige haar
ziel sloot voor alles Jvat mei eene straal van genade 'of een hemelsch i licht Doch
er is meer. Vooral teekenend mag het ook heeten, dat zooveel dichters g _n vreemden
bodem, zelfs «en-, " .of «n hun lied 1 Onder de e. fehi rock en Laurijlard, *ot de
tweeden niemand minder dan de groote J-i irtburg, t it in Suksen-Weimar, even jT;;
ijcp pl.m. 400 "*• .a.: "indien er den h ne reine en *<tele is, die U le
aantrekkelijker wordt, "oe
aanziet, dan i 3 't voorzeker die an
dochter van den
Don koni- vindt 2,nen «1 e rij, □ een be; :, de heri___let helaas zoo korte le-{ yen
der beminnelijke vrouwen. Als iverd Elisabeth in een zilveren Wieg acht als verlooide
Van [en, om er aan het hof t land le - t om vaar met: echteln *22. aren had zij Yonij haar een kroon van teenten, die zij, ais ze kerk bin- Oantr hoofd . I zij du_:
g^ooi
VOür nar_- God, <*i.e >-'
doornen had gedragen. /A- i: _or har-en gemaal,
en yol^;: - Haar -. nhart «end e rtl -e of grootheid. Geen "rootl levens 't ideelen."
Hoe ne zoo spoedig en ook ï' -) rden van maai die tot zinspreuk voerde: "Vroom, Kuis
Rechtvaar-ede -ede moest zij nog "en smaad ver. huur zwager, den despoot Hendrik v.
'.. U] -' -it 't' land verjoeg. Zou troK -orumer en ellende r. ü'i- -ach Maar -' eren
de _y tnde-tjk wist - ferl) dal 2ij weer in 't reeb lezit kwam van den «Wart! -en zij
zich met haar kroost be&af "o3 ijj echter een volkomen leven Van '" Le werkeh £an '
voor ï. bouv, ie zeif _e ;;,ge iepv. en o- bare wijz--; op voor a Op den stierf zij
op 24; iecf- ;]-'«d iV - een door haar gesticht zieken- V_,'-R,.ITI .
In Iddo heeft
Pa rius haar reeds als heilige &eca' gebeente *6gen\ • kinderen en veel £ar;'
ceizer , 'e,;! zijn drinkbe*er oP '•-' ' ' oor een talrijke mensch.n-echare -:,].
enden is voor haar door de Ker!:!'; .;. Zij 've nl- ,'- re burcht, dragende mand? ,ko
evensmfd<Jele; de op hare wandel r ar- Inen: te voorzien. Deze uiting van
liefdadigheid scheen échter niet i maak te vallei hovelingen, die deze rlagi r kennis
van den vorst b hroek ber hierover en deze dich er doet het haar vertan met de
woorden, dat het: "niet past, dat vorstelijk bloed zoo minzaam verkeert met het
bedclgebroed" Wij zijn cehier zoo vrij hier op te merken, dat dit e< waling was des
predikanten was zelfs ingenomen met. haar schoont- daden, en van i den ontzettenden
hongersnood in Duitschiand ten jare 1225 niet minder dan 64.000 gouden guldens onder
de armen verdeelde. In stede van te 'morren, zooais Hazebro.k zegt, hei antwoord van
haren geutaal, aan de klagende hov- "Al u Grunde richten". Hij ij alleen maar' voor
te vermoe: n. Di- kon echter piet baten. • Dat liefdewerk wenschte zij alleen te
blijve oefenen. Op i itmoette Lode anderinai haren ai de zware waarop hij haar
vraag;, wat zij thans weer in den korf i oen j i woord te uiten, opent zij schuchter
haar mandje, waarin de koning met verbazing niets anders ziet dan de heerlijkste
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witte-eir roode rozen, waaruil een geurig aroma opsteeg. De gemaal spreekt geen woord
en beiden gaan zwijgend verder. De vorst had er zich van overtuigd, dat zij nu ook
eens een lichten lasi meevoerde. Elisabeth zelf was echter buiten haar zelve van
verbazing over een zoo groot wonder, waarvoor zij den Almachtige aanstonds met een
vurig gebed dankte. Na -dat haar gemaal, die op jacht ging, een anderen weg was
ingeslagen, wierp zij een blik op den inhoud van den korf, doch zie, wederom zijn de
geurende rozen in brooden veranderd. En 'thans nog ijveriger dan voorheen zet zij
haar grootscn liefdewerk voort tot den laatsten dag van haar leven. Maar nu zijn er
ongeloovlge historici geweest, die,met opzet deze schoone legende wilden vervalsenen,
door te verhalen, dat wegens het leugenachtige van Elisabeth _ antwoord op de vraag
van haren gemaal, deze legende niet aanbevelings waardig is voor de jeugd. De heilige
is in hun oog geen heilige meer van het oogenblik, dat zij tegenover haar man
onwaarheid spreekt, zoodat hare goede werken hare leugen niet goed maken. Maar ook
deze opvatting is geheel onjuist want de oudste historici vermelden niets over een
antwoord van Elisabeth, dat zou geklonken hebben-, "in dien korf heb Ik rozen". Zij
heeft slechts den korf zwijgend voor haar gemaal geopend. Mgr. Paul Gérin noemt- de
oudste gegevens: "Surpris de la rencontrer la, marehant avec peine. en cause de son
fardeau, mécontent de Ia voir sexposer a tant do. fatigues, 11 lui dit: "Que portezvous 1e si lourd? En même temps, il ouvrit malgré elle )e manteau qu'elle serrait
tout ei loritre sa poitrine: il n'y trouva que des ancbes et rouges, les plus belles
qu'il eut vues de sa vie. ' Dus geen sprake var» een leugenachtig antwoord. Deze
legende draagt den naam van: "De Rozen van St. Elisabeth". Na den dood van haar man
nam Elisabeth het kleed aan in de orde der penitenten van den H. Franciscus. Ook de
predikant en dichter Laurillard se' of de officieële kerkelijke geschiedenis niet ia
kennen, of hij blijft opzettelijk eenzijdig. Immers hij sluit zijne poësie met de
woorden: En wat de oude kerklegende Van uw rozenwonder zegg', Ons geweten blijft
getuigen Met den Heer in overleg. Wie wil l ouwen op Gods wonder, Moet niet wijken
van Gods weg. Wij hebben Immers reeds boven het ongerijmde van dit rijm aangetoond.
Eigenaardig toch dat aan zoovele groote Roomsche werken! Waarom in de biografiên door
protestantsche schrijvers nooit iets over de vele relikwiën von ("le H. Th in zoovele
kerken? Waarom nooit de groote uitbreiding door Elisabeth gegeven aan de orde der
heiligen Francischerinnen" . Zij was _vs wel een dor schil; sieraden der Kath. Kerk.
De literatuur over haar leven bewijst dat. Daaraan valt dan niet te tornen.
27 november 1926 Op verzoek van een der vele belangstellenden. CCLXXIV.
Een abonné van den Limburger Koerier zond ons een brief met een lange lijst echte
Limburgsche woorden, in zijn brief deelt hij ons mede, dat hij de afleiding dier
woorden gevraagd had aan het te zijner plaatse verschijnend blad. Men had hem echter
verwezen naar 't vóór korten tijd verschenen orgaan van V.b.L.D.E.K.E, meenende, dat
zijne vraag daar op hare plaats was. Nu geeft hij . r ichter de voorkeur aan, deze
lijst van dialect-woorden in de L. K. op te nemen, omdat de behandeling dier
etymologie dan beter onder de oogen komt der vele Limburgsche belangstellenden in
bovenstaande rubriek. Ook wij zouden 't nu weer zeer op prijs stellen, als onze vele
medelezers andermaal aan 't prakkezeeren trokken en ons hunne meening te kennen gaven
hieromtrent. Bij de spreekwoordelijke gezegden heeft men lich van vele zijden zoo vol
adhaesie betuigd, en op inderdaad loffelijke wijze (we hebben er meer dan 20 brieven
over ontvangen), dat we niet twijfelen of allen zullen ons ook thans weer hunne
opvatting mededeelen. Hier mogen de eerste 40 stuks van de lijst der bewuste woorden
in 't Limburgsch dialect volgen, afgeschreven, zooals ze daarop geplaatst zijn: Fikke
(voor vingers); boen, bocht, bag (voor niets bijzonders); hare (voor scherp maken);
deulke en daól (een vogel); kramsvogel (een vogel); balkebrie, kroep-oet, tuut (voor
eene zekere spijs); kaveere (verzekeren); del(le) (zeker vrouwspersoon^; vuur, vuurs
(voor een zeker dier); maagd (voor dienstmeid; sjöpke of schöpke, chupke (een klein
bierglas; op rebot, op rabot (aan den rondloop); serchant, sergant (timmermansgereedschap); veeke (plank in een stal); vis (een zeker dier); better re (slaan);
verenneweere (vernielen); baó (bijna); vees, veers (nok van 't dak), begazle (plebs);
staassie (verdieping); bluts (bult of buil aan 't hoofd); sjrankele, schrankele,
chrankele (moeilijk loopen); flotsmedam, floetsmedam (zeker vrouwspersoon); smeelje
(droge grassprieten); groomet, groomen*.j (nagras); mik (wittebrood); hegkepavekaot
(raadsman onder 't gewone volk); miem, miemke (de poes); heives (huiswaarts); luëter
(gebruikt waschwater of zeepwater); nelle (geweld of veel moeite doen); kroddel
(pad); hiep (soort bijl); kroonsele, kroonchele (kruisbessen); huuf (knikker);
krotte, kraote (bieten); kroenekrane (trekvogels); tulme (onhandig mensch);
ziepentrèjer (looper met onvaste stappen.) Bij deze eerste 40 zullen we 't voorloopig
maar eens laten. We vinden ie lijst zeer zeker hoogst Interessant, en voor den
oppervlakkigen lezer ook niet minder moeilijk de afleiding te vinden. Wie echter iets
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meer kent van oude talen, van oudhoogduitsch, hoogduitsch, Fransch en Latijn,
middelnederlandsch, zal er toch zeer veel woorden uit weten te omschrijven. En dan,
men geloove ons, is 't een boeiend, aangenaam, prettig en soms verrassend werkje.
Maar ook de niet zoo sterk onderlegde Limburger kan ons met zijne meening heel
dikwijls van grooten dienst zijn. We hebben dat al vaak ondervonden. En wat geeft 't,
of men ook al eens mistasf. Ja, •ene onjuiste verklaring, of etymologie, zelfs de
volks-etymologie kan in zoolfli geval soms verrassende perspectieven leveren. Evenmin
is 't noodig, alle woorden te verklaren. Men stelle zich tevreden met alleen die
onder handen te nemen, waarvan men de afleiding vermoedt. Immers in veel gevallen
moeten ook vij ons met een vermoeden contenteeren. Om maar eens een voorbeeld te
nemen met het eerste 7oord "fikke", dat het minder ontwikkelde volk veelal gebruikt
om de vingers aan te duiden. Op t eerste gezicht zouden we de etymologie niet kunnen
aangeven. Slaan we echter onze woordenboeken der oude talen open, dan vinden we een
gothisch "figgra", dat vinger be duidt. Een met ons bevriend priester vroeg ons, of
er niet kon gedacht worden aan 't Latijnsche flgo, fixi fixum, waarin een begrip ligt
van steken, spitsen, insteken, poten enz. Nog een ander kennis beweert, dat in eenige
provincies van Frankrijk wordt gesproken van "figke" of "fiegke" (uit te spreken als
de g in ,ligue") als daarmede bedoeld wordt 't doorsteken van den duim tusschen de
wijsvinger en den middenvinger, en zooveel moet beteekenen daar als eene bespotting
of beleed iging tegenover hem of haar, wien of wie» men de handeling vertoont. Ge
ziet het dus: zoek hier maar uit. Maar op die manier juist raakt men aan 't
vergelijken, en de etymoloog neemt in zulke gevallen wat het meest aanneembaar is.
Of, om 't eerste woord eens te nemen van de tweede lijst, nl. gaird, gèerd, met de
beteekenis van langen stok. in de boeken der mndl. woorden Vindt men eene gaerde, of
gheerde. Maar In de beschrijvingen der jacht en visscherij bij de Germannen in onze
gewesten vindt men al gewag gemaakt van een langen stok met eene spits of een punt
van steen of brons eraan, waarmede zij naar het overvloedige wild en de talrijke
visschen wierpen, en welken stok zij noemden "gaire, gairu.' Zoodat de Limburger dat
woord en deze beteekenis al kende vóór de mndl. woordenboeken ge/!iakt werden. En in
de beschrijvingen der zeden en gegebied, waartoe ook Limburg behoorde, spreekt
bruiken bij de oudste volkeren in 't links-Rijnsch Tacitus al van "grima" maken bij
gelegenheid van uitbundige en wilde feesten in den jachttijd, waarmede hij in die
beschrijving bedoelt het trekken van de meest potsierlijke gezichten, terwijl anderen
weer daaraan meer uitdrukking trachtten ie geven door 't op- en aanzetten van
"grimas" (wellicht maskers). Zoodat naar alle waarschijnlijkheid het Nederlandsche
woord "grimassen" veel vroeger, misschien in onze gewesten bekend is geweest. Wie dus
den een of anderen oorsprong vermoedt, hij geve dezen met gerustheid aan ons op. Er
ligt dan waarschijnlijk iets origineels in opgesloten. En daarmede mogen wij
Limburger* ook niet te lang meer wachten. Want bij de uitbreiding onzer diverse
Industrieën, en 't daardojr toestroomen van allerhande vreemde elementen komt niet
alleen de zoogenaamde "verhollandiseering weldra optreden, maar ook eene algemeene
vervreemding, vervorming, afbrokkeling of bijvoe ging, of hoe men deze ontzenuwende
kuituur dan ook al moge heetten. Wij zijn 't daarom geheel eens met den Heer Th.
Dorren, die in zijn woordenlijst uit het Volkenburgsch plat schrijft: "het geluk moet
hier den verzamelaar dienen, evenals bij overige kennis van het verleden, want het is
voor een groot deel opdiepen van verdwenen of verdwijnende elementen Uit de
omgangstaal." Ten slotte willen we over dit chapiter nog aanhalen, als animo voor
anderen, eene mededeeling van Mevrouw E. van Banning te Maastricht, Jie in haren
brief luidt als "olgt: "Uit mijne jeuset herinner ik mij nog, dat er te Velden bij
Venloo, in de parochiekerk een heilige bijzonder vereerd werd, namelijk de H. Andreas
(30 Nov.) Vooral kwamen er veel Duitschers, die lan-j» de grens woonden, daar ter
bedevaart. Het gebruik was, dat iedere bedevaartganger ten poppetje vlas meebracht.
Die heilige werd door de Duitschers "wuilis" genoemd. Een pelgrim had al zeer
dikwijls vlas geofferd, zoodat lij jp zekeren keer, vóór het beeM uitriep: "Aber du
lieber Wuilis, ich han dich so menig pupke Flasch gegeben, und du hast noc£ kein
Hemd. an!"
Dit schreef óns Mevr. v. B. in verband met le verklaring der Limburgsche zegswijze:
"de wuite* plaogt hem," "de wuiles oethange" of "mit d>wuiles geplaogd een. Wanneer
we hierbij nagaan, dat St. Andreas de beschermheilige is der maagden; dat een
Andreasgebed op plaatsen nog gedaan wordt om een goeden man te krijgen; dat er nog
plaatsen zijn, waar op dezen dag het gebruik bestaat, dat de meisjes op verschillende
wijzen haar aanstaanden trachten te leeren kennen; dat, als in de Vogeezen een meisje
het oog heeft laten vallen op een of ander?» jongeling, zij op St. Andreas-nacht om
twaalf uur in den tuin van 's jongelingswoning driemaal een boompje gaat schudden,
onder 't opzeggen van 't rijmpje: Baumleln. Baumlein ich schjüttle dich, Komm
Feinslieb und rege dich, Lass deine Hündlein bellen, Wo ich Tag und Nacht kann sein."
#244

427

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
27740

27745

27750

27755

27760

27765

27770

27775

27780

27785

27790

27795

27800

27805

En als zij dan, aandachtig luisterend, een hond hoort blaffen, of op dien wensch van
haar een cf andere beweging of gedruisch uit die woning tot haar oor komt, en dit
voor haar 't bewijs is, dat zij den inwonenden jonkman moet nemen, om met hem alleen
gelukkig te zijn, en dan zingend ei springend van dol, bijgeloovig geluk huiswaarts
holt, ja dan is er wel wat voor te zeggen, dat voor zulke meisjes, die op dergelijke
wijze "m?t de wuiles eeplaogd zeen, deze uitdrukking er eene van uit gelaten
blijdschap is. Maar ook het poppetje vlas bij St. Andreas ©p gehangen, en 't daarbij
voorkomende snaaksen* en grappige verhaal, altham van den betreffend?n Duitscher kan
tot hilariteit stemmen. We zullen er zeer zeker bij gelegenheid cci.s meer naar
hooren.
4 december 1926 Limburgsche Volkskunde. Sinterklaas-herinnering. CCLXXV.
"Hoe zalig, wlen de jongenskiel Nog om de schouderen glijdt, Dan is het hemel in de
ziel En alles even blijd'." Heerlijke, goddelijke herinneringen uit blijde kindsheiddagen trekken aan mijn geest voorbij. Vooral dit jaargetijde met zijne talrijke
kinderfeesten is geëigend zulke herinneringen v, _kker te roepen. Als ook deze oude,
volks-eigen feesten niet meer als voorheen op een zóó vroolijke wijze gevierd kunnen
worden, zijn ze toch geenszins uit te roeien; immers nog hecht en sterk wortelen zij
in den echten Limburgschen volksaard. die nimmer uitsterft, doch integendeel steeds
van geslacht tot geslacht blijft voorleven. Er zijn gebruiken die nooit verdwijnen.
Wederom nadert een der schoonste volkselgcn kinderfeesten, dat bij 't christen
kindervolkjr wekenlange voor-vreugde wakker roept, hef lieve, zalige Sint Nlcolaasfeest. Hoe menig trompelende oude, hoe menig grijs moedertje sullen in herinnering
aan voorbij-e Sinterklaasgenoegens de tranen in de oogen blinken, en met bewogen
harte de woorden fluisteren: hoe "aller hoe zalig een kind nog te zijn." Laat deze
tranen in uwe moede oogen glinsteren, goed oud zilvergrijs moedertje laat ze te
voorschijn borrelen uit de door zorgen, leed en kommer gevulde harte-diepte, opdat
vrij en jeugdig worde uw gednikt, verouderd hart, en laten zij weg vagen den nevel,
die opdook in bittere, troebele levensdagen! Denkt terug, gij allen, aan uwe jeugd,
aan de vóórdagen van een Sinterklaas-gebeuren: herinner U, toen ge als fikschen
knaap, als snappend meiske naar moedertje sneldet, om haar uwe wenschen te openbaren,
die zij dan des avonds den heiligen man bij zijn voorloopig bezoek moest kenbaar
maken; roep in U terug de groote angst, die ge gevoelde*, als bij aanbreken der
avondschemering, Sinterklaas in eigen persoon verscheen, In gezelschap van den zwar
ten Peter, zijn knecht, die de rammelende ketting over een kamer-vloer deed
rinklnken. Gil voelt nog dat inwendig leven, als Sinterklaas aan de deur schuddend,
de woorden sprak met 'diepe stem: "Zijn hier ook kleine kinderen?" Luid antwoordde
dan de goede moeder: ja." En Weer vemaamt gij de stem van den grijsaard, die een meer
scherpen toon aannam: Kunnen zij ook bidden?" Voor "en oogenblik trad dan luidlooze
stilte in. Moedertje vouwde u, den beangsstigden gnaap, de onbeholpen handjes samen,
liet u bevend meisje, nederknielen. en nu weerklonk uit bangen kindermond een vroom
gebedje, dat 't hart van den strengen man, die ondertusschen was binnengekomen,
roerde en hem be•Woog om noten, appelen, koekjes, speculatie- Bi. nn'kens en meer
andere mooie zaken uit te deelen. Hoe zwelde uw kinderhart, als gil uit de hand des
vromen bisschops, die rnyter en herderstaf droeg, eenige kleinigheden in ontvangst
Raamt; hoe glinsterden uwe oogen als moedertje den vromen man vertelde, hoe braaf en
vlijtig Rij kleine meid, in school en huis waart: hoe gloeiden uwe wangen, ferme
knaap, als die goede, onvergetelijke moeder, wier sterfelijk overschot wellicht thans
reeds eeuwen lang de kille graszoden dekt, den heiligen man verhaalde Van uw
kattenkwaad en uwe schoolstreken. Als een kleinen zondaar stondt gij daar, de oogen
naar beneden gericht, den wijsvinger in den mond, 't schreien nader dan 't lachen, en
C3dt voor den heiligen Sint Nicolaas de plechtigiüte belofte, voortaan e_n brave
knaap te worden. Dan keerde de witte bisschop u den rug en verliet onder 't kling n
van een belletje uw huis. Nog hoordet gij het ketting-gerammel van zwarten Peter,
over den vloer doorbenen schuiven. Doch, dat waren nog slechts aankondigingsbezoeken
van den heiligen man. Steeds nader kwam de dag, die het groote gebeuren brengen zou.
Aan uw moedertje hadt gij het lijstje tei hand gestel_, dat al uwe klncterwenschen
bevatte. Daar zie ik voor mijn geest in hare oogen heldere tranen blinken. Uwe goede
moeder kon den heiligen man uwe jeugdwenschen niet alle voorleggen; misschien waren
't ook wel tranen van bittere zorgen, hoe uw broertje en zusje moesten bevredigd
worden, Gij rood-wangige knaap, gij levendig meisje, gij begreept moedertjes zorg
niet; jubelend klonk uit uw blijden kindermond het lustige Sinterklaas-liedje:
Sinterklaos zie pèèrdje, Pet hèèt 'ne kwaoje voot; En es veer daoveur bèle, Dan weur
tè ouch weer good. waarna nog: "Ziet de; maan schijnt door de boe Makkers staakt uw
wild geraas; 't Heerlijk avondje is gekomen, *t Avondje van Sinterklaas." enz. Buiten
echter huilde de wind om uw ouderenhuis, en dikke sneeuwvlokken klampten zich aan de
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vensterruiten; ijsbloemen glinsterden en schitterden daariusschen al_ klare
kristallen. En weet gij ook nog, hoe al uw luchtkasteelen op zekeren dag in elkander
stortten, toen buurman» vrouw u verhaalde van 't ernstige ongeval, dat Sinterklaas op
weg van den hemel naar de aarde was overkomen? Zij vertelde, dat hij van den schimmel
was gevallen, en een been had gebroken, zoodat hij op Sint Nikolaas-avond TOet het
feest niet in huis kon komen. Stomme verbazing teekende zich af op uw gezichtje een
traantje parelde in uwe oogwimpers; volkomen neerslachtig begaaft ge U naar de lieve
moeder, om haar 't groote leed te klagen. Zij begre-ep IJ, legde nare hand op uwe
schouder, droogde het traantje, dat over uwe wangen rolde, en wist u te troosten en
op te beuren in uw schrijnend harte-leed. Des anderendaags kwam er gelukkig klaarheid
in 't geval en was 't niet de heiligs man, maar Pieterman, zijn knecht, die uit 't
zadel gerold en verongelukt was.... Eindelijk was dan de vroolijke Sinterklaasavond
aangebroken. Nog eenmaal klonk in den opgeruimden familie krans het liedje van Sint
ï._o!aas; dan vouwdet gij uwe kleine handjes samen, en zondt een vroom avondgebed 'it
den hemel daarna naarnt ge 't hord of het klompje plaafstet het op de ta'el of b .
den haard, wenschtet vader en moeder "goed .1 nacht", wierot een laatsten verlans,
nden blik op het ledige klompje en sneldet naar uw kamertje, om u voor een zoeten,
heerlijken slaap neder te ler gen. Engeltjes danlden van den hemel neder en hielden
bij uw bedip trouw d<» wacht ZH h-ord*>n, hoe ge droom det van kasteelen en
seldaatjes, van hobbelpaard en wasenspan. van trom en sabel, van pop en winkel.
Ondertusschen kwam de heilige mar. met zijn .-schimmel en pakte rijkelijk ge.chenken
uif voor u en de andere zusterkens er. broertjes. K_eds bij 't eerste krieken van den
dag waart . i 1 wakker; onrustig keerdet ge tl van de eene «rijde op de andere,
wektet uwe broertjes en u_..«s en babbeldet en snaptet. tot moeder het teeken gaf tot
ostaan. Dat werd een «nnen en jagen van de slaap- naar de zitkamer, waar al die
heerlijke giften en geschenken opgestapeld lagen. Jubelend en juichend naamt gij
bezit van de heerlijke zaken, die de heilige man u gebracht had. Met den rijksten
koning hadt gij op dat oogenblik niet willen ruilen.... Helaas moest te gauw d«
eerste vreugde eindigen, immers de klok riep u ter kerke en ter school. Gezamenlijk
zondt ge nog een dankliedje tot den heiligen Nicolaas met de bede het volgen de jaar
terug te komen. Waarop moedertje antwoordde: "Als 't God belieft!" Hoe goddelijk,
waar dit alles nog zóó in zijn werk gaat.
11 december 1926 Ongeduld leek wel eens een verblijdend teeken. CCLXXVI.
We zouden niet zoo vlug begonnen zijn aan de afhandeling van de lijst onzer bijdrage
in 't laatste November-nummer, ware. het niet, dat de betreffende inzender ons
daartoe wederom een verzoek richtte. Betrekkelijk die lijst, de tweede volgt
binnenkort, zijn in dien tusschontijd weer diver«"* brieven binnengekomen; de een is
minder, oen ander meer zaakrijk. Tot de hoste daaronder rekenen we een gedeeltelijke
behandeling des heeren Vorage te Maastricht. .* Bij 't één voor één nazien der
bewuste Limburgsche woorden, die de inzender voor "echt" Lirh burgsche hield, moeten
we den heer V. toegeven, dat hij gelijk heeft, waar hij zegt, dat onder die woorden
eenige zuiver Nederlandsche .voorkomen, o.'m.a. bocht, bluts, schrankelen, mik. En de
Heer V. had daar nog gerust kunnen l, .voegen, dat ook de woorden: hare(n), daol del,
smeele of smeelje hiep of heep, geon specifiek Limburgsche woorden zijn. We moeien
daarom andermaal, voor den zooveclsten keer, waarschuwen tegen 1 ondoordacht opgeven
van woorden, zegswijzen enz., ten einde daarvan den Limburgschen oorsprong te vragen.
Want men ziet ook hier al weer, dat minstens een vijfde deel geen echt Limburgsche
taal-uitingen zijn. Eerst goed nadenken, desnoods bij twijfel bevragen, is dus in
dezen ook al zeer leerzaam, en 'oet tegelijk den woorden schat kennen, waaraan ook
onze Nederlandsche taal zoo rijk is. Maar óns is op dit gebied alles welkom.
We zullen nu achtereenvolgens onze inzenders fsters) aan t woord laten, en waar we 't
noodig vinden, een on ander ter verklaring bijvoegen.
Bocht. (Geen Limb. maar Nederl. woord, beteekent: slechte waar, uitschot, niets
bijzonders, vergl. bocht van wijn, van koffie, menschen. (Ook een juiste bemerking
des heeren V.) Hare. — (Nederl. haren=scherp maken der zeis door met een hamer de
zeis, die op de haar ligt, te beslaan.) Dus geen specif. Limburgsch woord.
Deulke-Daol. — (Nederl. dole=een kauw of een torenkraai, waarvan daol en 't
diminutief deulke (Geen specif. Limb. Door niemand verklaard.)
Kramvogel. — De Heer V. zegt ons: Kramsvogel komt af van 't Hgd. Krammetsvogel — een
lijster. Dat is juist. En omdat deze vogel zich op zijne doortrekreizen vo dt met de
bessen van den vroeger in Duitschland genaamden Krametbaum, zullen de Duitschers hem
wel Krammets-vogel noemen.
Balkebrie. — Het Nederl. woord "balg" is een algemeen, plat woord "oor buik of
lichaam. Daar vroeger, meer dan thans, de boerenvrouw gehakte tot brij gemaakte
deelen van 't binnenste van 't varken, te zamen kookte met bloed tot eene spijs, die
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dus feitelijk balg-brei was, heeft men daaraan den naam van balge of balkebrei(ie)
gegeven.
Het woord Kroep-oet of in 't Nederl. kruip-uit, zal vermoedelijk in verband staan met
wegvloeien of zich op een of andere wijze verplaatsen van de gekookte massa. Het
synoniem "tuut", op eenige plaatsen ook "toet" venaamd heeft eenige verklaring
noodig. Ér zijn in de gewestelijke talen van die woorden, die we zelden als echt
Nederl. hooren bezigen, en toch voor "eten" en "drinken" genomen worden. Zoo is
"pruimen' een adv. voor veel eten; het is Nedej-landsch en toch hooren we 't in 't.
Zuiden veel meer dan in 't Noorden. Er beslaat een soort koek, dien de Limburger
"moffelkook'- heet, en in Limburg hoorden we ook wel spreken van "moffelen" voor veel
en lekker eten. De Nederl. .voordenboeken geven niet het woord "bitteren," en de
volkstaal heeft zich dit toch tot een eigendom gemackt, door uit te drukken wat men
bedoelt met een glaasje of ettelijk bitter ("jenever) te nuttigen. Nu hebben we ook
een woord in de Nederl. taal, dat o.m.a. veel smullen, of blijven voortsrnullen
beduidt nl. "toeteren" ook al "toeten" In 't verband der vorenstaande woorden zou dus
ook toeteren en toeten ue beteekenis in zich kunnen sluiten van toet of tuut eten. De
een wijst ons op 't Nederl taot, een ander op 't Duitsche Düte, dat puntige papieren
zak beduidt, de zoogenaamde papieren winkelzak. De \ Limburger noemt dit maaksel
veelal "tuut" en "toet' maar h we met dezen vorm en deze grondstof eene zekere spijs
in verband moete.. brengen is ons niet duidelijk. Wellicht komt er nog een betere
verklaring. Caveere. — Met de verklaring van dit woord hebben alle inzenders 't bij
't ware eind. Het Lat. cavere heeft een algemeene beteekenis voor . zorg dragen voor;
instaan ergens voor; het toezicht ergens ep houden enz Nog bekend is de Limb.
zegswijze: "dao caveer ich (dich) veur." De heer V. noemt ook nog terecht in dit
verband het bekend gevleugeld woord: "caveant consules". Del. — Ook in Limburg
gebruikelijk met den toonloozen klank-aanhang le"" aus del-le, Is t oorspronkelijk
Nederl. "del" niet voor 'n vrouwspersoon geen gunstige beteekenis, hoewel de
Limburger niet terstond zoo'n lasterende bedoeling ermede heeft, en met de!(!e) meer
op 't oog heeft een onhandig, steen pienter meisje. In 't woordenboek van Kiliaen
vinden we nog een "dille ' voor en klap-okster of praalzuchtig vrouwin en sch.
Vüür(s). — Hiermedo wordt bedoeld het in Limburg welbekende viugge beestje de marter,
en 't Limb. woord heeft zijn ontstaan te danken aan t middeln. veure, dat in alle
oude woordonboeke.i bovenstaande beteekenis heeft. De inzenders hebben ook dit woord
niet aangeroerd. Maagd. — Bijna allen wijzen hier onmiddellijk op ons Nederl. zelfst.
nw.=ongehuwd of nog re*!n vrouwspersoon. Maar men had hier de tusschengevoegde g
moeten weglaten, en meer aan maad" of "meid" moeten denken met de beteekenis van .
>jde keltisch woont magu oi magulo=kind en slaaf. Hoewel met deze twee woorden dus
alzonderijjke begrippen worden beuoeid, (maagd, rein meisje, on maad, dienstmeid) kan
't toch good voorkomen, dat een maagd tegelijk eenernaad is, en ook omgekeerd.
Niemand leidde dit woord af. Schöpke. — Enkelen hebben 't hier mis, en wel zij, dis
meenen, dat 't woord te danken is aan de beweging, die men maakt, als men met een of
ander drinkvat vloeistof schept. Zij redeneeren aldus: schöpke komt van scheppen, dus
een voorwerp om vloeistof te schoppen of te scheppen. Oppervlakkig heeft deze
oiymologie wei eenigen {-rond, doch wij Limburgers hebben 't woord geïmponeerd of van
de Franschen (choppe) óf van de jjuuschers (Schoppen). De inzendingen der Hm. V. en
G. Sch. te Eijsden, waren dus goed. Op rabot. — Dhr. V. heeft deze zegswijze nooit
**eh-oi(] tui met nem uhrn. K. te R., W. te V. Toch is ze in Limburg in zwang. Ook in
Midden- Limburg Wat dhr. V. meent met de manier van uitzoden der .el.ische studenten
"allei en ribote" is dan ook hetzelfde wat de Limburger met op rabot gaan" bedoelt,
n.l. aan den draai, aan den zwier gaan voor enkel;- dagen, wat dhr. G. Sen. te
Eijsden terecht doet denken aan: te veel eten en drinken.
Sergant. — Hier de Fr. g uit te spreken. Van alle inzenders heeft alleen dhr. G. te
Sch-de goede afleiding aangegeven, n.l dat dit timmermansof meubslmakersge.-eedschap
wat eigenlijk slechts eene schroef is, of een aandraaibare klem, waartusschen o.m.
gelijmde stukken hout geperst of geklemd worden, zijn naam ontleent aan het Fransche
Serre-joint, dat ('us ook de Fransche ambachtslieden als zoodanig gebruiken. Veke. —
De Limburgsche kleine boer heeft ook meestal in Jei Stal een kalf aan te fokken.
Zoodra, het beest de moedermelk kan ontberen, wordt 't oen aparte plaats in een
hoekje van den stal "reven, waar de boerin het dier afzonderlijk van drinkrnelk
voorziet. Gewoonlijk hoeft de boer dan voor afzondering' van de andere beesten een
poortje gemaakt, o' ook al eenige planken aan elkaar bevestigd, waarachter hot kalf
tot verder vetmesten blijft staan. — Welnu, deze afscheiding, afrastering, af heining
of hoe men de schutting noemen wil, noemt de Midden-Limburger het "veke"' want komt
men uit belangstelling naar 't mooie, zware kalf kijken, dan zai de hoor of de boerin
iemand daarheen vijzen met de woorden: gank mer ms kieke oppe stal. 't Kaof steit
achter 't "veke". Toch weten wij, dat in Zuid-Limburg 'n "vee'e", beter "vèèke", ook
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een hekje tusschen twee aan elkander liggende we.den is. De beste verklaring geeft
ons omtrent deze afleiding hot W rf"p-"*>«>«- -*•'• vi-'flp-i - eene onderdeure of
heek. Dhr. Dooren zegt in zijne Etym. lijsten nog terecht, dat dit "veke ' verwant is
aan 't Keltische "vejo"=ik omhein welken woordvorm wij dikwijls ook tegenkwamen bij
Tacitus in zijn oude historische werken. Ook Veke is door niemand verklaard. Vis. —
Dat is 't Limburgsche woord voor 't diertje wezel. Het is 't oude Nederl; visse".

'Zie Kfliaen) met de beteekenis van wezel. Bettore. — Allen hebben goed gezien. Het
is ontstaan uit 't Fr. "battre". Ook in Limburg zegt men hier en daar battere in
plaats van bellere voor 't Nederlandsche "slaan". Verreneweere. Idem.-Van 't Fransche
ruïnervernielen. Bao. — Voor "bijna", hoofdzakelijk in zwang in Oostelijk MiddenLimburg, Jangs de Duitsche grenzen. Daar vertoont het diaiect meer van doze
samentrekkingen als: bao uit bienao, kwao uit kwaoj(e); rao uti raoje (-raden); la
Uit laje f-ladenj enz. Vees, veers. — Wij lezen in de historische werken van
Pliniua.. Tacitus, o.a. dat de Kelten in hun tijd hunne hutten uit teenen of
boomtwijgen, naar boven min of meer puntig uitwerkten, om die bedekking daarna met
leem te bestr ken. Deze uitloopende punt of het toppunt, noemden ze dan volgens deze
historici de "vers", waarmede d.w.z. "veers" de Limburger nu nog den nok, ook de
vorst van 't dak bedoelt. Het oude Duitsch had zijn Firs, later Firs't, ook nok,
zoodat ook hierin nog wel de Kelt. stam "vers" zal liggen.
We zullen 't restant van de lijst wellicht over oen paar weken aan eene beschouwing
kunnen
18 december 1926 Waarom we de lijst thans afwerken? CCLXVII.
Bij nader overwegen bemerken we, dat wij nog slechts 3 Zaterdagen v< ór Nieuwjaar ter
beschikking hebben over 1926 Voor onze rubriek hebben w daarvan bestemd eene bijdrage
over Kerstmis, en de laatste oor den uizet van een Volkskuudigen Kalender voor 't
Limburgsche land, waarvoor de inleiding r-t 't voorwoord zal voigen 31 December. Er
rest ons dus slechts één Zaterdag-uitgave nog, nl. de eerstkomende, un. de dringend
gevraagde verklaring der Limburgsche woorden ie behandelen. We gaan er daarom nu mêe
door: Begazie. — Hierbij dachte alle inzenders terecht aan 't fr. bagage, waarmede,
zouals bekend Is, .n 't algemeen alleihaude verladen goederen wordt bedoeld.
Zoodoende komt men ook tot een overgang naar 't laden en vervoeren van boeltjes-goed,
ais minderwaardig huisraad, enz. Dat daaruit dus ook eene beteekenis van minder soort
voik, plebs, zelfs bede Kolk, etc. kon ontstaan zal wel niemand verwonderen.
Staassie. — Van 't u\ étage» verdieping dus niet van 't fr. station, zooala ee.ij^e
inzenders on i meedeelden. Mt.i zegt im...ers in "ein hoes van twee, drie staassies
hoog." Daarbij zal men bezwaarlijk aan "stations" kunnen denken.. Bluts. —
Nederlandsen woord.; Schrandele(n) — idem. Flotsmedam. — In enkele steden spreekt men
van "ein floetsmadam" en ook van eene "floets' Alle drie woorden beteekenen nagenoeg
't zelfde, jen hebben als benaming voor eene vroi.v eene ongunstige i^teekenis. De
Fr. en ook de Belgen spreken van een "dame aux floches" voor eene dame, die niet te
goeder naam en faam bekend staat. Daarom noemt ook de heer Dorren eene floetsmadam eene lichte vrouw. Geen der inzenders heeft iets over dit woord gezegd. Smeelje. —
Dit is een halm van een soort verdord, lang opgeschoten heide-gras waarvan rookers
zich nog wel eens bedienen om 't steeltje der tabakspijp te zuiveren. Het gras heeft
veel weg van een heele dunne bies. Ook de Duitschers oemen 't gewas Schmiele, en onze
denboeken rangschikken de smeelen en smeelje eveneens onder die gewassen. Geen der
inzenders spreekt erover. Groomet en Groomendj. — Voor nagras (gemaaid.) Ofschoon de
Duitscher ook algemeen spreekt van Grummet, waar hij nagras bedoelt (is ook Je
verklaring der H.H. Vor. Maastr.; P. te V., H. en K. te Rrmd.; E. te Venlo) en
waarover de Limburger wel zijn groomet en groomendj zaj hebben, legt ons de
mHdelhoogd. taal eenigsziris duidelijker uit, hoe wij aan dat afgemaaide gras moeten
komen, en wel door: "gruon"= groen, >n mat= gemaaid, ergo: groen-gemaaid. Mik. —Ee
Neder!, woord. Hegken avecoat. — lemand, die, alhoewel onbevoegd iedereen raad wil
geven ' ï onaangename zaken, en dan wel eens van den regen in den drup heipt. Alle
inz nders hebben 't mis, voor zoovar 't de etymologie betreft. De een verwijst naar
"hekken" in hekkensprin"er voor een-roekeloozen zwierbol. Een ander-doet denkeu Marv
' *.JflHi*"'" re "hekkevuur," dat een onbesuisd en roekeloos schieten beteekent. Een
derde beweert, dat er wel eens door de boeren naar iemand om raad en inlichting gegaa
wordt, die berekend staat als cc-> hoogst verstandig, zelfs onderlegd gelieerd ' man
"oet de beuker." En vaak woont zoo'n eenvoudige rechtskundige mentor dan ook nog
afgelegen achter struiken en heggen. Vandaar de "hegken-avecaot". Allen zijn de plank
mis het voorgevoegde "heg- Re' en "hekke" voor advocaat it het, woord "hegge," en
heeft in 't mdnl. de beteekenis van onbevoegd, onwettig, zelfs sluw, critisch en ter
smiks of in 't geheim, in 't verborgen. Nu zal de beteekenis van "hegken-avecaot'
voor den Limburger wel duidelijker zijn. Miem. — Voor poes. We zullen den lezer hier
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eene vergelijking laten maken. De Heer G. Sch. te Eysden laai ons 't woord
vergelijken met het fr. minet, minoh mine. Vandaar, dat men in Brussel zegt:
"minnekepoes." De Heer Vorage te M. houdt 't voor eene nabootsing van katte-geluid,
en doet volgens hem, daarom dat woord direct aan eene kat denken; kukeruku voor haan;
metteke voor geitje. Tot zoover de inzenders. In oude beschrijvingen echter vinden
we, dat de Germanen en de Keilen spraken van mimo svana= zachte zwaan; mimo am=
lieve, zachte moeder; mimo leuba idis= veel geliefde, zachte maagd enz. zou dus het
volk het geliefde, zachte (zachthangej beestje, de poes in den aanroep Ih de eerste
tij den niet met ,mimo" i n bestempeld hebbei? Waarvan -an ons tegenwoordig "miem".
We geven de opvattingen slechts voor eene betere, j Heives=» huiswaarts; komt van t
Duitsche Luëter. — Voor opgeloste zeep, dus zeepwater. V/aar deze vloeistof
uitsluitend dient tot reimgen, tot zuiveren, tot louteren (= zuiver Nederl.) zijn |
we 't eens met den heer V. waar hij zegt, dat dit woord zijn ontstaan dankt aan 't
Duitsche lauterung". Aan de grenzen spreekt men immers ook van "loeter" voor "niets
anders dan," o«.uaan van alles wat er anders bij i.oort. En hoewel 't Latijn ook een
adv. "lolura" heeft, waarmede men de daad van wit, rein maken bedoelt, voelen wij er
meer voor, dat ons Limburgsen "meter , eenvoudig van onze buren is overgenomen uit
hun "lauterung". Keije=geweid doen, zich veel moeite doen, zich inspannen met neaekkiug tot allerhande j werken, aitijaijs dat is ue ai^emeene beteekenis i in
Limburg. "LaoL ze nier ius hene"= laat ze zich maar eens moe maken, ik nco zelfs wei
te i£ genowd: "waat hobbe veer dao geheld' waarmede bedoeid werd: "wat hebhen we er
gedronken. Hei woord is eenvoudig eene aijeiuing van t Duitsche w.w. "heiligen met de
beduidenis: aïn—ueu, vermoeien, ue Heer V. is de eemge, die hier, van de diverse
inzenders goed gezien heeft. Kroddel voor pad. Vel, zeer veel wouden mo-rteerde de
Limburger uit 't naburige Rijnland, waarmode we dan ook zoovele jaren verwantschap
hebben gehad. Dus heel begrijpelijk. Zoo ook weer i met. kroddel. D Duitscher heeft
daarvoor "kióte." Hoe nu een der inzenders M. te V. er toekomt ons mede te deelen:
"omdat eene pad (kröte) over den rug niet plat, maar gebombeerd of bochel-achtig is,
zin er ook streken waar men een bultenaar een, "kroddel" noemt, begrijpen we met
goed. Ver ge-, zocht, dunkt ons, en met de haren erbij gesleept.! Hiep. — Van 't
Nederlandsche "heep"=een soort mes. De Heer G. Sch. te E. deelt ons mede, dat "hiep'
't Waalsche woord is voor bijl van de mijn-werker. Kroonsele - Komt van 't Fr.
groseille.De Heer V te M.; H. ondw.; ..lei. K '« V. hebben • dus allen goed. Het is
de kruisbes. Krotte= noen of bieten van t ?r. carottes, dus ook "Kroate". .. . - .
Kroénekrarie. — Bij dit woord heeft de fantasie den inzenders wederom parten
gespeeld. De een brengt "kroen" int kroon in verband, door de veelvuldige, beter
veelsoortige slingervormen, die de vogels gezamenlijk onder 't vliegen maken; die
ander brengt met kroene. kreunen, schreeuwen, een geluid in verband, dus kranen die
schreeuwen. De laatste heeft in ieder geval en beteren kijk op de etymologie --had De
oude Germanen en Kelten (want ook de Kroene kraan of kraanvogel was een door hen
geliefden en geachten vogel) spraken van garva(c) of schreeuwend ten strijde trekken.
En den vogel noemden ze, om zijn geschreeuw onder 't trekken "garanu". De eeuwen
hebben er later kroenekrmie van gevormd. Tulme(r) is door klankwijziging ontstaan uit
"talmer" het Nederlandsche woord voor een treuzelaar, voor een draier, dus ook een
onhandig mensen.
Ziepentrèjer is iemand, die in Limburg dus letterlijk "euver ein zlep treujt." Welnu
ziep is 't Nederl. zijp of een riool, een smalle waterleiding, evenals kiek van kijk,
lick van lijk, enz. Gewoonlijk wordt dus hij, een "zi»pentrèjer" genoemd, die
vreesachtig, angstvallig o Jr een of ander watertje stapt, ten einde schoeisel of
kleeding niet te bemorsen.Zoon overdreven vreesachtig persoon kan volgens den
Limburger geen moedige zijn, en wordt met bovengenoemde benaming dan ook gewoonlijk
een traag, sloengelachtig mensen bedoeld. Hiermede lijn de eerste 40 woorden der
ingezonden lijst, voor zoover ne te gaan, in behand"ling genomen. Andere opvattingen
zullen altijd welkom zijn. Wanneer we met de 2e lijst een aanvang kunnen nemen, valt
nu niet te zeggen, daar andere onderwerpen in de eerste weken voorgaan. Heeft de
Inzender echter bij de tweede lijst ook haast, dan vernemen we zulks wel, en zou
daaraan wellicht in den l^op eener komende week kunnen begonnen worden.
24 december 1926 OVER DE KERSTROOS. Leer haar kennen en gebruiken. [CCLXVIII.]
ZIJ WORDE EEN AANGENOMEN KIND IN LIMB. VOLKSKUNDE.
Es ist ein Ros' entsprungen Aus einer Wurzel tart, Wie uns die alten sungen, Aus
Jesse kam die Art. Und hal ein Olümlein braehtl Milten cm k'lten Winter Wohl xv der
halben Nacht.
Aldus 't heerlijke Weihnachts Oratorium van Muller. Het doet ons denken aan de diep
voelende Kerstroos-legende, die moge deze Roos dan ook al geen Limburgsche bloem
zijn, toch zoo treffend vertolkt de intensieve beteikenis van het goddelijk gel euren
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op 25 December Ja, laten we daarom trachten, zooals we hierboven schreven. deze Roos
tot een aangenomen kind te maken in ons dierbaar geloovig siewest Limburg. Laten we
tiachten haar inheemsen Ie maken, haar aan te kweeken tot een heerlijke kerstbloem,
die daarna telkenjare l.are bloemkelk moge ontplooien en openen tot een jubelenden
lofzang in t gaardeke onzer ..Limburgsche Volkskunde." Laten we dus onzen
Christelijken lezers een en ander van dit wonder van schoonheid verhalen* Men denke
ecbler bij deze Roos van Jericho niet aan onze bekende bloem, de roos, want de bent*
ming waarover vi 't hier zullen hebben, duidt een heel ander gewas san, dal in het
verre Oosi ter zin vaderland heeft. Doch zij heefl een heel eigenaardige, eene
bijzondere eigenschap, nl. dat , Izij uitermate gevoelig is voor den geringsten ln« ï
van vocht. Het mag als eene hoogst merkwaardige curiositeit ezer plant heeten, dat
zij, schijnbaar gehee! verdord en afgestorven, allengs !weer herleeft niet alleen,
maar frisch en fleurig 'wordt, wanneer hare wortel slechts enkele Uren in 't water
wordi gezet. Is-zij echter eenmaa. geheel en al gestorven, dan buigen zich hare
takjes nacr hoven, en vormen zich tot :een bijna vol. maakt ronden bol die
afgescheurd van den wortöl, met woestijnzand, wordt bedekt, en., de zaden bewaart in
de opening of de holte, die door hare takken wordt._gejnaakL Wordt deze ronde klomp
echter als een 1 door den wind voortgedreven,; dan zwerft hij langen lijd door de
woestijn iotid,.,zóó!ang, tot nedervallende regen de takken wedeiom doet opschieten.
Dan hecht de curieuze plant zich weer in den grond vast, stort daarna hare zaadjes
uit, en spoedig ontKiemt andermaal een nieuw geborene De b -»r zal thans gemakkelijk
kunnen be« gi ijpen waarom de kruidkundigen haai den we. tenschappelijken naam gaven
van; Anastatica Hierochuntica, of: "de vedi/.ipstanding van Jerico." Is 't daarom
wonder, dat van 'n dergelijk merkwaardig . u geheimzinnig gewas zoovele legenden
ontstonden? Zeker, veel interessants va.it over haar te verhalen, wat den lezer, met
't oog op dit schoon* Kerstmisfeest, wellicht niet onwelkom zal zijn. Vooreersl
meenen sommigen, dal de Roos van Jericho ontsproot in de woestijn op de plaatsen
welke Maria bij hare vlucht met de voeteu aanraakte, terwijl anderen zeggen, dat de
bewust* plan; het geschenk is van den Engel Gabriëi aan Maria Wee. anderen beweren,
dat de bedoeld* Roos aan de Heilige Familie tot verkwikking en . lafenis heeft
gediend bij de vlucht naar Egypte. Maar niet minder eigenaardig is 't ook, dat de, ze
Roos van Jericho onisneeks Kerstmis bloeit* Zelfs meenen plantenliefhebbers té hebben
geconstateerd, dat zij zich slechts éénnmaa! per jaar, ei, wel op het uur, waarop de
kleine Jezus geboren is plotseling van zelf opent. Daarom zijn et nog streken langs
onze Oost-Limburgscuj; grenzen, waar het gebruik heersch* gedurende den Kerstnacht
eene Jericho-roos in eene uut water gevulde vaas te zetten welke vaas thans nog in
ettelijke plaatsen in onze buurt tusschen Kijn en Maas op Duitsch gebied; daarom
"Chris'-töpfchen" heet. Op de ontwikkeling .er plant in dat glas of die vaas wordt
dan zorgvuldig gelet. Immers, het volk daar verwacht een goed en voorspoedig komend
jaar, ais «le takjes der Jericho-iuos ijch ferm recht op richten, bujij echter de
bloem (du» de Roosj gesloten, dan verwacht uien van 't naderende nieuwe jaar weinig
vruchtbaarheid. De profetische beteekenis dezei plan. is' du* voor ven toiklorist van
niet geringe waarde, wam ook in lang vervlogen eeuwen werd Zij ais een nieuwe tausman
uesenouwd. Men nam in die tijden voor vast aan, en uiei alleen wetzer, von Rank
e.ni.a. lustoijci beamen dat deze roos, door een kruisvaarder uil bet Heilige Land
meegebracht, een be»üsi ijeilzaam middel was ie- t gen besmettelijke ziekten in i
algemeen, hu eveneens is t historisch, dai de ptaiu in die period* tegen goud opwoog,
wat :ue' le verwonderen valt. In het bekende tijdschrift "Uebei Lanu ui Meer" si.aat
eene olaat, waarop de wereldtentoonstelling te weeueu in 1«73 siaat afgebeeld, op
welke expositie de Jericho rozen bij groote hoeveelheden legen fabuleuze prijzen
.vemen le koor gesteld. Vooral Düitschland en Oostenrijk kennen aan dez roos eene
voorname rol toe Uaai bestaat o. in. de legende dai Jozua,- de llujarige opvotgei van
Mozes voor een grooi deel de verovering van Jericho heeft te danken g.tiad aan de
Root van Jericho, doordat zijne soldaten bij het zien der wonderlijke bloem zooveel
nieuwen moed kregen, dat zij een aatsten, maar ook overwinnenden aanval dedm. Vele
folklonsten beschrijven de plant als een voornaam toovergras, dal een belangrijke rol
speelt in de waarzeggerij en ui'legging van drocmen Dr Schrijnen onze gevleide
LlinburgM-he Volkskundige, heeft ovei deze wonderbloem een belangrijk artikel
geschreven in "Volkskunde." Als wij ons niet vergissen, noen- on de bekende dichter
Gouverneur haa. in een zijner veri zen: "Haar bloemen welke- nooit, Zij weten van
geen lood." Verder spreken nnze Oostelijke buren nog van een Chnst. ïose oder Schneerose. Dit is echter al
evenmin een. roos want in Limburg hebben wij ze ook onder den naam van Nieskruid.
Deze dan zoogenaamde Kerstroos die ook omstreeks Kerstmis bloeit, speelt bij 't
Weihnachtenfest der Duitschers eene voorname rol. Naar hare laxeerende werkinst wordt
de plant ook wel betiteld met "Spijsdringer." Mar de legende vertelt van de
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Kerstroos. dat zij gevonden werd door de herders, die in den Kerstnacht op weg waren
naar de kribbe Jezus Zij namen i van mêe tot een tuiltje gebonden en legden dit neder
aan de voeten van den pasgeboren Heiland. Vanaf dat oou-enblik was deze zoogenaamde
Kerstroos ook gezegend, en zou zij hare bloembladen openen bij .'! eerste gelui der
Kerstklokken. Aan haar werd voortaan heijzame kracht toegeschreven, ja, er waren
bügeloovige menschen, die toentertijd in Düitschland vast geloofden, dat het aroma
der bW-men ze'fs een lantr levpn schonk.
Toch moet de genezende kracht of de heilzame Inwerking -an het nieskruid niemand
verwonderen, in verband met het oude volksgeloof.
Immers er zijn lijden geweest, dat bijgeloovige volken meenden, dat door het niezen
een der geesten, die hen omzweven in hun lichaam gedrongen Is. en hun alzoo celuk en
gezondheid aanbrengen moet. Verheugd rionen toen die menschep ui» na "-enipe > *e
hebben: De geest is in mij, Ik hen gezegend!"
De oude schrijver Strada verhaalt van een keizer, dat wanneer deze vorst niesde, zijn
geheele gevolg zich ter aarde wierp, om hem zoo luidruchtig geluk te wenschen, dat
men 't buiten het paleis hooren kon. Spoedig vloog het gelukkige nieuws van mond tot
mond, van huis tot huis, van stad tot stad, en binnen korten tijd weergalmde het
gansche lan dvan heil- en zegen-wenschen voor den niezenden keizer. V"-i hei daarom
verwondering baren, dat de Oi"'o Romeinen re»d« bet Nieskruid fffelleborus' of de
'zogenaamde Ker«+rcos voorschreven voor iemand, aan wiens tm^de of gezonde
geestelijke vermogens *ü twijfelden? Laten wij dus hier fen slotte resumeeren, dat
heel de natuur deelneemt zpUs aan de geboorte van Jezus fn den Kerstnacht. Rloemen
openen hare kelken om hef lieve, heilannbrengende Kprcrkirirtip te hpcrrr.efpn pi-i
te bedingen dat heilzame kracht schonk aan de gewassen der Schepping.
31 december 1926 SYLVESTER-AVOND EN NIEUWJAARSDAG. CCLXXIX.
Vanwaar die vroolijkheid op deze dagen?
Deze vraag heeft zich ongetwijfeld menig lezer al eens zelf gesteld. En dat is
begrijpelijk. Die "vaak uitgelaten pret en dat vroolijk gedoe in verschillende
opzichten zitten 'm niet ,in de data, d.i. in 31 December en 1 Januari, maar we
bevinden ons dan in het toch wel voor velen bekend vruchthaarheids-tijdperk. Dat valt
in deze dagen des jaars en in deze periode viert het hoogtij. En dat hoogtij-spel uit
zich in allerhande vormen, in gezang, in blijdschap in scherts, in dans en gehos, en
ook in 't geven van geschenken van allerhander aard.
Het geheele vreugd-gebeuren vormt, een groot aantal typi che Mid-winterfeesten en
gebruiken. Maar ook veel bijgeloof werd in deze dagen bij de ouden t. Dat nu vond
zijn grond daar>tt, dat. het oude en nieuwe jaar juist het, middelpunt uitmaken der
bekende "Twaalf Nachten". In den Sylvesternacht vindt men alle hooge tooverkrachten
vertegenwoordigd, ja zelfs verdubbeld. Daarvan gebruik Ie maken, of ze zicli
bemachtigen was dan ook bij de ouden in die dagen het streven. Dit wanbegrip of
bijgeloof had in den oertijd nog eentje reden van bestaan, omdat bet zich aanknoopte
aan den vermeenden invloed, aan de inwerking der geëerbiedigde of ontzag inboezemende
godheden op de natuur. Die heidensche godheden zoogenaamd hielden alsdan hunnen omof optocht over de aarde, en voerden daardoor tegelijkertijd de zon weder op hare
Plaats terug.
Aldus het geloof onzer voorvaderen, wat aanleiding gaf tot tal van gewoonten, zeden
en gebruiken Indien we hier in algemeens beteekenis konden optreden, d.w.z. al 't
gebeuren, ook alom buiten ons gewest moesten vermelden, er zou een boekdeel mee te
vullen zijn. We zouden dan interes-ante dingen kunnen vertellen over "watten blazen"
-over "loodgieten", over een "Syllestër-menu", over "brandende lichtjes voor een
spiegel", over ..schieten met vrükogeis" enz. enz. We zullen echter met onze Midwinteffeesten, &!l< boven verklaard, niet te ver van eigen honk afdwalen.
Zoo maakten we 't langs ome grenzen, en ook *ven daar-over heen bij onze Oostelijke
buren, meermalen mee, dat des avonds (Oudejaars-avond) in de koffiehuizen om een
soort koeken wordt kaart-gespeeld, en dat daar overal in de huizen met allerhande
middelen naar de toekomst wordt geraden.
Zoodra de klokken-wijzer op 12 staat en het. middernachtelijk uur zijn slagen "uizet,
beijvert «ch elkeen op zijne manier het. nieuwe jaar te Ignoeten. Vóór alles wordt
geroepen: "Zalig Norwjaar!" wordt geschald "Heil en Zepen:", Wör(i brommers { - oude
jachtge- Weren). met 'pistolen en revolver.-. Het regent als t ware wederzijds van
gefukwenschen, onder jonge.ui zoowel als onder ouden van dagen. Er wjordt over en
weer 's nachts ook in particuliere Klingen gedronkea, meestal ge:chnapst" (d. i.
geborreld), wederzijds getrakteerd, en die vorm vati gelukWenschen duurt meestal een
heel stuk Van den nacht door
Présenteeren, en uitdeelen van koekjes, koeken, gebakken in alle vormen, bij de
diver:e- dranken,, warm en koud, is er schering en inslag. Hebben )v'e dit gebeuren
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nu ook maar alleen meegemaakt in eigen geboortestreek en langs onze LÏmburg- Rche
grenzen zoo vermoeden we toch, dat zulks op meerdere plaats... in ons gewest het
geval zal «ijh. Daarbij ging 't door onze geheele gouw voorook wel gezellig toe.
Denken we o.m. maar eens aan den goeden, bezorgden klepperman, die Uudejaars-nacht
door onze stille/ dorpsstraten, onder traag voortschrijden en met diepe stem
opoilejmde, na dr'e ferme slagen te hebben uitgediept op zijn primitieven houten
klip-klap:
"Ik wensch IJ al te gaar Een zalig Nieuwe jaar. In voorspoed en verdri.l Vergeet den
Schepper niet!" Hij v,ng daar eera mede aan, zoodra de torènkloü twaau uur begon te
bonzen. Wat n heerlijke uerinneruig toch uit die goede, Oude, iaug vervlogen tijden.
Om te schieien. En nu heiaas nieis meer van ai dat roerend gebeuren! Wel hee.t het
bakKen van aixeinunue boeken om dezen tijd nu nug in vele streken Plaats. Ai die
soorten en muueLen van uuuejaars en Nieuwjaarskoeken hebben hunne bijzondere namen,
en worden veelal klaar gemaakt 10 daartoe apart dienende pannen >f watelijzers. In
ons gewest ziet men nog üen "Molenkoêk"' door den molenaar gelaküen voor en
geschonken **a«. zijne maal-klanien, en die voornamelijk door ac k.nderan der klanten
op den molen werden afgehaald.
Oan de wafel"» een vierkante, ook al ronde of Ovale koek gebakken uit bloem, melk en
eieren, die met suiker be.trooid werd en nog wordt opge diend bij 'n drankje.
Inderdaad een heerlijk smakend gebak, niet door den bakker, maar door moe der de
vrouw zelf samengesteld, en onder drukke belangstelling der gelukkig gestemde
kinderen, op fornuis of in de kachel heet gebakken. Verder nebben we hier en daar ook
nog een zoogenaamden "moLelkoek" met .Nieuwjaar aangetrofien. 9"-e üo.telijke naburen
noemen hunnen Nieuwjaarskoek op de meeste plaatsen "brezzel',' en in '1 piat ook wel
"britjel".
Verder bestaat er in onze provincie nog op eenige plaatsen (hoewel 't erg begint, te
tanen) een aloud gebruik op Oude jaarsmorgen. Dat is het grijper, door de verzamelde
schooljeugd, nadat de H. "Vhs geëindigd is, naaf door deuren of ramen uitgeworpen
koeken, moppen, noten, kastanjes, appelen, peren enz. .
Alle schoolklassen zelfs ook grooteren doen er aan mee. En het geldt daarbij maar
vlug te zijn om later naar buis te gaan met de zakken vol van ft./'.rhande eetbare
zaken. Velen, die er op uit waren, om maar zooveel mogelijk te verzamelen, bonden een
riem om den jas, zoodat deze dati feestelijk moest dienen ais vul-jas, en of de
vingers bij felle koude, ook al verkleumden en of 't Sneeuwde of regende de meest
beroerde elementen der natuur waren niet bij machte de spes patriae van 'dal gebruik
af te brengen. G
Men no! mdc deze eigenaardig..' wijze van geschenken inzamelen wat zeker wel een
heidenschen ondergrond had, en waarbij de kinderen vooraf vóór de voordeur een
rijmpje, moesten opdi'eimen: "grabbelen", (van grijpen.) We hebben, voor ons
ouderlijk raam dit "grabbelen" aandachtig beschouwd en met de kleinste kleuters wel
eens diep medelijden voelende, vaak hóoren zingen; Tch kwaam r,l aangeloupe, leb zaag
't zier rouke, Ich zaag Vaal aan den ove wis,
Det ter good gebakken is-. ïster niks gebakke Den gèèftj eine schoat vol appele Vrouw
gèèftj dedjer lang lèèftj, Dedjer riek en, zalig wèèrdj." Gebeurde 't nu, dat een of
ander gezin toet deze demonstratie niet sympathiseerde, en dus niets te grabbel
gooide, dan was een algemeen of gezamenlijk gehuil of gejoel vaak de ovatie die vóór
't aftrekken naar een volgend huis gedurende eenige minuten opklonk als een uiting
van misnoegen en teleurstelling, en 't gebeurde niet '-"•'lien, dat grooteren bij
wüze van variatie, daartusschen door schreeuwden-. "Girregirregits! Geuftj neemes
niks! Girregirregits! Geu'tj neemes niks 1
Ook is nog bijna overal bet Nieuwjaar afwinnen" of in Limburg meer genoemd ,
verra«sen" in zwang. Dat, ïs mtt allerhande slimme trucs door afwachten of zich
verbergen zin bloedverwanten of vrienden 't allereerst 't Zalig Nieuwjaar;" te kunnen
toeroepen, waarop de verwonnene volgens oud gebruik verplicht is te tracteeren op
koekjes en een drankje, terwijl de, kinderhand na die overwinning de voorkeur geeft
aan een rtnitfe voor den spaarpot.
On oude rekeningen bij een paar bakkers in onze provincie moesten we ook nog
conrtateeren, -lat vroeger op vele nlaatsen in Limburg aan dt :'kiu'h;ren op
Nieuwjaarsdag wittebrooden werden uitgedeeld. Thans hooren wij daarvan echter niets
meer.
Hoewel tenslotte artikelen, als Nieuwjaarsbrieven en Sieuwjaar-kaarten, voorzien van
mooie brentfjes, hartjes, duifjes, hoe'ijzertjes etc, visite'•aarijes en kleine
couranten-annonces met heilwen,3cnen ook hier nog tot on heden blijven voort-1» taan,
ja in eenige opzichten en vormen zich "e'.fs belangrük hebben verveelvoudigd, toch
heeft e de moderne tijd zijn invloed doen gelden, en »-aakt hier menig naief
nieuwjaarsgebruik allengs uitgestorven.
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Dit zal ons echter niet beletten of tegenhouden onzen geachten lezers onzen
verwanten, vrienden en kennissen ook'ditmaal weer van harte te wenschen een jaaV vol
gezondheid, heil en zegen naar ziel en Rcfiaam. De Groote Volkeren-rechter over leven
en dood, d!e over d't alles te beschikken beeft, moge dezen, on-en hartgrondigen
wensen, in vervulling laten
2 juli 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCIV.
Nog eens de H. Sacraments-processie (Slot). Versieringen daarbij sinds de 16e eeuw.
Dragen van luchters of flambouwen idem. Orde van den stoet in de 17e eeuw. In den
tijd der Franschen verboden. De kerk der Munsterabdij bijna 7 jaren gesloten. De
overwegende invloed der Protestanten te Roermond, nam een einde op 6 October 1572. De
Spaansche hopman Johan van Barlaimont, ook genaamd Floyon, had de stad Roermond
wederom voor de Spanjaarden in bezit genomen. Dit feit had tot gevolg, dat het
volgende jaar de processie weer in 't openbaar kon trekken. Een jaar later vinden we
in het stads-archief Van Roermond een brief van Bisschop Lindanus gedateerd 6 Mei
1573. Deze was gericht aan den magistraat der stad en bevatte het volgende: "Het were
goed, dat men van stadswege bevej dede, dat men in elck huis daer de processie
toecomende H. Sacramentsdag voerbij gaet, "licht voor de deur of op het venster
zette", om zijnen eerbied en geloof voor alle man te betuigen. Die geen wasse
kaarssen heeft, neme reuten (vetkaarsen) want God het hart bij voorkeur aansiet".
Havensius, de geleerde schrijver uit het Kart-, huizerklooster te Roermond, meldt
ook, dat in 1574 de bisschop verordende, dat de magistraat der stad en de
broederschappen, die gewoon waren de processie te vergezellen, voortaan het
Allerheiligste zouden begeleiden met "brandende flambouwen in de hand". Nog een
andere brief is bewaard in het Stedelijk archief van Roermond, dateèrende ongeveer 10
jaren later, en wel van 7 Juni 1583, gericht door den bisschop aan den magistraat.
Het origineel was geteekend "Wilhelm van der Lindt, onxvaerdigh bisschop der kerke
Gods tot Ruremon!dte". Hij schreef daarin o.a.: "dat hij weinig hoop heeft om de oude
lieden, voornamelijk de manspersonen, tot den oprechten Godsdienst of tot de
vurigheid, devotie en het christelijk gebruik hunner voorvaderen terug te kunnen
brengen; dat hq geen beteren raad weet dan aan de jeugd een christelijke opvoeding te
geven, waarvan zij door de zorgelooze ouders verstoken blijven; hij zendt
dienaangaande een ordonnantie des konings, met verzoek hem in de uitvoering daarvan
te willen behulpzaam zijn. Hij meldt tevens dat op den H. Sacramentsdag de processie
uit de H. Geestkerk zal trekken en vermaant de magistraat, die reeds ten hove ais
suspect beschuldigd is, een voorbeeld te geven aan de burgerij, door hei plaatsen van
altaren voor hunne woningen, of tenminste van kaarsen voor hunne vensters, om alzoo
de achterdocht van verandering van godsdienst te doen ophouden; hiertoe zoude
bijzonder kunnen bijdragen wanneer de magistraat het Verzoek aan de burgers deed
afkondigen om de straten te versieren, lichten voor hunne vensters te plaatsen en bij
het voorbijdragen van het H. sacrament aan hunne deuren te komen om hét de
verschuldigde eer te bewijzen, in plaats van die processie te ontloopen, als zij die
zien aankomen of de schel hooren". Of in dien tijd door den magistraat van Roermond
aan dat bisschoppelijk verzoek is voldaan, staat nergens te lezen. Wel is het bekend,
dat de Roerstad te dien- tijde in een deerniswaardigen moreelen, zoowel als
financieelen toestand verkeerde. De bisschop Lindanus stond hier dus voor een uiterst
gewichtig vraagstuk en een hoogst moeilijk werk. Zijn bestuur was echter van diept
wijsheid doordrongen. Hij knoopte betrekkingen aan met den Spaanschen koning Philips
11, en aan 's Bisschops beleid is het te danken, dat in 1580 de kanselarij van
Gelderland, op bevel van voornoemden koning, van Arnhem naar Roermond werd
overgebracht; dat er verschillende jaarmarkten werden ingesteld, enz. Volgens eene
beschrijving uit het jaar 1666, het jaar dus na den vreeselijken brand, die Roermona
voor drie kwart in de asch had gelegd, werd nu de processie als volgt geregeld: Een
vaandeldrager met banier opende den stoet; hem volgden de vrouwen,' daarna de
Kruisheeren, de Minderbroeders, de Geestelijken uit O. L. Vr. Munster met de
relikwiën, het beeld van de H. Maagd met andere bselden; vervolgens het vaandel der
Domkerk, gevolgd door geestelijken, die de relikwieën droegen van de H.H Laurentius
en Elisabeth, hei beeld van den H. Rochus en dat van den H. Christophorus en
eindelijk de praalkist, waarin .het gebeente der H. H. Wiro, Plechelmus en Olgerus
bewaard wordt; daarna de kanuniken, en de geheele geestelijkheid der Domkerk en
parocme; vervolgens #de Bisschop, die het Allerheiligste droeg, onder een prachtigen
troonhemel; hem volgden de gouverneur van Gelderland, de raad der stad, de kanselier
van het hof, de commandant
der stad, omgeven door zijne officieren en eindelijk de
mannen.
Het woord van bisschop Lindanus tot de parochianen was dus niet geweest de stem eens
roependen in de woestijn, want de deelneming was buitengewoon groot Gedurende 23
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jaren had men het woord van dezen doorluchtigen kerkvoogd dan ook trouw gevolgd.
Zijne bouwen daarop nog heden voort. •Niet zonder reden was het slot van zijn
herderlijk schrijven aan den Magistraat van Roermonu het volgende: "dan is to
verhopen dat ghy cortelyck selt moghen van Godt den Heere (die de ghulde herten is
aensiende ende wercken tot synder eeren aengestelt oarh hier beloonende) aese etadt
sal met vaderlycke genade wederom als eertyds gebenedyen en van den jammerlycken
stae:, daer sy nu in verdruckt leyt, verlichten, ophefien en verlossen en syn
salighmakende ghunste ryckelyck uitstorten". Tot het einde der 17e eeuw bleven dus te
Roermond de processiën ongestoord rondtrekken. Edoch, een nieuwe teleursteling volgde
in 1794. De Pranschen vielsn in dat jaar ook Limburg binnen. Een hunner eerste antipaapsche maatregelen was het verbieden der openbare processiën. Dat verbod heeft
eenige jaren geduurd tot het concordaat werd afgekondigd en zij in het begin der 19e
eeuw weer werden toegelaten. Ook werden de kloostergebouwen der Munsterabdij tijdens
de Fransche omwenteling gesecularieerd, de meubelen dier kerk in 't openbaar verkocht
en b.eet de kerk zelf gedurende zes jaren, negen maanden en vijftien dagen gesloten.
Eindelijk werd zij op 2 December 1803 aan den openbaren eeredienst teruggegeven. De
Eerw. heer kapelaan Cloquet vierde er de eerste godsdientplechtigheid en op H.
Drievuldigheidsdag (Zondag) van het jaar 1804 toog de Munsterprocessie, onder
algemeene deelneming van Roermond's burgerij, door de geheele stad. Ouden van dagen
weten va.i hunne overleden bloedverwanten nog te verhalen, met welke bijzondere
vreugde aan dien eersten ommegang \verd deelgenomen, als een bewijs, dat noch
tijdgeest, noch geweld, de godsvrucht der Roermondenaars als een oud erfdeel hunner
vaderen, vermocht uit te roeien.
We hebben 't in de vorige bijdragen gehad voornamelijk over het ontstaan der
kermissen in onze provincie. Maar we zullen er ook wellicht onzen lezers geen
ongenoegen mede verschaffen, als wij in eene volgende bijdrage een en ander
mr-.dedeelen over het ontstaan en het wezen der jaar- en andere markten in ons
gewest, te meer, daar de vrije markten geheel en al onderscheiden waren van de
kermissen en ook van hun ontstaan, want ofschoon zij al vroegtijdig met de kermissen
waren verbonden, hadden zij toch een geheel anderen oorsprong. Immers, dd markten
gingen niet uit van de kerk, in tegenstelling met de kermissen. Zij gingen uit van de
wereldlijke autoriteit. En volgens de geschiedenis gaan zi] terug tot den tijd der
Romeinen, wat wij. in de volgende regelen den lezers zullen trachtten te betoogen.
9 juli 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCV.
Jaarmarkten in onze gewesten. _ Hoe ontstonden ze? — De "kermesse” en de "foire”
onzer buren — in- en uitluiden. — Kermis-kruig.
We zeiden reeds met een enkel woord dat de kermissen een geheel anderen oorsprong
hadden dan de vrije jaarmarkten. Niet van de kerk gingen zij uit, maar van de
wereldlijke overheden. Reeds in den tijd der Romeinsche keizers treffen wij ze aan,
want het recht om die markten te verleenen, behoorde van ouds aan den keizer. Toen
echter in deze gewesten de Nederlandsche graven hun invloed deden gelden, zich als
souvereine vorsten begonnen te gedragen — dat was na de 12e eeuw — toen meenden ze
ook zooveel macht te bezitten dat het onnoodig was aan de oude keizers een
toestemming tot markt-houden- te vra gen, wat men een "Marktbrief" noemde. Zij
verleenden dus zelf die toestemming. En deze macht matigden die heeren zich aan,
omdat zij als graven en hertogen (12e eir 13e eeuw) niet alleen streefden naar
onafhankelijkheid van den keizer, maar ook van lieverlede hun gebied trachtten uit te
breiden, en de zoogenaamde "regaliën" (recht van munten maken, tollen heffen enz.)
zelf ter hand te nemen. Men kan ze&v gen, dat vanaf dien tijd daarom ook ons
"gemeente-wezen" meer vaste vormen kreeg en voor goed werd gevestigd. Aan de poorters
of burgers, door hun getal en «eenheid sterk, door een voorspoedige nijverheid
welvarend, schonken nu de voornoemde landsheeren, op wier gebied de stad verrezen
was, en dat vooral onder de kruistochten, vrijwillig of ook al gedwongen,
verschillende rechten en vrijheden. *m eens gunstig straks weer . het tegengestelde.
Maar de poorters die als burgers er op uit waren pm het bestaan en den groei der
"gemeenten" te hevorderen en te verzekeren, verzonnen door onderlinge samenwerking
allerhande middelen om pen. willekeur van den grooten landsheer zooveel Jtogelijk aan
banden te leggen. Aan deze actie hadden de bekende oude gilden, die immers bestonden
uit de door burgers gekozen magistraatspersonen en uit de ambachten saamgestelde
gemeenteregceringen, voornamelijk hun ontstaan tp danken.Traden dan de burgers in
overleg over een en ander met den grooten heer, om bepalingen te maken voor te volgen
rechten en wetten, dan ijverden deze op schrift gesteld, en noemde men die destijds
"keuren" of "Charterbrieven".' De vorstelijke persoon, aan wien onder deze wijze van
beheer Roermond zijn opkomst, bloei en Vooruitgang heeft te danken, is Otto II (hij
droeg den bijnaam van Otto met den paardenvoet). Graaf van Gelre en Zutphen, zoon van
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den in V£S& overleden graaf Gerard 111. Deze Otto II was een schrander en beleidvol
vorst, én muntte uit door Verschillende deugden, terwijl hij vooral vee* voorrechten
aan de steden van zijn gebied schonk verhief hij zijn geliefd Roermond reeds in I«31
tot eene "Civitas" (eertijds kleinere plaats daarna tot stad verheven) omringde het
met eenen muur en schonk het alle rechten eener vrijo stad. Dat hierdoor de
maatschappelijke toestand der bewoners in hooge mate verbeterd werd, lijdt geen
twijfel. Immers bestonden zij vroeger groö*- tendeels uit eigenhooijgen en knechten,
gedeeltelijk slechts uifhalf- en geheel-vrije-lieden werden zij na de verheffing tot
stad geacht alle vrije mensenen te zijn, zonder buitengewone belastingen, Bestuurd
naar wetten door eigen overheden. «tf? behoorden dan tot en woonden in een vrije
in ,o£ ?en- er toegöstane rechten behoorde o. *"^us d! non evocando", d.i. niet als
behoevenl ?t6n of &eWeSt voor den rechter orioineïrlteilde,archieven va* Venloo nog
eene SeptSeep ioj£ollde CP Perkament gedateerd "1 lWirf i ?P Sente Egidius dach". dom
vl ,^pa'U Hertog. Reinald, dat "van den h"i ïto iPnle eene stad worde gen -akt, aan
welke epno •• ten en burgerschap verleent, alsmede ialr,v>"V^3e weekmarkt alle
Dinsdagen, en drie brt-hia, ten' te we[en op Zondag van St. Lamon VJ Aag' op Zoudag
na Groot Vastenavond en ptL \*lblnsdag, met volle vrijheid van acht datolr Vhtor 6n
na' behoudens nochtans 's Hertogs
neei eens bewaa-rt de stad Sittard eene origleeie oorkunde op'perkament met gaaf
zegel dd. bij w o.v.ember 1515, gegeven te Uusseldorf, waarfijem t "' hertoS van
(Julik Cleef en Berg, verde w e" bevestijgt >>de weekmarkt" van alleman dg I ar e"
koopmanschappen, velke men Dono-er", te Sittard pleegt Ie houden, en — overwekelijif
in de al"bte" Bom en Milieu een me> hiaiki aailtal korenvruchten buitenlands ter
onrlo i gevoerd worden, tot groot nadeel zijner daar i en' verBunt aan de stad
Sittard, dat alen <f* oU des Donderdags een vrije korenmarkt alw-,
Van alierlei
vrucht n gehouden worden, rem onderdanen van Boni en Milien de konvruchten, die zij
te verkoopen hebben, zullen 'sm h"i breneen en var 1() uren tot twaalf uren mÓt ys
aan Wle zh willen, kunnen afzetten lPhhVerJ,uf-noi'htans' 'l -een zi-i niet verkocht
"tonen, buiten land of waar ook t. bewaren; wel« bepalingen echter niet beletten, dat
iedereen hij ' vr«Wen in zün huis of op zijn goed, waar kone,, Tgen heeft' aan
naburen kan ver.vrühpiH f/i10 dle markt verleent de Hertog volle luiden V, U Im'" de
"larktklok ten 9 ure zal middaè w !?arkt dan vriJhouden lot 2 ure naren taae «i Wo
tijdsruimte, niemand een andeverbeurte ™ 'f d>; ')alld llaar hem uitsteken, op goed
met t de tuuid; "ÜL'h eens anderen lijf en tocht clieK7llmer aalllluuden urn schuld
of borgis aaneeo.Ln de 's,ad met koou en verkoop Pen en vrfinhj eu v"l"'ls> dal alle
koopmanschapgeld en demlf«i onbeZwaa.rd van accijnzen, wegvoerd, vork i ' zullen
kunnen in- en uitgegeen and. 'Pgêslagen worden, zoomede gele, 'lan oprechte, geijkte,
gebrande en! koon i , V , of gewicht gebruikt worden. d"" waar ó,, ,? '," "l straffe
van verbeurte ha» van- ,I.' , ", ' bétaalde geld, ten behoeve a'ïeeu hij dl£rkt'neesters> ba]f van de armen; zijt, s vóór de markt gevrijd is, tot dat van zijn
huisgezin, nai,xoö[kooper te zijn. Tot :ligvan ,
de stad Sittard, met raad i
bevelhebbers des Hertogs,
dat "gude orde und mach ' weghe und straissen wail e e»
iedereen i, "", U 1 g",lder rustung gehalden" schermrl en vel,\l , vnjllCM(i
gehandhaafd, be- E'ke stad "2 "l*^ zocht ophaargroote kermis of op vrije markt te
verkrijgen, en zulk » penningen over voor wille der aar Wil}&s werd de kermis ter
zeer omdat dekeS ««ft?' ultg niet zoo'»ad maar omdat Z ddarb» eenig voordeel meer
burger» 'p 0" 't ,f"lks in het' oordeel was der kin".- S e" Jaarmarkt met elkander "
n l' H ren WareD' sloten ziJ zulk '« . dat zij nieUmeerte scheiden wa- B"ten, bewaren
van ie kermeJL" g een-e- hel'i»n«ing in de woorden iatöSrih! *en "ï01re"- "Foire"
sta™* van het atijnsche "forum", eene openbare plaats, waar volk bijeen kwam om
handel te drijven. In heel oude tijden had bij kermissen en markten nog een voorname
plechtigheid plaats. Dat was het "in- en uitluiden" en "kruisen stellen". Dat in- en
uitluiden der kermis heeft hier en daar nog plaats. Waartoe diende het? Hertog
Albrecht zegt in een handvest van 1379, dat het in- en uitlüiden geschiedde: "opdat
die coman weten sal, hem totter marckt op syn rechten tyt te stellen".
Het luiden geschiedde dus, opdat de koopman weten zou, wanneer het tijd was om te
vertrekken.
Maar dat in- en uitluiden beteekende ook nog de officieele aankondiging van het begin
en einde van het vrijgeleide.
Als de laatste galm van het inluiden wegstierf, was "het kruys opgerecht", d- w. z.:
aan de poorten der stad of aan de bruggen zag men houten kruisen gespijkerd, die
meestal rood, maar op sommige plaatsen ook wel wit of zwart geverfd waren. In sommige
steden werd daarom die kermis, waaraan de vrije jaarmarkt verbonden was, in
onderscheiding van anderen, de "Kruisenmarkt" genoemd. Dit kermis- of marktkruis was
het zichtbaar teeken, zoowel van het vrijgeleide als van den marktvrede, d.i.
waarborg voor rust en veiligheid. En dat was een hoofdzaak. Want juist dat was het,
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wat de kermis tot "een vrije jaarmarkt" maakte; ieder mocht dan vrij en ongedeerd
binnen de stad komen en handel drijven; al de monopolie-wetten van het gildewezen
sliepen dien tijd; niemand mocht wegens schulden of eenige civiele zaak gehinderd
worden-. Alleen de vijanden van den heer en de ballingen waren uitgesloten van het
vrijgeleide; want kwaaddoeners en rustverstoorders had men op de kermis niet noodig,
en wie den marktvrede brak, werd voor eeuwig gebannen; hij mocht nooit weerkomen. Zoo
heeft ook Roermond sinds eeuwen zijne vrije jaarmarkten gehad en ook zijne kermis.
Immens in de stedelijke archieven dier stad lezen wij dat op "11 November 1461 op
Sent Meertyns dach in den Wynter'., Hertog Arnold aan de stad Roermond vergunde.de
jaarmarkt, die tot dusverre op St. Nicolaasdag gehouden werd, te verleggen op St.
Barbaradag, vermits de eerste een geboden feestdag is en "die Sunden die dairaff
komen mit koupen en de verkoupen verhuedt mogen werden"» r™" Kï> (Slot volgt).
16 juli 1927 MERUMMERMARKT. — NEERITTERSCHE OUDE MARKT. — SPINWEGGEN. CCCVI.
— KRAKELING.
Zoo bleef de markt met hare bepalingen bestaan tot het laatst der 15e eeuw. Op 3
December "op Sent Barbaeren-avont vfrginis", gaf Hertog Karel wederom uitbreiding aan
de vrijheid der jaarmarkt te Roermond, die op St. Barbaradag gehouden werd. Deze
toestand bleef bestaan tot 6 December 1562 toen de Scholtis, burgemeester, schepenen
en raad van Roermond bekend maakten, dat de Spaansche koning Philip 11, die toen ook
hier ac heerschappij voerde, hun ten eeuwigen dage jaarmarkten vergunde, waarvan de
eerste moest gehouden worden op Woensdag na den Oculi (3e Zondag in de Vasten), de
tweede op St. Odulphusdag (12 Juni) en di laatste op at. Willibrordus (7 November)
van ieder jaar. Aan de bezoekers van die jaarmarkten wordt veiligheid en vrijgeleide
beloofd, drie dagen te voren en drie dagen daarna. It.£Vmm 10 jaren later, en wel op
17 Augustus 1073 richt de magistraat van Roermond 'n schrijven aan den stadhouder
Gillis van Barlaimont, inhoudende het verzoek o.m. dat week- en jaarmarkten, die op
feest- en heilig-dagen vallen, en n eomsschop wil afschaffen, behouden blijven. Op 20
September 1587 stelt de magistraat van rnaLlf1on(i een speciale vrije wekelijksche
graanvó(S im' te houden des Zaterdags, op de markt ',oor *?et Stadhuis, en maakt
dienaangaande een verordening openbaar. twee jaren later, en wel in Juli 1589 vergunt
woning Philips II aan de stad Roermond nog eene aparte wekelijksche markt van paarden
en "n<l?r vee, te houden op Woensdag en twee jaarmarkten, de eene in den winter, op
den dag van t , Paulus bekeering (25 Januari) en de andere in den zomer op St.
Margareth (21 Juli) en zulks tengevolge van den vreeselijken, ongelukkigen brand, die
te Roermond in het jaar 1554 woedde, en. omdat de stad door deze "langdurige troublen
en de beroerten bis in den grond verdorven ende tot uyterlijke armoede ende miserie
gecomtaen i»" — (Uit 't archief). Zoo was in 't begin der 17e eeuw het getal
jaarmarkten reeds tot 6 gestegen, want op 6 september 1607 schrijft de magistraat van
Roerbond aan zijn collega te Neer, Rade, Horst, Nederweert, Weert, Stramproy,
Maeseyck, Susteren, Sittard en Heinsberg, dat, daar te Roermond niet genoeg laken
gemaakt kan worden, om de burgers te gerieven, het voortaan toegelaten zal zijn,
allerhande soorten van lakens te brengen en te verkoopen op de zes aldaar gehouden
jaarmarkten: die op 25 Januari, op Maandag post Oaeli, op Maandag na de H.
Drievuldigheid, Op 4 Juli, 1 October en 6 December. De wevers van dien tijd kwamen
dan ook van heinde en verre naar die markten om hunne verschillende producten ten
verkoop aan te bieden. Toch is een der meest druk bezochte jaarmarkten in de vorige
eeuw, alsmede nog in het begin der 19e eeuw geweest de Merummermarkt, gehouden in het
oude Merum, onder de gemeente Herten (bij Roermond) op den eersten Dinsdag van
September. We zullen er een en ander over verhalen. Met paarden- en hondekarren, met
stoot- en kruiwagens, zwaai beladen met allerhande landbouw en akkergereedschappen,
artikelen voor huisraad, manufacturen, ijzer- en blikwaren, pannen, potten,
borstelen, schoenen en laarzen, enz. enz. kwamen de kooplieden en kramers uit alle
streken reeds dagen te voren door Roermond en trokken naar Merum, om op" tijd met
hunne diverse uitstallingen klaar te zijn. Ook de koopers stroomden van uren ver uit
de omstreken naar deze markt te Merum, en er was geen bezoeker, die niet iets van
deze markt mede naar huis bracht. De Merummermarkt was te Roermond zoo populair
geworden, dat het grootste deel der huisgezinnen zich in twee deelen verdeelden,
d.w.z. waarvan de eene des vóóren de andere des namiddags de markt bezocht. Wie dien
dag niet te Merum ter markt was geweest, werd zelfs uitgelachen. De koffiehuizen van
dat plaatsje konden alleen de enorme massa bezoekers niet spijzigen, zoodat er
verschillende grootere en kleinere tenten werden opgericht door belanghebbende
ondernemers der steden, waarin niet alleen ferm Segeten en gedronken, maar ook flink
gedanst Werd. Van deze markt is er te Roermond nog een oud gebruik overgebleven. Op
den dag van Merummermarkt blazen 's morgens al heel vroeg de Roermondsche bakkers op
hun hoorn "de •pet"> teneinde den volke te verkondigen, dat zij voor dag en dauw al
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de zoogenaamde "Spin-Wegke" gebakken hebben.
öit gebruik is zeer oud en komt
daarvandaan, dat de spinsters in vroeger tijd, evenals alle andere werkende of
dienstdoende personen van men dag af des morgen met het licht hun werk begonnen, en
dat werk des avonds ook met licht aoorzetten. En zij, die op dien eersten Dinsdag van
September — dag der Merummermarkt — luist op tijd en vroeg aan den slag waren, kresen
daarvoor opzettelijk gebakken koeken "spm- genoemd, ten geschenke van de vrouw Qes
huizes. Nu nog worden te Roermond die spinweggen gegeten, al zijn onder de eters
mogelijk weinigen, die weten hoe het aloude gebruik eenmaal ontstaan is. Een der
oudste jaarmarkten in ons gewest is ook de St. Lucia-markt op 13 December te Neermer.
In heel oude tijden werd die jaarmarkt geheeten "De Maegdenmerkt", en we hebben noch
in de gemeentelijke, noch in de kerkelijke archieven, kunnen vinden, waarom in de
verloopen eeuwen die markt bovenstaanden naam droeg. Ook deze markt behoorde eens tot
de inderdaad beroemde jaarfeesten Var. heinde en verre van uit België, ja van uit het
Noorden van ons vaderland kwamen laar de kooplieden, tent- en spuhebazen hun negotie
drijven en vermakelijkheden ten toon spreiden. In het midden van den dag VYas er door
de enorme drukte van bezoekers in 'Ofdstraat der kleine vrijheerlijkhoid geen kernen
aan, en het gewoel der zich bewegende menschen-massa en het geschreeuw van
kunstenaars en kunstenmakers, gemengd bij den uitroep tol knopen van tallooze
winkeltenten in alle elijke en onmogelijke artikelen, was van dien aard, da! men zich
een moment zou wanen te zijn in d« wereldstad. thans heeft dat alles echter voor het
grootste deel afgedaan, en ziet men er nog enkele boeren stuk vee ten verkoop
verschijnen, alsmede eenige slagers en veehandelaren, benevens ?nkl ' nikeitjes en
opslagwinkels van huishoudelijke artikelen. Na afloop der commercieele Ultl'
begrijpelijkerwijze altijd de kermispret, de dans en andere volksverma'kelijkheden.
Nog houdt Limburg op verschillende plaatsen w i en- jaarmarkten van ruim of meer
grootere beteekenis, en we stellen ons voor vroeg of laat kernen van de voornaamste
nog eens terug te . We willen daarom dit onderwerp besluiten met iets mede te deelen
over eene lekkernij, die in de oudste tijden on eenige dezer jaarmarkten ten verkoop
werd aangeboden in diverse koekkraampjes. Het was een soort koek, 'n gebak, dat bij
gebruik knapte en kraakte, daarvandaan wellicht "krakeling", ook al "mastel" genaamd.
Er waren onder dit soort koek wel eens verschillende vlerhtvormen, die men
veronderstelt door de Romeinen tot ons gekomen te zijn, daar deze in de baktechniek
zeer hoog stonden. Ze zouden daaraan door bemiddeling van kloosterbakkerijen tot ons
gekomen zijn. Onze naburen hebben ook zoo'n koek, dien ze "brezel" noemen.
Oorspronkelijk waren deze baksels een soort "doodenbrood", vooral bij begrafenissen.
We treffen het aan in den Germaanschen nieuwjaarstijd, waarin men de groote
doodenoffers placht te brengen, maar meer nog in den verder naar het voorjaar
vooruitgeschoven christelijken vastentijd. Men ziet de krakeling nog op Palmzondag
als onderdeel van de Palmpaasch. De groote Palmpaasch-kransen en andere dergelijke
voorstellingen, die ook zelfs "krakeling" heeten, bewaren in hun vlechtvorm de
herinnering aan het haaroffer en vertoonen treffende overeenkomst met de joelkoeken
in het Noorden van Europa. Die moeten dan ook eigenlijk de afbeeldingen van de zon
voorstellen, bestemd om zonnewarmte, wasdom en oogst te- verwekken. Beide hebben een
vier- of achtspakig rad en de afbeelding van broedende kippen als zinnebeeld voor de
zonnewarmte.
23 juli 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Wat een "Hemelsbrief” is. CCCVII.
Ook in Limburg langs de renzen aangeboden. Meerdere bijgeloovige weermiddeltjes.
Ik heb vee], omgang met collega's en andere intellectueelen uit het Rijngebied. En ik
doe dit vooral, omdat ik daar overal eene uitgesproken voorliefde ontwaar voor de
heem-cultuur. En menig Nederlander mag inderdaad een voorbeeld nemen aan de
Duitschers, die op dit gebied, en ook op dat der folklore, voortdurend en onvermoeid
werkzaam zijn. Getuige o.m. het groot aantal heem-bladen, die de actie tot
uitbreiding warm houden door de geheele Rijnprovincie, terwijl, deze periodieken bij
ons niet dan slechts zéér sporadisch voorkomen. Het mag inderdaad voorbeeldig genoemd
worden, hoe bijv. de leeraars en de onderwijzersstand door woord en schrift zich
beijveren om alles op te zoeken, alles uit en na te vorschen, wat in hunne gouwen op
folkloristisch gebied nog bestaat en verborgen zit, en dit dan te publiceeren ter
voorkoming van algeheele verdwijnen of te loor gaan. En dat ook het landelijke volk
in dit schoone fen gezellige Rijnland zich aanpast aan deze af tic, •ondervond ik
dezer dagen weer, toen een met mij bevriend landman uit de omgeving van Erkelenz mij
een brief toonde, dien men een "Schuts-brief" noemde, met de vraag, wat ik zoo al
over deze Boort van kwakzalvers-praktijk meende te kunnen Vertellen en of daarvan in
Limburg ook gewag Werd gemaakt Hij had voor vele jaren dezen brief gekocht voor een
mark. en hij verhaalde Jnlj met besliste zekerheid, dat menig beangst tooedertje of
bezorgd bruidje haar geldstuk toen 'offerde, ten einde den geliefden zoon of beminden
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bruidegom onkwetsbaar te doen zijn voor de vijandelijke kogels. En dj brave man
voegde erbij, dat honderden, ja duizenden van deze brieven in He laatste oorlogsjaren
verkocht zijn. Ik heb toen mijn vriend medegedeeld, dat dit artikel wel een nieuw
soort van kwakzalverij mocht heeten, maar dat deze praktijk toch niets nieuws onder
de zon is. Immers, ten allen tijde beeft men geloof gehecht aan verschillende
middelen, die het vermogen zouden bezitten iemand heelhuids van 't oorlogsveld te
doen wederkeeten. l) Er zijn talrijke voorbeelden in het Limburgsche volksleven, van
welke geacht wordt bijzondere 'kracht uit te gaan en door welker invloed onheil zou
afgewend worden. Het volksgeloof van alle tijden heeft dat zoo gewild. Men denke b.v.
maar eens aan eenige, ja vele auto-rijders (ook Limburgers) die de dwaasheid hebben
een poppetje, een beertje of een poes of ander beest mee in den wagen te nemen, of
daarin te hangen tegen doodsgevaar; en aan t' meedragen, nog door talrijke
Limburgers, van aardappelen, boonen, noten, kastanjes enz., in den zak, ten einde
ziekten te voorkomen of te genezen. Of mollepootjes tegen kiespijn, een St.
Hubertusbroodje tegen hondsdolheid, een ring van dubbeltjes tegen vallende ziekte,
een vlierstokje tegen het zoogenaamd "doorrijden" (=blikgat). Genoeg bekend is, hoe
het in den Kerstnacht door reine maagdenhand gesponnen garen voor het "noodhernd",
zooals hier en daar uog getoond Wordt, geacht wordt onkwetsbaar te maken. Een met ons
bevriend priester meent gehoord *e nebben, dat dit garen eertijds ook in Limburg Werd
gesponnen door erkend godvruchtige en Vrome meisjes. Tijdens den 80-jarigen oorlog
(Spanje—Nederland) moeten Spaansche geestelijken zulke "noodhemden" aan de soldaten,
ook in Limburg, verkocht hebben. Op het borstbeeld waren twee hoofden gestikt, rechts
een gebaard gelaat en links den kop van Beëlzebub met een kroon. In een museum te
Weenen werd mij vóór eenige jaren nog zoo'n hemd getoond. Ook waren daar nog het
zoogenaamde "Galgentaannetje", de tot poppetje gemetamorphoseerde aluin-wortel en de
"St. Joristhaler" met eene afbeelding van den heilige te paard in een schip — Pc
laatste soort te gebruiken bij een zeegevecht. Zoo zou indertijd in een oorlog menig
strijder zijn laatste geldstuk gaarne gegeven hebben voor een scheutje olie uit de
lampen, die in de grafkelders der martelaren brandden, terwijl nog bij de Javanen het
geloof bestaat, dat een stokje van 't kernhout van den "keloi" — een boom, die het
koover brengt, dat hij dit oplevert — den vijandelijken kogel doet ketsen. , Vooral
ook komt in aanmerking de zoogenaamde "Helm", door de Vlamingen "veul" en door de
Franschen "voile" (het Latijnsche "velum"=omhulling) genoemd. De Duitschers spreken
van i.Glückshaube", de Serviërs van "Gelukshemdje" CR de Italianen van "Moeder Gods
hemdje". Intusschen, oud als de bovenvenoemde middelen om onkwetsbaar te zij -, is
ook het geloof aan den invloed van een "Schwertsegen", in den vorm Van een
"Schutsbrief" of "Himfelsbrief", zooals 'de Duitscher zegt. In verschillende oorlogen
zijn zij bij massa's aangewend, zooals in den Italiaanschen bevrijdingskrijg van
1859, toen een boekhandelaar aan den Neder-Rijn (zooals men mij heeft Verteld) een
soort tooverbriefje in den handel bracht, dat voor alle lijfs- en doodsgevaar
behoedde. Ook in den Fransch-Duitschen oorlog vau 1870 moet menige "Schutzbrief" op
het slagveld gevonden zijn, terwijl ook in 1900, tijdens den strijd tegen de boksers,
deze talismans opgeld deden De namen "Schwertsegen" — in Nederland vrceger
"Zweerdzegen" genoemd — en "Schutsbrief" laten zich gemakkelijk verklaren; wat echter
de benaming "Himmelsbrief" of "Brief üit den Hemel" betreft, deze hangt samen met den
wonderbaren oorsprong van dit voorbehoedmiddel. Reeds omstreeks het jaar 309 na Chr.
ging in Galijë een "hemelsche brief" rond, die de strekking had, de Zondagsheiliging
te bevorderen, terwijl hij of zij, die de, er in gegeven vermaning niet nakwam,
gedreigd werd met verschillende straffen als brand, ziekte onder 't vee, enz.; zij,
die er gevolg aan geven, zullen daarentegen beloond worden met vruchtbaarheid van hun
akkers, vermeerdering van hun vee stapel, enz. (Van de; en he i brief hoorden we voor
eenige 3'aien nog . in de, Belg. Kempen, in West- Ned. 'tot Weert toe). Later heeft
de oorspronkelijke bedoeling van den "hemelbrief" zich gewijzigd, en is hij
dienstbaar gemaakt aan het blijven in den strijd, j Kareï de Groote vaardigde in 789
reeds een capitulatie uit, houdende verbod van de "goddelijke eti o rieven, die te
Jeruzalem uit den hemel he ten te Zijn gevallen". In de dagen van de Fransche
revolutie werd de "Brief uit den Hemel" al-i b voor den Staat gebrandmerkt; in•hen
werden, naar men weet mede te deelen, aan het heilige graf te Jeruzalem, na 789, nog
altijd "Brieven uit den Hemel" verkocht. Volgens hun inhoud zijn zij uit den hemel
naar de aarde 1724 werd, gelijk men verhaalt, in Holstein zulk een brief gevonden,
met gouden letters beeven. Zoodra iemand er naar greep, om hem op te ra; '-: hij
achteruit. Eindelijk kwam iemand op de gedachte den inhoud over te schrijden.
Nu eens bevatten deze "Hemelsbrieven" slechts enkele teekens of onverstaanbare
woorden. Abracadabra, letterlijk of figuurlijk, dan weer een aanroeping tot de H.
Drievuldigheid, of eene bede om voorspraak van een Heilige. Het behoeft hier zeker
niet gezegd te worden, dat onze geestelijke overheid zich steeds gekant heeft tegen
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dit bedrijf, dat vermoedelijk een heidenschen ondergrond heeft. Want in de
"Katholieke Pedagoog of Christelijk onderwijs in den Catechismus" 'staat geschreven:
"Het is bijgeloof, eenige briefjes, met een getal kruisjes of heilige woorden
beteekend, bij zich te dragen, om niet gekwetst te worden".
1) Eigenaardig, dat geen enkel onzer Volkskundige boeken over dit onderwerp iets geeft.

30 juli 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Wanneer verwacht ons volk regen? CCCVIII.
— Wat zegt men al van den dauw? — Naar aanleiding eener vraag.
De wetenschap der weervoorspelling heeft in de laatste jaren eene steeds grootere
vlucht genomen. De verschillende mogendheden hebben Vakkundige mannen aangesteld, die
op grond eener vaste methode de vermoedelijke uitzichten berekenen, en de telegraaf
draagt de uitkomsten hunner vaststellingen over 't land heen, om ze overal nuttig te
maken. Jammer is deze methode toch geene zóó zekere, dat zij elke teleurstelling
uitsluiten zou, en juist hunne grondige kenners zijn de laatsten, die zulks
verloochenen. In de beschouwingen doen ?ich onvermijdelijke grillen voor,
plotselinge, met iedere voorzegging spottende toevallen en storingen treden op, en
zoo kon het niet uitblijven, dat het ambtelijk aangekondigde weer in vele gevalden
precies niet kwam, maar een geheel ander. Toen werd zoo menig wetenschappelijke der
wetenschap ontrouw en bestudeerde het weer op feigen houtje, herinnerde zich, dat hij
in zijne Jeugd uit den mond der weerkundige ouden allerhande teekens in de natuur
aangenomen had, bn keek nu toe, of zwaluwen en krekels, hond en kat, vliegen en
spinnen het voorzeggen niet beter Verstonden dan de heeren van de weertorens. Eene
dusdanige natuurbeschouwing had toch haïe eigenaardige bekoring, immers men heeft
barometer noch thermometer noodig, noch de telegraaf, noch het samenwerken van zoo en
zoo- Veel "stations", om te kunnen zeggen: "het zal Baan regenen"! In deze
volkseigenaardige regenteekens is de wijsheid van duizenden jaren verzameld, en hun
bantal is daarom ook zoo groot, dat wij nooit in de verlegenheid geraken, om eene
bepaalde voorlegging te kunnen doen. We hebben eens eene plaat gezien, waarop eenige
der meest bekende bedriegelijke voorteekenen waren afgebeeld. Dat zij niets te maken
had niet de moderne vindingen op natuurkundig gebied, bewees de barometer, die
omkranst was tnet loopkikvorschen en niet de millimeter-, maar jde duimmaat aangaf.
De grootmoeder, die er on- Üer zat, had dezen ook niet noodig, want zij droeg den
barometer helaas in hare ledematen, 'de rheumatische pijnen kondigden voor haar den
regen aan, evenals ook de oude veteraan regen voorspelde, als zijn zenuwen pijn
veroorzaken. Dat zijn alle menschelijke regenteekens. En evenals de menschen zijn ook
onze huisdieren: een Duitsch versje uit een volkskundig boek leert het ons: "Katzchen
am Herde rastet nicht, Putzt immer wieder kopf und gesicht. Mem Jagdhund — darf ich
den Augen traven Verlijsst den Knochen, uni Gras zu kauen". Overigens kan zich bij
den hof- of ketting- of trek- en schoothond eveneens in de traagheid en slaapzucht de
naderende regen teekenen. Ook door de vogelwereld bespeurt men vóór den regen eene
geheime beweging, en zij laat daarover beteekenisvolle stemmen hooren: de pauw
schreeuwt en de raaf krast schril, terwijl de zwaluw diep naar beneden zwaait en de
kraai het zwaar geluid van den gier tracht na te bootsen. Ja, ook alles wat kruipt en
zwemt Wordt van tijd tot tijd weerprofeet: de loofkikyorsch schreeuwt, de
vijverkikvorsch wordt bruin de gloeiwormpjes zijn rijk in glans en aantal, de krekels
zingen scherp, de vliegen zijn lastig en de visschen springen uit den vloed en happen
naar de muggen, die over de watervlakte dansen, en vóór den regen lastig kunnen
steken. De beroemdste weerprofetes is echter de spin. Haar roem stamt reeds uit de
oudheid en hare weer-prognosissen werden tegen het einde der 18e eeuw door een
Franschman Quatremère Disjonval tot een vast systeem saamgevat. Zijn eigenaardig werk
over de spinnen was een gevangenis-arbeid. Door ons land achter slot en grendel
gehouden, bestudeerde hij de spinnen, die zijne kamergezellinnen waren. Zal het
regenen, dan spinnen de radspinnen en kruisspinnen heelemaal niet. De hoekspinnen
echter, die anders uit haar hutje met den kop naar voren uitkijken, draaien zich, als
de regen in de komende vier en twintig uur zal vallen, om, en steken haar achterdeel
uit het hutje. In het jaar 1794 voorzegde genoemde Quatremère op grond zijner
spinnenbeschouwingen voor het Fransche leger onder Pichegru vorst- en mistweer,
waarnaar deze zich bij zijn inval in Holland regelde. Ook onze plantenwereld doet mee
aan wêerprofetie, en men kan bij ons viooltje, bij onze klaver of de kruin der
wortelen interessante beschouwingen over de wijzigingen ervan betrekkelijk
temperatuur-verwisseling ontwaren. Nog niet lang geleden echter, eerst in 1888, werd
het ook in Limburg bekende (maar niet voorkomende) Paternosterkruid, welks rond,
koralenrood glanzend, met een zwarte vlek getreekend zaad als rozenkranskorrels
gebruikelijk zijn, onder den geheimzinnigen en veelbesproken naam "Weerplant" den
vrienden der natuurvoorspellmgen voor veel geld te koop aangeboden, daar zij niet
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alleen weer, maar ook aardbeving voorspellen kan. Er zijn vele menschen, die zich
dezen nieuwen profeet gekocht hebben. Op de bedoelde prent zien wij links een
varkenshoeder; hij heeft moeite zijne grazende dieren bijeen te houden, want ook hun
is de weersverandering in de ledematen gevaren. "De rook kruipt traag over den
grond", dat is ook een voort eeken van regen -- dat echter op natuurkundige gronden
te verklaren is. Laten we ten slotte nog eenige regen-voorspellingen van den
Limburger noemen: als de ijver der mieren-bij hun arbeid zeer groot is; als üe
leeuwentand en de pimpernel. zich sluiten, als de klaver de blaadjes laat hangen; als
de lucht met een lichte laag dampen is bezet; ais bij heideren morgenstond geen
druppel dauw te bespeuren is; als de koeien en paarden onrustig zijn en de vogels
zich met vetstof bestrijken; als de hoenders zich in het zand wentelen en de mollen
veel aarde omwroeten; als er veel wormen uit den grond komen en de stalsteenen en
huismuren uitslaan; als een schaapsbok met den^rug naar den wind gaat staan; als 't
op St. Margriet [20 Juli) regent, dan zal het verscheidene n achtereen regenen.
Schaapjes aan de hemelbaan. Duiden wind en regen aan — enz. enz. In de volkskundige
weerkunde, die wi] nier maar even willen aanraken, zijn waarheid en verdichtsel met
elkander kakelbont vermengd, en men heeft niet noodig het, van lieverleden verdwijnen
dezer mooie weerregels een traan na te en, wijl ze maar al te vaak bedriegelijk
zijn,: rouwens bij een barometer ook wel eens het geval is. , Als slot van deze
bijdrage mogen we dus ook niet vergeten iets over de beteekenis van een broertje van
den regen, n.l. den dauw, mede te deelen, voor 't volksgeloof. Immers men noemt egen
ook wel "hemelschen dauw". Aan den dauw werd in Limburg voorheen genezende kracht
toegeschreven; inzonderheid achtlauwwater heilzaam voor de oogen, weshalve men den
dauw in doeken opving en het uitgewrongen water in flesschen bewaarde. Ook tegen
allerlei huidzeer zou de dauw een. uitstekend middel zijn. Nog beschermde het
dauwwater tegen hekserij, terwijl ook de flauw het vee melkrijker maakt. In verband
met al het voorgaande laat zich begr»pen hoe het oud gebruik ontstond, op de
zomerfeestdagen, als Hemelvaartsdag en Pinksteren, te gaan "dauwtrappen" of
"dauwslsan", hier en wel "hemelvaren" genaamd. Zooals eenmaai, zegt Drijver verder,
onze heidensche voorouders in den vroegen morgenstond uitgingen naar hunne heilige
wouden of bronnen, zoo trok men in later tijd voor dag en dauw" naar buiten om zich
neer te leggen in het "bedauwde" gras, een "dauwbad" te, nemen, waarbij vroeger nog
wel eens aardig ue flesch werd aangesproken, waaruit de Limburger hier en daar nog
distilleerde: "det heet ter ouch neet van der hemelschen dauw".

28765

P S. Tijdens de laatste zware onweren hebben Limhurgsche landlieden lichtpunten op
torenspitsen gezien. Men vraagt ons of dit verschijnsel in de volkskunde ooit van eenige
beteekenis is geweest. Zoo mogelijk komen we in de volgende bijdrage op dit actueel onderwerp
terug.
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6 augustus 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCIX.
Als zich in de atmosfeer een voldoende massa electriciteit verzameld heeft, dan
ontlaadt zich deze meestal in den vorm van grootere of kleinore electrische vonkende
verbonden met of opgevolgd door een sterk rollend geluid, als bliksem en donder
iedereen bekend zijn, die wel eens een onweer beleefde. Met altijd echter treedt de
electriciteit als vonk op maar stroomt ook uit fijne spitse punten in den vorm van
klare lichtbundels uit. Nog voor men de electriciteit kende, waren reeds voornoemde
electrische uitstroomingen ontwaard. Laten we Vooraf daarover even de geschiedenis
aan het woord. Caesar vermeldt in zijn veel genoemd commentaar over Afrikaansche
oorlogen, dat eens in een etormachtigen nacht, terwijl veel hagel viel de spitsen der
werpspiesen van 't 5e legioen plotseling vurig oplichten. Eveneens verhaalt Plinius
van sterachtige lichten, die hij zelf bij nachtwachten op de spitsen der voor den wal
staande soldaten had gezien. Dionvsius deelt in zijne oude geschriften mede, dat in
het jaar 251 de soldaten met zekerheid op overwinning in den strijd gingen, nadat zij
's nachts .vlammetjes op hunne in rie aarde gestoken lansen zagen. Ook schrijft Titus
Livius van lichtende werpspiesen van een proenen, brandenden palmboom, van lansen,
die brandden, zonder dat hare spitsen daardoor aan Bcherpte hadden verloren. Ook
andere oude schrijvers spreken van vlammen en sterren, die op veld. teekens en lansen
verschenen. Tonn het door den Griekschen held Jason ge- Voerde schip Argo op eene
vaart door wilde stormen ovenvallen werd, smeekte Orpheus den goden om hulp. Op de
koppen der beide Argonauten, Pastor en Pollux (vertoonden zich stervormige Richten,
en de storm bedaarde. Daarom werd het verschijnsel door de ouden fels een
heilvoorspellénd teeken gehouden, en ga- Ven zij 't den naam van Castor en Pollux. De
verschijning van twee vlammen gold in oude tijden en zelfs nog in de middeleeuwen
voor een gelukkig teeken, een enkele vlam daarentegen Voor onheilspellend. De twee
eerste waren dus pastor en Pollux, de laatste heette Helena, de liaam, die eens voor

28775

28780

28785

28790

28795

#244

443

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

28800

28805

28810

28815

28820

28825

28830

28835

28840

28845

28850

28855

28860

de Trojanen zoo verderfelijk [sv.as. De christelijke middeleeuwen plaatsten de
natalen van heiligen voor de oud-heidensche benamingen. De Italiaansche zeelieden
zagen in het verschijnsel bij stormachtige zee eene reddende komst des heiligen
Erasmus van Antiochië, en noemden het Sint Ermusvuur, waaruit de tegenwoordige
gebruikelijke naam St. Elms- en St. Elmusvuur is ontstaan. Voorheen gold de meening,
dat het St. Etmusvuur zich alleen vertoonde op de masten der schepen en dus alleen
jioor zeevarenden werd opgemerkt Dit is echter onjuist, al ligt het in den aard der
bedoelde verschijning, dat hare waarneming op de zee vaker voorkomt dan op het land,
waar de electrische ladingen van boomen, steenen en andere (voorwerpen lichter worden
afgeleid. Bovendien moet het voor een goede waarneming duister zijn. De zeeman, die
in den nacht bij onweer, storm en regen dubbel waakzaam is, heeft meer gelegenheid
het St. Elmusvuur te zien dan de landelijke bewoner, die bij onweer heibe-i
schuttende dak niet dan noodgedwongen verlaat. In elk geval werd het verschijnsel da»
toch onlangs ook weer in ons gewest waargenomen tuige de brieven die wij hierover
ontvingen uit de landelijke omgeving van Venray en Roermond, waar men 't licht "op
den kerktoren had gezien tijdens een onweer hoewel we aanvankelijk aan dwaallichtjes
of gloeiwormpjes hebben gedacht. Immers de tijd, waarop het verschijnsel het meest
voorkomt, ligt tusschen November en April, omdat dan het weer vaak ruw en stormachtig
is. Bliksem en donder zijn de begeleiders van 't St. Elmusvuur. Slechts zelden
blijven ze uit. De bij eteiken wind optredende sneeuw- en hagelbuien schijnen vooral
van gunstigen invloed te zijn. Daarbij moet men er bij eene yehschijning vooral op
letten,welke de bijomstandjgheden kunnen zijn. B-v. de ligging der plaats, waar het
vuur zich vertoonde, moet men bemerken of' deze hoog of laag ligt, of zij vochtig of
droog, kiezelachtig, leem- of zahdig is, en of boomen en bosschen aanwezig zijn. Naar
eenige (voorbeelden schijnen moerasachtige, vochtige plekken, wegen, die zich tus.
Bchen grachten bevinden, vooral geëigend te zijn. Bij moerasachtige plaatsen moet men
er dan op letten, of men met electrische ontladingen dan wel met dwaallichtjes te
doen heeft. In 't belang van beide verschijnselen is eene scherpe opmerking
gewenscht, daar zij licht met elkander verwisseld kunnen worden, en ook vaak met
elkaar verwisseld zijn. We zouden uit binnen- en buitenland verschillende voorbeelden
van opmerken des verschijnsels kunnen aangeven, doch daar het St. Elmugivuur in onze
provincie zelden schijnt gezien te wezen, kent men 't hier maar al te weinig, en is
dus, Voor zooverre hej de folklore geldt een verschijnsel dat in de Umburgsche
vodksreligie en Wereld van weinig of geen invloed i* Tot zoover de vragen hierover.
We willen de bijdrage over dit onderwerp daarom besluiten met een in Limburg
voorgekomen, iverschijnsel van St. Elmusvuur, dat inderdaad volgens de aanteekeningen
* uit dien tijd merkwaardig mag heeten. Twee personen uit de Limburgsche peelistreken
gingen ten jare 1893 in een erg donkeren nacht door de venen en hielden zooveel
mogelijk de met heide begroeide paden. Plotseling werden zij als door een
geheimzinnig vuur en het scheen alsof de vlammen uit het moeras kwamen. Hoe meer zij
hun kleeren afwreven om zich van de vlammen te ontdoen, des te helderder werd het en
te hooger steeg het. Bovendien gaven de lange heidestruiken, waarmede hunne voeten in
aanraking kwamen, stroomen vuurs af. Hoewel het (verschijnsel hoogstens vijf minuten
aanhield, en de beide wandelaars ook niet onbekend waren met de verschijnselen van
dit nog al vaak beschreven nachtelijk licht, liet deze uilgewone onbrandbare vuurzee
toch niet na, beangstigenden indruk op hen te maken. Het kwam ons later dan ook ter
oore dat in die veenstreken vele menschen nog bijgeloovig zijn, en sommigen zelfs de
geesten van afgestorvenen in nel licht zien. Anderen beschouwen daar dat vuur n
teeken van naderend onheil. Inmiddels blijkt toch, dat zoowel de geesten als
oorteekenen slecht tegen draineering en ontginning van de venen kunnen, m.a,w. dat
zij wij. Ken voor den invloed der allengs voortschrijdende bf schaving want in de in
exploitatie zijnde venen wordt dit licht al minder en minder meer waargenomen. Ook de
volkskundige wijlen Welters gaat in zijn Limburgsen werk oven Sagen en Legenden het
het Elmusvuur bijna stilzwijgend voorbij. Hij rekent het verschijnsel onder de
vuurgeesten, laat het alleen np scheepsmasten (verschijnen en den storm aankondigen.
13 augustus 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. OVER HEKSEN – RONDEDANSEN. CCCX.
, DIE DE "HEKSENKRINGEN” VEROORZAAKTEN.
Voor enkele weken geleden bevonden we ons op" een doorrit naar België te Susteren.
Een oude kennis vergezelde ons op ons verzoek naar een perceel grond, dat nog steeds
den naam draagt van Hommelheide. Alhoewel ons meer dan eens werd verhaald met min of
meer gewichtig gebaar, Jat zich daar ronde kringen in de diverse gewassen bevonden,
kringen, waarover volgens het volk eertijds de heksen hare rondedansen hielden,
konden we tot ons groot leedwezen geen enkelen ring bespeuren. Dat nam echter niet
weg, dat onze geleider bij hoog en laag beweerde, dat ze er vroeger wel geweest
waren, en dat zijne voorouders voortdurend bleven gewagen van "heksenkringen" en
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"heksendansen" op de Hommelheile. Zelfs, zoo voegde hij erbij, hadden die dansen
altijd op dezelfde plek plaats, waarvandaan deze mij aangewezen plek ms steeds "de
heksendans" werd genoemd. En Susteren, zoo vervolgde onze zegsman, schijnt steeds 'n
geliefd verblijf voor de heksen te zijn want niet alleen op de Hommelscheheide, waar
de heksen dansten, rumoerden, festijn hielden, maar ook vaak ruzie met elkaar hadden
('t is dus tusschen de heksen voorheen daar ook al eens "hommeles" geweest), doch in
verschillende grasweiden in en om Susteren troffen onze voorouders vaak de
"heksenkringen" aan. Tot zoover onze .vriend, dien we nog mededeelden, dat er wel
meer plaatsen in Limburg waren, waar men een en ander van dien aard vertelde, en dat
de voornaamste vergaderplaats der heksen in Nederland vermoedelijk ook in Limburg
lag, n.l. op de Mookerheide. Daar sneuvelde in 1574 graaf Lodewijk van Nassau,
waardoor de hei berucht werd, en de heksen zich daarna in grooten getale verzamelden
ten einde met volle victorie de "heksendans" daar uit te voeren. Het moge er heel
amusant zijn toegegaan, doch of er door de dames de tango, shimmy, trott frott e.a.
zijn gestept, betwijfelen we ten zeerste, daar men er anders niet tegen zou opzien,
zich "naar de Mookerheide" te laten wenschen. De wensch naar dit ballingsoord,
uitgedrukt met: "ik wou dat je op de Mookerheide zat" is dus eene zegswijze, zuiver
ontstaan uit de Limburgsche folklore. Maar hiermede weten we nog niet genoeg over de
kwestieuze "heksenkringen", waarover ons vroeger ook meer vragen bereikten, en
waarnaar op m.a. plaatsen in Limburg grasvlakten nog steeds den naam van "Heksenwei"
dragen. En het is een feit, dat ons vóór vele jaren al en nog door landbouwers groote
kringen in 't gras zijn aangewezen, waar 't volk 's nachts de tooveressen hand aan
hand in 't rond liet huppelen, en wat voor de naieve boeren de reden was, waarom die
kringen steeds zoo mooi, frisch, helder groen waren, veel groener dan het gras binnen
den kring. Dat het bijgeloof in deze zaak zijne hand heeft, zullen we wel niet
behoeven te betoogen, want waarom, heeten die "Hexenringe", en in Frankrijk "Cercles
des fées" — Het waren immers de Elven, die naar het volksgeloof, 's nachts in de
grasvlakten een rondedans deden, en onder Jiaraa voeten het gras weelderig deden
opschieten. Er zijn zelfs ouden van dagen in ons gewest, die ons mededeelden, dat de
vrees destijds de menschen weerhield om den voet op die groene "heksenkringen" te
zetten. " Maar thans de oorzaak van het vreemde verschijnsel In dgn loop der lange
tijden zijn daarvoor verschillende oorzaken opgegeven. De een dacht aan dampen uit
den grasbodem, een ander meende, dat de hooi-mijten, die er gestaan hadden, de
oorzaak waren, weer een ander meende er een slag van 't hemelvuur in te zien, een
vierde dacht, dat de koernest, die door den boer met een riek in 't ronde werd
geslagen, den kring had veroorzaakt, enz. enz. Maar al deze oorzaken zijn zonder
eenigen grond. Totdat In het jaar 1807, volgens Drijver, de geleerde Dr. Wollaston
tot de ontdekking kwam, dat het ontstaan der "heksenkringen" moest worden
toegeschreven aan chemische werkingen. Daarna (in 1859) schreef de geëerde Dr. R.
Westerhoff een zeer interessante en breede verhandeling over de "Kol.- of
Heksekringen" of ook wel Tooverkringen genaamd, en bracht het ontstaan teruK naar de
paddestoelen die op gezette tijden veelvuldig in de .weiden f het gras voorkomen. We
willen er eene passage uit mededeelen, die dus (op pag. 63) zegt: "wij nemen zoo ook,
bij de paddestoelen, die zoo na aan het dierenrijk grenzen, eene afscheiding van
eigenaardige, onnutte of uitgediende stoffen, door te wortelen, aan ,en wel, met het
oog op hare bestanddeelen in verband met hare eigenaardige en zonderling* groeiwijze,
in eene zeer sterke mate, zoodat, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, dit zelfs aan
den grond, waarin zij gegroeid zijn, door een eigenaardigen reuk. vrij duidelijk
kenbaar is. In Duitschland heeft men van den fijnen en scherpen reuk der daarop
afgerichte honden partij weten te trekken, bij het opsporen van de onder den grond
groeiende zwmamen of paddestoelen, die men "truffels" noemt, en welke honden deswege
"truffelhonden" heeten, terwijl men, in Italië, zich tot hetzelfde einde van varkens
bedient die een ring om den snuit dragen ten cm de te beletten, dat zij de gevonden
truffels opvreten, maar ik houd mij overtuigd, dat deze dieren, daarop afgericht
zijnde, ons ook zouden weten aan te wijzen de .plaats of liever de plek gronds die
paddestoelen voortgebracht en gevoed heen, en als wij nu zoodanige wortel-excretie,
zoodanige uitwerping eener eigenaardige stof, schadelijk voor de ontwikkeling en voor
den groei van eigen soort, bij de paddestoelen, die de geboort. -ui :onze
"heksenkringen" geven en ze als wachters. in sommige gedeelten van het jaar, Wewueu.
aannemen" dan laat zich de uitmitWclpuntige groeiwijze der paddestoelen en de
langzame en jaarlijksche vergrooting en uitbreiding der "nek senkringen" eenvoudig,
bevredigend en ">«*« natuurlijk verklaren, en stuit men ,daa™J n'e* op die
onoplosbare zwarigheden, welke de theor e o ontogenzegelijk aankleven, en die haar,
in ons oog, - het zij met allen eert cd voorden grooten man gezegd, - onaannemlijk
maken" — , Wie belang stelt, in dit onderwerp, raden we «au de verhandeling van Dr.
Westerhoff aan .e schaffen. Ze is niet duur en verkrijgbaar te Groningen bij de Erven
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C. M. van Bolhuis Ho.tsenm Wat er van zij. de volkskundige Drijver zegt, eerst in
1883' het gelukt is aan de scheikundl gen van het proefstation Rothamsted, het
verschijnsel ten volle te verklaren. Oorspronkelijk stonden de paddestoelen alleen in
't midden van den kring, terwijl in den bodem er onder de eigenlijke zwam zich
bevond, waar van de paddestoel met zijn hoed bloem en vrucht is. Die zwam — bij
voorkeur groeiende op plaatsen, waar de bodem bestaat uit in ontbinding verkeerende
plantaardige of dierlijke .voorwerpen ] — met middelpuntvliedende groeiwijze, stierf
bij gebrek aan voedsel dat opgeteerd was door zwam en gras. Zoo ontstond de ring, de
"heksenkring". Deze "heksenkringen", zoo besluit hij, kunnen ons leeren, hoe de
onbekendheid met de oorzaak en het wezen van verschijnselen in het rijk der natuur
aanleiding was, dat de fantasie aan t werk ging.. Het dichterlijk vernuft des
menschen gaf op zijne wijze verklaring aan de dingen, die het nuchter verstand niet
wist te verklaren. Maar wie zal zeggen, hoevelen in onzen tijd nog, de
"heksenkringen" ziende, denken' en gelooven aan de nachtelijke rondedansen van elven
en heksen?" Dat is zoo, zouden we willen antwoorden. Velen niet meer. Maar er zijn
toch nog helaas te veel van zulke fantasten.
P.S. Eene club van jongelui uit Midden-Limburg, die het voornemen hebben opgevat eene
vereeniging te stichten tot behoud van eigen aard in ons gewest en ter bevordering der
heemcultuur, onder den naam van "Eigen aard en eigen haard", zendt ons de volgende
vragenlijst, met de vraag of deze ook voor Limburg van beteekenis zijn. We zullen nagaan in
hoeverre een en ander in verband kan worden gebracht met onze Limburgsche folklore: 1. Hoe
ontstonden de Nieuwjaarskaarten? 2. Heeft ook in Limburg het "ezel drijven" ooit geheeten
"achter of vóór den ploeg spannen?" 3. Wat geloofden de oude Limburgers aangaande
"Klokkengelui?". 4. Wat kan gezegd worden over 't Brood in 't Limb. volksgeloof? 5. Heeft de
St. Andreas-dag ook beteekenis gehad voor Limburg? 6. Idem "de Melkweg?" 7. Wat geloofden de
oude menschen van den "boozen blik"? 8. Is het dansen van heden eene ontaarding der oude
volksdansen? S.v.p. zoo mogelijk uitvoerig. 9. Wat weet men over 't geheim der Roos? (In
Limb.) 10. Wat is de oorsprong van 't "Pompernikkelbrood?" 11. Vrijen en trouwen in Limburg.

20 augustus 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCXI.
Onder het groot aantal perkamenten en andere papieren uit de 16e—18e eeuw, mij
indertijd geschonken door den heer Pierre Richelle, deurwaarder te Helmond, vond ik
dezer dagen een soort contract, door een blijkbaar zeer gulhartig Duitsch grondheer
in oude tijden voorgelegd aan den landbouwer Francken te Maasniel, die wellicht voor
't eerst eenen hoerenhof van den landheer betrok. Daarin staat o.m. het volgende:
Art. 9. "Ihr Solt die Zoen-Heckgeste und Löffelgeste und Brüder behandeln, wie steeds
In alle Zeite de Fall ware" enz. Dat Zoen- en Löffelgeste was mij aanvankelijk niet
recht duidelijk. Ik sprak er opzettelijk over met vrienden-grensbewoners en tot mijn
groot genoegen kreeg ik erover bij onze Oostelijke buren zooveel merkwaardigs te
vernemen, dat ik er eene kleine bijdrage over vermag te schrijven: (te meer flaar zij
blijkbaar ook hier bekc id waren) "Zoen"Zaung&ste". Wij zouden dat in 't Nederlandsch
vertalen door "Tuingasten", "tuin" hier «n de beteekenis van 't Limburgsche "toen."
Löffelgeste en Löffelbrüder zal wel beteekenen, lepelgasten, lepelbroeders". Men
veihaa'de ons, dat al deze gasten zeer welkome geinviteerden waren; menschen, die
zich door een tuin (Zoen) niet laten teleurstellen, en ook dus gaarne ondanks de
omheining werden toegelaten en rechten en vrijheid geschonken. In dit" begrip ligt
dus een heele dosis hartelijkheid opgesloten. In hoeverre zal de lezer wellicht
vragen? Alleen reeds het feit, dat in de oudste tijden roovers. (Limb. beteekenis is
hier: Schransen) lekkerbekken, die 't gemunt hadden op ooft in de boomgaarden,
ongestoord met plukken van een zeker aantal "nichten kondei. voortgaan, en volgens
onze Duitsche zegslieden tot de "Zoen- of Tuingasten" behoorden," wijst op eene
grenzenlooze gastvrijheid. Het woord "gasten" had dan ook eertijds voor den
landelijken bewoner eene 'diepere, meer omvattende beteekenis. Een gasthuis was in
oude tijden feitelijk een herberg >t logement voor reizende pelgrims zoowel als voor
In- en doortrekkende zeken. Gewoonlijk hoorde daarbij eene kapel, die niet zelden een
rector had. In Neeritter e.a. dorpen hebben deze gasthuizen bestaan, en heeten we
«rin ze lagen, nog Gasthuis-straat..
Zelfs moet er in oude tijden in ons land ergens eene "gasthuiskerk" hebben bestaan.
Het is wel geene zeldzaamheid, dat hier en daar kerken en herbergen heel dicht b
r'kander liggen. Ook om 't "Gasthuis" te Neeritter lagen eertijds herbergen. Men
heeft wel eens beweerd, dat uit dit verschijnsel is ontstaan het oude volksgezegde:
Als onze Lieve Heer ergens bouwt, bouwt de duivel yiak er naast".
In deze Limburgsche Gasthuizen nu werden eeuwen lang de oude gebrekkige menschen, de
oude zieke pelgrims, later oude mannen en weeskinderen met zorg verpleegd. AHe dezen,
die niet meer uit eigen kracht en btJrijf leven konden, die daar dus allemaal
geherbergd waren, beduidde men, met min of meer :ie*cadige beteekenis, met ;en,"
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veiblijvende inwoners in «het gasthuis". Groote gasthuizen zijn op eenige plaatsen in
isters overgegaan, voorai was dat het geval bij de orde der Franciscanen, eene in
oude ide bedelmonniken-oiJe, waarvan de DewF cic jaar rondtrokken, ten einde aalen op
te halen, e.i die overal bij de landlieden ten logies buitengewoon welkom waren. Ze
mochten dus ook gevoeglijk: "tuin- en lepeigaslen" imd worden. Ze bezaten eigenlijk
geen eigendom, leefden aanvankelijk in allen armoed van wat milde zielen hun aan
voedsel, ooft enz. mededeelden. Ze aten mede aan tafel en namen bij hun vertrek
voldoenden mondvooiraad aan boterhammen, appels, k j;en enz. mede, welk fruit zij
zich"zelf konden plukken in meer dan voldoende mate, ten spijt van d' omheining of
den ..tuin" En zoo waren dan ook - en hiermede begint een wijdere kring — alle
handwerkslieden in de oudste tijden "lepel"- of eetgasten. Geen hunner had een eigen
werkplaats. Steeds rondtrekkend oefenden ze hun ambacht uit van hoeve tot hoeve; lorp
tot dorp trokken ze heen, maakten overal wat noodig was tafels en stoelen, wiegen en
doodkisten, schoenwerk en kleeding, en ook de eerste schoolmeesters behoorden tot
deze groep; zij bouwden dus ook der» innerlijken mensen. Hoofdzakelijk had dit alles
i herfst en winter plaats. 's Zomers waren ze ook wel herders, en trokken met hunne
kudden schapen door heg en steg, akker en wei. Al deze menschen aten mede aan den
gemeenschappelijkn famiue-disch. Zij maakten zich ook overal populair en ze wisten
van alles te vertellen. Begrijpelijk waren ze dus overal gaarne gezien, en weiden
goed opgenomen, totdal zij verder trokken. En eerst juist daar, waar een feest werd
gevierd, bijv. een kind-doop-, een bruilof|s of begrafenispartij, was het aanta
"lepelgasten" legio. In "den goeden ouden lijd" werd daartoe iedereen zelfs
geinviteerd, ook de ongenoodigde "gast" (lepelgast) was nog welkom. Men Wist toen te
laven en liet leven! De beteekenis van "lepel en tuingast" wordt echter zelden of
nooit meer besproken. En toch leven er nog onbewust, vele "tuingasten". Bijv. iemand
die eene vrucht inpalmt die bij hem van de overhangende takken van buurmans
ooftboomen in 't gras of in den tuin Valt. Met 'leze dingen hebben zich vroeger de
gerechten veel bemoeid, nu is dat alles volkomen geregeid. In 't algemeen geldt
echter nog de oude stelregel: "wie den kwaden droppel geniet, geniet ook den goeden.
' d.i. de vruchten, als zij Van zelf of door den w'nd afgeschud, over den "tuin"
vallen. Zoo lang het ooft hangt, behoort het hem, aan wiens boom of struik het
vastzit; ra het echter afvalt, hem, op wiens grond t
In oude tijden was r en met zulke dingen nog al royaal Wie onf'erweg defect aan zijn
wagen al hout-nemen om hem te resiauH,t.ien. Was 't hem niet mogelijk vóór 't aan !,
K' len nacht eene herberg te bereiken, 1 hem vergund, spijzei. voor zich zelf en 'or
zijn paard te nemen, waar hij 't vond. achten trold de regel: "drie zeen vne .
De reizende man mocht zich dus drie appels van den boom plukken, drie of vier druiven
van den wijngaard snijden en de broekzak vol noten Plukken.
Maar nu zijn er ook nog andere "tuingasten", Wien men niet alleen — nuu of meer
stilzwijgend — duldt, maar wien men gaarne offert. De overd van ooft en oogstzegen is
menigmaal zoo t, dat bij den landman het geweten spreekt, «lenkt hij aan hen, . len
hij om zoo ce zeggen voor 't bestaan het noodzakelijke voor de neus wegneemt, en zoo
haalt hij niet alles in. tin denkt aan de vogelen, die hem nuttig zrjn en ook leven
willen. Daarom laat lij voor hen een paar vruchten aan de onderste takken hangen, op
het halmen staan, en laat de arme kmi, na ingi gaarne ettelijke "zanpartij gelezen
arenj bij elkander zoeken. hechts na zulke offers aan deze alleen (die dus ook
"tuingasten" zijn) brengt de akker hem weer 't volgend jaar een rijken zegen. en Zoo
heeft al datgene diepen zin, wat we neiaaa tegenwoordig meer en meer zien verdwijnen.
"Tuingasten" bestaan nog overal, tenminste waar wat te zien en te hooven valt: iets
mooiers Üan wat men zelf aan- eu verschaffen kan.
wandelen voor concert-tuinen, zij loopen bij elke bruiloft, bij menige begrafenis,
bij al 't mogelijke wat afwisseling — en veelal ook inhoud " in hun aldaagschleven
brengt. We zal hun dat verbieden? Gast kan men wel niet overal zijn, maar "tuingast"
toch in alle eer en deugd.
P.S. De Heer L. onderwijzer te V. schrijft, ons letterlijk het volgende: "Uwe oude
dorpsbeelden uit Midden-Limburg zijn weliswaar zeer interessant, maar er zijn ook vele
beelden, die ons heele gewest eenmaal bestreken, en waarvan er ten huidigen dage nog bestaan
in 't Limb. volksleven. Daarover werd echter in geen enkel Limb. blad ooit gesproken. Wat
beteekenden bijv. in oude tijden: De akker-ommegang; de oude kruisen langs den weg; de oude
beteekenis der dorpsbeek; de eeredienst vroeger aan springbronnen; de boomzegen; de vlier- en
hazelstruik in 't oude Limb volksleven; het oogstfeest met zijne gebruiken; de boer mocht
eertijds ook jagen; rund en paard in oud-Germaansche, dus ook Limb. rechten; de beteekenis van
't varken; het herdersleven; kippenhok en bijenkorf in oude tijden; de beteekenis van musschen
en spreeuwen in 't oude volksleven; - wat is "lepelrecht?" Dat zijn alle merkwaardige
onderwerpen, waaraan U ook eens in Uwe kolommen der Limb. Volkskunde gelieve te denken".
We danken den heer L. te V. voor zijn warme belangstelling. Alles krijgt op tijd zijne beurt.
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27 augustus 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCXII. ONZE VOEDINGSMIDDELEN
IN HET LIMB. VOLKSLEVEN.
We willen even terugkomen op 't groot aan;tai cns gestelde vragen in de L K. van 13
Aug., dat intusschen weer aanmerkelijk versterkt is. N. 1, * en 3, ofschoon in de
Nederlandsche folklore zéér uiteressante onderwerpen, bieden ie weinig.stof Voor 't
volksleven onzer voormalige Limburgsche lwge ten, en zijn dus minder annex met, Ohze
speciaal Limburgsche zeden, veel minder ttog gebruiken uit de Limburgsche zeden
ontstaan. Oni der belangrijkheid wille echter zullen we van ••Nieuwsjaarskaai echter
den ploeg spannen" en "'Klokkengelui" afzonderlijke, dus ook Wellicht de lezers
buiten Limburg welkom, bijdragen schrijven in een of a tfederlandschen ..Koerier",
tenzji onze redactie er de voorkeur aan geeft," ze voor Zondags- of andere algemeens
Verhalen ie reserveeren. Maar nu No. I "Ons dagelijkse!) brood" e.m.a.
Voedingsmiddelen. Welke cultuur-historische beelden uit den goeden ouden tijd van ons
gewest zullen daarin te bespeuren of na te gaan zijn? We weten allen, dat ons
gewichtigste volks-voedingsmiddel bet brood is. Het is zelfs zóó gewichtig, dat wij
met het woord ..brood" vaak heel iets anders willen beduiden.- B.v. "ons dagelijksch
'brood", daarin ligt het begrip van ons levensonderhoud opgesloten, ja het wil zeggen
"liet lever»• 7elf". In dezen zin spreken wij toch ook in Limburg van: "det is duur.
zwaor, of haard breutje" c.f "hè hèéf zie breutje", immers het valt niet )icnt "zijn
brood te verdienen". Veel zweet, komt daarbij tp pas, en ook veel drukkende
verplichtte gen zjjn daaraan verbonden. Daarom gaat er nog *en oud spreekwoord:
"Wiens brood ik eet, dien* Woord ik spreek, of diens lied ik zing". Nifl' iedereen
kan echter met dat spreken en zingen alleen tot zijn eind komen. Wie oud en zwak
Wordt, en dan op 't laatste niet meer kan, die eet ten slotte ergens "zijn
genadebrood". En zoo kennen we een groot aantal spreekwoorden en zegswijzen, waarin
het woord "brood" het gehee '« levensonderhoud omvat. Hoe cfat komt? Onfee
Germaansclie, dus ook onze Limburgsche voorva deren, kenden geen voornamer voedsel.
Zij kusten de broodkruimels, die van de tafel waren ge- Vallen, en in de oudste
tijden hing een broodkorf en der, disch, waarin de broodresten verzameld Werden, die
na den maaltijd overbleven. Want brood korsten en broodkruimels achteloos te ver
Suizen of met broodpropjes of broodkogeltjes f# speen en te werpen, gold als eene
zware beleedi Sing tegenover de hooge Godsgave, en wie. zich daaraan schuldig maakte,
die ontving daarvoor vroeger of. later de verdiende (straf; ten minste werd hem "de
broodkorf w; langen". Zoo leeft dus het woord in zede, sage en lied. spreekwoord pn
gebed onzes volks. Merkwaardig mag bet wel heeten, dat het woord "brood"
oorspronkelijk iets heel anders beteekent . De wortel van brood z;t in brouwen. Dat
beteekent zooveel als: door het vuur of door de warmte bereiden, zooals de Duitscher
zegt: brodeln=broddelen, pruttelen. Dientengevolge beduidde brood oorspronkelijk liet
"meelmaes", dat was de dagelijksche voeding des gezins. Even eigendaardig is het.
dat'in Limburg alleen ,vrm "brood" wordt kesproken, als dit bruin of grijszwart
roggebrood is. Hei witte "brood" lïoemt de I.: "mik. Hot is, zooais we reeds zeiden,
van algemeene bekendheid dai het Woord brood volk dankbaar wordt «re. eerd als eftne
goei Gods. Zoider brood kan de mensch ni en allerhande gebruiken bewijzen ons, ook in
Limburg, boe hoog en eerwaardig bet aanzien is van dit hoofd-volks-voedsel. De boerin
b.v. in Limburg drukt als ze bel deeg voor het brood klaar heeft, daarin een kruisje
met den vinger. Zij maakt, vooraleer zij een nieuw of vorsen brood aansnijdt,
daarover on de onderzijde een kruis met het' broodmes. De mrgsche volksmoeder leert
den kinderen nooit een kruimel broods te laten verloren sraan. •Maar uil onze jeugd
kunnen we ons oö" nog zepr goed herinneren, hoe er ons vaak op gewezen werd de op
straat liggende stukjes brood nooit te vertrappen, maar liet dan liever mee naar huis
te nemen om in den kippen- of varkensbak in leggen of 't te deponeeren op een
vensterraam buiten, opdat de .vogelen zich er mee zouden kunïieu voeden. Uit al deze
voorbeelden, die natuurlijk nog wel kunnen vermeerderd worden, blijkt genoeg, hoe aan
brood, en ook aan granen, in hun natuurlijken staat, of gemalen of verwerkt, een
groote in- Moed werd toegekend op het wel en wee van 't menschenleven. We willen
hierbij nog even aanduiden dat het met benend is, wie de eigenlijke uitvinder van het
brood is geweest. De' Grieken schreven 't steeds toe aan Bachus, de Egyptenaren aan
Isis, hoe« ei het voor den lezer duidelijk zal zijn, dat toch "ooit eene gewaande
godheid eene uitvindster kan zijn. Het venuede dient slechts tot een blijk van
belangstelling bij de oude volken We noemden reeds de reden, waarom het oü(r ten
allen tijde en nog met eene algemeene Isl'laaK werd vereerd. Men noemde het eens de
"Maf des levens' , als het beste voedsel voor den , 'ü"sch' dat merwaardigerwijze dan
ook nooit si» g,ot afkeer verwekt, en doorgaans het eer. ie \oedsel is, waarnaar een
zieke bij den aanang zijner herstelling vraagt. e'r'arH.nV1, *61 dat alle soorten van
woJkPn i '0d zij" «ebrilikt- Zelfs bij sommige hoorn you vr/"'chte» en planten, als
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b.v. de brood. zün i,', v 'lc zachte deelen van het dennenhout verwerkt nVetrC"' bij
gebrek aan koren tot brood '-mY.l't Limburgers, ja alle Nederlanders, hebben
verl,rk!" niermede '"ets te doen. Wij mogen ons we ;,, "en vol(Joenden voorraad rogge
en tar ..., ' ""* Bewest te hebben, waardoor bij ons nooit troJfi • rek aan Koed
brooa kim k0"»e". Ook ons D-f»? Is, daarenboven zoo goed en voedzaam, dat «een volk
dat beter maakt. voorheen mogen dan ook al gerst, haver, boo"ei r6ni andere
graansoorten, ook hier, tot brood on 11" ZlJ'-1' i,lans is dat voor ons ten eenenmale
tnon- '• 'ie': zoogenaamd aardappelbrood hP(?o e'.aers aangeprezen en gebruikt
worden, tot t» 7, . stea* er geen reden' bij ons om er naar 'tangen. i'oi-1' )UC
'Vl'olns,e tijden is in ons gewest alleen i b-s i rood Sebru'kt. Daarvan heeft men
in oude ' het v Jingen (ie bewijzen gevonden. Men heeft bet-t er üls een bliJk van
toenemende weelde i van Vel fin ook "Pgeteekend, dat het gebruik al wT'kf" 0l
tarwebrood, in Limburg "mik" (ook Boy Lo geheeten, in de 13e eeuw is ingevoerd, «er n
Werd nog biJ 'l ont-bijt in de gezinnen voornaamste burgers beschuit voorgezet.
verwt"*0 Plaatsen in Holland, en ook in Limburg, 1 lic v Ven al vóor vee Jareu eene
zekere reputa ' voor 't bakken van koek- en beschuitsoorten. terge Jaren heeft men
geroemd over de Weerv I en Leschuit, alsmede over de Echter Krakelingen ' den
Venloschen peperkoek. l in oude tijden waren er slechts twee tijdperken! *' 't jaar,
wanneer mn wittebrood gebruikte, üm < werde ntoen ronde brooden, de van ouds ookende
(ook in Limburg) Paaschb'rooden ten ge- 1 «fhenke gegeven, alsmede Kerstkoeken of
"weg- ( 861'" om Kersttijd. Nog spreekt men in Limburg j ook van "wittebroods- of
wegweken'*, d.w.z. de *erste weken na den trouwe ' Het Is op plaatsen in Limburg nog
gebruik, dat de molenaars en de bakkers óf met Kerstmis óf met Nieuwjaar aan dr
klanten een soort "wegge".' of ronde koek ten geschenke geven. We zouclen ten slotte
over de soorten en vormen lVnn het brood nog- kunnen uitwijden. Maar het getal dier
soorten en gedaanten is daarvoor wel wat groot en niet minder de namen ervan. Om
enkele te noemen, heeft men in Limburg als nakomelingen van 't gebakken brood o.m. de
mik, de wêgk, 't. krentenbrood, 't brninbrnod, van half rogge en tarwe enz., de
diverse koeksoorten als: stoet, dikkoek, nistolet, de Sinterklaaskoeken, enz.
enz..'de niet eene toespijs bedekle koeksoorten als de vla (flaai) soorten, etc. Hel
zou wol interessant zijn van de bakkers uit onze geheele provincie ren opgave te
hebben van de vormen en na verschillende brood- en koeksoorten in hunne plaatsen
dragen. Misschien wil men ons» die we| eens toezenden. \a de afschaffing der
verschillende gilden in ons gewest is de vervaardiging van het brood In vele
opzichten verbeterd. Toch blijft er nog wat te wenschen over. want het heeft ons
inderdaad hoo. selijk verbaasd, dal we in onze verlichte lijden verleden jaar nog In
Limburg op eene plaats kwamen, waar een bakker de gewoonte nog niet kon nalaten het
deeg met de voeten te kneden. Bon appétit!
P.S. Aan belanghebbenden in "De oude Dorpsbeelden" (zie vragen). We zullen deze in eenige
"Schetsbrieven" behandelen en zijn er bereids mede begonnen.
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3 september 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. CCCXIII. Onze voedingsmiddelen
in het Limburgsche volksleven.
We zeiden in de vorige bijdrage, de mensch, die zijn "brood" heeft, gaat tevreden
door het leven, waarmee gezegd is: brood hebben, is 't leven, hebben. Maar, zoo merkt
men ons natuurlijk op en terecht: de mensch leeft toch niet van "brood alleen. Want
werd ook van oudsher voor het brood groote eerbied gekoesterd, ook het zout was in
alle tijden niet minder in aanzien: "Brot ünd Salz segnet Gott" zegt onze Duitsche
buurman, zoodat brood en zout, als de twee kostelijkst* gaven Gods, bij elkaar
behooren. We hebben ons daarom voorgenomen, en nft.s: seinen is dat ook de bedoeling
van den geachten vrager geweest, eenige bijdragen te wijden aan onze voedingsmiddelen
en toespijzen in 't algemeen, steeds in nauw verband met ons volksleven en
volksgeloof. We laten nu volgen een kultuur-historisch beeld over 't zout. We hebben
eens een eigenaardig spreekwoord gehoord, en 't toch niet bij onze taalgeleerden
gevonden, n.l. "Zout op brood maakt de wangen rood". Zout gold eenmaal, toen de
smaakzenuwen nog niet door zooveel andere specerijen verwend waren, als een kostelijk
goed. We hebben ons wel leens laten vertellen, dat op de tafel van Iwan de
.Verschrikkelijke of de Wreede, zooals men destijds dat Czaren-werk geliefde te
noemen, slechts één groot zoutvat stond; daaruit deelde de Czaar met eigen hand aan
zijn dischgenooten uit. Eveneens hoorden we meermalen, dat in oude tijden óp onze
universiteiten 't gebruikelijk was, dat hij die 't zoutvaatje omwierp, een boete of
een straf opliep, als dat gedeelte, wat er uitgevallen was niet met het vaatje kon
worden toegedekt. Maar nu nog is ook in ons gewest het spreekwoord in zwang: "Es eine
't zaltvèètje omschteut kump schtriett". Ook in figuurlijken zin beduiden wij met
zout iets uitverkorens. Wij spreken toch van Attisch zout, met de beteekems van
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geestig gezegde, van het veel in opstellen.en artikelen gebezigde "cum grano salis",
welke woorden te kennen geven, dat men een of ander gezegde met gezond verstand moet
opvatten. We zouden hieraan nog kunnen toevoegen de uitdrukking: "het niet elkaar al
of niet eten van een zak zout", waarmee bedoeld is het korter 01 langer met elkaar
verkeeren. En zegt men iemand ook wel eens niet "ongezouten" de waarheid. De
Duitschers spreken zelfs van het "Salz der Ehe". Bij onze oud» voorvaderen heerschte
zelfs het bijgeloof, dat het zout de eigenschap bezat allerlei booze machten en
invloeden, inzonderheid de heksen te kunnen verdrijven, want toen de H. Hubertus eens
door booze geesten werd aangeva.- len, wierp hij hen met gewijd water, waarin zout
opgelost was, en aanstonds vluchtten zij. Maar vroeger werd dan ook het zout
kerkelijk gezegend evenals het water. En dat gebeurt nog op eenige plaatsen op
Quatertemperdagen, alsook op de feestdagen van St. Marcus, St. Antonius, St. Rochus
en anderen. Van dat gewijde zout — soms ook met gewijd brood erbij — geeft men in
Limburg het stalvee te eten, om het voor beheksing en voor besmettelijke ziekten te
vrijwaren. Als wij ons niet vergissen, wordt in onze provincie — en wellicht in alle
katholieke plaatsen — nog bij den doop door den priester het kind een korrel zout in
den mond gelegd. Het zoul gold in oude tijden ook als symbool van vriendschap en
trouw, en dan ook van • Hieruit is te verklaren, dat bij de oude ItoinPüMkJ die ook
in onze gouwen gewoond hebben, de tafel eerst als gedekt, of liever als geheiligd
werd houwd, als het zoutvat erop stond. En he) was toch een gebruik, nadat de
Heidenen tot het Christendom waren overgegaan, dat het hoofd des gezins het zoutvat
op tafel zette, onder het uitspreken der woorden . Treedt toe, maar weest indachtig,
De zegen komt van God Almachtig! Zou men 't daaruit niet mogen afleiden, dat "t reeds
aangehaalde omwerpen van 't zoutvat of ook het morsen met zout werd beschouwd als een
voorteeken van onheil of twist? Ook bij het doopen der klokken wordt zout aangewend,
dat gemengd wordt in het water, waarmee zij gewasschen worden. Bij onze westelijke
buren in de Kempen dragen kinderen, die aan een zekere ziekte lijden, eene kleine
hoeveelheid ruw zout in een zakje op de borst. Men verhaalt mij, dat zulks ook wer
cri daar in onze provincie Limburg geschiedt- uok dient vermeld, dat het zout vaak
als wèervoorspeller dienst doet, want volgens onze huismoeder brengt vochtig zout ons
ook nat weer. Maar sommigen schijnen uit het zout toen nog gewichtiger dingen te
kunnen leeren. Want we kwamen» in ons gewest eens op eene plaats, waar iemand bij
hoog en laag volhield, met behulp van zout het geslacht te kunnen bepalen van een
kind dat nog geboren moet worden. In ieder geval blijkt uit dit alles, dat ook het
zout ten allen tijde is aangemerkt als een van de kostbaarste gaven Gods, zoowel om
zijn bederfwerende kracht, als om zijn vermogen onze spijzen smakelijk te maken, en
eindelijk omdat de kali-rijkdom van 't plantenvoedsel oorzaak is, dat de mensch,
sedert hij planteneter is, groote behoefte heeeft aan wat wij keukenzout noemen. Dat
zout soms in de plaats trad van goud en geld, kunnen we nog bewijzen uit ons algemeer
gebruikelijk woord "salaris". Immers, de oude Romeinen betaalden de soldij aan de
krijgslieden, zoowel als de toelage aan burgerlijke ambtena ren voor een deel in
"zout". Daarvandaan nog ons woord "salaris". Laten we, in verband met de waarde van
nel zout, deze bijdrage eindigen met een verhaa. over de beroemde schilderij van
Leonardo de vinei "Het laatste .Avondmaal" en een over eer "Koningskind". De schilder
zon daarop het oo genblik hebben voorgesteld, waarop Petrus, acn ter Judas om,
Johannes bij den schouder vat, on dezen, die naast Jezus zit, aan te sporen tot de
vraag, wien Jezus bedoelt met zijn "Een van l zal mij verraden". Door die beweging
van Fetrus wordt Judas voorover geduwd en daardoor Kom het, dat deze 't zoutvat
omwerpt. De scnuaei ft hier gebruik gemaakt van 't algemeen ver breid volksgeloof, om
de droeve vredebreuK, vn tusschen Jezus en Judas zou ontstaan, als t wa re te laten
aankondigen. . , •Daar was eens, volgens Teerlmck in "voiks kunde", een koning, die
drie kinderen aijei isjes, had.' Op zekeren dag vroeg de komnj i ieder van haar "hoe
geren (gaarne) dat zi. hem zagen". ", n En de oudste zei: "Zoo geren als de zon. "va
is wel", zei de koning. " " , , En de tweede sprak: "Zoo geren als t llch mijner
oogen". "Dat is ook wel, hernam de ko DEn de jongste zei: "Zoo geren als zout,1" Toer
werd de koning toornig en sprak: »ocnaami gi. U niet dat gij mij sje-hts zoo geren
«et as zenit hetwelk toch geen waarde heeft? En ac vaaei joeg zijn kind weg. , """",.
OQT Na verloop van tijd was er een groot feest aa het hof. De verdreven
koningsdochter verkleedd. h als page, ging naar de keukenmeidl en wis . te bewegen de
sp zen voor het groote teest Si zondlAput te "bereiden. Alzoo fc™taedd. Alles was
natuurlijk even smakeloos Dekomn liet zijn keukenmeid ontbieden om haar te vrage hoe
het kwam dat de spijzen ongenietbaar waren Toen boog zich de page voor den konmD
-pial aldus: "0p mijn verzoek deed de keukenmeid geen zout in de spijzen". "Maar, wie
zijt gij?" vroeg de koning. Daarop antwoordde de page: "Niemand anders dan uw jongste
dochter, die op deze wijze U heeft willen overtuigen van 't jegens haar bedreven
onrecht, waar gij haar van uwe zijde verstiet, omdat zij beleed U te zien "zoo geren
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as zout".
10 september 1927 ONZE VOEDINGSMIDDELEN IN HET VOLKSLEVEN. CCCXIV.
BOTER, KAAS EN MELK.
Het is eigenaardig, dat men onze tegenwoordige smakelijke "boterham" in oude tijden
niet heeft gekend. Men streek in de middeleeuwen hier nog geen boter op het brood,
maar men at er kaas bij, d.w.z. niet onze huidige Hollandsche kaas, maar een uit melk
bereide brij, die ten plattelande nog wordt gebruikt als zoodanig, en op eenige
.atsen in Limburg den naam draagt van "t'luitert". li» vroeger tijd maakte de boer
zijn kinderen wijs, dat hij, die geen lekkerbek was, maar de botermelkskaas dik op
het brood smeerde, sterk werd, en goed zou leeren fluiten. Het is wel igelijk, dat
daarmede in verband staat het in de Middeleeuwen bekend Latijnsch spreekwoord:
"(.;aseus et panis sunt optima fercula sanis". Dat dit soort kaas ook nog voor den
stedeling Weleens een gewild volksvoedsel is, bewijst het feiti dat in zomertijd bij
Roermond in het gehucht "De Weerd", bij Naad, menige "keeze-botterham rnit rammenas
en eutje" door de burgers wordt Verorberd. "Es war einmal'", dat het beroemde oudbier van Hom heerlijker smaakte dan een glas wijn, en in dien tijd hebben we wel eens
Brusselaars vergezeld daarheen, die een "keezebottèrham bij Naad", plus een pint oudHornsch lekkerder vonden dan hun .fijnste "délice de friture". Toch is de boter al
vroeger door de boeren gemaakt, maar in gering kwantum. Zij was in oude Jijden nog,
«venals het zout, een geneesmiddel. Vooral geneeskrachtig zou ze zijn, als ze in den
Dacht naar Hemelvaartsdag onder diep stilzwijgen werd bereid; zij zou dan niet alleen
gezond .maken, maar ook in staat zijn ziekte te voorkomen. Het gewichtige, algemeen
volks-voedingsmiddel, dat zij heden ten dage in elke huishouding is, is de boter
eerst naar verhouding laat ge. Worden. Ook de oudere dichters maken er in hunne
schilderingen van groote feestmalen nog geen gewag van; waar wij haar 't eerst
genoemd vinden, geschiedt zulks in een heel eigenaardigen tezamenhang. Wie b.v. in de
oudste tijden in deze gewesten een jong meisje hare eer roofdt, moest daarvoor —
similia similibus — boteren of kamen. Dit is voorzeker op den duur geen aangena me
bezigheid, maar hier gold zij voor straf! Er schijnen voorheen ook al vroeg
botervervalfichers te hebben geageerd. Want oude Middeteeuwsche papieren uit onze
Limburgsche gewesten vermelden, dat dezulken op vermakelijke wijze werden gestraft.
Men legde hun b.v. een stuk plat geslagen "botterwek" van de vervalsche boter op 't
hoofd, en zette hen onder hilariteit der omstaanders in de zon. Hiervandaan nog een
spreekwoord voor hem, die iets op zijn geweten heeft: "Wie boter op zijn hoofd heeft,
ga niet in de zon".
Zoo heeft ook de boter dus hare geschiedenis. Om de boter langer houdbaar te maken
werd zij ouden tijd min of meer gezouten, of ook ai verdamping of omsmelten zoo
mogelijk van alle waterdeelen bevrijd. Dat werd dan melk of botervet. Het maaksel
kostte in de middeleeuwen niet meer dan hoogstens 5 cent per pond. Onder deze
omstandigheden kon men daarvan natuurlijk heel wat gebruiken. We hebben wel eens
gelezen, dat op een roofriddersburcht in Limburg in dien tijd een groot feestmaal
werd aangericht, bij gelegenheid eener bruiloft, die 8 dagen duurde, en dat bij die
gelegenheid van voornoemd voedingsmiddel 117 centenaars werd verorberd. Men heeft wel
eens willen beweren, dat tengevolge van dit overvloedig genot in den vastentijd alle
met boter en melk toebereide spijzen werden verboden. Dat verbod viel voor velen
hard, omdat er daardoor in dien tijd geen koeken konden gebakken worden. Want met oüe
gebakken — een surrogaat, dat men toen al beproefde — smaakten die koeken natuurlijk
niet half zoo goed, en kostten echter ook nog voel meer, omdat de olie Tijt het
zuiden moest worden betrokken. Het ge- Volg hiervan was, dat in de 15e eeuw een
aantal edel-lieden uit ons gewest zich wendden tot den toenmaligen Paus Innocentius
VIII, die hem baden het boterverbod op te heffen. Het antwoord van den Heiligen Vader
moet volgens eene oorkonde, nog bewaard in 't kerkelijk archief te Keulen, geluid
hebben: "Omdat in Uw land geen olieboomen wassen en de olie daarom uit raapzaad moet
worden gemaakt, die ongezond voor dat doel is, en ik niet gaarne zou zien, dat er
ziekten in Uw land ontstaan, zoo mogen alle vrouwen, zonen, dochters dienaren en
ander huispersoneel de botervetten in plaats van olie vrij en in voldoende mate
zonder boete genieten". Daar ook steeds in onze gewesten het voortbrengen, en
benutten van zuivelproducten in eere was, kan men verwachten dat men deze producten
in talrijke populaire gezegden zal aantreffen. Reeds in den boerenoorlog "van de 14e
eeuw «prak men van Kaas- en Broodvolk, terwijl de bij onze voorvaderen zoo gevreesde
Alva, die om 't land te bevredigen naar hier kwam, ons volk noemde "een botervolk".
Daar het overigens niet zoo gemakkelijk is uit te maken in welke Noord- of ZuidNederlandsche gouwen al die spreekwoorden, waar melk, boter en kaas in voorkomen, 't
eerst zijn ontstaan, zuilen we deze in onze bijdrage eene algemeene plaats laten
innemen. Zoo is melk b.v. het eerste voedsel van het kind; van daar de gezegden: "hij
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heeft 't met de moedermelk ingezogen", en. "zij hebben dezelfde melk gehad". Hoe
voedzaam Verder de melk ook is, toch "is zij alleen voor ons onderhoud niet
voldoende, en daarom zegt men Van een behoeftig man "hij heeft niets in de lïielk te
brokken". Integendeel laat zich een ferme kerel, die men niet licht kan foppen, den
kaas niet van de boterham nemen", terwijl een gezonde meid met vriendelijk uiterlijk
en frissche kleur "er uit ziet als melk en bloed". Wil ces koopman terstond geld bij
de koopwaren, Can vraagt hij "boter bij den visch", en koestert hij de hoop, dat
zijne speculatie op de heurs zal slagen, dan wrijft hij zich tevreden de handen, en
zegt: "het zal wel boteren!" "Kaas eten met of bij iemand'- beteekent zooveel als
zich bij zijn partij aansluiten. Van iemand, die echter niet in zeker opzicht
voldoendfi op de hoogte is, zegt men wel: "hij heeft er geen kaas van gegeten".
lemand, die gaarne twist zoekt, heeft vaak >.een haar in de boter'; wie zich
gemakkelijk laat leiden of door de omstandigheden beheer- Schen, "is zoo week als
boter", en op hem, die zonder veel moeite, of beter door toeval of geluk tot welstand
is gekomen, kan worden toegepast: • « i is met zijn g.. in de boter gevallen". Maar
niet alleen spreekwoorden, maar ook Volksrijmpjes en raadseltjes nemen onze voed
middelen tot onderwerp. We hooren immers in ons gewest meermalen bij het nuttigen van
melk Zeggen i Wijn op melk Is goed voor elk; Melk op wijn Is een venijn.
En eveneens het volgende raadseltje over het melk-meisje: Tweebeen zit op driebeen En
trekt aan vierbeen. Ten slotte willen we hier nog aan toevoegen, dat onze volkstaal
ook de samengestelde woorden met melk op verschillende wijzen heeft benut. Zoo
hoorden we eens te Roermond een dikken, gezonden boer door de schooljongens naroepen:
"Melkpens!".
Dat de verhuurder van huizen, die om 't huurgeld rondgaat "een huisjesmelker", en een
"duivenmelker" iemand is, die duiven opkweekt, ot er in handelt, zal wel voor
iedereen hekend zijn. Nog voeren vele planten in hunne vaten een melkachtig vocht,
o.m. de "Amandeimelk",. "de wolfsmelk ', "de duivelsmelk", en aan den oever des
Rijns, op de zonnige zijden van den Drachenfels, groeit, zooals elk bereisd Limburger
wel zal weten, de "Liebfrauenmilch", wier sap een heerlijken'wijn levert. De gewone
maluwe heet voor den Limburger "Kaasjeskruid", en wie zou hier "de boterbloem niet
kennen V
En welke Limburger heeft niet eens in een heerlijken klaren zomernacht zijn oog met
welgevallen laten gaan naar den onmetelijken "melkweg", die zonder ophouden fonkelend
en pinkelend de grootsche en weidsche sterrenhalle doorkronkelt? En waarvan de
aanblik reeds vroeg geleid heeft tct allerlei fantasieën, zoowel bij de volken, die
nog op lageren, als bij die, welke reeds op hoogcren trap van beschaving stonden,
zoodat hij over een groot deel van 't heelal bekend werd. Immers, de Romeinen noemen
hem via lacta", en de Engelschen "milky way". Hij is de "Milchstrasse" der Duitschers
en de "voie lactée" der Franschen. En vooral eigenaardig mag het daarom heeten, dat
schier algemeen "de melkweg" werd gehouden voor het "Pad der zielen" of de ladder,
langs welken de afgestorvenen ten hemel gaan fn de namen onzer zuivelproducten lag
dus wel steeds eene diepe, veelzeggende beteekems, die zich nog weerspiegelt in hot
tegenwoordige volksleven.
24 september 1927 Onze voedingsartikelen in het volksleven. CCCXV.
DE VLEESCHVERZORGING
Sedert de 14e eeuw werd het grondbeheer in onze gewesten uitgesproken over het wild
in de Wouden en dien in het water. Maar wat toentertijd onze v >on om vrij te jagen
en te visschen, als sterke inkrimping en verkorting hunner toenmalige vijjheden
vonden, zouden wij ons thans nog willen terugwenschen. Het was toch immers een leven
als in een sprookje. Want men voerde toen in de verste verte de wetten of
voorschriften nog niet uit, die wij heden ten dage als ge- en verbod hebben te
ondergaan; het was onzen voorouders nog steeds, ondanks een zekere "afstandsgrens",
mogelijk, zich een heerlijk gerecht visch en als zij geluk hadden ook een niet gering
gebraadje te laten opdisschen. Zoo lezen we in eene oude oorkonde van de graven van
Horn te Weert: (omgezet in goed Nederlandsch) "in de visscherij tusschen Weert en
Swartbroek zal niemand zonder toestemming ingrijpen; gaat echter een braaf werkman in
het graafschap in 't zwarte water (= het moeras daar in de buurt) met broek en
schoenen aan, grijpt daar een visch, hij etc deze met goede vrienden, en 't zal niet
gestraft worden; mag echter niet. met garen vangen of de visch naar de stad Weert
dragen; ook als een "scheper" (= een herder) met zijn schop of 'n stok bij zijne
schapen zijnde, en "ongevaerlick" eenen haas slaat en grijpt, en draagt hem openbaar
om zijnen hals, kookt hem niet met kool. of kruid, maar doet hem zijn recht spit en
braadt hem en noodigt den dienaar des heeren uit, zal ook niet gestraft worden; maar
hij mag hem niet naloopen, niet schieten of verkoopen". Overigens was toen van
braadstukken onder den kleinen man nog niet veel sprake. Doch ziel, eenige jaren
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later lezen we al: (omgezet in Nederl. "als de visschen de visch bij den heer brengt,
zal hem de keukenmeesteres hem een goed eten geven; brengt hij meer dan hij noodig
heeft af te geven, zoo zal zij mild zijn en hem "een runderbraadje" ten eten geven."
Dit is het eerste rundergebraad, waarvan wij in de geschiedenis der voedingswijze in
ons gewest bij onze voorvaderen zien gewag gemaakt. In 't geheel niet wordt,
merkwaardiger wijze, gedurende de middeleeuwen van paardenvleesch gesproken.
Eigenaardig, dat toen de paarden als trekdieren weVden benut tot ze, als geheel
versleten, in elkaar zakten. Ondanks soms gebrek aan voedingsmiddelen wilde niemand
paardenvleesch eten; men schaamde zich het overdag te halen; hoogstens ging men, als
er een paard werd afgemaakt, 's avonds een stuk weghalen, en vermomde zich toch nog
op allerhande manieren. En toch weten we uit den ouden tijd, uit sagen en liederen,
dat onze voorouders, als een held, een hoofdman of een koning gestorven was,' zij
zijn aandenken door een lijkmaal vereerden, waarbij het rossen- of paardevleesch eene
groote rol speelde. In de 15e en lCe eeuw treffen we toch al in oorkonden meldingen
als: "alle vijf jaren een varkenskop." De abt van een oud Limburgsch klooster moest
toon ook al en haan, een brakhond en een Aan de vrouwen der graven moest liet vierde
deel van een achterdeel van een kalf met nog zeven ribben in de keuken verschaft
worden.
Van af dien tijd treffen we diverse verplichtingen aan als: "zij zullen geven vijf
pond vleesch, zwijn of rund, het rundvïeesch met eene groente het zwijnen vleesch met
een peper." — Daarna komen de gewone plaatselijke overheden aan de beurt — wel te
verstaan niet voor slachting — voor schenking: "ieder inwoner van Wert (=Weert) die
een varken slacht van een jaar oud, geeft den schout daarvan den rug. Wie geen
varkens slacht, geeft hem van een grooten hof twee hennen, van een kleinen hof ééne
kip. In de allereerste lijden braadde men veelal de dieren in hun geheel, zelden in
de pan, meestal aan 't spil. Ook at men in later-middeleeuwscn niet alleen versch
vleesch, maar, — in groote mate zelfs — ingelegd of ingemaakt of gezouten, wat in den
landmans-stand nog veel wordt gedaan, opdat het gezin gedurende den langen wintertijd
voldoende voeding zal hebben. Ook rookworsten werden in die jaren reeds hoe langer
hoe meer verbruikt. In hoofddaak kende fnen echter eertijds slechts vier
worstsoorten: bloedworst leverworst, vleeschworst en hersenkorst, en 'dan uitsluitend
uit varkensvlees?!! bereid.
Toch is het bekend, dat in de kleinere plaatsen nog in 't laatst der 18e eeuw in de
burgerhuishoudingen het vleesch uit de kuip de voornaamste schotel opleverde
gedurende de wintermaanden, en dat de slachttijd op het land een «er levendigste en
drukste tijdperken was en nog 's, in de samenleving. " ... . .. . Maar bij die
operaties hadden te dientijde ook 'U onze Limburgsche steden wel eens wilde touneelen
plaats, vooral op markten en in slachthuizen, d.w.z. bij het bezien, beoordeehm en
daai?a bedrinken van elk beest aan den balk. vat behoort gelukkig tot het verleden.
Bij de particulieren is dat natuurlijk niet het geval. lJi« «enden geen vroolijker en
levendiger leest, riet als een kermis. Alles was in beweging, en terwijl moeders'en
dochters ijverig zorgden, dat fr niets van bet /.wijntje, zelfs geen droppel bloed,
verloren ging, stond het geheele gezin cm de operatie geschaard. Voorzeker hebben ook
nu nog (in de maana November vooral) de dorpsslagers dagelijks ac «anden vol om voor
ieder het daarvoor gekozen o,f gekochte b tar de eischen der 'ilinst '<; den en
"schoon aan den haak" te maken. ue. '«eesten zijn dan, als reeds voren gezegd, var
ll<n moord getuige, want zij vergewissen- zich gaarne ervan, hoe het beestje uitvalt,
en of het •;goed smeert zooals de uitdrukknig heet. Aan d't smeer of vet heeft
November ook zijn naam >,Smeermaand ie danken. dp .Later kwam dan het onderling
vergasten op ac
Wmenaai" (carbortade) "de worst , den "imi kenbrij", ds
"ribbetjés", enz. wat de famüwn en bij elkander hield, en menige breuk pf scheuring
voorkwam of heelde. Maar ook dit be bruik sterft uit. , " ;,"hnr"i Het kalfsvl. nier
te lande /L""X»'_ vee] later in gebruik gekomen. In oude mv™» d< eeuw b.v. n onze e
"en nog bewaard, wordt nergens eenige meimug Vün "kalfsvl, il Wel in 'f™^ J*n ons
iand wan 17e eeaw de kalverme» terijen vermaard. Maar langzamerhand is ook het
gebruik van dit vleesch toegenomen, «£« 'S nu zoo algemeen, dat men het thans
niet.meer als een schotel van weelde, maar als een " gebruik mag aanmerken. Over
het .fschapenvleesch" valt, wat ons «ewe^ betreft, nok niet veel te vertellen Het Faa
'hoge als sch beroemdheid hebo,.^ alle Limburgsche tafels komt het no" b v Voor- ""k
al met een Hebben we het varkens mesten.ook «" even enl« ld, toch willen we op
varkensvleesch en spek als voeamfe volk in het al erugkomen. een krul- Datop het land
geen huis was, waar» yde staart werd geslacht, bewijzen nog «&«, in | schoorsteenen
met rookhokken en «""&,, (scllo0rde oude buizen. "Spek in de schouw steen) was
voorheen bijna overal een bltjk van welgesteldheid. Ook in de kloosters en gestichten
werden al vroeg vele varkens gehouden, welke den naam. droegen van St. Theunisvarkens, als aan St. Antonius gewijd. Die beesten werden op algemeene kosten gevoed,
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weshalve zij ook wel eens "der heylighen verkens" genoemd werden, ,die van
de ,",almoise leven". Zij werden, en dit was ook in onze provincie-steden het geval,
na het afsnijden van 't linkeroor, voorzien van een klokje, met de letter T. om den
hals de straat opgejaagd, die toen natuurlijk nog nergens geplaveid was. Zij moesten
daar dan leven van den afval, die doorgaans voor de huizen werd geworpen. De
kerkhoven werden tegen het, wroeten met i roosters beschut, waarvan nog een heel
enkele op i de dorpen is overgebleven.; Dat 'in onze Limburgsche steden, straten of [
pieinon varkensmarkt we ezonderd, kunnen we laken uit, de tegenwoordig, de
Varkensmarkt ', Vai straat", enz. Dat nog menig Limburger, die erg uithuizig, en
doorgaans op straat te vinden is, voor "ein straotverke" wordt uitgescholden, behoeft
dus niemand te bevreemden. Ook in het rijk der spreekwoorden speelt het varken,
alsmede hei spek overal en dagelijks nog zijne rol. We mogen niet, verzuimen zulks
aan te halen, willen we niet beschuldigd worden van "een varken te maken". Trouwens
ieder belezen Limburger zal wel weten, dat de divei n bekend zijn en ni niet noodig
hebben hier nog eens " 11et varken te wasschen . Toch willen we de redaeije en den
lezers bwijzen, dat liet. ons steeds te doen is om, waar de ruimte nog ij nibel is,
zooveel mogelijk algemeen en uitvoerig te zün, omdat we anders het gevaar zouden
kunnen loopen "voor spek en boonen" aan dit blad mee ie draven, eene sport, die ons
op onzen leeftijd toch geenszins moeilijk zou vallen, daar we in letterlijken zin,
niet veel spek op de ribben hebben", evenmin als zulks het geval is met liet
Limburgsche "vazelverke". In hoeverre we hier "mie spek schieten", zullen we ter
beoordeeling over laten aan de geachte lezers, die ons meer van nabij kennen. Maar we
moeten eindigen: onze ruimte is thans ingenomen.
1 oktober 1927 LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. LAATSTE OOGST EN HERFST-AANVANG.
Het alledaagsch bedrijf swijgt. Op de graanvelden, die het peuterige dorpke in een
halven cirkel omkransen, staan de "hoeste" in de schemering van Zomernacht als
vermomde wachters van den oogstzegen, donker, zwijgend en ernstig. Naar de zijde,
waar het dorp open ligt, houdt ds klare dorpsbeek de wacht. Met geheimzinnig
gedruisch en klokkenklaar geklater stort rij haar overvloed over de trekplank der
Armen-molen heen naar de diepte der kolk, waarin overdag de molenaarsvrouw en andere
boerinnen het lijnwaad uitwasschen, en krabbelt al murmelend verder door de eenzame
akkervlakte achter Riekese-weide-beemden. In 't dorp zelf af en toe de aanslag van
een hond, het sluiten eener deur of van een raam, en dan het groote zwijgen van den
zwoelen zomernacht. Het vreedzame weven der romernachtelijke stilte is het niet; het
ligt als een beklemming in de lucht, eene verborgen, onheimelijke bangheid. Bezorgd
neemt neef Hannee poolshoogte van uit het raam van den spitsen, hoog liggenden gevelgeen verdachte vlek aan de wijde hemelstolp. niets wat onheil schijnt te
verkotadigen. Als alleen dat matte drukken aan den verren horizon maar niet was! In
de luchten is dreigende onrust. Veraf over en van uit de Maaskant broddelt het dof.
Al spoedig toont zich een zwarte wolkenkop. Die dijt zich uit en rekt zich langer uit
met gerommel en gepruil. De zon verduistert. Rondom wervelen de winden. De
leeuweriken vliegen laag en onrustig. Op de erven en binnenplaatsen der
boerenhofsteden gakt en fladdert het hennen-vee, van angst vervuld. De boeren spoeden
zich naar het veld, maken den ladderwagen in orde, ketenen het weerspannige Tee in 't
tuig. Want het graan is nu droog en de weren van uit het Zuid-Oosten brengen gaarne
hageL Neef Hannes en mijn persoon spoeden ons als om strijd. Kathrien blijft thuis,
de kinderen zijn danig bang. Snel zijn we het dorp uit, alle anderen vooruit met ons
gespan, en zoo jakkert en ratelt met paardengetrappel elkeen, processie geiwijze,
naar de wachtende akkers. In allerijl wordt er geladen. Geen wagendoek voor opvangen
der vallende korrels wordt nu gespannen geen aar rechtgebogen, geen "hoesten - rij
gelijkmatig weggenomen. De wolkengevaarten groeien onheilspellend, dekken de zon weg,
duisternis en schrik alom verspreidend. Uit den blauw-achtig zwarten hemelkoepel
schieten als spoel-draden de bliksem-schichten door elkander, en driftiger en
naderbij kraken de slagen des donders. • _ . _" "Hot Vos I Hot Bles !'• Over de
karsporen heen plompt de wagen, waggelt de lading. Hannes vooraan met de hooivork
zwaaiend als met eene gaarde Dik en loodzwaar platst de eerste droppel dan weer een,
dik en zwaar, het mulle aardstof opwervelend. Dit dringt prikkelend door de neusgaten
naar binnen en windt de zinnen op. Goddank I Daar zijn we aan 't eerste komhuis.
Plots sist het, vlamt op en 't kraakt; het is ergens ingeslagen. Maar de boer slaat
geen acht op die toornige taal des hemels, hoort niet naar het beweeg en gesteun in
de luchten, merkt niet'óp de verschrikte gezichten der boerinnen in de kamers naar
links en rechts, die daar voor gewijde waskaarsen tot den hemel bidden, hem gezég.
kruiden offeren in 't vuur, opdat hij verderf en vernietiging afwende van huis en
hof, have en goed Vijftig passen voor hem klampt zich voor de geopende poort der deel
eene vrouwengestalte aan vier kinderen vast. Voor haar heeft hij nog op 't laatste
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moment, toen alles sliep, onderzoek gehouden van uit 't gevelvenster, en het matte
krakken in de verte aan den horizon beschouwd en zich gespoed, den elementen dat nog
eerst te ontnemen, waarmede hij de zijnen voeden kan. Gewichtig gaan nu zijne
schreden naar het kortbije doel zijne ontbloote borst beweegt zich trotsch; een
zinnebeeld van bedwingend heerschers-geweld ontrukt zich reusachtig aan 't stoere
lijf, en overwinningsvreugde licht uit de oogen op. Krakend en klikklakkend rammelt
de wagen de deel op, en achter ons storten de beken des hemels al kletterend op de
aarde neder. Matte nevel- en wasemglimmer ligt daarheen gebiazen over de vlakten, die
mijn geboortedorpke in wijden kring omringen. Geen veioimdende kleuren meer, geen
parelende lichten. UUd vergloeiena licht de zou der October-maand met de weemoedige
teederneid van 't afscheia-nem«n op den laatsten arbeid der landlieden neder: op
gebogen r%gen, rapende en grijp1 ende handen, zich vullende korven en zwellende
zakken, die ais merktenen der vruchtbaarheid uit den aardappel-ak- schijnen te
voorschijn te groeien; traag stijfiea rookknngels omhoog en vervloeien in neveiftdem,
al ronüomme verureidend troebelte in de luchten. Met een traan in 't oog groeit dg
zon nog e*ninaal over de vlakte -heen, waar rij vóór weken zoo veel geheimzinnige
zomer-hijjdschap aanschouwd, en n>et welbehagen zich in de zweetdrop- PSis had
gespiege.d, die de rustige gras- en graan snijders op het voorhoofd parelden. Reeds
lang Verstomd is hot gonzen der zeisen; vereenzaamu ligt de akkerbodem, verweerd de
stoppelen. Als een verstijfden zomerdrooni doemt aan de wegkruising het kapelletje in
de ledige ruimte 0p... Geboorte en graf een wisselend weven. Wiegden nog vóór eenige
weken op den ouden korenvloer de trotsche aren, thans bereiden op het braakveid aan
de andere zijde des dorps de vlijtige handen der landlieden den bodem voor tot opname
van het nieuwe zaad. Heen en weer, op en af trekken nu de gespannen met rustige
volharding. Licht en nrokke.end beweegt zich de bodem onder de ploegschaar; de veel
getakte egge laat haar gebit zinden in den opgeschoffelden zaadbodem en trekt
nevaijige kleine groevensporen; uit de gelig bruine akkerkruimen stijgt aardegeur
omhoog; niet met het prikkelend aroom van de lente, maar een weinig duf en
verschaald. Ook vervult geen menm' 1.611" oi vogeiengezang de luchten als hij 'tge«uaai; eene gedempte stille treurnis begeleidt den m n, uitzaaijng. Gemeten
schrijdt de zaaijnan langs en over den akker-rand. Om de gedronkn,! Sfhoude» slingert
zich de zak met de zaaa-7.?. i1S f «?an den stoeien arm hangt rustig de MiJ" u aardig
is 2iJ»e houding, ter neder gaat vi <ï ' et geiaat overschaduwd door den ernst l.tt
hfr gewichtigen arbeid. Want heden geldt i ip'nwoV5 ,e kult-uurwerk der menschheid te
ver! uvre" en den schoot der aarde het zaad tot lanst/ot h»•. !ng en ZOrS toe te
vertrouwen. Dan verllr ' 'ge 00rts ziJne zieWban, en de gedachten EP " '?,- Zll:h tot
den Wekker van alle leven. ifl !• iï™l' Sevoelig "God beware" en "God bentM, nt,over
ziJ"e üPPen, en naar oud gekorrels tn met vrome* ** met de ee"te knïl rt «oiorm d6S
krUlseS OP deD bodem' NU nen .%» ?* R&ng Klke spier gespannen, elke zenuw strak,
schrijdt de zaaier daarh*. nen over het bereide veld, met reusachtig gebaar. < lg
StapPen de schreden, en altijd weer in afgemeten tusschenruimten, haalt de arm Boonr
Ltn ?oi- in halve boSen gouden strepen- StendeTardt111"611'1 Z9Chl «&»™"* j" d* Trek
voort, brave zaaier, alt ook de adem wasemt, de borst op en neer gaat, het iweet
droppeltl Heilig Is de daad uwer geëelte hand, groot en goed als zelden eene, immers
zij schenkt den akker geheimzinnige kracht en toovert vloek in ze- Ken om.
8 oktober 1927 UIT ALLE TIJDEN.
De Gans in het Volksgeloof.
zie http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010193092%3Ampeg21%3Ap016%3Aa0145
15 oktober 1927 Onze kleeding van voorheen en thans. CCCXVI.
De mensch als maat van alle dingen.
We moeten voor een oogenblik onze bijdragen over Ue \oiksvoeuing opschonen,
lengevoige eener reeds lang rustende vraag in verband met bovenstaand onderwerp. Wij
all.'ij nebben wel eens hooien zeggen: "Met de maat waarmede wij anderen meten, zal
ons ook bemeten worden", en ook al: "leder wordt Biet zijn eigen maat gemeten". "Est
modus in rebus".... Wat iemand zaait, zal hij oogsten. Maar we hoorden ook wel eens,
nu op zachten toon gewuisterd dan met luid gebaar uitgeschreeuwd: "Men kan toch niet
iedereen met zijn el uitmeten l" Om dat echter goed te begrijpen, denke men zich een
moment op een markt voor een stoijen- Winkel. Veel menschen staan daar omheen, en de
koopman meet den eene na den andere de stoffen uit. Daar meet een der koopers de waar
na en beweert dat de zaak niet in 't reine is: "mijne el is grooter dan de uwe!" Ja
maar, waar hee.t hij dan "zijne el"? Hij heef ze meegebracht leder onzer heeft eene —
neen zelfs twee — ellen en neemt ze overal mede. Het zijn de beneden armen, d.w.z.
van de handwortel tot den elleboog. Dit gedeelte heeft inderdaad eenmaal als el
gediend. Waar men ging en stond werd daarmede gemeten, en een gelukskind was hij, die
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lange armen had. Daar echter bij den eene de el lang, bij den andere kort geschrapt
was heerschte er in stoffen-, band- en andere winkels voortdurend strijd en
oneenigheid, tol men eindelijk "normaal-ellen" uit hout maakte. Ideale ellen waren
dat echter ook al weer niet, want tvan een stuk hout laat zich gemakkelijk een stukje
afsnijden, en nog een eindje, zonder dat men het merkt Soms bemerkte het toch wel
eens iemand, dan Het hri den bedrieger naar het raadhuis brengen, want daar hing "de
el", die tenminste in de betreffende stad voor echt gold. Daar men echter in elke
plaats met een andere normaal-el mat, rvoerde de toestand onophoudelijk tot
oneenigheden, tot in 't jaar 1795 het 40 mülioenste deel van den omtrek der aarde als
basis of wereldmaat ingevoerd werd. Zoo ontstond de "meter". Ook de Volkenkundige,
wijlen A. Decocq zegt: «Voor de kleine lengtematen diende eertijds het menschelijk
lichaam tol richtsnoer; vandaar el (Mul-elle, elne; Hgd. Elle, Eng. ell, Fr. aune)
oorspronkelijk voofarm, als maatnaam gegruikt, evenals "voet" en "duim" (vgl. ook
rvadem.). Ons oud elle elne, dat men nog in "elleboog terugvindt, vervormde zich in
't Fransen tot "alne ' thans' "aune"). , Onze oude "el"(le). die, oischoon thans tot
het verleden behoorend, in enkele ellegoed- en witgoedwinkels van ons gewest nog hier
en daar op 't platteland gebruikt wordt, leeft ook nog in tal van samenstellingen
voort: ellemaat, ellegoed, ellewinkel, ellegoedswinkel, ellewaar. Eveneens in enkele
volksgezegden. Ridder van de el" werden .vroeger wel eens manschen genoemd,
scheitsenderwijze, die mannen werk ontvluchtten, en als een meisje, achter ue
toonbank kwamen te staan om de "el" te hanteeren.
"Alles met maat, zei de snijder, en hij ranselde zijn vrouw met de el".; ..iets met
de ei uitmeten"=sterk overdrijven, te veel gewicht ergens aan toekennen • "hij heeit
een gezicht als een el zno lang"=het gaat hem niet naar den zin; "hij is zoo lang,
dat men hem per el zou verkoopen", enz,.
Kvenals met hunne el, hebben de menschen in vroegere tijden ook iveel andere zaken,
ja eigenlijk alles aan zich zelf gemeten, de kleinste en grootste dingen, ruimte en
tijd. Wat is eene mijl? De Latijn-sprekende volken zeiden: "milia passuum", duizend
schreden ieder van vijf voeten '. — In 't jaar 1529 heeft men eens een mijl
uitgemeten: tien mannen zetten hun rechter voeten achter elkander; en zoo kwam men er
eindelijk toe te meten: zooveel voeten een roede (die oude benamingen werden voorheen
ook als lengtematen genomen); zooveel roeden een morgen, zooveel morgen een mijl;
welke maten echter in alle landen niet dezelfde lengte hebben.
Maar de voet diende echter in oude tijden niet alleen als lengte-, doch ook als
vlaktemaat. Echter veel meer dan "voet" en been was de bewegelijke hand geëigend als
maat te dienen. Wij allen kennen immers de uitdrukking: "een span wijd, breed of
lang". Zoo werd b.v. voorheen de kaas afgemeten: "de kaas zal zoo groot 2ijn, dat men
den duim midden erop zetten en met gestrekte vingers eenen cirkel erop maken kan". —
Nog hebben we: "een hand-breed". In ouden tijd heette het: "waar takken overhangen,
*al men een bijl met een "elf handen-breed" langen steel nemen, en ze daarmee
wegslaan". Zelfs met de gebalde .vuist werd en wordt nog gemeten. Eene vuist met
opgestoken duim telde toen voor een halven voet. Handschoenen, kousen en sokken
worden over* de vuist nog gemeten. En leeren onzen kinderen nóg niet: "en wijk geen
vingerbreed van Gods geboden af". Omtrent vischnetten gold vroeger de bestemming,
hunne mazen moeten zoo groot zijn, dat men er een ..vinger" doorsteken kan, opdat het
jonge broedsel niet mede gevangen worde. Nog meer komt voor: een "vingerlang", ja,
zelfs een "vingernagel" dient tot maat, vooral bij kinderen.
Ds maat-eenheid "aen hand vol" isxzoo algemeen geweest, dat zeifs dialectische
vnrrnen aangenomen heeft, nl. "hampel" (in Limb.). Een kennis .van ons beweerde
zelfs, dat hier en daar in Limburg het woord "moffelle" beteekend "veel eten"; dit
"moffele" meent hij te ten zoeken in "mond-vol". We hebben 't v-'üord met de
beteekenis goed of veel eten, nooit Sehoord. Ook is 't waarschijnlijk, dat het
Lunbur»ïsche "eien hervel" of ..einen ervel" is ont- M:i:"i uit "een arm-vol", d.i.
zooveel als iemand onder een anti nemen kan. Üskend is ook uit de gewijde
geschiedenis, dat Saul "een kop grooter" was dan alle andere Phi•listijnen, en een
ivrij man kende men in oude tijpn daaraan, dat hij "lange haren" droeg. Men mat
verder met zijn lichaamskracht, gezwindheid en snelheid. De vlakte, die een hoer op
morgen mot zijn juk osson omploegde, heette ..een morgen*: Noor eiken flinken knaap
was 't oren een deugd, nis hij op 't paard kon springen, en van een oudje, dat nog
meetellen Wilde, verlangde men, dat hij nog een zekeren id zonder stok marcheeren
kon. Z»Ws een veel kleinere maat van al deze dragen kon voorheen van waarde of
gewicht zijn. De levens- 0f erf vaardigheid van een nieuwgeborene Werd bij onze
oude .voorvaderen daardoor beween, dat hij de vier wanden kon beschreeuwen, dat men
hem door een eiken of houten muur booren kon, of dat hij de oogen opende en den
vader, 'ijken geve] aanschouwde. Ken andere maal werd zekere gerechtelijke waarde bij
de kinderen afgemeten, door te ondervinden of te beproeven, dat zij eene brandende
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altaarlamp konden uitblazen. Doch men bevredigde zich soms zelfs niet alleen met,
lichamelijke dingen, met "adem" en "met blikken" te meten, men benutte weliswaar
den ..schaduwval" als maat. Wie bij onze voorouders zijn "tuin" (= omheining)
vernieuwen en dus zijn goed .vergrooten wilde hem werd in den regel. een worp in de
ronde toegestaan, en zoo ver mocht hij de grenzen verleggen. Of hij kon naar drie
kanten uitwerpen, en dan mocht naar het noorden de tuin niet verder naar voren
geschoven worden als de "schaduw" van den man viel.
En dragen wij ten slotte dan ook geen "tijdmaten" bij ons zelf'? "In een oogwenk of
een uogenblik" geeft u zich het antwoord zelf, terwijl in een "hand-omdraai" zoo iets
wordt afgehandeld.
Daarom is het woord van een Grieksch wijsgeer ook waarheid: "de mensch is de maat
aller n". lijj draagt ze met zich mee.
Door een kort overzicht te geven van 't ontstaan der maten tij den mensch, die in
latere eeuwen zich in liet volksleven in 't algemeen aangepast hebben aan alle
levens-phasen, komen we er toe een volgende maal te spreken over diverse oude
drachten bij volksgebruiken. Zeer veel eigenaardigs .valt er b.v. te zeggen over
"kronen en kransen"; "Met den hoed in de hand"; "Barvoetsloopen in oude tijden";
"Over den stevel en den pantoffel"; "Over de kous en broek"; — "Pels en mantel" — De
"Handschon" — "Over Rouwkleederen" — "Kleederpracht en Kleedernood" enz. enz.
We hopen, dat na deze verhandelingen de geachte vrager omtrent dit-onderwerp moge
voldaan zfjn. Nog ontvingen we het verzoek om onder de beschrijving der volksvoeding
vooral ook niet te vergeten "(le aardappel" en ..het bier", — zijnde twee producten,
die in 't volksleven steeds eene voorname rol hebben gespeeld.
29 oktober 1927 Over kronen, kransen en hoeden. CCCXVII.
"Kronen, kransen en hoeden" hebben vanaf de oudste tijden altijd eene tamelijk
beteekenisvolle rol gespeeld. Koningen en keizers werden en worden nog "gekroond."
Helden vlechten we nog de "overwinningskrans" en een onvergankelijken "roem-krans."
Duizenden om ons heen dragen 't "doornenkroon", menigeen ook eene "martelaars'
kroon." Talrijke anderen omwinden we met der "doodenkrans", schenken hun een
"grafkrans", de kroon der afgestorvenen... "Krans en kroon behooren van de eerste
tijden af aan te zamen. 't Is mogelijk, dat de "krans" wat vroeger op het tooneel
verscheen. Reeds van de oude heidsche volkspriesters in '1 Noorden werd gezegd, dat
zij zich door ren "krans" op het hoofd van alle andere volksgenooten onderscheidden.
Op de beelden en teekeningen in oude boeken hebben alle vorsten en edellieden een
"krans" om het haar; hij was het teeken der waardigheid van den adel of ten minste
van de vrijen. Knechten en onderhoorigen mochten hem, buiten hun lange haren, niet
dragen. Daarentegen bekleedden de Gothen en ook Germaansche stammen hun koning, d.i.
hun opperhoofd, met purper en "kroon," terwijl de tierige vorsten in plaats daarvan
eenen "hoed" droegen, waaromheen somwijlen een, "krans" Was geslingerd. Ook in andere
gevallen werden nog in oude tijden bijzondere "kransen" gedragen, bijv. om zich tegen
de zomerhitte te beschermen. Zoo lezen we in eene oude chroniek onzer Limburgsche
buur- Birekeri: In den heeten, drogen zomer van 1520 trokken daar driehonderd maagden
barrevoets, gekleed in witte kielen, met "alsem-kransen" in 't haar en den
"rozenkrans" in de handen, zingend en biddend — om regen — achter hare priesters van
de eene kapel naar de andere. Dat ging 800 acht dagen lang door; toen "sont de liefe
Got endelick een safte reegen." Zoo werden nog ook in de burgerlijke wereld lang —
tot in de vorige eeuw — bij vroolijke en droevige gelegenheden groen en
"bloemkransen" in 't haar gedragen. Als overblijfsel van dit alles draagt thans nog
flke opgeschikte bruid met trots haren "bruids-krans," hare speelkameraadjes uit de
jeugd omwinden zich zelf en haar met den schoonen blanken "maagdenkrans". Merkwaardig
was het hierbij, dat er streken waren, waar deze maagdenkrans niet telkens nieuw
gevlochten werd. In deze enkele gevallen bestond een eigenaardig ge- Vormde,
ouderwetsche "kroon", die alle eerbare burger-dochters dan op dien grooten dag
droegen Ook "kronen" hebben hare geschiedenis bij fche volkeren. Maar buiten de
plechtige en feestelijke konings- of vorsten- en vorstinnen-kroningen, wordt thans
over 't algemeen nog slechts aan tooneelspelers en muzikale talenten bij bijzondere
gelegenheden een "krans" toegeworpen of aangeboden. In heel zeldzame gevallen wordt
ook nog wel een "poeta lauratus" met de dichterlijke laurier getooid. In zeer veel
algemeene gelegenheden heeft het woord "kroon" echter in onze spreektaal beteekenis
verkregen. In de middeleeuwen droeg zoo menig zijne "burgerkroon". Onze trotsche oude
steden beschutten zich door een sterke, >,muurkijuis" en sierden hem met eene
mooie ,-iuuurkroon" van aardige tinnen of toppen *ich namelijk op de hoogte der
vesting-toreiu 't ware als eene "kroon" vertoonden. Als 't toen echter hard om hard
ging, werden vanaf boven brandende "pek-kransen" op'de aanstormende vijanden
geworpen. Verder spieken wij nog van ccr>e "boomkroon", en bij wilden watervloed of
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heftige branding van eene "schuimkroon"; een welgeslaagde arbeid wordt met een
waardigen Bluitsteen "gekroond", n in proza en verzen frijnen we de "kroon" der
schepping. Zelfs bestaat er eene "driedubbele kroon", nl. die van den Paus; öog wordt
verstaan door eene "kroon," een muntstuk in meer dan één land; een kerkkandelaar
worden "eene kroon" genoemd, alsmede de horens van een hert. Talrijke
samengestelde .Woorden met "krans" en "kroon" de beteekenis moeten ophelderen. Ni
" ..kronen" en "kransen" veelal als uithangsbeelden. In de laatste tijden wordt
na.nelijk de met banden en linten gesmukte "krans" met voorliefde tot
versieringsiegel bij allerlei feestelijke gelegenn gebruikt en aangewend ij Maar
velen weten wellicht ook nog niet, dat o'is Mnl. "crone" hetzelfde is als "krans",
d.i. hoofdsieraad. En dat "Kroon" ook thans nog "krans" heet, blijkt uit "eikenkroon,
burgerkroon ekroon," in dit verband denke men ook aan het zoogenaamde "kronen" bij
bruiloften, d.i. het versieren met bloemkransen en groen. [Wie een "krans" of
"kroon", t zinnebeeld \an iema (derheid, cok in het opzicht van lichamelijk schoon of
maagelijke reinheid, op 't hoofd ontving, werd ipso facto erkend als boven en uit te
munten. "Met den h ,cd in de hand' enz. Dit oud bekend gezegde stamt uit een tijd,
dat voor eiken staatsburger onderworpenheid eerste gebod was. s nu wel voorbij, i lar
het hoed-afnemen r.ls algemeenen groet-vorm tegenover alle meerderen e'< bekenden —
nl. dezulken, die men gaarne ziet en vereert, hebben we ons nog steeds niet afge- Kn
ufschoon de groote Goethe het hoed-afnemen al uit den tijd noemde, en sedert dien nog
vete tientallen jaren zijn vervlogen, is t Bdn niet anders geworden. Inderdaad, zóó
snel gaat het met zulke dingen niet. want zoolang men "hoeden" draagt, wordt' ook
door hoedafnemen uu eenmaal algemeen verbreide, oorspronkelijk slaafzede; men treft
ze bij afde en onbe-ade volken in alle landen. Alleen de vrijen duifden eenmaal
hunnen "hoed" zelfs voor den koning op het hoofd houden. Maar dat is reeds lang
voorbij. oeg nu in waarheid den eersten "hoed?" ige deed dat aivader Wodan; voli
droeg Odin een breeden "hoed, ' '•zicht ver overschaduwde. Zoo ver wij echter uit
onze Germa geschiedenis k"11" en, droegen bij alle stammen onzer aderen de priesters
en koningen in de oudijden — niet als hoofdbedekking, maar ais dsmuk -- enen groener,
"wans". De overige vrijen versierden slechts hun lang haar". Later kwam voor den
onvergankelijken Urans de knnnede "kroon" als durend heorscher-symboo> in de plaats.
Nu droegen de \ ' en echter somtijds nog een indaan thans nog in ilveren ei den
"krans" later een "hoed" Ie spitse "kogel". (Vergel. Limb. gezegde: mit kop en Wijl
zij immers den vertegenwoordiger des gs moesten voorstellen. Voor en na won naast
andere symbolen ook de "hoe, ,ene beteekenis in 't oude gerechts- . wezen. v n
protocol uit een Kapitei der Sche] uw) moes leekten h ten. In die tijden legde de
persoon die den eed moest I afleggen wapen en helm of den "hoed" af, voor hij
neerknielde. De "hoed" gold echter ook nog bij andere gewichtige omstandigheden als
beteekenisvol symbool. Ook als bewijs tot deelname aan de openbare vergaderuigen
werden naast hamer, speer, pijl, en staf "holden" van hof tot hof rondgedragen. De
"hoed" was verder ook, evenals de vaan — en misschien nog vroeger dan deze — een
veldteeken. Wie hem opstak (spitse hoed) vorderde het volk op tot volging van het
leger en hij had daartoe ook de macht. Vóór vele eeuwen geleden schijnt ook 't
grijpen in den "hoed" een bijzondere beteekenis gehad te hebben. Wie samen 'n grep
deden in éénen "hoed", sloten zich samen en zwoeren trouw aan elkander in 't gevecht.
Daarna werd "onder 't hoedje gespeeld", waarvoor men thans zou zeggen: "allen onder
één hoed brengen." Na volbrachte daad of gevecht bracht men dan den "hoed" als
waarheids-teeken van den gedoode mede naar huis, zooals in andere gevallen zijne
wapens, zijn vel of zijnen handschoen. Wel deed in de oudste tijden het woord "hoed"
wel eens diens als wreede spotternij of cynische humor. Toen moorden en branden niets
ongewoons waren, stond daarmede ook de krijgstaal in verband Werd iemand bijv. het
hoofd afgehouwen, dan deed men dit werkelijk over 't lemmet van het zwaard springen.
Daarvandaan Je toepassing: "hij (de onthoofde) krijgt een rooden "hoed." Een
eigenaardig gebruik was in de vroegste tijden ook: "iets onder den hoed verkoopen."
Dat was eene manier van veilen, waarbij men bieden kon, zoolang het onder een "hoed"
geplaatste kaarsje brandde. Oude papieren in Limburg met verkoopingen gewagen nog van
dit gezegde. Eenmaal heeft ook de "hoed"'als maat gediend. De reizende vreemdeling,
die voorheen door een woud onzer streken trok, mocht zich, ongestraft, een "hoedband"
vol hazelnoten plukken. Werd bijv. eene weide bij toeslag verkocht, zoo moest de
verkooper zijn "hoed" op eene bloem dier weida plaatsen. Vaak werd er toen ook een
frissche dronk water uit een hoed gedronken. Betrekkelijk deze algemeene beteekenis,
die aan 't bezit van een "hoed" verbonden was, was het zeer natuurlijk voor iedereen
van belang, dat hij vooral een "hoed" bezat, waardoor zich menig eigenaardig gebruik
aan 't dragen van 'n "hoed" heeft vastgeknoopt, waarop we later eens hopen terug te
komen.
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10 december 1927 I. VOLKSKUNDE BLOEIT OP, Volkskunst verkwijnt.
overvol L 'i irJ^Unde» ieder weet het> wordt allengs mee, H £fschreven, gesproken.
Zij wekt • inroij belari-Ptelling van een groot deel ije toi'i ccl Publ»ek. Maar
volkskunst! L'haD *j noS meer is dan een tak van de '"" volkskunde. Eene kunst toch
Zij isim8 is der volksziel in elke levens!'ildptl volksziel> waar ze stamelt,
spreekt, en, beeldhouwt, bouwt, tïanst en bidi Jwen heen. En waar zien we deze V/n
nen? Voornamelijk nog in Zwe\i 'ji'""Hongarije, Italië, Rusland, Zwlt • <iar onze
oud-Hollandsche, onze Bra'liet t Friosche, Geidersche en Limburg die • \er^cte"
Zeeuwsche oorspronkelijritJeri ' toen eens uit,en in werken van Uk oudeai?r waar z'jn
en blijven ze? Zien i verfp . unstPrestaties niet langzamerhand pn iUen hehooren? En
zien we ze nog en oe aandacht gaande houden van liefrcnmelaar»? Doch het volk zelf
ge- |s 'me langer hoe minder voor. En iaat f,ienen we te waarschuwen ais 't artikSi
Ik sc.nreef daarom aan 't hoofd orJo dat wel de volk'skunde vooruit dl pesten, maar
daarentegen de dh *erel(Wn. kree'tengang volgt. Vooral nog na g heeft veel
belangstelling plaats « vra» onverschilligheid We staan dus Jlaan wp :,Wat valt er
n»g te redden '? En •i sc'm--- komen aceoord met de zienswijze JVfr Cornette- die op
de Landbouwer ij-? Deurne (België) voor een paar ier , onderwerp eene pakkende rede r
*aak J"0 ons ook voor dit opstel in h' vei, Lmoesten dienen. IV. '> Vnit6eirst eens
een antwoord op de vraag: rsleri unsl? In ziJ'ne "Volkswoning en " d:mB ' zegt de
Meyere: "Volkskunst is kszifil ongeschoold uit aangeboren ,3evoßn,voortbrenSt."enst, , 'st kan men de en«rt?ie. de frisi(j 'l'st van het volk toetsen. Niet om
(Je ;, "len lanIan een volk gaat het hier, want die ao de volkskunst toch niet
afmeten, is , re vriendelijkheid, hare bescheiden- Volkonder naar ook ve«l een
voorstelling vnij niogelijk, leert men de pittigste zijde IVO|Kskarakter kennen. en
we b.v. genieten van welvaart, we *s>enaara bezitten en mannen van wegroote
befeekenis, we kunnen een ==r e« ook een groot zedelijk prestige toch denken we nog
steeds met weei(..en tijd, dat de volkskunst leefde, en )o i gene'£d- het verleden,
waarin de 0 hoog geschat en geëerbiedigd werd, > pn- dan ai het huidige moderne. Hoe
'eenvoudig omdat wij, evenals een vol-. ikt aan zijn kinderjaren, | onherroepelijk
scfel n' r naPert iets- en we bunnen g wat! We herinneren Gips nog levendig, toen we
voor eenige de landelijke dansen zagen uitvoe- folkloristisch feest te Arnhem. Dan j
v. r da) we staan vó bezit, eene oorspronkei J™'J helaas al lang verloren hebben, en
W,J niet spontaan genoeg' meer aangelat is geen winst in ons leven. In- Voo Rar
';ta>l ons nog niet volkomen wani .] o.ree-s( bestaat deze troost, dat. het ver •ch
overal in meer of mindere mate I de betrekkingen tusschen de Worden, des te meer
loopt de landelijke gevaar, te worden verdrongen door |'v«n de stad en hare
beschaving, door irrfnie' Waar is de volkskunst nog het rd? In de bergstreken, waar
de toenatnoeilijk is, waar de menschen meer -r»ng leven, zooals in Zwitserland,
Noorwegen, de Pyreneeën, enz. Maai =n ook nog ouderwetsche kleeren gebaar wordt o.m.
het meest typische ïesnoden door de herders in hun groote 'a; daar vindt men nog
meubelen In 8-stijl. Maar in het Westen van ons wordt de la-ndelijke volkskunst
gestaien vooruitgang verdrongen, op enkele Ken na,.zooals b.v. onze Zeeuwsche >
hunne eigenaardige kleederdracht en «et zijn typische zeden, costumen en *1 1 Dat is
nog een helper, een heel- Voor de taal toch blijven eenige der -mgen van landelijke
volkskuijst behoudt volkslied, de spreuken en volksge- F»-Pm alles wat uit de ziel
opwelt en in '.klanken wordt omgezet. Daarmee arm) ook aanstonds het groote gebied
der J. der feesten en plechtigheden, die niet lJn zonder het woord, zonder het lied,
taal. Zoolang het landelijk volk nog 'terd is, zal het zijne ontroeringen blij op die
"ongeschoolde en aangebo- | er, en onbewust schoonheid voortbrengen we in meer dan
een periodiek behet leven van den landbouwer geheel Kunst doortrokken is. Vroeger was
dal !r voelbaar,, toen de staüsbeschaving »o erg was binnen gedrongen, die veei -eft
gedood. Hoe lang dat geleden i.s; £ weinig op aan. Maar er bestaat na- ' 8 wel iets
van. Want nog zijn er wei: 5e kinderspelen, in huis, luui of scijooi, ' " er
speeumgen en typische plechtig- ' J's den landeujken arbeid, feesten mei tezang bij
verloving, bruiloft en kermis, "« uijinyeij in stijl, in uijhangteekens, ' W in
betrekking staat met het gelool, 'len en piocessies, uitvaarten, begral'eleden en
lijkuiaien. Dat aries en nog 'üst, die opgebloeid is uit hot ouder- « 1 die met het
ieven vergroeid is. h vaak door ons en door Belgisch ' 'oor oostelijk Nooid-brabant,
en bt»- lur uug typen van oude. boerenwonin- j vette donaerolaren of huisiook op ne,
i 't huis moeten bewaren voor heineisch i ooze, die onweer en storm brouwt moei; >
het huis voor alle onheil moet be- hebben er heggen en prieeltjes om , n gezien met
door snoeien en knippen te"^Ilen voo, de Boede bewaking, alsuie- s kruisen op gevels
en boven vensters, t IV afwering van de booze geesten, uoe- ] •uuizen zijn we
tegengekomen met witte , 1 banden door den rooden baksteen ' We van echte landelijke
woning, waai , J'el het fraaie binnenhuis het ge- Qde, waarm de smaak zat van oude, |
kuustenaars. ' iaiuni moet ook het rustige schoone ' tl Worden door iets wat
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leelijker staat < "t l e |aa'om toch even goed bescheiden ,ben volstrelil geen rijke
kunst op hei allüen kunstkarakter, dat het zoo goed Ijjjï. Is door het nederige, het
ge«h^aiTin dat is allereerst toepasselijk op he , J- dat is toch het centrum, waarin
alles ( Kj' de aarm staat immers het kraambed, de' , Ij "Het h 'eke' en doodsponde.
Daar staat de W^eirn*1 dagelijksch brood. Daar is de haard, , 8enZinnig vlamt "» den
winteravond. Daar i '"st na het werk, In de open velden, ge t beden, geweend,
verteld, gezongen. Waarom dragen de huizen niet meer die typische namen, in de plaats
van een koud, nietszeggend, onpersoonlijk cijfer? Namen als "Het Paradijs", "De Arko
Noachs»", "De Vredesduif", "Roos en Doorn' , "St. Hubertus", en zoo vele andere,
allemaal namen, die eene individualiteit uitdrukken, die zijn als het wapen van een
man van adel. Want dit Is zeker: hoe aardiger, hoe gezelliger het huis, hoe meer
eigen aard het heeft. Men kan er niet onverschillig tegenover zijn. wam daar is iets
van zijn eigen zelf in gelegd. En wat waar is van het huis, is 't niet mij van al wat
er in is. De keuken moet hare gezelligheid hebben, die zit in zoovele kleine
bijzonderheden, waaruit, de origineele smaak van den bewoner blijkt.: de
schoorsteenmantel afgezet niet bet Schouwkleedje van gebloemd katoen; het nisje in
den haard met de vmirslag en solferstok jes (in Limburg snuppe en flumpe genaamd); de
rijen schotels vAn porcelein, de koperen en aarden vaten en fusten op de zoogenaamde
kannenbank gereed tot gebruik. De meubels zelf, in hun solieden eenvoud, waren
gemaakt door den knap pen dorpstimmerman, in eiken bont. terwijl men bij de meer
gegoeden in den haard tegeltjes kor zien met allerlei leuke onderwerpen versierd,
scheepjes en hooimljten, landbouwers, schipperen jagers, spelende kinderen en
draaiende mo lentjes. Allemaal symbolen van het volksgeloof. Op aardewerk, op vuurof tondeldoozen, kandelaars, waterstoven beddewarmers) en voet warmers, op schui hoop
aangeduid door ank< i: ren, de door vlammende harten, d-i zuiverheid en waakzaamheid
door een haan, het vertrouwen en loof door engelen en het kruis. De aandacht werd
geboeid door de gezellige klok met een üuri zoo sprekend als een gezicht, in voorhuis
of keuken, en dan vaak versierd met een leerrijke spreuk of een veelzeggende figuur.
Hef spinnewiel snorde, de breinaalden tikten, en de t hou f' gewreven Christus, b sn
-p den schoorsteenmantel strekte Zijne over het huiselijk leven van de eenvoudige,
brave menschen.
7 januari 1928 II. VOLKSKUNDE BLOEIT OP, VOLKSKUNST VERKWIJNT.
Naast of direct, achter de keuken vindt men de beste kamer, in Limburg meestal de
..gooikamer" genoemd, waar de huisgenooten met waardigheid en devotie binnentreden,
want zij is voor feestelijk of plechtig gebeuren bestemd in het leven van den
landman: daar geeft hij ook eene eereplaats aan de dierbaarste voorwerpen. We hebben
daar soms aardige beeldhouwsneden gezien in de zoldering van meestal zware eiken
gebinten, want de bouwmeester, de schrijnwerker of een meer ontwikkeld huisvriend
heeft er geheel zijn volkschen aard in gelegd. Rondom de tafel staan de kersenhouten
stoelen. Naast de eiken kleerkast en veelal het commood pronkt de onmisbare, zeer
gewilde groote glazen kast voor porcelein. glas en serviezen, vaak overdekt door een
doorzichtig doekje uit gordijnstof, ter beschutting voor vlie-- genvuil. We hebben
porcelein aangetroffen van merkwaardigen ouderdom en symetrische versiering of
beschildering.
Soms dragen de kopjes, schotels en het kannenwerk een heelen oogst van frissche
bloemen, vruchten en planten, die ranken rondom de traditioneele tooneelen, ontleend
aan het oude volksleven. Maar de opsomming van voorwerpen, die met artistieken volkssmaak zijn opgesmukt, zou tot in het oneindige kunnen voortgaan, vooral in de huizen
der meer gegoede landelijke bewoners.
Laat ons nog even wijzen op de metalen voorwerpen, die zich zoo goed aanpassen bij de
oudvaderlijke meubelen; o.m. de lang getande ijzeren haken, waaraan de ketel boven 't
vuur hing, de oude vuurblazers, kolenschoppen, roosters om het ooft boven den haard
te dragen, haardplaten met Oud- en Nieuw-Testamentische onderwerpen, wafelijzers en
strijkijzers, vijzels en koperen schotels, poffertjes-bakkers en doorslagen, en
verder alle tinnen voorwerpen, die met honderden uit de boerenhuizen zijn weggehaald,
en later wellicht gesmolten voor andere doeleinden.
Nu is natuurlijk niets billijker, dan dat ook de landelijke bewoner geniet van
hedendaagsch comfort. Maar het is o.i. eene dwaling te denken, dat confort en kunst
elkaar uitsluiten. Er zijn wonderen genoeg verricht op 't gebied van toegepaste
kunst, die het tegendeel bewijzen. Maar wat feitelijk te betreuren is, dat is de
verdwijning van den lust bij de landelijke bevolking om eigen vernuft toe te passen
op de moderne uitvindingen en alledaagsche noodzakelijkheden. Want volkskunst
beteekent niet: onpraktisch, ouderwetsche voorwerpen nabootsen, maar hedendaagsche
behoeften op oorspronkelijke, artistieke manier bevredigen zooals overigens de ouden
het vóór ons in hunnen tijd gedaan hebben. Doch waar kunnen we de meeste vooiwerpen,
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die ik noemde, nog zien en bewonderen in hun nederigen, sprekenden eenvoud? In de
musea en bij de verzamelaars of opkoopers, doch betrekkelijk zelden waar ze
natuurlijk thuis hooren: in de landelijke woningen. Heel enkele families troffen we
bijv. in Limburg nog aan, waar al 't genoemde keukens en binnenkamers opsmukte, en
waar ze zelfs gedeeltelijk nog tot gebruik dienden, o.m. bij de families Scheymans te
JEU, Überbach te Helden, Janssen te Venray enz. Rijke stadsburgerlui, die dat alles
uit puur verzamelzucht opstapelen of zonder eenig ander doel in bonte menigte aan den
wand spijkeren, blijven hier buiten beschouwing. En het is natuurlijk heel iets
anders, ja zelfs een geluk, dat er fijnzinnige menschen zijn, die al deze kostbare
voorwerpen verzamelden, en er zelfs met eerbiedwaardigen smaak,' begrip en kennis
musea aanlegden, zooals een Mr. Geradts, Burgemeester te Posterholt, Z.Eerw. Rector
Pinckers te Asselt kerkje; maar het zou ons toch veel meer verheugen, indien de
landelijke bevolking overal .denzelfden eerbied betuigde voor dat voorvaderlijk
erfdeel. Doch deze wensch is wellicht eene utopie?
Laten we thans ons oog vallen op een ander uitgestrekt gebied der volkskunst, nl. op
de bidprentjes, die hoe langer hoe zeldzamer worden. Geen wonder, dat men ze vaak
door middel van couranten-annonces ziet aangevraagd, of dat kunstminnende heeren als
de Heer Schols te Maastricht daarvan toezending verzoekt ten einde ze voor nutteiooze
vernieling of zoekraking te vrijwaren. Wam er zijn inderdaad mooie exemplaren onder
de oude, gekleurde bidprentjes. De echte waren eens het werk van weinig gekende
Belgische plaatsnijders, en men kan ze nog wel eens vinden ingelijst, als een bewijs,
dat de boer pog houdt van het oude prentje zelf, en "van de stichtende verzen,
spreuken of vermanende teksten uit de H Schrift, die ze bevatten. En dan de oucie,
grootere prenten! Hoe hebben we ze vaak met onze kinderoogen aangestaard en gespeld,
de onvergetelijke histories van Uilenspiegel, de Verkeerde Wereld, Klein Duimpje, de
dfverse Amnachten de Straatroepers, de kinderspelen enz lu ze hier en daar noS wel
in heel kleine winKeitjes op de dorpen, waar ze door eenvouden ?1 l\ n0o voor
Sinterklaas-geschenk wor- 11 * ant sedert ongeveer dertig jaren bladen e-?n meer
Kemaakti er z" in die prentonbevanffr pr,mitieve Beest> d*e spreekt uit een wTrden
ledruk?1060 kwamen "il het volk- Weldra fuSe^an^^"/0' h,et Volk teru* zijn. geheel en
al verdwenen
En waar heeft de ï-,,,,1,1-, " , verder kleuriger enVhjke volk*kunst zich yeraer
Kieungei en eigenaardiger uittrebeeld d-in in de kleederdrachten? Maar ook opdat 4S
-- helaas wat een ontgoocheling thans" Weleer kon daarin iedereen zijn vtadrn|
rijkhetó toonen beter nog dan in het maken van meube en of huisraad, wat men moest
overlaten aan den dom« timmerman. Want welke typische kappen en is waren er toen in
Limburg Noord Bra bant, Zeeland en elders! Welk eene kïeurenw'eéi' de in de
omslagdoeken en de neusdoeken in de gebloemde vesten met hun harmonische schakee
ringen en eigenaardige motieven! Onze Zuid Nederlandsche streken waren inderdaad rijk
aan volksdrachten, en men zou er zelfs een mu.eurn mede kunnen aanleggen, zooals dat
bij onze ms tehjke naburen bestaat. We hebben hooren bewe" ren. dat er in sommige
streken van Zwitserland bonden tot stand zijn gekomen, die voor doel her. ben de
nationale kleederdrachten weer in te voe ren, al was het maar voor den Zondag. Wij
moe ten ons natuurlijk hier wachten voor overdrij ving. Want niemand zal willen
beweren, dat onze jeugd van heden moet gekleed gaan zooals onze voorouders. Maar er
is ook geen reden, die belet om nieuw-e landelijke drachten uit te denken vana de sïd
Gen r6den ** " Wèl' nl de invloed Men bereikt'dan onvermijdelijk de meest curieuze
uitslagen. Want daardoor komt het, dat wel eens dorpsmeisjes zich des Zondags tooien
met de gekste en onmogelijkste creaties der landelijke modiste, terwijl de jonge
mannen thans liefst naar steedschen trant gekleed gaan. Nu is 't ook de bedoeling
niet aan al deze overwegingen den schijn te geven van een rekwisitorium.
Als men vraagt: Is er dan nog volkskunst? Bestaat er nog ongerepte volksgeest? Vindt
men nog artist-ieken aanleg? En het antwoord luidt dan: ja zeker, ze zijn er nog.
Immers, landelijke volkskunst bloeit nog onvervalscht in feesten en vermakelijkheden,
de feesten en uitspanningen op het land, ziedaar wat nog vrij gaaf bewaard bleef,
omdat nu eenmaal zekere landelijke gebeurtenissen en plechtigheden noodzakelijk
gepaard gaan met een feestelijke stemming, en men geen ander middel kent, om zijne
vreugde te uiten, dan de stemmen der traditie of oude overlevering, waaraan men dan
gebonden blijft. Denken we maar eens aan het planten van den Meiboom, aan de
Pinkster- en Palmzondag gebruiken, aan het. inhalen op vele plaatsen van den oogst.
enz. allemaal gebeurtenissen, die intiem verbonden zijn met het werk der natuur, met
de wisseling der seizoenen, waarmede de landman zoo innig medeleeft. Daar kan niet
afgeweken worden, van oude gebruiken en de landelijke eenvoud van die artistieke
uitingen is in volle harmonie met den grootschen eenvoud van wat men viert, het werk
van den mensch in Gods schoone natuur.
Want toch, al te veel is er helaas reeds verloren gegaan, ook op dit gebied, ook bij
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den landman. We willen maar eens noemen het inhalen van de laatste schoven graan, het
overhalen van meiden en knechten, hier met St. Jan, elders met St. Remigius, de
verhuizende menschen, de van baas of meester veranderende dienstboden, de boerin naar
een nieuwen hof op de versierde kar. Lang niet overal, schaarsch moeten we haast
zeggen, wordt het werkvolk dan nog vergast op drank en koek, worden nog de passende
liederen gezongen door groot en klein.
21 januari 1928 III. Volkskunde bloeit op, Volkskunst verkwijnt.
ui. va ja! Dat heerlijke, eenvoudige volksleven VoiL YroGgerl Waar is daf allemaal
gebleven? De wp u e' in boek en mad' de theorie zouden Volt- i ast ze?rfren> ia> e
bestaat nog. Maar de len ns*" de we ll'cr de P zouden wiln noemen, helaas, "e
verkwijnt, om niet allengs an verdwijnen te moeten spreken. Gelukkig cmh veelal de
landman, zij 't dan wellicht ook "•bewust, nog aan de oude tradities vast. Want
'ernand kan het loochenen, dat er nog een groot erschil is tusschen het leven van den
stedeling '?} dat van den landman In de stad heeft alles jln gewone sleur en slenter,
die meer nageaapt Jn van groot-steedsch gedoe waar bijna niets «eer herinnert aan den
ouden eenvoud onzer orouders. De dorpelingen, zeker, zij hebben "oB meestal de oude
gewoonten bewaard, vrij a.n alle verbastering; de oude zeden zijn er nog, "'Sschien
wel wat ruw, maar toch echt landelijk, ,cht Limburgs gebleven; in handel en wandel is
e landman nog recht voor de vuist, zooals zijn voorzaten waren Ia de stad kent een
mensch vaaK zijn buurman ?og niet. eens; het oude buurschap van voorheen * daar reeds
verdwenen; in het dorp kent men ,?:n en alleman, en staat men elkander gaarne o'1' In
de stad bewoont men een huis of kamers *o er te eten en te slapen; buiten is het huis
het !•"> huis", waarvan ouder tot kind de geslach- Jn elkander opvolgen. Het
dagelijksch werk van £*n stedeling is steeds hetzelfde, jaar in jaar uit; uiten is er
afwisseling, elke week, elke dag bij"* Als het kermis is, verlaat menige burger de
'ad 0f verveelt zich in de kermisweek; buiten is r® kermis een familie- een
vriendenfeest, waar 2?ei» gezellig leeft, zooals een Teniers en een «reughel dat zoo
mooi schilderden.
En dan al die heerlijke naïveteit Voor onze **orouders was het huis een heiligdom.
Daar ™oonde vaak veel meer geluk en vrede in de *cnamele hut dan in menige deftige
woning van 'ozen nieuwen tijd, waar de huiselijkheid soms *'r te zoeken is. En op het
land is dat veelal nog *j>o. Wie bij het bouwen van een huis den eersten •leen legde
meestal de eigenaar zelf, werd door •"» der werklieden begroet door het opzeggen an
een gedicht, terwijl hem een ander thans 2og met een wischje stroo "de voeten veegt".
i"aarom moet de eigenaar een fooi of een glaasje 'olksdrank aanbieden. Hem die het
eerst het "«Uw gebouw binnentreedt, worde ook de voe'en geveegd om een fooitje Is het
huis droog en onder dak, dan steekt men den "mei" op, wat andermaal dient begoten te
worden. Dit geven van fooien schijnt wel een eeuwenoude gewoonte .* zijn, wier
herkomst op de offergedachte zinspeelt Bij het in gebruik nemen eener nieuwe ?ruzien we vaak op verzoek des burgervaders, occi naïef de brug inwijden, en hoort
daarbij -ehe korte plechtigheid van den kant der hiwoe£s gezamenlijk. (1) v *•£ is
dat alles niet een "gemeenschappelijk levei?-' Buiten nog leeft de mensch in en om
zijn PJhs. Daar zit nog een stuk aartsvaderlijkheid ?. wat in de steden eene
uitzondering, eene eenzaamheid mag heeten. E«n zoon of een dochter b.v. trouwt bij de
in, en de jonggehuwden brengen vader en moeder met liefde, toewijding en zorg aan het
inde. En in de grootstad? We zullen er m_ar Vpr zwijgen. De kleinkinderen buiten
groeien op Zei, het waakzaam oog der grootouders, die ze ï'"s met veel teederheid
verzorgen. Grootmoeder ?aSen we onlangs nog aan het wiegetouw trekven> en oude
deuntjes ophalen. Grootmoeder £,0u<lt de kleine kleuter stil .terwijl moeder haar ?
erk doet. De ongehuwde broers en zusters werv n gemeenschappelijk mee, totdat ook zij
in 't bootje stappen. Voor een vijftigtal jaren was het dienstvolk *een huurvolk
zoals heden; meiden en knechten ar6n van de familie, waren als kinderen van Jyl
huize; zij aten met den boer en zijn gezin uit eenzelfde schotel, en het gebeurde
meer dat eene dp6li? of een knecht dertig jaren lang in hetzelf= huis dienden; ze
waren met de kinderen opgel 4 0"8 enkele gebruiken zijn er op het land bekend jj.^r
de aankomst van een nieuwen buur, bij het of inbrengen. Ook wordt, nog de nieuwe -*'n
bij den haard gebracht, dien zij 't eerst t-" aansteken, koffie zetten en de
buurvrouwen lracteeren. de k *'e' en leed, in weelde en armoede, moeten dj_ ouren
elkander helpen; dit is eene dorps-wet R.nog in eere wordt gehouden. *«pt gehoorte
huwelijk en sterfgeval bewijzen zij tye' diensten. Ook wanneer men, ver van de kom
«Ik ende' naar het dorp gaat, brengt men voor Winder een of ander mee .De buren
helpen el<W er hij het oogsten der granen, bij het rooien tl0 aardappelen, het
plukken van 't ooft, het hu, en en bet kraken van vlas. Vooral als een door ziekte of
ander ongeval met zijn o-/1* ten achter is, zijn de buren steeds gereed p.een handje
te helpen. volgenaardig, hoe ook uit de uithangteekens de 8-spk- nst spreekt> hoe
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daarin eene plaats hare vertelt hoe men daarop een stuk Wi t leven leest, en zich
daarin de stzin der gemeente weerspiegelt. lij-aar had men o.a. de beroepen: de
kleermaker baJ?. de schaar uit, de smid het hoefijzer, de ds f 1 er het koperen
scheerbakje, de herbergier 1' de een varken, de bakker een Vftn d> €n eertijds toen
de kleine winkelier nog <}etl Keen boekhouden wist, behielp hij zich met
a,fr .'"kerfstok", van wie per week of per maand *>et nden- De kerfstok was een lang,
plat en ipoe^Schaafd latje, waarvan handelaar en klant b.v een bewaarde. Bij het
halen van een brood en' de twee latjes naast elkander gelegd lever- e irikerving op
beide te gelijk duidde de stok"nR aan' L)an ..had men iets op den kerfde j • Als de
schuld betaald werd.vereffende men het at door het afsnijden der kerven; dan ging
jO"oP een nieuwen kerfstok". ft« stde herberg echter "stond men in het krijt", o*
_r^an er thans nog velen in het krijt" achter voonder het buffet 'ah(i * verkoopen
van eigendommen, erf en «aa'"geschiedde zulks bij het "uitbrander der den n.' 9m te
toonen, dat iets te koop aangebo*ich n-' kond'gde men dit aan door een strooien v'
"ij het verkoopen van vee ziet men nog •nen andslag geven. Bij overeenkomsten schenkt
ook_ j,!;1 ..Godspenning" of een klein handgeld; &e\'ai er nog plaatsen in Limburg,
waar in dit oU(,ere *n- nandslag wordt gegeven, wat in nog ?6n van Jden Bedaan werd
door het overhandigd) ,een klompje aarde (bij verkoop van fe*asSp \ 6eniS &roen (bij
het verkoopen van even 'Jï'n • zoo ging de eenvoudige mensch het Ook o0r' _TOUw r de
echte, ouderwetsche Limburgsche i is hpVer op haar moederschap; de kinderen, aantal
nog zoo groot, zijn haar welkom: *eSt -g. Zll zijn haar rijkdom en weelde en vaak
r*>r Zn' ',God. die ze ons zendt, zal er ook wel PkH Ul«en". Kinderloosheid wordt
voor geen t risteijueßchouwd> en wanneer de eenvoudige e vrouw niet spoedig genoeg
haar har-1. heiliLVervu,t ziet. gaat ze bedevaarten naar \le Da dommen van O. L.
Vrouw in verschilcr'H iro.hies of ook naar Kevelaar, enz. 'stelijiodra0dra voelt de
vrouw, dat zij, naar het 'J* woord "gezegend" is, of ze vertelt het i in vertrouwen
aan hare moeder en vriendinnen. Maar vrouwen in gezegenden staat ondervinden nog op
het land eene bijzondere oplettendheid van den kant der buurvrouwen en vriendinnen.
Zij mogen geen leelijke, misvormde dingen bekijken, geen lusten onvoldaan laten, zich
niet overmatig krabben enz. Wanneer de tijd der bevalling gekomen is, zendt men
iemand naar den dokter en de "wiesvrouw"; dadelijk na de geboorte ontvangt het kind
een kruisje (d.i. het teeken des kruises) van vader; moeders zegen is op vele
plaatsen dan van minder waarde, zegt men "om" dat het kind met de erfzonde besmet in
haar schoot is gebleven, en zij, naar de Joodsche opvatting, onrein is. De gedachte
van onreinheid bestaat nog bij ons volk. We kennen gevallen, waar de moeders, vóór
haar kerkgang, geen kruisje ook aan de andere kinderen mogen geven. Al dit bijgeloof
is inderdaad onschuldig, daar het niet schaden kan. Het begint reeds bij de geboorte.
Heeft de kleine de vuistjes gesloten, dan zal het een gierige worden; zijn ze open,
dan vermeldt zulks mildheid. Zondags-kinderen zijn gelukkig. Up het land heeft de
doopplechtigheid plaats den eersten of tweeden dag na de geboorte. Peter en meter
geven den naam aan het kind. Aan dien naam wordt ook belang gehecht. Men zal b.v.
niet den naam geven van een vóór den nieuweling gestorven broertje of zusje. We
kennen gevallen, waar men niet den voornaam der ouders wil geven, omdat bij hen het
bijgeloof heerscht, dat het kind dan vóór de ouders zal sterven . Na het doopsel
wordt op vele plaatsen "kindersuiker" aan buren en bloedverwanten uitgedeeld, ook al
aan kinderen. Op eenige plaatsen plachten peter en meter een geschenk te geven aan
hun petekind. Dit mag thans van allerhand nut zijn, voorheen was dat veelal een stuk
keukengerief, een melk- of koffiepot- Negen dagen na de bevalling zal de moeder haren
kerkgang doen. Dien dag heeft het bekijken, het vasthouden en dragen van de kleine
plaats, bij welke gelegenheid ook kleine, passende geschenkjes komen, en de moeder
tracteert op vla en koffie, ook al rozijnen-wittebrood en koeken. Deze kerkgang is
niets anders dan eene dankzegging der moeder.
(1 zooals in December nog te Vlodrop geschiedde.
4 februari 1928 IV. VOLKSKUNDE BLOEIT OP, VOLKSKUNST VERKWIJNT.
lil —-— a iv. "Tet in onze beschouwing over "den mensch __r_" 0 fooT"> de vorige maal
gekomen tot "het " dat ls een zoo hoogst teeder en beteedf>evee] kon.derwe'P, in het
volksleven. Want P overk en lijden den gehuwden ook al mo- Ph hun i Ten* de EaliSe
oudervreugde verguldt 'r w i -met eeil blijde kinderlach. I trij lets scl)ooner dan
een moeder bij de L' ijidje in 1 r kindje? De moeder sust haar t*le|_<lie 'slaaP. en
hetzelfde deuntje met dezelfde __nnTcc llnkt door de woning, waar zij, >o. klein
«inde, eveneens de oogjes *" Wi-? I- r moeder voor haar zong. Wat tal
>ellicdi^e",edJes, knie-, rij- of hobbel- en schom P Bn, enJ s hoorden we in zoovele
landmanshuizen spelen en als zoodanig onzen liederenschat 1 K". '•.'s.voor het kind
reeds van af de eerste Jerki e,jn lever>. Daar bestaat of begint een tijdiror'snpi' e
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ZOuden dat willen noemen, het "ge- 1.1 ' Waarin de kleine in de wieg luister-6 )n',n
of oP Ilet rammelen van sleutels, van een Jfltetjo.i meta,en rammelaar ep een stokje,
van Jot rjV • .oP het klappen, tikken en trommelen 2W... Fers> op fluiten en zingen.
ÏP«chn.o -gint het ,e kraaien, te kakelen en ' M«r p_mven- F-en schreeuwen zonder
smart- of K_. Ooti?el' allo&n om den speellust te bevredl- I Pan' breriSt het kind
zelf reeds geluiden voort *. yf^-J,r' s,eutels, enz.; het klapt in de hand! Wr» allfi
voorwerpen op den grond om het 1 Ph». rollen of breken. Later komt de tweelecht, k:
"het gezichtspel". Het kind neemt >«t ru-oewegingen waar; daarna speelt het b.v. rèn
root nf?er der klok- met het fonkelen van . 'Sevoel. eiener pliP or spaar: eindelijk
komt het oo.t BPe,'": lachen, uitstooten van klanken, een b -BKakel, dat de organen
begint te oefenen, l\ aanvoelen van allerhande zaken. roPen _eit het killd oP=
welhaast zal het kunnen P«r, Jj?an den leiband vastgehouden, door moeraden 6r?f
broertie geleid, doet het zijn eerste E. Bchn;f rna maS het in 'n langwerpig houfl_lt
es ,Wa!?entje of in een rond waeentie op v,00pen en zijn beentjes sterken, want tot
h-ts|a. "ad het nog zijn leven geseten in den ,1 1. ' nder> kinder- of
'hehoeftenstoel.
A> tiet "..ijiuer- oi Denoeirensioei. .)^l!ste jaar van het kind is voor het geziD
'uei«.ke doorgang. Volksvooroordeelen zijn (j bij de vleet. Men moet het kind niet
over rTor,len kijken, want het zou scheel 3 men mag het niet toelaten onder de
.tiffoei' aoor te kruipen, want het zou niet meer ,',.',men mag het niet meten, want
men zou «cic zijn doodkistje meten, enz. enz. v Zlm voor veel menschenkinderen de
eer- mer|sjaren echte sukkeljaren en, voor mei 'o€der in 't bijzonder, jaren van
kommer «eloovige moeder zal reeds van af het eerste "ever bepaalde patroonheiligen
aanroepen ac kinderkwalen. Verstandig zou het voor 'oeders zijn, dan al reeds
voorzorgen te neij, 0 opzichte der hygiëne; want het kindje is V 3 Zlek. vandaag
heeft het buikpijn, morgen j et de .mazelen, nu den kinkhoest, dan weer niet slapen,
schreeuwt voortdurend en 01 het krijgt tandjes; erger nog, het 'wil !,' "eieu, bet
heeft rachitis, ook wel eens on*,. Vo_ioereri in Limburg "'t aad menke" gehee'f rernp
. al die ziekten heeft het volk middelen er. j£a,es, de een al doeltreffender dan de
an( jet kirfi1 het tandenkrijgen laat men doorgaans j a op een sleutel, op een
plantenwortel bijïF'e, £** zit geen kwaad in, dat is heel onschul___ die h wel goed.
Maar wat zullen J*at zai alsbanden van koralen (Limb. krallen), let hal ?eu
Paardetand baten, die den kleinen om lEu bfJe gronden wordt? Onzin 1 Fek_eniJ
.rachitis gelooft men zelfs veelal aan ISeiïBc_p de kwaal overbrachten! Armgeestige
L,va_U ai*.1 Laat af toch die dwaze gedachten I ..,, nders zult ge uw kind nog doen
"ont-too«"1 di Wi* hebben bijgeloovige menschen gew dat h. e,en hemdje van het zieke
kind namen, *}Ikt 0f J* 'l water dompelden om te zien of het B,akker gvendrij_t: wat
leven of dood voor zuise -^a_r riVan 'oenschen voorspelt. ai echte godsdienstzin onze
brave ouders \
krui?- no8 het kinderleven. Moeder leert 't 1. tspreke e Tlaken, de
namen van Jezus en iMana __.* krui*1' "* de kerk zal ze Jezus wijzen aan ]( ms en in
het tabernakel. Vóór Kerstdag I Plicht ?f zonder Kerstpoom een stalletje op"eeld.
L,*" de Meimaand versiert men Maria's dsdier. erSeliJke gevoelens opgevoed, blijft de
,Ë. th_ nin het hart van het kind geprent. * e (W is het kind stillekens "de kwaoj
spej oorgekomen en zijn leven wordt vermaak 1.
' t 0|U' in dit tijdperk, speelt wel
de zucht oi __l liuis.laVolöea eene groote rol. Het meisje b.v. w P ver_,10uüsiertje
speelt, of met teederheid hare i» deü .ret' belooft wel een echt moedertje te V e
tuin n_ de knaap, die zijn stok berijdt, zijn A'-ik00, bewerkt, zijn scheepje laat
zeilen, zijn d "baart lmülert, of 't schoolmeestertje speeit, .r loeL-rv daarin reeds
de kiemen van den man ..o. /. Secho .f1 killd dan Kloot geworden: het moet fc yb,
ooi! Het weel 11U. naast allerlei nuttige b k'u de *chah_sche schelmerijen aan te
leeren, ti oo' w ' 's vaaJi voor het kind de speel ka ve'rspha« ,let makkers vindt,
die zijn plezierfaJttei. "en. hem helpen tot ontpoppen van 't
e'6 communie is in het leven van den I h Slhtis ht" l:niJlPaal • Na een paar jaren
cate- I vaa6_ te v de merkwaardige dag aan. Reeds >"Ua-d Vn D heeft het kind
vergiffenis ge. er trnv." vader en moeder, en kan met een 'h on,. r,en den Heer
ontvangen. i_iJrdt in n7mburgsche streken en ook elders, -nu hijzonrt van deu
communicant dien dag t_. vo0r i, e.'"s' m-n of meer feestelijks gedaan, nv'aal lipt
Uuddagmaal. In de meeste streken »_Tleü. di gebluik, op dien dag "een paar" te ij«
U:iakt . _'e" kiu"eraadje, dat de .eestelijkheid Xp " ie i P den du§ der plechtigheid
was "het biJ het eene paar ouders, de volwa de "p bi-> "et andere paar. pÖOolJaren
groeit __ jongen tot een voit_. et Würdt hij door zijn ouders ingewijd lira flink ,
of in het beroep; het meisje bloeit ...len. e uochter en helpt moeder in het huish n
Jaa/0'6. de rijpere jeugd. Nauwehjks zes- SSë te T' 0f de jongeling durft reeds de tv
er> clir ljezooken om zich te vermaken aan d-,ecis van v' terwiJ] de jonge dochter
helaas I l)l"s6eie..P, ferllen- en vijftienjarigen leeftijd de en Ufen "' eid
opzoekt, waaraan de gemeenle-a_. e'k\noor een verordening, eenvoudig paai ft^r
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<*iji.?D .Sten stellen, en deze gelukkig ook _"_oerd 't*, hehlerziende burgervaders
wordt mb«. e » a|weer ter bevordering der goede . ijBi«r to?', f,h ja- d« tijd is
voorbij, dat de herki_>>i IZllke melkbaarden durfde te zeggen: V 8 I spc .1 liever
eerst nog wat met je knikh ngev zoll van, dpi1?1 jaar ontwaakt in het etc thin " Jon
de gepaste, verstandige en: "• maar nog veel vroeger ontluikt in den boezem der maagd
het smachtend gevoel, dat men liefde noemtIn oude tijden heette het: "Mint hij mij ?" Dat was de vraag van het meisje, terwijl
ze een madeliefje ontbladerde: ja, neen ja, neen, enz., toV dat het laaiste blaadje
de waarheid sprak. Zoo onthult dus ook de bloementaal haar het geheim der wedermin.
Een O. L. Vrouwe-beestje zette zij haar b.md en zeide: "Van waar zal hij koijien ï"
En zij keek nieuwsgierig naar den kant waarheen het vloog. Aan den koekoek vroeg ze:
Hoeveel maanden nog '?" En de naïeve, eenvoudige maagd luisterde, hoe dikwijls de
vogel sloe0" Wel zal een jongeling met de kermis met een meisje willen uitgaan, maar
dat ls doorgaans niet serieus gemeend: "Kermisleefde ha.it neet", heet het in
Limburg. Daarom zien velen in den buurkring uit naar eene gade. Er is een tijd
geweest, en men zegt, dat het nog hier en daar voorkomt, dat de jongen niet met de
deur in 't huis durfde vallen. Hij zond een huwelijks-makelaar, die den toestand
verkende. Is men dan tusschen ouders en meisje overeengekomen, is de partij goed, dan
mag de makelaar met den candidaat komen. Is de jongen echter zelf stout genoeg zijn
zaken ie regelen, dan komt hij ten huize van het meisje enVaagt er om zijn pijp te
mogen aansteken. Biedt het meisje hem een stoel en een brandende -nup" flump" of
later een lucifertje, dan is hij welkom. Geschiedt dit niet aldus, dan mocht of mag
hij elders op zoek uitgaan. Is de jongeling eenmaal aangenomen, zoodat hij, volgens
meer modernere gezegden, geen "blauwtje heeft geloopen", of niet "den bons heeft
gekregen", dan mag hij aanvankelijk alle Zondagen komen, en ook wel eens met zijn
aangebedene gaan wandelen maar altijd en alles in eer en deugd. — Gaan ze zich te
buiten, dan kunnen ze hier en daar ook wel eens vergast worden op een serenaadje
"ketelmuziek", of een partijtje "ezel aandrijven" — in Limburg bekend onder diverse
benamingen. Bij ons Limburgsche volk geldt ook nog de oude spreuk: "Lange vrijage is
zelden mariage" en men zal daarom maar niet al te lang spel maken, en liever allengs
alles voorbereiden voor een eerbaar huwelijk.
18 februari 1928 V. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE.
We naderden tot het huwelijk. Doch we waren En'nu • >men de vriJa8e> waarna de
verloving. Hemen * we' eens bijzonder interessant te verkenj o'Wat in de oudste
boeken staat opgeteetige vov?.r del? gang en het verloop dier gewich ren rj .en'Sßen
bij onze heidensche voorvadeheide an vjnden we, dat in vele opzichten onze over d t e
Voorouders nog niet zoo roekeloos van d PUnt neenSingen, als velen zich wellicht
Voorstei?e zoo&enaamde onbeschaafden zullen We uit te DeKinnen met de verloving,
kunnen een jaa onze gegevens mededeelen, dat hoogstens Haai- zr de verb3ving de
bruidegom zijn bruid eerst hJO e.igen woning mocht halen, — dan werd partijen
e.'senliJke bruiloft gevierd. Van beide ten rnnrigni^en uitnoodigingen aan
bloedverwandegom, Vo?r het feest- dat in het huis d€s brui" trok dt Fevierd zou
worden. In grooten optocht haar n e naar de woning der bruid, vroeg daaront eenmaal
zijn vrouw te worden, en een zaoJj de stoet naar de feestplaats. Door hand n ' slaj?
met Tbor's heiligen hamer op eenvóu^m nf schouder der bruid, of ook al door de echi^e
aanraking met den hamer werd dan één Kpi. "ureWïia- Het paar dronk tezamen utl Vleutrd en het teeken tot algemeene i fst- Was gegeven. Het festijn was daar: bloedy?
6t naderen van den nacht brachten de rertreifrw,an^en het jonge paar naar het
slaapfeestept.. BTUid en bruidegom legden zich In hun geslaiPnad 'te bed' en zoodra
het dek was toe- De? J1* v«rwijderde zich de familie. Behuwd daags reeds vroeg werd
het jong&erioeri" Paar een gebraden hoen gebracht, "minhoeren eren . Scheeten. Had de
man ondergeschikte hoen to ifn waren dezen verplicht elk een minnehet Nerf oi^en
brengen. (Een kennis van ons in Vele s' r""iJn-gebied vertelde ons, dat daar vóór
•'tyesijnen-het ionSe echtpaar nog lang een den mn 6 (eierensoep)' gebruikte). Op
denzelfeer» ruk1"860 kreeg de bruid ook van haar man Dit Kpsf ,?eschenk, de
"morgengave" genoemd. *anten ?dde in tegenwoordigheid der bloedvereigende deze
morgengave het bijzonder oözeker? •cier vrouw werd, waarover later geen ken, dijl6^*3
!?-oest kunnen bestaan. De geschenbed' crpj "f* Jonse paar ontving, werden op het aan
de * ' en het verdere van den dag werd o6 vr™ i'reugde gtwijd' ftieer t> droeg daarna
geen loshangend haar dat z'ji Dolld bet op in een wrong, ten teeken ook v,gein
vrijheid meer bezat. a' sleut 1 de on^e Germaansche vrouw van nu dat zü i!S aan nare
zrJde hangen, als symbool, den _L et toezicbt had op het huishouden en Voo?
hrgeschikten. over zü overige was de man geheel meester of gro^ne vrouw; ook beheerde
hij haar kleiner eiRenen if vermogeT). en evenals hij met zijn lijfkoo eil jOll doen,
had hij het recht haar te vérdaarent tuchtigen, zelfs te dooden. Liet zich gold dit
#244

465

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
30250

30255

30260

30265

30270

30275

30280

30285

30290

30295

30300

30305

30310

30315

e€in een man door ziJn vrouw slaan, dan «n nier, . een schande voor de geheele buurt,
zijn £n grafie den "lafaard door het dak van keuken lnpr te breken, of door met
allerhand ftiaken 0f nuisraad een oorverdooveud lawaai te later ió eene bestraffing
of beleediging, waaruil of Srr,ontstaan de zoogenaamde "kattenmuziek" ..ez'ei ri|
a.riwarie", in Limburg "ketelmuziek" of :<4etJven" genaamd, welke onaangename se- u6n nuidl?en dage ook nog wel eens ge wordt bij een twistziek echtpaar. fcvc'" bijh*
blpef het gewoonte, dat de vrouw leve k overliJden van haar man vrijwillig dood tP
benar«. om haar echtgenoot tot in den, dit barhVo gen- Langzamerhand echter verdween
>,", arsch gebruik, dat men in v Êchtl tn teruSvindt. i n- M« m? kon vrij gemakkelijk
plaats heb "jk, Vpif We<lerzijdsch goedvinden was het n.Jge- Ael'jk t Zonde-r opgave
van redenen, het hu&k tlli ,ontbinden en ieder zijns weegs te gaan *venai«,sdr.,ji
kou èen reden tot scheiding zijn, dfere vt. o,i kinderloos huwelijk de man een anVerdprUw mocht riemen. ftutek Was Dij scheiding de vrouw verplicht de Keven ï
Waarover wij reeds spraken, terug te H'(.2"en teeken, dat, zij alle aanspraak op
l.aar Oversr, ,ishoudijig verloor, ZJ?, der vrouw kwam zeldzaam voor, maar Vflo
Tsjvf1" estralt. We vinden in de geschriften ?'gesned dat men de schuldige vrouw met
Urijr naren — we denken hierbij onwillerlaan.het feit, dat tijdens den laatsten weet
vüa j in België den meisjes, die verkeerden deliJke bezettings-soldaten, de haren,
tot r7T ven werden afgeknipt — in tegenwoordigheid PU gebranten ouder stokslagen het
huis uitjoeg. » lanriUlk Sold'nog ten tijde van Bonifacius in " UWer-. t r Saksen.
Later werden de straffen stfaffe'D .oen had de beleedigde echtgenoot vier Reri> ontr.
zijner 'iseuze: hij kon de vrouw han?ok zettpj^6ll, verdrinken of verbranden. Soms ïr
t beleedigde echtgenoot, zijn ontrouwe K . den konkel (spinnewiel) en vier pen*iets
r- et huis uit; in dit geval was hij haa/ cd« T:eer, schuldig, al had zij ook nog
zooveel ,en huwelijk gebracht. * * # (Tl ?e Vrn?.8 dus over 't algemeen de macht, die
?eid v^w werd toegekend, en deze onbeduidenddeer in k r rechtspositie springt nog des
te t r'ijkfi ooS> als W)J ter vergelijking de va- gei,Gaacht daartegenover stellen.
De vadei l? zijnpr,00!1 b'ina onbeperkt in zijn huis en over Krif- Beeds terstond bij
de geboorte van een h 1 Cl l eerste en oudste recht des vaders: tl l Pa« ..opnemen"
of te vondeling leggen, v n grnr, feboren kind werd namelijk eerst op s.ader u nd
nedergelegd; hierop verklaarde de w Bevfti , willen aannemen of niet. In het eerJfoUw (l laat hij het opheffen door de vroedv ' Won? hieruit, niet zijn ontstaan het
Duitt?ler "?rd "Heb"-amme ?) die het kind aan den rtrfeikt- Deze neemt het in de
armen, ten hij het erkent, waarna het van den Uv e 0 n naam ontvangt. Dit gebruik is
in deze v. li', het g oP de mee*te plaatsen blijven voorti n de v oVernemen van het
kind door den vader ,Hur» edvrouw geschiedt op de dorpen in 'n och dpnog biJna
overal. Kl: ferien man kon ook weigeren — als hij daar- C ziJne . V€rmeende te hebben
— het kind als di te vn,daD te ueirien, en in zulk geval beval hij Hei o'i 111 4elin«
te leggen. De moeder werd dan Va* r'rte d geraadpleegd. Was de vader bij' de C te V(?
&s kjnds overleden, dan ging het recht Reling leggen over op den voogd der rit,
zWajjkUlt recht werd hoofdzakelijk toegepast li-.,Vader " en misvormde kinderen, of
in geval de,, Mud WeBens groote armoede geen kans zag, fs3jk gri ot te brengen.
Evenwel gold dit va*sk 'tißri k sl€chts zoolang het kind nog niets Va,,6rde ri hadl
een druppel melk of honig ver- C deft hi kleine reeds het leven. Zoo wordt nden
evangelie-prediker St. Judgei "Wvoon i B*chieden-a verhaald. Zijn grootmoe- K\' ïich
biJ haar zoon Thiadgrim in, en er-1.,. ,bJes *o erover, dat haar schoondochter alleen
<CS*rs !f wereld bracht. Bij de geboorte van het che v oeder. Liafburch, beval de
oude heiv- rJ>asg y.rouw dan ook aan een der dienaren, ie-s riHkenoren kind in een
emmer met water ie "en Doch de kleine grijpt met haar hand" "en id van den emmer vast
en worstelt d- Ondertusschen komt een mede- het i- rvrouw aansnellen, ontrukt den
die«H " lnd> draagt het in haar huis, sluit de *eeit het wat honig in den mond. Op
hetzelfde oogenblik treden meer dienaren binnen om het kind terug te eischen, doch de
vrouw zegt wat zij gedaan heeft, en wijst, hoe de kleine nog haar lipjes likt De
mannen gingen dus onverrichterzake heen, en de vrouw bracht de kleine groot tot aan
het overlijden der wreede grootmoeder. Hij, die het kind opnam, kreeg er de
vaderlijke macht over. Nog in 774 bepaalt Childerik, dat, zoo de vondeling binnen de
tien dagen niet gezocht en opgeëischt was, hij de dienstbare werd van den vinder. Een
niet minder wreed recht van den oud-Germaanschen vader was, dat hij zijn kinderen kon
verkoopen: de zoons, zoolang zij nog minderjarig, de dochters zoolang zij nog
ongehuwd waren. Wel moest voor dezen verkoop een geldige reden bestaan, zooals
hongersnood of armoede. Ook was de vrouw van de volksvergadering uitgesloten en kon
zij niet bij het gerecht als getuige optreden. Wordt zij beleedigd, dan treedt haar
mon of voogd voor haar als klager op, terwijl omgekeerd deze voor haar overtredingen
de boete moest betalen. Alleen als zij een zware misdaad begaan heeft, waarop een
andere straf dan boete is gesteld, moet zij die zelve ondergaan Toch maakt men ook
hiermee nog onderscheid; waar men een man tot de galg zou veroordeelen, daar paste
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men op de vrouw liever een andere straf toe: een vrouw te hangen streed met de oud
Germaansche zeden. Gewoonlijk werd zij verdronken, meestal met steenen om den hals of
in een zak genaaid. Ook het levend begraven kwam vaak voor. Tacitus verhaalt zelfs
een geval, dat een volksstam aan den Rijn zijne gevallen vrouwen levend onder het ijs
placht te stoppen. Bezat de vrouw in de oud-Germaansche samenleving in deze streken
dus zoo goed als geen maatschappelijke rechten, toch zou men dwalen, indien men
meende, dat zij geminacht of mishandeld werd. Romeinsche geschiedschrijvers
verzekeren, dat bij de Germanen de vrouw in hooger aanzien stond dan bij andere nietRomeinsche volken. Met eene illustratie daarvan willen we onze schets eindigen. Waar
de rechter over den misdadiger de doodstraf had uitgesproken, daar was nog slechts
één middel voor den ter door veroordeelde over om zijn straf te ontgaan; indien n.l.
eene Jonkvrouw zich aanbood met den gevonniste in het huwelijk te treden. — Hier was
dus aan de anders zoo rechtlooze vrouw een der schoonste rechten geschonken, n.l. het
recht van gratie. En dat men haar gaarne nog langen tijd dat voorrecht heeft laten
behouden, leert ons de geschiedenis; immers nog in 1513 kreeg een mlsda diger uit
ROERMOND, die ter dood moest gebracht worden, genade, toen een meisje beschermend de
vleugelen der liefde over hem ontplooide.
3 maart 1928 VI. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE.
Mt ?^e laatste bijdrage hebben we het gehad *SnoVrJjen0VrJjen en trouwen bij onze
voorvaderen, toen OpijjS Heidenen waren. We willen niet verder meer üoj, in het oude
verleden; we willen alleen l»oD^en woord bijbrengen over den "vrouwen- Waarvan nien
nog heden een restant je 'n enkele manieren van doen. >». iPanian kocht bijv. zijn
bruid voor geld of andeiefl en En nu vinden wij zoowel in den bruidi«^r *ls in het
beschutten der bruid op den weg Srv j,nieuwe nuis> alsmede in sommige spelen | On» '
'egenwoordig nog herinneringen. «scl? voorouders hadden bij hun intrede in de 1*1»
vi"fs' eerbied voor het huwelijken bij enh*ou 0 ss,arnmen zelfs hooge achting voor de
|tf ' noewel de vrouw toch de ondergeschikte \ an den man en door een soort koop
verworl\em Die koopprijs bestond oorspronkelijk In «•W, Ren' paarden, runderen enz.
De idee van «j *' gold hier veeleer als een schadeloosstelr*d« den va-der gegeven,
want de dochter had *Ü<W,'*n zekere waarde aan werkkracht in het HtC* gezin. **er eer
de "koopprijs" vastgesteld was, en het 00r£in£, gaf de vader aan zijn dochter RftL
7,Pt" mee aan huisgerief, kleederen enz. De 'S rir,Vrouw scnonk haar echtgenoot een.
zwaard, van zijn meesterschap niet alleen, V aoo*s 0m nem aan te stellen als haar
beschermt 11 "-H haar... rechter. Beschermer tegen de «j jo*» van zijn of hare eer.
Rechter, wanneer SjJl JJ ontrouw werd. In dit laatste geval %t\W 1 haar, nadat,
zooals reeds vermeld, hij heur de haren had afgesneden. r>dej. wisselen van
vingerringen, na 't sluipt (A Voorwaarden, ie eeuwenoud. Nochtans was van een ring
vroeger eenzijdig en det*** k de vrouw de afhankelijkheid, die ta" *or den ring in
bezit nam. Het feit, dat deze ftt ouHn berden vinger werd gedragen, steunt op *VBrK
'o'ksgeloof, dat deze vinger rechtstreeks .Uu» s,aa( met het hart\Q W* nu even tot de
vele ▼«'"beteringen en *• Ifltrt86" komen, toen het Christendom zijn blij *»* /*e
deed. Dit ijverde tegen de behandeling %d ' Vl-ouw als "koopwaar" en streed voor de
*o\» *he,ijke wederzijdsche toestemming. Het ge- J»U v *rd een vervanging van de
koopsom aan *«o J:der door een huwelijksgift aan de bruid. ***rvif de vrouw eigen
gebruik van goederen, Nm? We in ons vorig artikel voldoende gefyf hebben feu v'*omen
dus aan de Christelijke verplichting S%\m het toekomstige paar. Zij worden drie*tid
vsSeroepen in de kerk, en hebben onder dien K 1oorjenden en magen tot het
huwelijksfeest uit- S&* *k worden van links en rechte geschenf n»riBeven en worden
aanstalten gemaakt van W-«aerende feestmaal. «Sier. tlan de bruiloftedag aangebroken
is, öin tegenwoordig op vele plaatsen al vroeg "kamers" (- donder- of knalbussen) n
Dil afschieten (met kamers schieten) fchwl niets anders dan een hulde aan de jongVan huis tot aan de kerk en zelfs M JMe gemeentehuis wordt op meerdere plaatsen «ij
i.*eS met bloemen en groen bestrooid. et verlaten van de kerk worden heilwen- door
vrienden en magen; ook oP enkele plaatsen jonge kinderen de afvegen" van de bruid, om
een fooi te IIW' terwijl hier en daar in onze provincie uit de kerk op de straat,
door i p or7rfZm" waarmee het bruidspaar of een hun een of andere wijze in
vriendschapsbe«' dran.stond> op straat op een aandienblad ster- met suiker en koekjes
aan de twee ge**t) neiy wordt aangeboden onder 't uitspreken NM 'Menschen. De
bruidsknecht en de bruids- JVijjij di* het paar vergezellen, doen hieraan na N( '*
ook mee Het minder verhevene van dit k% ,* k kwam wel eens tot eigenaardige , *nnè
doordat de met geschenken begiftigden, » *rdn de we8T van kerk tot huis wat lang was,
'eflijk<l miv o' meer ..beschonken" In het £* huis arriveerden in *» overblijfsel van
den "vrouwenkoop" * oP sommige plaatsen nog den weg verft over h r Jongens van de
gemeente. Een touw Utfokkf> weg-gespannen, en wordt niet terug%l j n> voordat eene
fooi ia gegeven of getraci ehm e^n aangewezen herberg. »Vl1o» , wordt allengs het
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feestmaal opgediend, li l"vloe eens eindigt met een danspartij op den PPe.. • die
dan met bloemen, groen en slingers ïjjlpfriukt. ÏJSwIu oat feestmaal la het goed, dat
de jong- Jeu1! iets van het keukengerei breken of per 0 ttxge, 'aten vallen: dit
brengt naar het oude >. 4ten ' &eluk mee in het huwelijk. 1(j We ten slotte bij deze
plechtigheid nog "SteK ' het oude, helaas bij ons verdwenen %, dat de bruid, bij het
naar ds kerk aan de armen uitdeelde.
p. "^T* zag in vroeger tijden het volk een t»i he* ertrouwen. Grieken en Romeinen
von. *wnbetameliJk en de wilde volkeren immers V*4*.! ' daar waar de lijkverbranding
nog Oh' 8,4 de weduwe den brandstapel beklim- V* voiu n overledene in den dood te
vergezellen te&enwoordig, dw.z op het land, zal de h,"1 tijet a"'cht vergasten op
ketelmuziek, als zij k?.*rtih et eene tractatie wenscht af te koopen. 'ioq 2iJn
ontstaan de diverse gebruiken van ,3k oenaamd "huulbeer." «il '* wrclen gevallen van
verkeerd gedrag op *lk g ion ataen oP eigenaardige wijze door de 6iSje eaen bestraft.
Had bijv. de bruidegom een *ij w 'en zitten", zooals dit wel eens geliw QUiae,rd' dan
werd In den nacht, de weg van Ven Qlpf aan dat van het meisje In overoude i«'J' vlaßrepels (ook hekel genaamd - hen vwCnUld heeft daarentegen het mets v dan krijgt zij
een stroo-pop in een boom huiswf RaJJ116 huwelijksplechtigheden zijn afgeloo {?
h(iennLman en vrouw alle bloedverwanten en W***r-g, Oe*oeken en tevens bedanken.
Co0(l vYorden M <lan onthaald op koffie, wlt- V «n I ' koek en knapkoek. Soms wordt
daar &*?• ook atar ook biJ Sedanst- Doch daarna zijn I» 'Qöe J| e ceremoniën
afgeloopen, en Is ook de Wvoige^er "wittebroodsweken" gesloten. Thans b hei * een oud
spreekwoord: "de speelman *l| n tiu •" komt oojj voor ,je jonggehuwden het oCn Van
leven met ziJn zwoegen en werken, ".blijheid en weelde en feestvieren, maar o4iTiIJn
dagen van ziekte, van wee en rouw v P GERH. KR. >iNsLdoor G. H. te M. — Het
verwondert ons V' ,1 U in üw Kncyclop. niet gevonden V\wjj de Maastrichtenaar
Nicolaas Crusenius ïeJ, foctVon<*en hem noch in Winkler Prins, noch >«? «w;18 Us.
noch in Herder, nocr in Wetzer. Cl. ». gaf onze Grand Diction. Historique ri ons
eenige uitkomst. Daarin staat. 48 een priester uit de orde van St Augustinus, geboren
te Maastricht, en werd beroemd door zijn godsvrucht en groote geleerdheid. Hij was
prior der kloosters te Brussel en Antwerpen en vervolgens werd hij benoemd tot
visitator zijner orde in Oostenrijk. Keizer Ferdinand II betoonde hem bijzondere
achting, benoemde hem tevens als zijn archivaris, en riep hem eindelijk naar Weenen,
alwaar hij in 1629 is overleden. Hij schreef verschillende groote werken, o.m.a.
Monasticon Augustianorum. Over beroemdheden, die ge in uw Encyclop. niet vindt, tast
gij zelden mis in Moreri. —Neen, gij kunt geen Diction, Encyclop. of Atlassen uit de
Koninkl. Bihlioth. leenen. Wel alle andere boeken. P.S. Naar aanleiding der slotalinea in onze bijdrage V, ontvingen we van een L.K. lezer uit Utrecht het volgende
schrijven: "Uwe aanhaling over niet uitgevoerde terecht stellingen in den L.K. van 18
Februari jl. is juist. Want ook te onzer stede is meer dan eens gewag gemaakt van
veroordeelden, die op het punt van geëxecuteerd te worden, gered werden, wijl eene
maagd verklaarde den veroordeelde te willen hu wen. Een merkwaardig voorbeeld hiervan
viel voor op 28 Juni 1598 te Utrecht, waar een knap, sterk jongeling, buiten de
Waardpoort wonende, om zijne vele misdaden zou gehangen worden. Wel wenschten de
bewoners zijner buurt zijn leven gespaard te zien en wendden daartoe alle pogingen
aan, doch te vergeefs, het recht zou zijn loop hpbben. Deze gebeurtenis is beschreven
in oude boeken als volgt: "daar staat op het Vreeburg alles tot de strafoefeninst
gereed, de voorbereidende werkzaamheden van beul en zijne rakkers zijn afgeloopen, de
ladder rust reeds tegen de galg, de doodszang wordt gezongen en de strop gaat den
hals van den gebonden patiënt omklemmen. Maar opeens verandert het treurspel in een
bllj-eindspel door de verschijning van een jonge, schoone maagd van een jaar of
achttien, wier haren als van eene bruid met een bloemkrans getooid zijn. Zij
verklaart hem, die zoo even op het punt 6tond met de galg te huwen, tot haar
echtgenoot te willen aannemen .Onder zekere voorwaarden, en in verscheiden lessen en
vermaningen en het zingen van een psalm, wordt het huwelijk dan ook werkelijk
voltrokken. In tegenwoordigheid van den plaatsvervanger van den commandant, onder
wien de deugniet gediend had, door denzelfden geestelijke, die hem tot den dood
voorbereid had, terwijl de gebeden van de verzamelde toeschouwers zich met dat van
den geestelijke vereenigen. Tot besluit klappen de beulsknechten in de handen, zeker
in de hoop op de bruiloft te mogen komen".
10 maart 1928 VII. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. DE VOLKSVERMAKER.
niet te ontkennen, dat in de volksge* C e". Jie ter gelegenheid van openbare
traditio'eesten van oudslier worden gehouden, hier K**1 nog wel overblijfselen van de
oud-Ger- gebruiken te herkennen zijn. Op dit ml ls echter door vele schrijvers, die
in alles en W-om heidendom wilden terugvinden, vaak ijljf e'ijk overdreven. t 'ee«len
komen niet alle'voort uit het heiden- Ij)'2'j hebben dikwijls hun eigen oorzaak van
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I»1!'. o*a. een gebeurtenis uit het leven van de gedachte aan een*feit uit de
geschiedenis, de actie van een heilige, Per.6
k veranderde niet altijd de
heidensche E," 'u christelijke, zoodat de viering, d.i. de IL en* u-t heidensche
feesten alleen bleven deze tenminste niet indruisch\ *en geloof en zeden. Ei "de
Germanen immers kenden geen feite- maar wel fest-tijden: de winter- Ka> het
ientefeest en het zomerfeesttij. T Sroote winterfeest, wel de heiligste tijd van zij
Joelfeesten, die twaalf nach- Ijl urden. Dromsgewijze joelden en raasden de E" door
het luchtruim, door hun befaamden Wodan gedreven: Lotvoorspelling,
(*Ver*tlaring en
tooverij vierden dan hoogtij; •geestenwereld was losgelaten. Men dronk tl.' 'nne".
d.i. de gedachtenis der afgestorvefcj."*en stelde de geesten onder allerlei verK^'riffen voor, die thans nog min of meer in loniseerden vorm bestaan. _Nee December
begon het groot Germaansch L sl of winterfeest. Als de korste dag voorbij E, ö de
vriendelijke zon zegepraalde over den ft } nacht, dan vierde men feest. De komst E
Zaligmaker wordt door den H. Auguslit 8,18 eene zonnekracht voorgesteld, die de E, 's
des heidendoms verdringt, en zoo Kl "len de zegepraal des geloofs vieren met de
randen sentimenten, die aan onze voorouders Klaren. Men brandde het Kerstbiok,
vertelde IJr|-alen en zong blijde, opgewekte Kerst- I Jansdag, in den winter, dronk
men de E le"i een heidensch gebruik, dal gekerstend m& o*n elkaar "bescheid" te doen.
Het oude Kjf" en Thorbier werd het St. Jansbier, even- de St. Geertrui-dronk werd. f
»nV'aars<'ag is voor het volk een hooge dag, E». een om de wenschen, die men elkaar
of zendt, maar ook om de vermaken van: immers men drinkt het eene jaar in Ik, er en
maakt rumoer, om de kwade geesten E is nog steeds een familiefeest, I de "boonkoek",
een gebak waarin een zit, den voor het jaar aanr> -n waarop den genoodigden wafels
geschon- E«iUlc*en. Nog zien we hier en daar verkleede 1 '"gen van het dorp rondgaan
met eene ILÖ sterreliedjes zingend, om het "Godsdeel" Kingen. E £na*'ond met zijn
dolle pret, zijn smulpar- E-1-" optochten en bals, de palmen en Paimel-BioP
-Palmzondag, de klokken van Rome op f 'lag vóór Pasclien, zijn in Limburg alge* Et
ekend. Ef "-eer gebruikelijk is in Limburg het oude ;t der Germanen (met halfVasten). In streken zag men voorheen de inwoners |(jet'urpen een sirooman, d.i. den
winter, bui* E|t dragen en daar verbranden; dan fc, P «-e een man met frisch loover
en brachten E 6 Leute, triomfantelijk binnen de dorpsft o naderen we allengs de
Meimaand. I _ Germanen huldigden de godheid, die 1 '-uwen van het "groen bracht, en
wel op I '-e, dat de jeugdige groenten haar ten I 'len gebracht. De oude eiken werden
met R$60o vertwijgen en slingerplanten omringd; «cl, verdooft den Winter, en de
landelijke E ??•- dansten rondom dien boom en zongen l«. J.l,_de Uederen manen
herdachten de terugkomst van [ 'J zijn huwelijksreis, die zonneschijn en ) 'Wte,
bloemenschoonheid en boomengroei 'it. Onder de oude reusachtige boomen, 11 der
oerwouden, richtte men altaren op t% ,'e-de ze met lentegroen, 's Avonds werden de
"heilige Vuren" aangestoken E-lj'ieileven der natuur aan te kondigen. De brachten
later dit algemeen iSlij ,00n t-eruS oP Ö. L. Vrouw, en met Ma- E|,j werd onder de
geloovigen overal versierd, RJ Maria-liedjes yverden gezongen. |We'*üesi-en worden
tweeërlei gevierd: het walïleh s_. der Mei-planting en het aanbrengen |\r ttle'tak
aan het huis der geliefde en den. R jüe dochters. IV a- volgen twee feestdagen: St.
Jan en St, Paulus. !;-feest beschouwd, zien we de viering der >erug naar een
gekerstend Midzomer- e zon was tot haar hoogtepunt gekomen, 2e weer zachtjesaan
dalen, en onze Ger- voorouders hechtten er belang aan om i. ....' 'J'ondere wijze te
herdenken. Bij onze bu'ön Rijn bestaat nog een ander gebruik, urig wiel van eene
hoogte te laten rol- B. *n Vo|gd door de joelende menigte. Vu j Werden overal
aangestoken, om den go- het vee vruchtbaar te maken en de !'ten te doen gedijen. Een
offer van eer' ij. 'd.i. groenten en jonge beesten, wierp het vuur. Menschen zelf
meenden een j?tn Uc'ht voor gezondheid te voelen en danig. sprongen er daarom rondom
heen en er 's de oogsttijd een periode van zwaren 'l'a-»rna de blijde kermis
aanvangt. Voor !,lan is het grootste feest, het inhalen 'ioSst, waar eens zang en
dans en gulle 11 hoogtij vierden. Nadat het werk is af>e oogst binnen, mag men kermis
vieren. 1 "kermis" beteekent eigenlijk, zooals de lVpl weten zullen, Kerkmis; het is
de '!|n den patroon der kerk of de verjaar* I ierkwi ding." Daarom hebben op dien dag
plechtigheden plaats, waarbij ook zeer '% bedevaart behoort. Dan steekt het duntoien en van de daken, men ziet op "Plein kramen en tenten opgeslagen, en ';1 leven,
beweging, spel en inuzieK. Men "verwanten en vnenden uitgenoodigd, 'enijis is een
echt familiefeest. <joi tijd werd de kennis ai daags te vo"; dorpen aangekondigd door
tromgerof"« s.tuut. Een rechtgeaarde boer bezoekt "he kennissen en markien ir>. de
buurt. 'erwetsche kermis behoort ook nog het 'ie*en op de stang. Geen dorp bijna in
nf het h.eft zijn schutterij. De leden mik'Wachtig naar den houten vogel (ook
pbruikeijjk op Pinkster-Maandag), want ' schutter is koning. Dan kiest hij zijn en
de sloet «trekt vervolgens, met vlie- door het dorp, veelal ook naar de ms \i\\^>e
kapitein, uitgedost somtijds in pot 'j*h fnrm, maar ook wel eens kranig mili- 1' dan
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het "halt" bij het huis van endenen, hetzij bij de autoriteiten, hetzij e z;ch
verdienstelijk maakten voor het 'Kr heeft, dan de vlaggegroet plaats, in den vorm van
vaandelzwaaien (in Limburg veelal ge| noemd "de vaan drejje"), waarbij door knappe
vendeizwaaiers wel eens zeer kunstige en moeilijke manoeuvres worden uitgevoerd. Tot
de oude kermisvermakeijjkheden behooren nog op vele plaatsen de volksspelen:
mastklimmen, kikvorschen kruien, pijpn'jden, zakloopen, enz., waarbij prijzen zijn te
winnen. Op vele plaatsen werd en wordt nog op den laatsten dag "de kermis liegraven",
't meest uitgevoerd door het verbranden van een stroopop. Zoo nadert de winter, en
het volksvermaak wordt nu veelal thuis gezocht. Voorheen, toen men nog spon, kwamen
de buurvrouwen bij elknnder, om de beurt in een ander huis; elk van haar bezorgde
daar het spinnewiel en een portie vlas. Soms ronkten er wel een dozijn in de
huiskamer. Onder dit spinnen zaten dan de mannen te vertellen of kaart te spelen.
Vooraleer naar huis te gaan, werd "eine koffie gemaakt" en had men ook wel eens een
Onze Vader en Wees Gegroet voor een zieken dorpeling. De jongelingschap kwam er ook
wel om plezier te maken, liederen te zingen en ook al om een eerli;ko vrijage aan te
knonpen, want in den ouden tijd huldigde men wel de spreuk: "Trouw mei een meisje uit
de buurtschap, dan zijt gij niet bedrogen". Men noemde die hijeenkomsten eenvoudig
"spinnen", maar er zijn wel streken geweest. waar dat zoogenaamde spinnen ontaardde
in te overdreven hrdruehtigheid niet allepn. maar ook in minder lofwanrdig handelen
en spreken. Tot zoover de vermaken. Na het wel ook iets over het wee.
21 april 1928 VIII. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. PIJNEN EN ZIEKTEN EN GENEZING.
Wat al ziekten en kwalen waren er niet rond, jpe den armen mensch bezoeken en kwellen
en "cm eindelijk ook nog het leven ontnemen. De menschen van lang vervlogen eeuwen
schreden de zieken toe aan booze geesten. Daar imkers, waar het volk nog heidensch
was, vereerde men vele goden, en dezen waren goed of kwaad fcezind. Men stelde zich
onder de bescherming der en plengde offers om de kwade af te weren, welnu, de
meening, die algemeen ingang vond, **s, dat de kwade geesten zich in de gedaante van
Zwarte dieren onder de menschen bevonden, jje kraaien, de vleermuizen, de uilen, de
zwarte katten enz. of ook al in den vorm van wormen en vlinders. De nijpende pijnen,
zooals *ftidpijn, schreef men toe aan het knagen van "ormen, ook geloofde men, dat
een worm in het ||a»t kon huizen, die het leven daarin op den duur «eelemaal deed
uitteren, enz. In alle tijden werd er naar geneesmiddelen ge, Jorht om de kwalen te
keer te gaan. Toen later fle Kerk alom hare weldaden verspreidde, vond '. r*en hare
werking goed voor de ziel zoowel als het lichaam. De monniken, die zich ophielr.en,
in de kluizen, kloosters en abdijen, hielden zich bezig met den landbouw en de
studie. a In de nagelaten schriften op perkamenten vonden ze de levensregelen der
ouden en ook bunne geneeskundige middelen beschreven. Naast de bekeringen, door
tempel bedienaren gedaan, vonoen ze den naam der heelplanten en probeerden £*»>
llevertede die planten in den kloostertuin te weeken en verder te telen; zij
ondervonden al spoedig de heelende kracht en stonden daarmede e menschen bij. Maar,
christen als zij waren, ast overtuigd, dat de groote heelmeester God is, .'* Zijn
hulp biedt bij het vertrouwen, zoo zegen- ze soms de geneesmiddelen en schreven
gebeen voor om de genezing te bekomen door de voorspraak der Heiligen. Deze zegening
en die gebeen dienden niet om de tooverkrachten te weren, Jtaals 6ommige neutrale
schrijvers het laten verban, maar zij dienden om Gods hulp af te smee*en. _ .Er was
eens een tijd, en dat Is nog geen zestig 1 n geleden, dat de heele geneeskunde
berustte ,P >,de leei der sappen." Volgens deze leer kwam et er slechts op aan, den
toestand van bloed, gal 'slijm te kennen; vandaar al die middelen tot roering van het
bloed, de zweetmiddelen en het r'he-onderzoek. Het vocht, door de nieren afgeleiden,
werd als de spiegel van het organisme be«chouwd. , De ervaring zal de geneeskracht
van menig aan het licht gebracht hebben, daaromtrent geen twijfel, maar later zocht
men in de "ltwendige teekens, In vorm en kleur, de aanwijzing om de eigenschappen
eener plant te kennen. e*e leer heeft men gedoopt met den naam van •Sympathie". Deze
volksvoorstelling berust op 'n onbepaald gevoel van gemeenschap tusschen de «Sekte en
ne< geneesmiddel; zoo legt men haar van I en hond, waardoor men gebeten werd, op de
l«oo ' de ijcht' die vol£en* de ouden, haren Ij* rsprong. had in de wormen, gaf men
den lijder V" regenwormen met brandewijn in; in de "kleur": een geelsappig kruid,
zooals stinkende gouwe, te«en de geelzucht; het eten van roode peen of worden tegen
hot bloedspuwen en bloeden; in den ••Vorm": zoo diende het Longkruid, met zijn vlekje
op de bladeren, die op longknobpeltjes gelij- tegen de longziekte; een knolgewas
geneest j* aambeien; in den "aard": pierlingen of pieren. t een zakje op de borst
dragen, zijn van baat fl&en de wormen; in den "naam": vandaar, dat tteiT**8 als
onfeilbaar middel geldt tegen de huid* kte van dien naam, leverkruid tegen leverzieke
enz. is het bestrijden of verwijderen van ijlen door "bezweringen"'. l!e, .l bezweren
is eene erfelijke kunst; het formutty-s geheim De formuul is óf een kort bevel, *']
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wordt ingeleid door een kort episch verhaal, bj: arm een gelijksoortig geval wordt
uiteengezet: »b«' de geschiedenis van Job op den mesthoop te*en de wormen. kon ?
e,meen is noS het bijgeloovige "afbinden der ris", door een kousenband of een
etroowisch "een boom of een kapelletje, scnien wordt de vraag gesteld, waarom men he
erj en niet genen heilige aanroept tegen een ziekte. Dit berust ook op de sympatheJrhe gedachte, katholieken roepen de heiligen aan ter oor- * hunner martelingen, of
om door hen een Van den Heer te bekomen- Zoo hijv. wordt *I. Odilio, «jie, blind
geboren, het gezicht be- Zi am bij haar ioopsel, aangeroepen tegen de oogw 'en! de H
Lucia wie door beulen de oogen fle . n uitgestoken, wordt eveneens daarom voor 4e
2l«ke oogen opgezocht; de H. Apollonia werden het den uit£erukt om hare
standvastigheid in bes,?eloof; de pelgrims bidden daarom bij haar <Ui tot het
voorkomen van tandpijn, De H. Go- aa'eva werd gewurgd, zoodat de Vlamingen haar lev
epen te2en keelpijn. De H, Laurentius werd <*aai op een ?-oeien<l rooster gelegd en
stierf ïtirT i or den marteldood; de geloovigen bezoeken J'« kerk tegen het vuur. in
rt de naam van de heiligen speelt eene rol Wol T.en.en keus der ziekten: de H.
Lambertus bijv. 'nat aanSeroePen tegen de "lamheid in de lede- Hrorio Z€fr«en anderen
ook, dat de H. Lucia niet »na.,.j aangebeden tegen de oogen wegens hare (hiv "n 8
maar door de beteekenis van haar naam ri kunnen deze bijdrage niet eindigen voordat
Want 'ezers nOB eens gewezen hebben op eene ais die in dit vei'hand vooral ook in
Limburg bej£j geneeskrachtig kruid eene voorname plaats "Vij We bedoelen de algemeen
bekende <ior ?r'" Waarom genoot zij toch sinds eeuwen on- het volk den grootsten
eerbied? *ls G van de vlierstruik heeft altijd gegolden probaat geneesmiddel, d.w.z
als een braakd 0 el- waar andere niet helpen Gemalen en ge*ate in oPlossir,g>
gebruikt men hem tegen hioer Zncht» teßen keclP>Jn- Tllee van bladeren en bij "'nen
helpt tegen verkoudheid, wat dan ook *iju o"flervinili'iq is gebleken, een waarheid
te 2pe,! "e'ei der vlierbessen is volgens sommigen kerPf^oeclzuiverend- Haar 6aP ook
al weer don- Sev«n is e"" dan ook herhaaldelijk bijzonder op- Jt*e n'en- dat in deze
omstreken, langs de geheele votidS' oP de dorPen' bijna Been huis wordt ge- Vjjn ün.
waar niet een Vlierstruik in de nabijheid 11lfti • nuis staat- Volgens ouden van
dagen kan »eu Zlcll niet anders herinneren, dan dat zulks tw®n achter elkander het
geval is geweest. Va- Staan St hftt y£Ln Brootvader, en zoo bleef het bemerk
voortdurend tot den huidigen dag. Maar nog Xver ,er» wal ons door een landbouwer
verteld vno • Zijn grootvader verhaalde altijd dat onze fiev ?uders onder dien struik
begroeven hun uitfcejyen landen, hun afgesneden nagels, hun 3jfi ren haar. opdat de
tooveressen, waaraan arme stumpers nog geloofden, daarmede hun geen hoofd- of
tandpijn konden veroorzaken. In beschrijvingen van heksenboomen en heksenplanten heet
de Vlier: Vrouw Ellhorn, Vrouw Holder en ook al Holdemoêr4 Vlodrop. GERH. KR. P.S.
Antw. aan I. Paumen, Mbeer — Het eigenaardige volksgebruik te Neer-Oeteren (Belg.
Limburg) dat na het ingezegend huwelijk in de kerk, het jonge paar naar het
dorpsplein trok, alwaar de jonge dochters van het dorp verzameld waren voor een
wedloop om kleedingstukken en huissieraden, door de bruid zelf uit te reiken, was ons
niet bekend. Het zeer interessante gebruik daar is nog een nagalm van den door ons
beschreven vrouwenkoop.
De zegswijze: "de plaat poetsen" voor "ervan door gaan" heeft met de huispoets niets
te maken. Dit gezegde komt voort uit het wegloopen van den soldaat, die zijn musket
na zich sleept en zoo de kolfplaat over den grond schuurde. Men hoort met dezelfde
afleiding en beteekenis ook nog wel eens spreken van "de piek schuren."
Antw. aan P. H te M. — Men zegt tegen de plant Duizendblad ook in Zuid-Limb.
Ganzegerf en Hazegerf en Gerf, omdat dit woordt afstamt van het Dultsche "Garbe",
waaronder men zooveel als gezondmaker" verstaat Dus zooveel als eene geneeskrachtige
plant voor dieren. De Duitschers zeggen ook Schafgarbe, die als onderkruid dient
Dat de Noord-Limb. voor de plant Monnikskap ook heeft het woord "Dokter in den
wagen", en de Zuid-Limb. ze noemt "Duifken" en "Venuswagen" vjndt zijn grond hierin,
dat de bloeiwljlv den plant een eigenaardigen vorm heeft. "Duifken" moet eigenlijk
zijn "Duifkenswagen, dat men in Duitschland ook zegt, alsmede "Paard en wagen",
"Rijder te paard." De helmknop moet den wagen voorstellen. Ook de Franschen zeggen:
Char de Vénus. "Onkelreub" in Noord-Lfmb. voor "biet" zal wel in verband staan met
het Duitsche "Runkelrübe, en de naam Mangelwortel voor biet met het D. "Mangold."
Zeer zeker moogt u meer plantennamen, maar dan Limb., ter afleiding vragen. Voor
zoover mogelijk zullen we ze gaarne geven. H. Hoofd d. school, Bunde. Onzen besten
dank voor uw interessante mededeelingen over de Boerderij-namen om Bunde. Als al uwe
collega's zooveel belangstelling toonden, en ons 't merkwaardige wat zij van de
omliggende Boerderijnamen weten, mededeelden, zouden we aardig wat materiaal bij
elkaar krijgen. Ook wij gelooven niet, dat van invullen der biljetten door de boeren
zelf, veel zal terecht komen. Zij voelen voor zoo iets helaas te weinig. Zoo bijv.
heeft bijna elke Holl. boer eene foto van zijne hoeve. Waarom de Limburgsche boer
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12 mei 1928 IX. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Sterven en begraven.
Veel geneesmiddelen de medische wetenschap in hare vele vertakkingen ook moge aan
enden, zij alle te samen kunnen toch niet voor 'nen, dat eens de onverbiddelijke dood
komt oor iedereen, vroeg of laat. v *>•] het overlijden, om in ons kader te blijven,
"en talrijke folkloristische aanteekeningen te Llrni,e'd€n' en niet €t minst in onze
provincie v vooreerst zorgen de Roomsche christenen er wel ofo,r' dat bij een ernstig
zieke, op tijd de pastoor kapelaan er is, ten einde den zwakke te bennen, op eenige
plaatsen in ons gewest genaamd 'Joe vol zakes geve" (d. i. H. Communie en H.
wijesti). -ah' rustiß' '8' '* oP het land, als het petieterige, rp7 'klinkende
belletje tinkt, en de pastoor, ver Xe door den koster of een misdienaar, de H. e> als
een "reispenning" naar den ziek.-1 d aaSk Dan gaan in het dorp en daarbuiten de nren
der huizen langzaam open, en in de 0 u£"oP-niag knielen devoot de dorpsbewoners; P
het land en den akker, langs beemd en bosch struik wordt een wijle het werk gestaakt:
n bidt. gmn. de ziekenkamer ligt de zieltogende lijder, «ruigd door zijn droevig
gestemde en schreien- gch nabestaanden. Nadat de ziel met haren j, j PPer is
verzoend, daalt er peis en vrede in g 's« en wacht iedereen zich met eenig onnoodig
Rr *e maken, uit eerbied voor den stervende. Voori ons LimburKSche volk bestaan nog
steeds wat ens van den dood: b.v. als de propjes H hi^e *** Prester bij de toediening
van het Vom gebruikte, en die verbrand moeten .(Jr€n' vlug opbranden, zal volgens
velen de >l?d ras naderen, en de doodstrijd kort zijn; in ]ij,:eSengesteld geval zal
de strijd hevig en moeijjjr worden. Een horloge, die stil bleef staan, een Var, e
built, een uil die 's nachts op het dal; «en Sta' o* scliuur schreeuwt, een kloppen
on Von naD'JziJnde kast, op een muur, een vallend j. in een onbewoond vertrek,
wormen, die bij v hout knaRen» deze alle, en nog meer, zijn J het volk voorteekens
van den dood. v^6 waren eens bij een vriend, die op sterven _£*• Plotseling vroeg
hij, hoe laat het was. Het as zeven uur des avonds; men zeide hem dit, 1 *.'.* zieke
verstond tien. Toen fluisterde een "ulie-lid mij in 't oor: dan zal hij om tien . r
sterven. Hij gaf den geest echter omstreeks w' uur. oe stervende, brave christen
geeft bij dat afneid aan ieder omstaander. een kruisje; indien og krachtig genoeg,
ook nog wel eens vermanden, of doet een of ander verzoek. Men steekt e gewijde kaars
aan, en geeft hem het kruisje o' crucifix van den doodstrijd in de handen; «fwoonlijk
woelt de zieke nog een oogenblik, en a<«rtt dan. • » de omstaanders hem een
rozenkrans om e vingers hebben gestrengeld, wordt er terstond ?en poosje, od de
knieën, bij de doodsponde geiden. Men sluit oogen en mond van den dier !Jaren
overledene en legt het lijk, zoo mogelijk, an-gekleed met frisch lijnwaad, op een
ander bed. doorheen geschiedde zulks op stroo — dat was oud voorvaderlijk gebruik —
waarom men o?r» 6prak Van "lijkstroo", of in Limburg van srV3S_'"lroo '_»»Zoolang hat
lijk daar nog ligt, in hY rte Limburger van "baoven èèrde lïghe", ledeT Zuiden zegt
men: "Euver eerd lighe". van ?*n zal nu ook wel de afleiding begrijpen streU'> ,yeel
gebruikte uitdrukking: "van bed op (net wordt er dan niet beter op). waarv6rwyi
geschieden verschillende dingen, eenijtTan velen zei* niet de beteekenis kennen. Op
Vensfo p'aatsen worden onmiddellijk deuren rn d«n rt geopend in het sterfvertrek,
elders wor laat n? vensterluiken heelemaal gesloten, maar om J| n het venster alleen
open. Men zegt. wel, oeteplechte geuren naar buiten te laten, maar de te Cp enis zal
wel zijn, om de ziel vrijen uittocht VrVw11' in verband met het oud volksgeloof,
eene' , het sterfhuis, naast de deurt wordt nu door) P • k geplaatst als aankondiging
van een brèi!?"ln nu';s- Die Plank wordt ook het "liekeen en genoemd, en is veelal
beschilderd mei 0' doodshoofd, een spreuk, of de letters R.I.P. er een of ander lijksymbool. Hca,e buren worden 's avonds verzocht te komen He/en en bidden bij den
doode, terwijl een hunr 0o ,Zlch beschikbaar stelt om 's anderdaags den Zoek aan te
ze?Sen door de gemeente, en te verbs-,i_n ter begrafenis mede te gaan op den bePa.a)den dag. ai h Vonds vóór de begrafenis, of op dezen dag. \vor.eel vroeg, wordt
het lijk gekist. Gewoonlijk .inn door een familielid eerst nog de kist van g.er en
met wijwater besproeid. Zelfs waren vroc rjr in onze provincie streken, waar men er
enkele l«n nls der brandende gewijde kaars in het val
Daarna legt men het lijk er
in. liat n daS> zoolang de doode "baoven èèrde ' jsst' wordt hij ook "overluid", wat
burenplichl Hioptll waarna op vele plaatsen nog het "luibier" av' volgen, terwijl als
boven aangehaald, des gi> en des nacht bij het lijk, of in een aanj^'zend vertrek
door de buren "gewaakt en gelieri ' Wordt> wat eveneens door de naaste buur- led en
geschiedt. Door de familie van den overde ve Word< des nachts dan koffie gezet voor
VUp'dders, waarbij de noodige boterhammen met es_h "jet ,nogen ontbreken. ge»|i de
begrafenis zijn op vele plaatsen tal van bij uiken in zwang, wier oorsprong meestal
In moet gezocht worden. Zoo worden b.v. bv_, o.verledenen, van ver afgelegen wijken
ol t>er k n' en uit de gewone volksklasse meestal tot boerenkar naar de kerk
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gebracht, of althans ,r aan den ingang van het dorp, waar ze per t)e aBburrie verder
tot de kerk worden vervoerd V-hu ma^ met van den boer zelf zijn, d. w. z. del !.et
huis' waar de doode lag. Het vervoermid ma d'ent van een anderen boer te zijn. De
voerloon rna? ook niet naast de kar of den wagen ei»,. ,ni maar moet op de kar
zitten, zwijgend en 6e'st'g. Tn België bestaat zelfs op eenige plaat twi nog 'iet
gebruik, dat het vervoermiddel met Voe Daarden bespannen moet zijn, terwijl de
r,rrnan op een der paarden moet zitten. het ,rtijds gold ool< overal het gebruik, dat
bij te,. 'ei'ngkeeren het vervoermiddel een anderen ge dBweg moest nemen,
waarschijnlijk om don J£l te misleiden. de n bijzonder christelijk gebruik was 't ook
in reioudste tijden op de dorpen, dat bij de laatje feni Van den overledene naar de
kerk, de begraal] ls-stoet met de kar onderweg stil hielden bij da" •vent, langs den
weg gelegen kapelletjes om OVf rl een Onzen Vader voor de zielerust van den f'edene
te bidden. , , , nah de kar of den wagen nemen plaats enkele Vo'a aanden, meestal de
vrouwen; de buren ffin achter het vervoermiddel. bcw hebben eens bij onze Belgische
buren eene on*',, "begrafenis meegemaakt, waarbij we tot de d Rekking kwamen, dat
daar gebruikelijk was, he? iavonds vóór de begrafenis de paarden va;, ren oniende
gebeuren te verwittigen en den die«Ho 111 het oor te fluisteren: "Bles. morgenvroeg
Vi-a^1 ge een doode vervoeren". Toen we vroegun \voar"m zulks geschiedde, kregen we
ten antdierl .rlat het andera ni€t heel zeker was' dat dP 7n .'s anderendaags wilden
trekken, kist mt men eindelijk ter kerke, waar de het _met dtn overledene vooraan of
midden in «erkschip wordt geplaatst, al naar de klasse der begrafenis Ook het aantal
kaarsen daaromheen regelt zich naar deze klasse. Na de H. Mis wordt door dezelfde
dragers hei lijk naar het kerkhof gebracht, waar vóór de H. Mis op de bepaalde plaats
het graf door twee of meer buren wordt opengelegd. Zoodra de kist in de groeve
gedaald is, biedt een der doodgravers aan de omstaande familieleden en ook kennissen
of vrienden van den overledene de schop aan met eene kleine portie grafaarde erop,
ten einde deze zachtkens over de lijkkist uit te strooien, als ".en laatsl vaarwel,
waarna de grafdelver of delvers voortgaan de groeve te vullen. Onderwijl wordt door
een der omstaanders een gebed begonnen, waarbij allen, op de knieën, luide het gebed
mede uitspreken. Zoodra het graf geheel gevuld is. vormen de gravers nog een
kistvormigen heuvel boven de groeve, en slaan ten slotte met den schopsteel een kruis
over den heuvel Nadat nu de meegevoerde bloemen of kransen over den heuvel heen
gelegd zijn, verwijdert zich èn familie èn belangstellend publiek, trekken
gezamenlijk nog een oogenblik naar de kerk ten dank- en af scheidsgebed, en keeren
dan -wederom in eenzelf de rij als bij den kerkgang huiswaarts. We mogen niet
vergeten nog te vermelden, dat ten tijde, dat men het lijk nog op stroo liet rusten,
ook bij de uitvaart nu en dan een stroowis onder de kist uittrok, teneinde deze langs
den weg te laten vallen. Ook werd toen het "lijkstroo" wel eens verbrand, of ook al
in busseltjes gebonden bij een kapelletje onderweg neergelegd, opdat de
voorbijgangers op die wegen bij dat bidhuis den overledene in hun gebeden nog eens
indachtig zouden zijn. Er zijn plaatsen, waar na de begrafenis de bloedverwanten en
buren in eene herberg binnentrokken om daar een "uitvaartdronk of maai" te houden.
Vermoedelijk is dat gebruik een verre gedachtenis aan de "agapen" der eerste
christenen of aan het, "offermaal" der Germanen. Het volk echter ziet daarin slechts
eene beleefdheid om de van ver komende verwanten te bedanken. De rouwdag eindigde dan
helaas nog wel eens in een dag van plezier, een walgelijk gebruik, dat
gelukkigerwijze wel zoo zachtjes aan tot het verleden zal behooren Dat op sommige
plaatsen de naaste familieleden bij den teruggang van de kerk naar het sterfhuis hier
nog samen blijven napraten en ook mede het middagmaal gebruiken, draagt meer het doel
eener erkentelijkheid voor de bewezen achting, en laatste eer aan den overledene, en
mag dan ook niet stootend heeten. Onze christelijke opvoeding en beschaving heb ben
't overigens gelukkig wel al zoo ver gebracht, dat de eerbied voor een dierbaren
overledene geen dwaze en ergerlijke buitensporigheden meer
26 mei 1928 X. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Volksletterkunde.
Voor intellectueelen is er in de geheele volkskundige studie geen belangrijker deel
dan de zoogenaamde "Volksletterkunde". Immers vanaf onze allereerste levensjaren kwam
een groote letterkundige schat erbij te pas om ons, kleine kleuters, stil te houden
en te vermaken. Was 't toch moeder niet, die het wiegeliedje zong of ons •Wet een
knieliedje in slaap suste; was 't vader hiet, die vertelde van Klein Duimpje,
Sneeuwwitje. Gelaarsde Kat, enz.? Totdat we later onder elkander al raadselvragen
begonnen te stellen, en hog wat grooter, ons voor den Zondags-cent een Prent-blaadje
naar den dorpswinkel gingen halen, o*n in den kameraden-kring zoo menige
toovergeschiedenis verder te vertellen.
Ach ja, onze geheele handel en wandel, al onze fcesprekken zijn nog heden ten dage
doorspekt hiet gezegden en spreekwoorden,waarvan wij vaak ven oorsprong of soms ook
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den zin niet meer Kissen, en die voor een groot deel zijn overgeërfd van onze
voorvaderen. Het aanhooren van al die herhalen, zooals sprookjes, sagen, legenden,
"Spreekwoorden, volksliederen, raadsels, enz.; vooral des avonds rondom den haard
door ouden *an dagen verteld, is ons toch nog zoo aangenaam. Ja zelfs de oude liedjes
zijn in wezen der *ttak verreweg de beste. — Daarover later meer. D e Verhalen.
Alhoewel zij van ouds met door het schrift zijn overgebracht, toch zijn M**
zoogenaamde "kindergeschiedenissen" bijna JJ&veranderd van de oudste tijden tot ons
gekomen door de gesproken literatuur. Volksverhalen *«Jn: sprookje, sage of mythe. .
Velen kunnen dit alles nog niet goed uit elkander houden, merken we nog al eens: het
•Pro o k j e hoort in alle landen zonder onderscheid, bij alle volkeren, in alle
tijden. Meestal £evat hei een wondergeschiedenis zonder aanduiding van plaats ol
persoon- Het begint immers gewoonlijk aldus: "In den tijd, dat de beesten $?_
spraken"; of: "er was eens een koning, en *"* koning bewoonde een kasteel", enz. De
naam *&n dien koning en de plaats van dat kasteel li*n eenvoudig onbekend Het
sprookje is aan ruimte noch tijd gebonden ***• zwerft rond, raadselachtig vaak in
zijn oor*Pron t raadselachtig in zijn plotseling verdwij- ', nu eens geblakerd door
den troplschen *onnebrand, dan weer verkleund door de striemende noorderkou en wind,
maar toch steeds het aanminnig blonde volkskind, de weldoende fee, <|'e hutten en
paleizen mei haar hemelgaven bin«enzweeft.
De verrassende overeenstemming der sprookjes 01 de verschillende landen berust op de
gemeen""nappelijke denkwijze des volks; deze toch is de openbaring der volksziel, de
rijpe vrucht van den algemeen wenschelijken drang naar het wonderbare uitleggen der
natuurzaken. De Sage is verbonden met eene plaats, met •san persoon, ook met speciale
gebruiken, dikwijls ook met een bepaalden tijd. Daarom spreekt men ""an
plaatselijke- en persoons-Sagem Hoe ontstond zij? Geleerde volkskundigen zeggen
daarover het volgende: Is de herinnering steeds i» actie; het volk «er. nert zich
gebeurtenissen, uit eigen leven, daden, voorname personen, en 'ï^indt ze vaak met
belangrijke plaatsen. 3 **o- Is ook de fantasie altijd actief: reeds bij ƒ" eerste
mondelinge overlevering speelt de .^tasie hare rol en vervormde daardoor de ontdane
Sage. Deze vervorming is grooter naarmate 3 tijd den verteller en dein aanhoorder
sterk Jwijdert van het historisch feit v 30. Maar ook de overlevering blijft
werkzaam: werden door velen met woorden Ultgedrukt en door den mond overgeleverd. Nu
zijn er verschillende Sagen: bijv. Godeni^gen, ook mythologische genoemd Dat zijn de
r^gen, die met het oude bijgeloof in verband **-aan; d.i. uit de tooverwereld, de
geestenwereld, r 6 wonderen van dieren en planten, de oude Romeinsche en Germaansche
goden. Dan: de duijelssagen, die een overgangs-groep vormen tus*chen de mythologische
en de christelijke legen- pl*: namen van den duivel, werken of hande- Jpgen van
bezetenen. Verder: echte christelijke als Christus-, Maria- en Heiligensagen. , Tön
slotte nog: Historische Sagen, weer ver?eeld in persoonssagen (van personen die
bestaan pbben of van denkbeeldige wezens); plaatssagen aan gebouwen, straten,
rivieren, ber*eö, moerassen, enz.). Het Sagengebied moet men _eelal vinden in de aan
elke plaats eigen om«6ving of ligging of bijzonderheden. Zoo heeft in -en bergachtig
land iedere steen, elke rots en j-euvel zijn helden- of spookhistorie. In mijnstre£eri bewoonde vroeger de duivel ook de putten; de zeekust regeerden dwergen, elven en
Meerminnen in hun wonderrijk. •j *n Limburg verbleven hoofdzakelijk allerhande
geesten en kaboutermannekens, k Wat de legende betreft, deze is, zooals Dr. pom. e.a.
ons loeren, ons in menig opzicht dierbar. Op de eeuwenoude muren van het nooit
T«rouderd christendom groeiden ze welig als het ®.'*oos groen» klimop. Een frissche
geur van poëlc en geestelijk leven waalt ons tegen". . Een mooie schildering van Dr.
Brom. Maar nu 's en was dan ook het doel der legende niet anjers dan te stichten, en
het is door alle eeuwen "•""Wezen, dat zij een weldadigen invloed op de gereld der
middeleeuwen heeft uitgeoefend. Maar :jet historisch bestanddeel, soms uitsluitend de
Persoon van den heilige, of het'geloof aan of het j6rtrouwen in dien persoon, is vaak
met allerlei antastische verhalen, soms ook met sprookjes"otieven verbonden. Veelal
berust de liegende op chHftelijke overlevering, en oude godensagen berden ook wel
eens op heiligen toegepast. -De.Spreekwoorden. Lang vóór de verspreiding van bet
schrift in de vroegste beschaaft;;, waren de spreekwoorden al de dragers der F'-Ppen
van zedenleer en wijsheid. d De gezaghebbende schrijvers der oudheid had**eti een
groote voorliefde voor spreekwoorden, "'M blijkt o.m. uit de rijke verzameling, die
Eras"us uit hun werken putte. Langen tijd gold het aanwenden van spreekwoorden in de
beschaafde r^gaugstaal als teeken van ontwikkeling en rjrftaak, waar <». leidende, de
intellectucele stand ?aar streefde, inde scholen werden zie aangeiecrd, zelfs
priesters namen ze tot onderwerp "«inner predikaties. De ingenomenheid onzer
•ocirouders met de pittige volks-aphorismen, vin*.en we h . bij ons terug in onze
oude ta'JlJ'cn, meubelen, glas- en aardewerk en meer
huisraad, waarop ze gestikt,
gebeiteld of üilderd staan. De eerlijke burger van dien yid zag gaarne die
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slagwoorden om zich heen, tn zijn geliefkoosde lezing waren de boeken van
Cats en
Pater Poirters. .pc Engelsche schrijver Isaac Israëli geeft in '* " werk: "Philosophy
of Proverbs" ook eene *eer mooie omschrijving der spreekwoorden. Hij r.n n.1.:
..spreekwoorden worden niet bestudeerd of gebruikt in het. gesprek, se;| wij onze
kennis uit boeken halen, maar in wijsgerig tijdvak blijken ze tallooze onder , ' !vn
aan de bespiegeling en nieuwsgierigheid i 'i'cdon. Oritsfaan in verschillende tijden,
be{JP'.den deze memorialen der gebruiken, gebeur,e«if,f_en en denkwijzen een groote
aantrekkings voor historische zoowel als ethische stu }_.n- Spreekwoorden omvatten de
wijde sfeer van **1 menschelijk bestaan; zij nemen de kleuren t*"n, van het leven en
vaak zijn ze de kleurige re&ken van bijtende satire, weelderig van humor, naast
sierlijke beeldspraak en teeder gevoel. Zij geven ons den diepen kijk op het
huiselijk leven en openen het hart van den mensch in de verschillende omstandigheden,
waarin hij zich bevinden kan.
Al gaat een spreekwoord ook van mond tot mond, toch wordt het gedurig verjongd of
neemt althans een ander gewaad aan, steeds overeenkomstig den aard, het karakter, de
levensverhouding, de sociale groepeering der taal- en cultuurgemeenschap. Het krijgt
eene locale kleur, en kleurt ook weer de taal van den spreker op overeenkomstige
wijze.
Het is juist deze verscheidenheid van inkleedin**. die zoo eigenaardig en belangrijk
is. Een voorbeeld moge zulks ophelderen: het denkbeeld in den zin "nutteloos werk
verrichten" wordl nagenoeg bij alle volkeren uitgedrukt onder den vorm van: "iets te
brengen waar het reeds voorhanden is".
De Nederlanders b.v. dragen water naar de zee, de Engelschen naar den Teems, de
Duitschers naar den Rijn, de Grieken droegen uilen naar Athene, de Hebreeuwen
brachten olie naar de stad van Olijven, en de Perzen brengen peper naar Hindoestam.
De plaatselijke kleur wordt bij ons op eene bijzondere wijze geschetst: het
Nederlandsche volk leeft voor een groot deel van en op het water; vandaar joo menige
spreekwijze daarop neerkomend of ermede in verband staand, wat elders weer niet het
geval is; hij spreekt b.v. "het anker uitwerpen"; "aan boord klampen"; "op Gods
genade ronddrijven"; "de gasten stapten in het bootje, en staken lustig van wal*;
"wie gescheept is, moet varen"; "de wind zit in de zeilen"; "een oogje in het zeil
houden"; "driemaal is scheepsrecht"; "met een nat zeil thuis komen"; "het zeil
strijken voor iemand"; enz.
Zoo zal de boer meer dan de stedeling zeggen: "hij Is te dom om de ganzen te hoeden";
"maak dat de ganzen wijs"; "het bier is niet voor de ganzen gemankt"; waar de N.Nederlander spreekt van een "dom wijf", daar zal de Limburgsche landman heel vaak
gebruiken "ein dom schroei van e vroumes"; daarvandaan ook, dat men vele
spreekwoorden heelemaal niet meer hoort gebruiken» omdat ze door een of andere
omstandigheid b.v. wijziging van levens-, rechtsen andere toestanden in het gedrang
komen. In oud« tijden b.v. toen nog onthoofd, onthalsd, opgehangen werd wegens
bedreven misdaden, waren er spreekwijzen in zwang, die men thans zelden of nooit meer
hoort, b.v. de kleine dieven dansen op 't schavot, de groote in de beurs"; "het zal
hem zijn besten kraag kosten"; "iemand aan den hals straffen"; enz. In den
spreekwoorden voorraad spiegelden «n spiegelen zich dus steeds de levenswijsheid en
de geaardheid van een volk af. We zouden er hier tallooze voorbeelden van kunnen
geven, maar de ruimte laat verdere bespreking niet toe.
2 juni 1928 XI. Slot onzer bijdragen over aansporing tot "Volkskunst".
HET LIED.
Vóór ons ligt de ..Psychologie der Volksdichtung" van Otto Bochel. Daarin staat: "De
roep Is de kern van het lied". — Alles wat de mensch aan lief en leed ondervindt,
alles wat schokt en schrijnt, wat verheugt, prikkelt of afschrikt, dat a»les ontokt
den mensch geluiden, klanken en gezangen. En deze klanken zijn alle vatbaar voor
omwikkeling; zij kunnen kort zijn, maar ook Broeien in omvang en melodie. De
vreugderoep ja de bevoorrechte gevoelsuitdrukking in den o'oeitijd des levens, is de
verklanking van liefde «a *ust; men denke slechts aan de refreinen als: Hei, 't was
in de Mei, Mei, Mei, Hei, 't was in de Mei l
Zoo zijn er ook smarte-roepen, treurklanken, muek-ui tingen, enz enz. en alle wijzen
op de pntwikkeing van de volkslyriek uit de gevoelstonen. *'« dezo uitingen, als
voortbrengselen, die onder at'i volk ontstonden, moesten natuurjijk de ge» ttouwste
spiegel zijn van den j>-eest der massa. Het •olk bezong zijn eigen gevoelens en
feiten, die gooren tot het leven; het gaf ze weer met den £oordenschat waarover het
beschikte en goot zijn gedachten in vormen, die iedereen gemeenzaam varen. Het
volkslied ontstond. Maar wat is daar-over nu al niet geschreven, gesproken,
vergaderd, gemanifesteerd 1 En ook met recht. Want meer j*0" dan aan de voorwerpen,
die den landelijken "jolkskunstzin verwezenlijken, moet er belang gebeld worden in
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de meest ideëele kunstuiting, en ?ai is voorzeker het lied", "het volkslied". Het 18
de zuiverste expressie der ontroering, die nog eeft in, die altijd leven zal zoolang
het volk is als *en levenskrachtige mensch.. Het lied toch drukt alle schakeeringen
des gevoels uit, van de uitgelaten vreugde tot de smart, van sport, vroolijkn »d,
devotie, verdriet, minnepijn, liefdesgeluk. Is er wel iets, dat zoo diep in het
verleden wortelt? Van de oude volksliederen zijn er wel veel maar zij worden weer
vervangen door meuwere. Jammer, dat er te veel mlndersoortig. op de markt komt, en de
echte, oude, sim- Peie verzen van pastoralen eenvoud vervangen "Orden door
cabaretliederen en hunne zouteloo*ei soms schunnige imitaties, als daar zijt. .
••Goeden nacht Marie", Vijf dagen naar Parijs, Pfrewaaien. zwieren, zwaaien";
"August, waar je haren", enz. Men hoort zelden meer en nog wel op 't land, «e
liederen, die frisch klinken als een zomerveld egen een boschkant. Heel sporadisch
treft men :e hog aan, die landelijke creaties, die wellen uit "et hart der
landlieden; eh die leeren beseffen schoone gaven er nog sluimeren in het gemöed des
volks. Ach ja, liederen als die, welke ***] voor eenige jaren hoorden bij het
uitvoeren boerendansen te Arnhem ter gelegenheid van het volkskundig feest, op touw
gezet door onzen *ekwamen folklorist en vriend, dhr. van de Ven, -het was eene
schoonheid die ons deed huiveren, a!s stonden we voor een antiek ritueel. — Het zou
niet alleen goed, maar hoogst noodzakelijk zijn, als het volk van het land zi»n eigen
•^hoon in eere hield, in plaats van de stad na te apen. Het zou daarom een meer dan
prijzenswaardig idee zijn, als weer eens mannen ivan invloed er toe kwamen eene
tentoonstelling van landelijke volkskunst te organiseeren, maar dan ook eens in ons
Limburg. Dat zou voor velen ze»! «er een onthulling zijn. Die velen zouden daar
leeren welke schatten, welke dierbare hoedanigheden er nog verborgen liggen in het
jj*, en wat onze landelijke bevolking in de laai- STjaren, vooral na den oorlog,
inges»3hot«?ri, j^t bij de beschaving. Men neme eens ceh voór'«d aan onze
grensplaatsjes. v fh het zal toch zeker wel niet noodig zijn n) etoogen, dat het
over-nuttig is voor het welzijn, voor het prestige van een ras, dat de
landelijke ,'kskunst blijft leven. Hier wordt dan ook niet f'leen bedoeld de
volkskunde; ons Zuid-Nedera dsch gedeelte mag zich verheugen in het bezit v?1»
uitstekende folkloristen. Mannen als v. d. ' en, Knippenberg, Hoens e.m.a., die zich
zoo bij- l«der interesseeren voor de volkswetenschap, en oornl onze geleerde
Limburger, prof. Dr. Job. die door zijn prachtig standaardwerk j*let hoog genoeg kan
geroemd worden. De volkskunde is dus nog niet in gevaar. Maar met eeni- £e takken der
volkskunst is dat een heei *haer geval. Gelukkig niet met allemaal. Wel is "e stam
nog stavig, maar menige tak is verdord. w at kan er nu godaan worden om weer nieuwe
levenskracht aan te voeren? Zijn of kunnen !* helpers zijn? Laten we voorop zeggen,
dat hei "'-'t. de bedoeling zijn mag het verleden stelseljTaijS *e herhalen, en we
niet moeten voortgaan «atuurljjk met ons te ]»ieeden, of meubelen, Peel)uig,
vaatwerk, enz. te maken als vóór hon,erd jaar. Neen, dat is, nog eens gezegd, de
Dejjoeling niet. Maar we moeten den smaak aankeken, het besef van eigen kracht en
vernuft jakker en levendig houden, waaruit "hedenj aagsch schoon" kan geboren worden.
Eén voor>,] o-: de taak der woningen-bouwers op hei Platteland. Waarom moeten hier de
landelijke ru>zen zoo vaak in een wanooglijk model gesto*-<--n worden? Hoe dikwijls
wordt helaas de mooie vrolijke massieve landelijke stijl vervangen door bouwtrant der
stad. Een manier van bouwen die inderdaad buiten pretentieus is. Bekijk maar eens de
daken, b.v. Zeggen die niet genoeg > Vroeger was het breed, royaal. Het was eene
stolp, en maakte den indruk van gezelligheid en veilige bescherming tegen den
brandende zon, tegen de teisterende najaarsstormen en de kille sneeuw. Thans zijn die
daken veelal "g en als 't ware kort afgesneden tot tegen de *>" o'. de deuren zonder
eenige uitbeelding of iets in een veelzeggende beteekenis, terwijl aan de lijsten of
stijlen niet meer de minste versie terug te vinden is, alles koud, star, effen,
zinloos, r? de vensterkozijnen veel te smal. Daarbij vindt sch11 geen enkele woning
meer met een ouderwetschen, mooien naam boven deur of gevel. De lan-.-JiJke bevolking
moet van lieverlede leeren beji, ;IPen. dat men tegelijk gemoedelijk, gezellig, uttig
en ook fraaj( levendig met kunstsmaak N^ bouwen. len o- zou men met zooveel dingen
nog een heesh il'^ kunnei-i doorgaan. Doch we willen er ten mi • maar opwjjzen, dat
hier o.i. eene schoone h,,- ls weggelegd voor de geestelijke leiders der "Henhij of
landelijke bewoners, zooals de on••"«vijzers in de eerste plaats, de geestelijken en
«acre intellectueele ingezetenen, die gaarne omf^f** met den buiteni n daardoor ook
bij 'et gewone volk hun invloed kunnen doen geihfvi. Voor specialiteiten op technisch
g< "uJtt er altijd toch nog genoeg terrein over. En £e uitwerking van mijn probleem
behoort aan Uleer bevoegden. . *»r zal nog veel te bevredigen zijn, als wij uit tei
niateriaal der (volkskundige wetenschap we, n groepeeren alles wat betrekking heeft
op «e volkskunst Wij moeten leeren vast stelitru, vat wij eigenaar willen bli_ven van
een kostelijk tjfij urbezit- Dat bezit in eere houden moet onze i,itak worden, want
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het verwaarloozen is achterlig?ll^ Seeri bevorderen Er geheel onverschil vfr ,e, en
over staan, is gevoelsverdorring, levensvervlakking. Laat ons daarom, zooveel in onze
"acht ligt, de volkskunst eerbiedigen en beminhpo.' W.nt ziJ is toch de natuurlijke
uiting van "cci oude instincten van den mensch: de behoef- Vprl? ?m liet leven te
veraangenamen, dus te graaien en gemoedelijker, ik zou haast zegvnn> neer leefbaar te
maken. Om het even hoe de wMKSKunst 7ich manifesteert :in den vorm van vriendelijk,
gezellig- huis, .van een opgesmukt versierd huisraad, van een behagelijk,
geheimzinnig spel, een gewild stuk speelgoed, bedevaarten, fatsoenlijke dans- en
drinkgelagen, aanleggen of maken van prieeltjes, kapelletjes en mystieke hofjes en
tuintjes, het planten van meiboomen en jubileums-kransen en arken, vaantjes en
blazoenen, bloempotjes en huiszegens, enz. enz. Het moet worden, als gino- er een
wondere klank door, een klank, die opwelt uit het verleden, en die teruggalmt naar de
toekomst, een klank even.
16 juni 1928 XII. LIMBURGSCHE VOLKSKUNDE. Volkswetenschap.
Cver de v nW€e laa,ste bijdragen hadden wij 't iü 't hij i leUerkunde- Ueze -bijdrage
behandelt fcetrekki|oi- het kennen en weten van 't volk ' «11 vpi**...^. weei en
wind, natuurgesteltenissen Voor» ljnselen dier en plant. Hebb6 St Weer en wind' I
ïegen ?"? steaehngen liever zonneschijn dan D 'S dit om onSes,;oor<l te kunnen gaan
om |le,n- door straat, door plein en park, of 'andmanreir nouden unner kleeren. Voor
den lanR i" echter is het weer van veel grooter be*»oe'4, zi-jn lieele 00Sst als
vrucht van zijn He. vni£n zor*=ren> hangt van het weer af. het werk Seloof'le '" oude
liJden. dat het weer **-«iburrr iS der natuurgeesten. Evenals nog de der zeé"
kinderen bij het rollen van den donen als f D: "®os Eeveneerke schuit of moppert,"
van 't kPI ,sneemvt: "Oos Levrouw schot 't bedje Ren: jp nJe Jezus", of ook al op
ettelijke plaatoö-te 'he .US *cnot zien bedje oet,." zoo meenden aan elvé ne
voorvaderen de weersgesteldheid fco-etpn i en reuzen, den wind aan Wodan te Onw
toeschriJV(-n. «en harhr'rdonder en hliksem zijn voor de boeren voudie e 00gei|blik
en een groot gevaar. Eenhunne t *?o;lvruchtig nemen zij op dat moment Sendaoevluc,lt tot den Almachtige en Zijn heili&e wordt ac op Lichtmis-dag gewijde wasop
Soif, . aangestoken, zelfs huis en tuin en akker allen zit.lge PJaatsen met wijwater
besproeid, en *0-dt p nde kalm en rustig om den vuurhaard, of st j rozenkrans, de
litanie van alle heiligen no_ on gebeden. Ook beslaat hier 6eB zu.ij 00ferenblik
bijgeloof: in het huis, waar of stal_. 7nesi hangt — onder 't dak, in schuur
aardveij'_ dali- waaroP de plant hondsdraf, de zoijie . uiP door den tuin of
onderhave groeit, Hen i ,aa donderblaren in bussels samen * •%. "'de kachel of de
haard, waarirt de "kroet- Taa ei»? ' ziJ alle z*Jn met hunne omgeving Zoo h(erf voo'
den hliksem gevrijwaard. 2egden er onder 't volk ook tal van ge- v'or catoVer weer en
w'nd. Men zou deze alle in löeu. Bor,eën kunnen rangschikken en ze noe"k-i vr.1 t,ee'£en* regen, sneeuw, zonneschijn, bloe- B. Da lten- steenen enz. tan,
Bof maand der verschijning van dat teeö' ,^'at daaruit ontstaat. Lateri Va" dat
ontstaan. A fai» ue dil met een voorbeeld verduidelijken: m re. het regent), B (op
St, Medardus), C (zal Ook wllen'- D (gedurende 40 dagen.) f't-atio *oirdt netzeifde
gezegd van Maria Siep (Vi- Ü)_ < Juli). Eveneens van Sint Margriet (i.O Ju-N'u •
«eu tlggIn.er ook weervoorspellingen, die met (a.) ij-ü v" Jaar in verband staan: men
hoort gewa"- bij 66n windj aar, regenjaar, van een fruit* «iOen *-T' staait, (d.)
een dag: groene"Kerstmi_., i?*Wd*2a* de heele winter streng zijn; (c) een etü bi ,'!
danst het lammetje in Maart, April vat J zi-n staart: (d.) een dag. groene Kerstmis,
O^aschen. e 2eRde lburgsch gewest kent veel eigen volks-0% , • die met het weer in
verband staan: 2. §, wörpt de kouwe stem in de Rien. 3, vi. -teunis is den iesbrèker
of den iesmèker. iaakt St. Teunis de brok, 4t l- Sebastiaan schleit ze .schtök. Sint
Mathies . Wörut 'ne. gleujige stem op 't ies; Sint Gètruj mit de moes 5. Anri, . ao-t 'm weer droes. 6. jvip* vs aan de Mei de korenaor schöldig. *aat euJ* en haat, volt
de schuur en ouch 't -! s?*} aore, St. Jaocop kaore. 9. e,Le Megreet helt heur water
neet. Scl*Uu. ..« . Jaocop en St An, mot 't kaore in de h,lO-Wn de bano--i-Uj. Vurens
windj, maaktj de bookentj ve^? dikke -^one wilt ète, mot de Meert 13. strg?.te. U.
is'St bindj de spörg de zak toe. v e2e lij-.. er klaor, dan is lei good bieë jaor.
o«-t!_p,i. Zou nog met een groot aantal kunnen sieenn W3rden. h ela-t el\,TdlS mag
het ook heeten, dat het volk ?att|<ie ve verband ziet tusschen bc?*•
Weers^rscluJnselen om zich heen en de komen Koor bedn alof deze magische wijze *«e_ar
w"eiae verschijnselen verwekt werd. Voorden r-nneer de ganzen itn den vorm eener V ,
O^heduidt dat Vorst. ulde n" betll Zlin beteekenis in onze volks- Kas bij d
verbeelding der kinderlijke menschen v n reda oUde volkeren rijk en weelderig, maar
y*h aile! Was weinig ontwikkeld. Ze geloofden Öe over bet ontstaan van dieren. s. lBe
ecuwSChap imniers veronderstelde nog in bjrn 0I w> een ontstaan van levende wezens
uit rt^derbee »• D,it gelooven eenigen nog voos de k^eöd on» s"' lije men niel anders
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dan bij nasl door hTT1 ziel* Wanneer na een hevige stortden Word VOlls op straat en
in tuinen kikvor- Vlucht rin en gevonden, zegt men dat ze van uit ir, 9 öien^rileer
gel'egend zijn. ?aar hj; i kende wei wilde en tamme dieren, f een ..,,..,lte oolj
geloof aan wonderdieren, a«ed.LoVerkracht bezaten. KlJöiKe dier 6n Saiamanders waren
kwade, ve>.et vuUr , en* Men wijde, dai de salamander in in eeld vi!n_ D' en daarom
was hij het zin» hTmen zün vuur* Fabrikanten van kachels weerthin ri gedaai»te als
fabrieksmerk aan. De fir!oen-x 'e p eesia'ig, de eenhoorn, de hydra, de , eö zij o
hehooiden tot de wonderdieren. Nog ï* et huis/ine rol mdc heraldiek. _o Cn- Bo!»61"
en bijJfl de vriend van den ho"den H" r. en vee zijn innig met elkaar verbo 8 b*ükt
llltle-ne leven en verkeer tusschen >! ekkelijk ï.'1 de menigvuldige spreekwoorden
Sr1 immers akteristieke der dieren. Men ai'oll6l* ais ' ZOt vet als een varken, das,
mol. cc' **u vos ,e" bok> een hoep (vogel.) Slim rijn «? Schaan' ZWeeten als een
paard, mak zijn als vy, olhrni*-r .enzla!,nsch: SecenlSe,nschaPPen gaan ook over naar
een vt vrou« g vrouwtje is als eene bij- een mUw is e" noemt men een wesp, een
valsche Ss ri1*1 vanl^g «f een kat. de k pla-nt 7 Cci beteekems in onze volkskunde in
h!oeijie een f, de dichter Gezelle: "mij spreekt bc. ile 'ijden rv,'" voor den mensch
deed ze dat i-v^.' een c-P-_." ,lkwijls vertolkt zij ons een denk- Va^bool der r_e
i.Is biJv* de blanke lelie niet het de^,een te irm n eid' de geknakte roos het beeld
ooi n aan ir 8 Bostorvene? Doet de eik ons niet Rf-L.loefl des i_.acht en fierheid,
het riet niet aan cci! .miJ-nietiP ens? LiSt in het bloempje het Verft l-den en ,"lel
een weemoedig woord van *ch lüe*aci roost?* va!f lrSen m dp,S Weet het volk de
bloemen te kenvaiu inr)aeus »namin*?- De kruidkundige naam W spreekt "a- ls voor hen
onbekend. Maar 't tror.ot* ooieva, ->"0uden regen, monnikskap, haost en 2. aarsbek,
kattestaart, ossetong, oogen i-t-v* 6r Po-Stisnk «•eetekn kenr \^ Weet het volk blad
en stengel 1 bloemen t«'Lsaj:en en legenden te omweven. e biezen tot zinnebeeld van
tal v-n afgetrokken begrippen en verplaatst ze aldus tot hooge symboliek. De heele
Flora scheen onzen voorouders bezield met een hooger leven, eene opvatting
hoofdzakelijk wortelende in het "animisme". Uit het beschouwen van den plantengroei
trokken ze het besluit eener wezenlijke overeenkomst tusschen plant en mensch De
plant werd vereerd, en het waarom is gemakkelijK te gissen. Is de boom niet hoog,
groot en sterk? Zijn de bloemen niet geuren- en kleurenrijk? Zijn de kruiden alle
niet prachtig gevormd? Dit alles boezemde eerbied vereering voor den natuurmensch..
30 juni 1928 XIII. Volkswetenschap, Volksreligie.
Thuiskomst van eene Limb. Dorpskermis. Het huishouden van den dokter.
tot' zi nZljtK dwaze kinderen", sprak Dr. Linssen de r? *-e-*-e meisjes, Anna en
Nora; "voor den d,'Pap •of ni"t ik noud niet van z-^ke aardighe. Dat -ri- niet zelden
van noodlottige gevolgen zijn. deen ij i met uwe vriendinnen eene wandeling -"echtst
fde naDuri"e kermis nu ja, dat is gelrj e ks wel Been kwaad, maar dat gij uw drieën?
"?•fatsoen Kaat verkwisten bij een be-r a p • biJ een zoogenaamden waarzegik w. *?0S
eens... voor de grap of niet, dat vind ge]j;i.: kWaad, en ik verzoek vin 't vervolg
der- D^e dwaasheden na te laten!" Iïieis*raarl- c*'e c-e-:e woorden tot zijn twee
oudste - "iderf tspra-*' van welke de eene achttien en de laren mti& Jaar oud was,
had sedert eenige f*?neP<,y?P het dorp, waar hij gevestigd was, als treffend r
Zi-'rie kennis en bekwaamheid op doelhu D ,? wiJze aangewend bij allen, die zijne
ïijk ni *'c*eu en z'-'n naara a,s wetenschappeleen en j"enscn was verder
doorgedrongen dan al- Dinnen de grenzen van het petieterige dorp. --"ui d&t tnans met
zin vrouw en drie kinderen Inivér .a%.01-d-afel Frans, zijn zoon, die aan de tic hff»1"6'" *n (*e medicijnen studeerde en vacanzi n *- had juist een gesprek met den
knecht onzeni ers terw-J' de 01lde heer, de vader van sioi,ee her en '"-ans sedert
eenige jaren gepeneei_io rM"eeraar> het DOek weglegde, waarin hij in J?. "ladzijden
gelezen had. Zijne vrouw was *-o_? fi,an(iP'aa's overleden, en om deze en in anaere
redenen, woonde hij nu bij zijn zoon
ter VJf>ol--iJ'k was het avond-koffie-uur bij den dok•vpjjrï n zeer gezellig uurtje,
dat hoofdzakelijk ge- Rct,. aan het bespreken van eenig wetenden en eüjk onderwerp of
de gebeurtenissen van derty-^- ue meester van het dorp (de hoofdonke'n IJZer) op zijn
standpunt een zeer ontwik- Scjj "?}ensch, en die te zamen met zijne zuster 't v**n h
bewoonde, maakte niet zelden deel o* a gzelschap uit, ofschoon het onzeker was Bchp6
Releerde gesprekken dan wel de schalk- elliooRen der meisjes hem tot dat huis
trokken; gev0 i want hij had dorst naar kennis en Min* oor tot schoone. De dokter had
juist zijns Itty PPica geéinrijgd, toen de meester binneri- Han't" fei* na de gewone
begroetingen, zijn plaats j, tafel innam. **e\vr,n Voorval in de gemeente , dat, naar
dorpsgek onte niet weijijg stof tot allerlei gepraat had 8poVen bij oud en jong, niet
minder nl. dan eene *vee o*-versch ij n i n g, was de oorzaak ge- ST)rr, ,Van de
richting hunner gedachten en gede ,Kkeri op het bijgel o o f. De diepe, wijschei "ve,ke dit laatste van de wetenschap s-hü }e" inderdaad nog zoo moeilijk te dempen
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bern .*. was door dit voorval, dat door dokters lt(a -gingen einelijk geheel
natuurlijk werd verden weder meer dan ooit zichtbaar gewor\X dokter was een uitgesproken tegenstarijler derp a-le bijgeloof Ook Frans maakte er
spotlie*terJ\ oP en de meester had altijd aanhalingen de a uit dezen en dien
schrijver of folklorist over Ver}, aas'ieid ervan; terwijl de oude heer bij elk de n
even bedenkelijk het hoofd schudde, maar oijJ| oeder met hare twee dochters niets
zeiden, fen p ziJ tol'n no# niet zoo geheel overtuigd wa 2slfs toenstand dus, die men
heden ten dage "iq niet zelden tegenkomt. ie"r r kon toch immers wel zoo ,v8 zij n",
opperde de moeder. - eon"; antwoordde de dokter kortaf. *rj" at geval dan met dienteNovJ- Bevonden vingertin g;" sprak
h '{,L.n van die van zelf klinkende get.ss c h e 1, en het onzichtbaar 1 k in die
sterfkame r"; ver - Anna. ke'V.^-naal gekheid, een voortbrengsel van kran- On
riSens;" weerkaatste Frans. •erijo , -gelijke wijze had men vaak kortaf zonder van ',
ew"iJs, elkander bestreden over de waarde le v. l)iJgeloof. Somtijds had de oude heer
enkc--ei'd beelden bijgebracht, om de onhoudbaarst er van aan te toonen en nu, "het
mocht dan d-.ar . Srap zijn of niet," gelijk de dokter zeide, --eßophadd*n die beide
ondeugden bij dien waarer 3o "" biJ dien schoft, bij dien vlegel!" — was " e nor den
dokter nog bijgevoegd, z ic h la**ijn "• waarz e S f" e n-" Alzoo de ziekte in Ge,
'<=en huis uitgebroken! *'JHe kki_? was Linssen spoedig bedaard en was toen
Soedhartigheid weer boven gekomen, en *-o-te » meester ook in kennis werd gesteld met
de gesia"escl*iedenis, en de oude gezellige toon aan** Ver en Was*> lachte men en
plaagde elkander ,ik begane gekheid. boete * voor." viel Frans in, "dat Anna tot
er0l*s een getrouw verhaal zal doen van haar ger.-. areti bij den hoogwijzen heer
WaarzegAll ftiettp1* VOnden dit goed, ook de dokter was er s ?Sen, en hoewel een weinig
tegenstribbelend, **-* ov na' ha-- gedwongen, wel gedoodzaakt er >.Top*-r to gaan.
"•"cl h a Wi- een Paar keeren oP* en nedergewan 'ei-s ,;adden over het dorpsplein,
stelden de broe->ezoe-L ar* de notarisdochter vóór eene tent te ).e-- tond .'•*,
waarop met groote letters te lezen *te"(jaat hier zien het groot- Op," erm aak der
kermi s!" «n tr ,Uls;e aansporing lieten wij ons overhalen Sekleß i ac tent binnen.
Een vreemdsoortig man, I|'Ul[ * in blinkenden, kalen jas, en die den In- Pa^ an een
pelgrim maakte, zag ons met een yalke--0urt-r-n£ende oogen aan. Wij waren aan-ï deWel wat bevreesd en drongen ons nader "•aast ,JOneens. Een groote blikken koker lag
var. b *-e"ri. Van tijd tot tijd deed hij een cirkel voor ,• .dpapier ronddraaien op
een spil ,die hij ""--Pier in de toonbank had gestoken.. Dat bord•^erijp* waa met
versclijllende kleuren afgezet. Na onbeduidende, beter, onverstaanbare Je.inJ' te
hebben uitgesproken, bracht hij beur"--'sijpr ?ns den blikken koker aan het oor, en
\V-i *.e ons iets in " Ü-gd J 'lebben erom gelachen: hij heeft ons geqa.t! , wij' in
de Staatsl o t e r 13 Ü" 'der, u ni m e r moeten nemen, waarvan wij «1 en * cerstlomenden nacht zullen dro o- P r •:' en dat op ieder nummer een hooge M«. Toe xal
vallen". . , 6f niét al vertel Ï*J dat;" £Prak de verhaa*" «.Nep, *-onder eenige
verlegenheid, «--Past• e volle straf moet op jou worden toe,.->\Vo'J* bent de oudste
en de meest schuldige . Jl lue,**^ «als gij het dan weten wilt," vervoegde rt^ijf
,aoc>gere gelaatskleur en onvaste stem "de V--ffe'n ,aaraan met koordjes allerlei
wonderlijke riori-i?*e-n'aren vastgemaakt, werd door ons allen p e T'aa-d en wij
wisten het, of wij een blo n)r of dV- duinen of zwart e n v r - ?*' krij! -"-«gens
eene dito v r ij s t e r zoui>] k e*f **. of wij een moo i e n oi 1e a* S, «,*« m a n
of dito vrouw te wachten, had- S v-e^o« veel meer... toen wij luid lachend de
«eh^ieten en wiJ er genoeg pret over hebben &1nSendi*?e kerel." sprak rran9't»di'
Iao" L « eens weet of h« morSc-* \e\* ™ï?" >OS«fegeeft daar «- * de growe ,SÏÏ; 6e>>
i 1 dd e» het meest huichelachtig gelaat 8 "---ars le bekomst te kunnen lezen; die
leu' ***e zelf uwe lichtgelovigheid bespotten, zoodra gij hun den rug hebt
toegekeerd; men moest dat ras uitroeien!"
"Gelukkig weet ik, dat mijne dochters genoeg gezond verstand bezitten om het voor
niets anders dan eene grap te houden; maar toch acht ik het ook voor vele anderen,
altijd gevaarlijk. In den regel zijn al die waarzeggers, kaartenlegsters, koffie-di
k-k ij kst er s bestudeerders der handlijnen, droom uitleg s ter s, enz. lieden van
gemeen allooi, van welke sommigen zoo pas de gevangenis hebben verlaten. De begeerte
om te zien verwezenlijkt wat die bedriegers wijs maken, doet somtijds dingen begaan,
waarover men la te r bitter berouw gevoelt; en vallen onwetenden, onkundigen, zwakken
en ziyiuwachügen in hunne handen, of die in hunne jeugd weinig of geen onderwijs
hebben ontvangen. Schande voor de ouders van zulke kinderen! — dan zijn deze maar al
te gemakkelijk de slachtoffers hunner ellendige bedriegerij. De maatschappij heeft
daarvan genoeg staaltjes opgeleverd, heiaas-"
"Het moet ons verwonderen" viel de oude heer hierop in, "dat de menschen nög niet zoo
wijs zijn geworden om de innige overtuiging met zich om te dragen, dat geen
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sterfelijk wezen in de toekomst kan doordringen of ook maar 't minste doen. Dat locb
liet alléén in de bs**den van God." (Wordt vervolgd.)
21 juli 1928 XIV. VOLKSWETENSCHAP. De dokter en het zieke kind.
i Betloe_r ri- Zljn èr nos altiJd onnoozele halzen l6i' be_>_,!_le 2lch tot hunne
schade en schande la••Mijnhemen"' viel de dokter in lCü Wüwe _! daar is iemand, en of
u dadelijk i_ for'. dat xomen hij het kindje van vrouw Jan"etiuist /g aan de
*stuupkes" (=stuipen) lijdt", 'fl 2',f d* s™rn van den knecht zich hooren; "de '<*
Wpu".staat in de apotheek te wachten (zooals * v"M zelf h(:bbBn oP de dorpen de
geneesheeren k Wiji __ ook aPotheek) en of u asjeblieft l dade. meegaan?" *'JI hij
Zal ik wel moeten", sprak de dokter, tertel-eesL;lJn noed oPnam; dat is het lot van
ons i kil tijd 7 ' geen oogenblik zeker te zijn van on! , -Ja ri",,o' "oester! gaat
gij ook vertrekken?" 1 * 'aat n !lk heb miJn zuster heloofd niet al '-1 io'U nl te
zuJlen komen. Vrouw Jansen k mf een nunuut of vijf van hier, daardoor h_ in een poos
het gen,>egen van uw gezel- I \\\\_\_f< eot)en; sta mij daarom toe met u mede te '»
V'IoQclei_i?'rte gaarne, mijn vriend?" en onder een 'd \ Jit goeden avond ging het
drietal op il S"avoLik houd het na al het gesprokene van de va voor zeker", sprak de
meester, toen zij • _enV6 aten hadden, "dat er meer geld te 1 .ls met "waar te
zeggen" dan met de '\ "U v.i te 2eggen!" f eevallea wel> dat geloof ik ook",
ant___________ **'<_ _ l]cm de dokter. "Vertel mij eens Jansen, et?'- l met uw kind,
toen gij uwe woning leneer de dokter, wat zai ik er van zeg- vrouw is geen half
mensch meer, en _______Fl__e buurvrouw naast ons wisten ook geen •n »^r* De k,ehie
meid is nu pas negen maan- L }?.t er anders uit als melk en bloed. In den :e erg "
,IJd begon ze lastiger te worden, ze kwijl-' War g schreeuwde hij nacht en ontijd en
kreeg een Q «ion ,roode wangen; eerst bracht zij alles naar ' !8 QtQ ij onl €r oP te
knabbelen, en nu vermijdt ' '*' "<___ in dell mond te steken; het tandvleesch ' 'la
iBn gezwollen.! «l. ' Ja! het kind krijgt tanden", viel de dokter v_ n ls mijn vrouw
bang, dat de tanden _n-p e horst op de hersens zijn I ',stuu ,n' omdat het kind zoo
vreeselijk aan de Nnv es" !igt; het is akelig om te zien. De '_ n naast ons heeft ook
een kind verloren de tanden op de borst, en . e*t eene kennis, die haar eerste kindje
'e y_ ?en meisje — verloren heeft aan ta n a '.Ma in de hersene n". ar ik dacht,
dokter", sprak de meester, dat en nergens anders zaten dan in de tand' en dat zij
daar reeds ingegroeid zijn voor I l .\VMbreken"- I H j "eker", was het antwoord;
"maar waarom g mij niet eerder gehaald, Jansen! Tanden ls volstrekt geen ziekte; doch
de kinderen |ari gevoeliger en de onverstandige zorg van "oeders wordt dan wel eens
gevaarlijk voor "uien". deneer de dokter! maar ziet u, wtj hadden _l^% l 0? wat
anders geprobeerd.Wij,arbeidsmen- P_le^' zjen er tegen op zoo dadelijk den dokter te
^ __ bad Mechelke, onze buurvrouw, gezegd, e jj.eer het stumpertje "kralle(=koraBit j va n tan d en om het halsje kreeg, K^eri wel spoedig beter zou worden en de
Bjj1 zouden doorkomen. Dat hebben >ve toen Hjjj •en hetscheen eerst ook wel wat te
heilpen; vijf minuten daarna kreeg het kind )w "de stuupkes", en toen heeft mijne
vrouw '.
..ga gauw den dokter halen! Want het /aS heelemaal bont en blauw en het
was veel A,00k"- jammer, dat die "kralle" zoo weinig Pen hebbon", antwoordde de
dokter; "gij Hji 5n Mechelke een buurvrouw bij uitnemend- S i,Aielooft gij dan
werkelijk Jansen, dat zulk !**&_. sbandje een voorbehoedmiddel tegen ziekte «H oaren
is? Ik dacht, dat u wijzer .jvas. Die din- NclgP z'ch zelf heel onschuldig, maar
dikwijls mr zi.i gevaarlijk, omdat men meent, dat het e k ' w'ie dan ook daardoor van
aljle' <Lf a a d beveiligd is, en men i !ll'om, tershulp nog wat wil wachten, en
het ?vloe? onnadenkend en zorgeloos aan allerlei '11*1 y0 n blootstelt, die beslist
schadelijk kunnen t or de gezondheid en het verloop der ziekte. aSt is verwonderlijk,
dat dit bijgeloof nog zoo 'iet geworteld is bij velen en vooral bij vrouwen; Ji__ het
de eenige ondervinding, die ik thans )i' oo'l-"7 en niet alleen in ons land, maar
waar \S|*omt, overal vindt gij er de sporen van. ehh 0p eenige staaltjes er van
onthalen, want slls ir, toch nog een eindje te loopen. Ik was "w een huis, waar men
met alle ernst had ,a n o|en om onder- het hoofdkussen r b e t kind een h o e f ij z
e r te f_'. dan had het kind tandjes, zonder dat men Jgen ervan bemerkt; beter
evenwel is het, en e v gok 'le dokter een schalksch gezicht, een ,:n d e tv i n m o 1
of een pad de , e kJ e s af te trekken, en die ?an [eine om het halsje te rr' üe? 6nciJ een collega van mij in 't noorl f: or_.Provincie wisten de vrouwen het nog be- Ie
t m. He t handgeyvricht van 'nj'ndje moet heel stevig >nwartzijden lintje gebon- II
d. ri or d en; heeft het echter bruine J' •*• e , n k e r e haren, dan vooral v'at
'gro e n; bovendien is het raadzaam '; leSö" rood en zout in de luiers :_Pn, wat het
tandenkrijgen zeer verlicht, • de asch van zjvaluwpoot;P**oerstc s de meester het uit
van lachen, ter!"i van het zieke kind stilzwijgend naast a,ongmg. et is toch
bespottelijk, aan zulken onzin , ep?" zei de meester. . r
l 2)jn er helaas! nog
maar al te veel, die het 'antwoordde de dokter. "Mijne collega s, de ISne.ders in
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onze achterhoeken van het ,' 'o gin_ hij guitig glimlachend voort, "net le*.8 Van
vroedvrouwen en hier en daar zoo n of verborgen wonende b^ehneesteres Jg een aantal
gergelijke voorbebocdmittirlei ziekten, onverschillig welke, en ,jg erijande
heelmiddelen om het kwaad t-» _c ü 200 moet men vooral geen Pc " aa,,ten eten, zoo
orakelen deze, i n a e iV'ai- n achten van Kerst in ï ai l* I, lko n i n g e n,
anders maakt men he il\\r vatbaar voor al 1» kheden. Eet toch *o o JIJ tl ?k,er s e n
i n de honds dag en, , over de Duilsche grenzen, an i f/ g je puisten over je i-en
heb%-_ winter. 1 a-t van li"e handen en voeten, w , /e s zomers go cd: b loi'.lPe
aardbeziën en je zuH \xx\i !ast meer hebbeen van rh a uden- en voeten ...»
Certre»elijk", viel de meester in, "maar ik eet •'%V> ?.P"--' c,le winterhanden of
voeten?"
"Dank u dokter! ik heb liever de aarbeziën"
Dat geloof ik ook; maar ik ben nog niet ten einde met de recepten mijner
ambtgenooten. E et noot vóór Paschen vleesch, dan heb gij ook geen kans tandpijn te
krijgen, Gooivooral ge en afgeknipte haren het raam uit, daar volgt hoofd p ij n op,
vooral als een vogel die haren in zijn nest draagt; ook groeien de haren dan zoo goed
niet meer. Werp den tand, dien ge u zelf uittrekt, over het hoofd naar achteren, dan
krijgt ge daarvoor een nieuwe. Ook zijn er menschen, die zeggen, dat men een kindniet
slaan moet met een vlierboomtak, want dan groeit het niet meer; bij onze overburen
beweert men, dat daar honderdduizenden genezen zijn van de zomersproeten door de
eerste bloeiende korenaren, die men in het jaar ziet, door den mond te halen, en de
afgestroopte bloesems door te slikken; of eet slechts slechts het eerst gevonden
vioolje in het voorjaar, of den eersten appel, dien ge in den zomer ziet, en gij zult
er volstrekt geen last van hebben. In Weert moest ik eens van een kennis vernemen,
ging de dokter voort, dat in sommige plaatsen der Acht Zaligheden men nog gelooft,
dat iemand onvermijdelijk de fij t o f kanker moet krijgen, die een lapje in het vuur
gooit, waaraan eenig bloed is, dat hem uit eene wonde vloeide. Tegen de mazelen is
het goed om erwtensoep te eten en veor de "s tuup k e s" is het een kostelijk ding,
het kindje een halsband van zeven en zeventig p i s se be d de n om te hangen"
(pissebed wordt ook al duizendpoot, en op sommige plaatsen in Limburg "wild varken"
genoemd, zijnde het vieze diertje dat zich vooral in reten van muren en vensters
ophoudt). "O, dokter! zou dat helpen?" riep eensklaps de man, die op het vernemen van
middelen tegen de stuipen aan zijn kind dacht en niet wist of het reeds dood was of
nag leefde. "Maar Jansen!" viel de meester in, "hoe kun je bij mogelijkheid gelooven
aan de genezende kracht van zulk een walgelijk wondermiddel. Het heeft evenmin waarde
als 't voorschrift, dat ik onlangs ergens gelezen heb, tegen tandkoorts. Daartegen
wórdt gezegd, bestaat geen beter middel dan het vangen van tw i ntig van diezelfde
vieze beesten. Die moeten dan fijn gestampt en het sap door een schoteldoek geperst
worden; en van dat afschuwelijk vocht moeten de kleinen 's morgens en' s'av'onds
geregeld een lepelvol innemen en de tandkoorts zal spoedig wijken. En zoudt ge dan
wel willen gelooven. dat hier in Limburg, en nog niet in afgelegen achterhoeken, maar
op vooruitstrevende plaatsen voor langdurige heesch heid warm of gesmolten hondenvet
gedronken jvordt? Het is mij ook een raadsel, hoe ze daar allemaal aan komen; ik
denk, dat ze maar wat aanpakken, en hoe akeüiger en zonderlinger, des te beter; want
dan kunnen zij door een zeker waas van geheimzinnigheid de onnoozele halzen beter
zand in de oogen strooien. Maar geloof mij, Jansen, het is te doen om zich vroolijk
en vet te maken met uw geld en dat van anderen, maar om uwe kinderen geven zij geen
lor; gelooft u wel, dokter? "Gij kent genoeg mijne meening hierover, meester!"
antwoordde clezö; "doch niet alleen, dat zij zich niet in het minste bekommeren over
den patiënt, voor wie hunne geheimzinnige middelen bestemd zijn, hunne zoogenaamde
artsenijen hebben ook reeds veel onheil aangericht. Voor ons, doktoren, zijn die
kwakzalvers een waar kruis; zij makeij 't ons lastiger dan iemand zou vermoeden, —
wij leven immers in de hoog verlichte 20e eeuw! — en dikwijls belemmeren zij ons niet
alleen in onze werkzaamheden.maar maken die door hun geknoei te schande. Toch is het
geloof aan dat soort van geneeskunst nóg zeer algemeen verspreid en wat het
treurigst, en oppervlakkig beschouwd het meest bevreemdend is. ook bij vele
ontwikkelden en beschaafde menschen wordt het niet minder aangetroffen. Zoodat men
soms wanhoopen zou, het ooit geheel te zullen uitroeien.
28 juli 1928 XV. DE DOKTER BIJ HET ZIEKE KIND VAN JANSEN. VOLKSWETENSCHAP.
ha.dr\Ja' zoo nS de dokter voort, het is inder*el Jlofg droeviS gesteld met al dat
bijgeloof, hoeop £""
 toch al in school en kerk bij de kinderen lieke ]«en wordt. dat
het niet met onze katho- Het •in overeenstemming is. -m hO, jll er hier en daar nog
vast in, en daarls, in ,lk het voor zeker, dat het een overblijfsel tijd en Revallen
althans, uit den heidenschen fatHj. Van huisgezin op huisgezin, van familie op i»
over Van ges,acht oP geslacht tot op onzen tijd het ni<fegaan- Bovendien vaak
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vooroordeel tegen toevalHWe* vasthechten aan het oude; sommige 6i genezingen,
schijnbaar door zulke won'l de _en ontstaan, ziedaar de heele domheid _ier aaaar neem
we niet kwalijk dokter! Ik ben hoUdPn mi^n huis' en dank u wel voor het Be" kindi6n
gesprek. Ik hoop, Jansen! dat het met uw *•> av_i_)ed maff aanJ van harte het beste:
goei \VeIH d' dokter!" l>Uia bpa. hadden ook de dokter en Janssen het t-emn'r(e '
waar zij met reikhalzend verlangen _enPp ,et gezien werden. Onmiddellijk ging de
frierenri eP'r naar het wie8-e- omringd door de jam- Met na moeder en een paar
vrouwen uit de buurt 'ft w£.Sezelhdd en zorS nam hij het kind op nf zich daaroP tot
de moeder met de dat het dat kleine linnenzakje te beduiden had, **- O ¥"} ?en 6merig
boordje om het halsje had. ?-p to' aat is van deze buurvrouw, zeide de moeliftg 'et
met een hoopvollen blik op hare fieve— Js Met zrm^meneer de dokter! viel deze daarop in, Van Jl der blijken te geven in
toon en houding Hte.!.I!JFscnattin-' voor de bemoeijngen des Igq kn dltzelfde
linnenzakje aan datzelfde sme.^-ni» !?.die> zooals u gelieft te zeggen, heeft al ?e_
Van • er boven oP geholpen. De grootmoe j>-t a] miJn overgrootmoeders grootmoeder
heeft i *aa.i.ebrufkt" en het is trouw in de familie olP.n febleven- en het heeft
altijd goed ge'tUip 0ok; pas had 't kindje weer een razende toen ik het orQgedaan
heb, begon het te *oo vp» en is nu veel rustiger; jammer, dat u he V voor niemendal
geloopen hebt!... •ptoijp?.atste woorden waren ternauwernood ge•üt «j n' of het kind
werd plotseling opgeschrikt r"«Uw bewusteloosheid en viel toevallig in een dl ®tuiP>
heviger nog dan te voren; het sloeg e handjes, verdraaide op akelige wijze de .
Onn,?" werd bont en blauw. %b_r. , elli^k gelastte de dokter een lauw krui i(W aar te
maken, en dat het kind toe te Nho ?n zulks van tijd tot tijd te herhalen. De -sidjj.
P'ge ouders gaven zich thans geheel aan dp J-e.-*' Van den geneesheer over en dachten
niet Hirvaan de kracht van Amulet of talisman. De 'ebijroUw droop stilletjes af met
het vuile koordje J Zlch, nadat de dokter den hals van het kind -eej!?. Ver]ost had.
Hij schreef een eenvoudig ge\[\ voor, ontSeed het kind van zijn -e « mutsje, dekte
het slechts luchtig di( a verbood om het te wiegen. Door deze zorg, «O 'en besteedde,
kwam het kind weder tot rust S-vtr no. eenige raadgevingen voor den nacht ge*%n i
hebben met de belofte morgen terug te *-H , ?.oD?en, ging de dokter met Janssen op
weg, ,n. het geneesmiddel zou meegeven, met de tol ,ge aanbeveling er bij, om zich
nauwkeurig Qjjflet voorschrift te houden. 'ebt nu gezien, mijn vriend! wat al die
voor- hebben te beteekenen. Als ik Jater "en was, zou uw kind thans een lijkje _\u,
Nrv enstaande dat prachtige toovermiddel uwer Uw' *k beb nu 6enige hoop, dat het
grooti H(i aac voorbij is, maar houd u streng en gere L^ aan hetgeen ik u zal
voorschrijven. Het is 7-W erschrikkelijk, dat het bijgeloof zoo met de r^nri p kan
spotten! Onlangs had ik nog \' dat onder m -ne patiënten, die stofstijf beweer- J-.
niet de chinine, die ik gegeven had, hem %hü f?.orts had bevrijd, maar wel de
pruimepit, J>tó J Pij nacht en ontijd onder den drempel van .1 Uls XQ den grond had
gegraven. Wat kracht d^-t zit in een begraven pruimepitl <Stei, r&ssche schreden
voortgaande, wilde de ?-H echter deze gelegenheid niet verzuimen om fc.^lrfn Ook van
zi^n kwaal te genezen —de tl- rij r tichtzinnigheid — door hem nog eenige v. te
vertegen. !*- kinrib(i-eld u' ze8l h-. daar werd ik onlangs bij & l har. SeroePen>
dat last van wormen had, en w Èij men de moeder tot raad gegeven, denkt J ai'oest het
kind frambozen, peren, appels Ïv-Hrip'e vruchten te eten geven, waarin nog een (P
fij_tWorm zat' den worm moest het kind evenh* --n. oPeten; als men dat middel
toepaste, zou (.l «iet i? spoedig volgen. Gij begrijpt toch, dat /_eens, hielp en,
gelukkig voor het kind voor V rien meer aan geweest was, dat ze Pen; het is nu van
dat ongedierte in zooie«oef. ef erlost, dat de moeder niet meer bezorgd J.M 9' te
wezen. De schaapherder van het dorp iJL^eet eene behoeftige vrouw wijsgemaakt, — t»
'.e| Waarl-k niet, of de man het zelf wel gej^2eri eri j"" dat het goed voor haar
jongetje zou J^de^j l eiken morgen op de nuchtere maag een ,j de Je.te geven van de
magen van mollen, die elde-Qu^laand gevangen worden; vier was vol« 9- toó_ lj zou ze
wel gauw zien te vangen, het 't» caea Ji, Uist in Mei' de magen. uit de openge.b _cd
len gehaald, moesten in wijn gekookt, V-e loogd en vervolgens tot het bewuste poei» '
de tStampt worden» en het kon niet wegblij fee .eP __r.euk zou zuiver genezen!
Diezelfde wijze y\J"' z^y Je kent hem immers, Janssen, de sche- Vf u_r?en de
menschen. Hij zal zoo ongeveer 'n *i!>. Hje van je af wonen, niet ver van de
V. k\el> meneer de dokter, heel goed! De vond.^-en bik hem noS twee dubbeltjes
betaald b.*1 zitt. löaddeltje tegen de wratten — mijn han- M bee-d 6r vol mee' en ik
heb al van alleS g-C' t.st hij .om ze we8 te krijgen, maar jawel! —Nu Ve«- fr.aad;
voor twee dubeltjes zou hij mij dien C*eu a zeide hij. dat ik een roode slak moes; 1
dier aaarmede de wratten bestrijken en dan **• Èn? aari een sleedoorn vaststeken. ?s
la 'iv uoe^ de dokter. <l>- K neb nog naar geen roode slak gezocht. • dan moet je
maar eens zoeken, zei de t>t, schijnt toch waar te zijn, ging Jansen -aNdci. iaan de
genezende kracht van het wratvl' hi, u].scheen hij zelf toch wat ongelooyig — ,ij
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os>t h vorige jaar een meisje van le tering V? «H-e»* eft' de dochter van den
mandenmakei. Wa«i7i_ de houtskool van 't Sint, Martensvuur Ö6' & die »Jn stampen en
het poeder met 1 te.,nl.en&en; dat mengsel moest zij bij heel .>« _.gJes drinken en
vooral haar geacht van «Vagend houden. Ze is er ook beter door • l,m K.' en ik heb
zoo van terzijde vernomen, Cïk S eulden- als füoi gehad heeft-. *« reke- Cs C,
nschte. dat die menschen mij de."kf; Cl hen?1- betaalden, bromde de dokter; dus je
Oev^ goed, zoo ik bemerk. Zijn mldd^fgbeen h> -ifn IJke keelziekte zal u dan ook wel
be «!>oï /• een gorgel watertje van een handvol eg* rnur(ie weet wel die plant, die
op daken en kCt Hn groeit) en zes padden, g^d gekookt, 1 dat tegen gewone keelpijn
bij de tonderen: laat ze maar melk of water door een gewone vlierbuis drinken, en de
pijn gaat over; ook met dat tegen laat slechts eene pad of een kikvorsch in uwe hand
sterven en je bent genezen; of het zoo niets is! Als ik je alles vertellen wilde, wat
ik zoo al weet van die ellendige bedriegerijen,., daar schiet me juist te binnen, da*
over de grens bij de Pruisen de olie uit eene lamp, die aan het bed van een stervende
heeft gebrand, nog een zeer gezochte medicijn is, en geen gemeente, ook in onze
provincie, ja zelfs in ons geheele vaderland, of men vindt er wel menschen, die
middeltjes voor alle soort van ziekten weten. Nu moet men eene kastanje in den zak
dragen tegen jcht of aambeien, ook al een stukje aluin, of eene muskaatnoot tegen
steenpuisten, of een stuk zwavel tegen de kramp, danweer een stukje spek onder den
voet om de roos in het hoofd te verdrijven! Wat nu het meisje van den mandenmaker
betreft, het had even min de tering als gij en ik, maar haar scheelde heel wat
anders; Ik heb haar maanden lang bezocht en mocht mij eindelijk geluk wenschen de
kwaal te hebben overwonnen. Ze is nu vrij wel, doch zal altijd voorzichtig moeten
leven. — De menschen zeggen toch, meneer de dokter, dat U haar opgegeven had en dat
toen de sche per" uit vriendschap en medelijden haar door zijne middelen van de
tering afgeholpen heeft.
11 augustus 1928 XVI. VOLKSWETENSCHAP. De dokter bij ongelukken.
"Praatjes! Allemaal praatjes!" antwoordde hem de dokter. "Toen ik gewaar werd wat er
plaats vond, heb ik ze de keus gelaten tusschen hem en "lij; wilden ze langer van
mijn diensten gebruik maken, dan moesten ze dien kerel in niets meer raadplegen en in
geen geval iets van zijne prullen laten slikken". Maar hoor eens Jansen, ga jij maar
met het recept naar mijn huis en neem het geneesmiddel mee. Doe alles zooals ik je
gezegd heb. Ik moet nog even hier bij een patiënt binnen loopen. Morgen kom ik nog
eens kijken. Dag Jansen!" Dag meneer de dokter. Het was nog heel vroeg. Enkele
menschen van het dorpje, waar dokter Jansen woonde, trokken er met hun
akkergereedschap op, uit, om hun velden te gaan bewerken.Zij liepen bij een vijver
voorwij en bemerkten er twee mannen, die schijnbaar 'r> een hevig gesprek zich bezig
schenen te houden toet een voorwerp, dat in het water gelegen, al hunne aandacht
trok. Nader bij gekomen, blijken "et ook twee arbeiders 'e zijn, eveneens op weg "aar
hun werk. Al voortloopende hadden zij een schuitje zien drijven, zonder iemand erin,
wat hun- Ie bevreemding wekte; en toegesneld naar de Plaats, waar zij het zagen,
vonden zij tegelijk het üchaam van een drenkeling, dat op het punt was 'laar de
diepte te zinken bij een laatste machteloo*e paging om zich boven te' houden. . In
hun eersten schrik stonden zij als wezenloos; doch toen zij het lichaam zagen
wegzinken, heeft een van hen toch de tegenwoordigheid van geest fiaar het schuitje te
ijlen, dat inmiddels naar den »ant gedreven was, dr ar in te gaan en naar de plaats
des onheus te roeien. Doch hij kwam te laat; de watervlakte had zich reeds boven den
ongelukkige gesloten. "Had ik nu maar een broodmetkwikge>- Vuld?" roept hij angstig
uit, "dan kon dit op het ,*ater drijven, om de plek aan te wijzen, waar de drenkeling
gezonken is. Lieve God of had ik taaar een kaars, dan kon ik die brandende Jn het
brood zetten, om de plaats te vinden, waar hij nu ligt!" klaagt hij jammerend. En nu
het beste doende, wat hij in deze omstandigheden doen kon, neemt hij ijlings een
haak, in het schuitje Aanwezig en gaat op voorzichtige wijze beproeven den drenkeling
te vinden. Tot zijn onuitsprekelijke blijdschap gelukt hem dat eindelijk, en weet hij
na •veel inspanning den ongelukkige boven te krijgen. Nu, met zijn last in het water
en het hoofd zooveel mogelijk opheffende, tracht hij den walkant te bereiken, vanwaar
hij niet ver verwijderd is; eindelijk is hem ook dit gelukt! . "Wees gewaarschuwd,
Driek!" sprak degene, die aan den wal was gebleven; "gij moogt het lijk *>iet geheel
op het droge leggen en er niets aan doen vóór de' politie er bij geweest is; ik
geloof Waarachtig, dat het Jan van de "scheper" is; hij Was hier zeker weer aan het
stroopen; nu! hij heeft er zijn bekomst van! — Weet je, wat we kunnen doen?.... hem
een poosje met de beenen opheffen, met het hoofd omlaag, om het water, dat hy
ingekregen heeft, hem te doen overgeven!" Juist wilden de twee hieraan gevolg geven
en •en de beenen van den drenkeling reeds om- Woog, die levenloos voor hen lag
uitgestrekt, teen 'stoord werden door.het rollen van een rijtuig, Vaaruit spoedig
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dokter Linssen was gsprongen, Mie van een nachtbezoek huiswaarts keerendwn. de verte
reeds vermoed had, wat hier voorviel. In «en oogenblik was hij op de noodlottige
plek! "Houdt op kerels 1" riep hij met krachtige stem; •>,wü je hier een moord
plegen, waar wellicht nog «en leven te redden is? Leg hem nu neer en maakt «jn
halsdoeken zijn bovenkleeren los, dat hals en horst bloot komen"! Vlug wat! krijgt
dadelijk dat voetenkleed daar uit mijn rijtuig !.... Goed I rolt. het nu op en maakt
er een kussentje van; voorzichtig hem omgekeerd; zoo, nu dat kussen onder «jn borstwat meer op de rechterzij; trek jij nu dien arm onder zijn voorhoofd, dan zakt de
tong toeer naar voren en de opening van de luchtpijp Wordt vrij! Goed zoo!" Men
bemerkte echter geen teeken van leven meer! Hij is zoo dood als ne Pierling!" sprak
Driek. "Neen, niet zoo gauw den tooed opgeven!" antwoordde de dokter. "Nog meer oP
zijn rechterzij; hou jij zn hoofd vast! Goea *oo i daar komt al wat vocht naar
buiten; maar toch nog geeu ademhaling; de mond en de keel ?ijn nu toch vrij 1" Daarop
prikkelde de dokter de keel met een grashaynpje, hield hem een flesch je toet
vlugzout onder den neus, liet hem de horst Wrijven tot zij begon te gloeien en
besprenkelde haar dan weer met water alles te vergeefs !De drenkeling gaf geen enkel
teeken van leven, "mj ls ver weg!" mompelde de dokter. "Leg hem weer voorover, als
zoo even; nu tangram half omgekeerd en dan dadelijk weer voor«ver • voorzichtig! goed
zoo! ga maar voort 1 Vijftien maai in de minuut! Dat bevordert de; wanneer hij op de
borst ligt, woidt d« lucht door de zwaarte van het lichaam uitgedreven en door hem om
te keeren, wordt die drukking verminderd en stroomt de lucht weer naar de longen.
Houd het hoofd goed vast en zijnen arm f' goed onder; ik druk hem telkens bi] elke
om- gelijkmatig en snel op den rug tusschen 4e schouderbladeren! - Ga nu met mijn
rijtuig spoedig in de naaste woning wat dekens en een toatras halen
zeg maar, dat
ik er goed voor ben, «to neem tegelijk wat brandewijn mee.doch zoo snel ?'s
"bruintje" loopen kan, zonder je nek te breken 1" De levensgeesten keerden echter ook
na deze bemerking niet terug; waarop de dokter weer iets beproefde. Hij legde den
schijndoode plat ?P den rug met het hoofd iets hooger dan de voel<to. Het stevig
opgerolde voetenkleed, onder ac geplaatst, moest dienen tot rus?- Pürjt voor hoofd en
schouders. Behendig wist hij de tong naar voren te trekken door middel van een
Ü.aarom gebonden koordje. Daarop plaatste nu *toh aan het hoofd van den ongelukkige
en vatte *)h armen even boven de eüebogen aan, streiue langzaam en gelijkmatig naar
boven en mem op deze wijze een paar seconden vast. wij m* £«*rde aan dengene, die hem
hielp, dat -er zoo. *oende lucht in de longen moest komen. Vervolgens boog hij de
armen even buitenwaarts en drukte er voorzichtig maar met eenige kracht mede ï«en de
borstwanden. Daardoor ging de lucht we- uit de longen, zei de dokter. Hij deed deze
be- vijftiet malen in de minuut en was reeds >gentijd daarmede bezig geweest oeiu hy
tot > groote vreugde niet alleen M^S*^ maar ook de verdoofde levensgeesten g* den
drenkeling! Ormuddellijk hicl^hn met _?« kunst-bewerking op; en daar het rijtuig m»
S*en aangekom enwas met al 't noodige gevolgd Sr >n menigte nieuwsgierigen, wikkelde
hij hem jachtig in de warme wollen deken het hem <dJ matras leggen en zoo naar neJtoar gekomen, deed hij hem met water en hn-5£ 'fPPen duchtig wrijven onder-JMgJfJ
h_e drukking kruiken met heet water tadnl wijneSWwahrm ï*vei*rngd'^de1 ï elbwTaSr hij
het ver- Hen terugkreeg om te slikken. Bi tusschenpoo-5* d^nde men dit toe, totdat
hij in een diepen *aP viel en de geregelde, hoewel nog zwakke ademhaling bewees, dat
hij weder geheel tot het leven was teruggekeerd! Hij lag op zijn zijde, matig warm
gedekt, de ramen gedeeltelijk open, zonder tocht te veroorzaken, tenvijl de dokter
alle nieuwsgierigen had verwijderd, die van lieverlede waren toegestroomd om zich aan
het schouwspel van een drenkeling te verlustigen. De dokter gaf daarop de noodige
voorschriften, en zou in den loop van den dag nog eens terugkomen. Tevens beval hij
om op voorzichtige wijze den "scheper", wiens zoon het werkelijk was, met het ongeval
bekend te maken. Daarop reed hij met den zoon des huizes, bij wien de geredde jongen
verzorgd werd, naar zijn eigen woning, teneinde de noodige medicijnen te verschaffen,
welke in deze omstandigheden noodzakelijk waren "Ze zouden waarachtig den jongen
vermoord hebben", sprak hij onder het voortrijden; "door hem met de beenen omhoog te
heffen en het hoofd naar omlaag te houden! De geleerden hebben zich door een aantal
proeven op verdronkenen overtuigd, dat er, noch in de maag, noch in de borst der
drenkelingen water gevonden wordt, en zoo het er somtijds in ontdekt wordt, het er
altijd na den dood binnengedrongen is. Door gebrek aan ademhaling en de opstijging
van het bloed naar de hersenen heeft er verstikking plaats en brengt de lijder in een
toestand van beroerte. Gij kunt dus wel nagaan, hoe verkeerd het is, den drenkeling
in zulk eene noodlottige houding te plaatsen; daardoor wordt de verstikking bevorderd
en de beroerte neemt toe. Een gfzond mensch zou het op die manier hard te
verantwoorden hebben". "Dat geloof ik ook, meneer de dokter", sprak de man; maar hoe
komt men er toch aan, om te zeggen, dat een drenkeling, wanneer hij op het droge is
gehaald, met de voeten in het water moet blijven liggen en men niets aan hem doen
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mag, alvorens de politie er bij gekomen is?
25 augustus 1928 XVII. De dokter bij ongelukkigen. VOLKSWETENSCHAP.
"Een middeleeuwsch bijgeloof, mijn vriend 1" antwoordde de dokter. "Gij zult het boek
van Simon van Leeuwen wel niet kennen. Maar daarin staat het ongelukkige bijgeloof te
lezen, en nog wel als oud-Hollandsch recht, "dat de drenkelingen of die anderszins
verongelukt of doodgevonden worden, niet van de plaats, waar die gevonden worden,
gebracht mogen worden voor en aleer ze bij de overheid van de plaats behoorlijk zijn
geschouwen 1" Men mocht wel iemand levend of dood uit het water trekken,, doch indien
hij dood gevonden werd, moest men hem weder met de voeten in het water leggen. Vindt
je dat geen ontzettend en noodlottig bijgeloof, Jan? — Hoeveel menschen zullen op die
manier niet werkelijk gestorven zijn,waar bij onmiddellijke toepassing der bewegingen
wellicht, nog tot het leven hadden kunnen terug geroepen Worden. Ja, meneer de
dokter, ik begin zoo stilletjes aan te begrijpen, dat U gelijk heeft. Zoo moest ook
eene vrouw in het jaar 1440 te Maastricht een vergelijk treffen, omdat zij haar eigen
kind, dat verdronken was, uit eene 6loot, buiten de stad, genomen had, buiten
vergunning van den heer; en dergelijke voorbeelden zou ik <i meer kunnen opnoemen.
Gij kunt dus nu goed nagaan, dajt er door deze instructie, menig menschenleven is
verloren gegaan, dat gered had kunnen worden, gelijk zoo even ook weer gebleken is.
Vertel het dus maar gerust aan iedereen, dat het praatjes zijn, als zou de politie
eerst moeten schouwen, vóór men de reddende hand mag uitstrekken "Ik geloof dokter,
dat iemand achter het rijtuig' op u roept". ' "Ho! Ho! Bruin!" beval de dokter, en
"Bruin" Stond als een paal. Jawel, de man had goed gehoord; e_n schamel gekleed
vrouwtje was spoedig naast het rijtuig en verzocht den dokter vriendelijk een_ te
komen kijken. "Hij had weer zoo-i. aanval gehad; en haar jongen was ook niets goed;
en zij had weer een steek in de zij I" "Ik kom, moedertje! — Weet je, wat gij doet?"
sprak hij tot den man, die met hem gereden, had; "het zal hier wel een poosje duren,
loop intusschen naar mijn huis, waar de bediende u wel het noodige zal geven; hier is
het recept!" Daarop zijn paard verzorgende,, ging hij met het moedertje mee. Zij
traden een armelijk hutje binnen, waar hij een ouden man vond, die een half
wezenloozen blik op de binnenkomenden sloeg, benevens een jong mensch, in de eerste
kracht des levens, doch met een houten been. Op een vraag aan den ouden man, hoe het
ging, antwoordde deze van "goed". Doch zijne wederhelft, die beter bespraakt was dan
hij, nam nu voor hem het woord op en zeide: "Och, meneer de dokter, dat is, zooals u
weet, altijd zijn zeggen, en als hij lag te sterven, zou hij nog zeggen "goed"; maar
het is niet goed met hem! Een uur geleden verdraaide hij zijn oogen toch zoo akelig
en zat zoo diep te zuchten en vertrok zijn gezicht zoo raar, dat ik er kippevel van
kreeg. Gerard! vroeg ik, wat scheelt er aan? Toe, drink eens! Maar geen woord kwam
over zijne lippen; hij scheen mij niet eens te hooren, de arme stumper! Dat.duurde
wel een half uur, en toen hij weer bijkwam, heeft hij mij erg doen schrikken; want
zijne eerste woorden waren: "nog niet kapot!" Heel zachtjes zei hij dat, maar ik
verstond hem toch, en toen ik vroeg, wat toch Gerard? zei hij, dat hij duidelijk
voelde, dat zijne maag van glas was en dat die bijna gebroken was; en toen: "Trina!
Trina! hoe zal het nog met me gaan?" — Ik werd toch zóó van. mijn stuk gebracht,
dokter, dat ik het u niet zeggen kan. En dan, heb ik ook weer die pijn onder het
hart; van nacht had ik daar een steek, dat ik het wel had willen uitschreeuwen! En
die arme jongen hier van me, die zijn rechterbeen door dien val van het paard heeft
verloren! Die is ook niets goed; en wat mij zoo beangst maakt, ik weet het niet! Maar
nu en dan ben ik bang, dat het niet recht pluis bij hem is, want hij klaagde
gisterenavond, dat hij zoon pijn in zijn rechter hiel had, en de stakkerd hóeft niet
eens meer dat been, dus veel minder den hiel! Ik heb al alles geprobeerd om wat
beterschap aan te brengen, omdat de dokter me. altijd bij de hand is. Ik heb op een
dakpan van mijn huisje een "scheutje" (een stekje n spruit] huislook, — u kent die
vettige plant wel - gezet om te zien, of dat helpen zou; ik laat Gerard expres een
hemd dragen, dat van garen gesponnen is door een meisje van nog geen zeven jaar;
omdat ik zoo bang ben, als hij over zijn hoofd klaagt, vergeet ik nooit zijn
uitgevallen haten te verbranden; want u weet ook wel, zoo goed als ik, als een vogel
ze naar zijn nest draagt, aal je dan gek van hoofdpijn kunt worden; met Sint Jan heb
ik nog een goeden pot erwten gekookt, omdat het eten daarvan, als ze op dien dag
gekookt zijn, zoo goed voor de gez oudheid s en de koorts weer geneest; en toen hl]
op -I™™-™** dag uit zijn linker neusgat zoo erg begon te bloeden, dat er geen stoppen
aan W»-J^ * g? eindelijk - ik had het eerder moeten bedenken, want niets hielp - toen
gaf ik hem eene korenbloem in de hand, op dien morgen versjh geplukt, en. dat hielp;
maar anders hielp ntótejl l£ nu heb ik meneer den dokter aangeroepen om te zien, of
hij ook iets voor beiden kan doen. want ik bén ten einde raad!" - En hijgende naa-*
adem za* zij den dokter vragend aan, die, wetende met wie hij hier te doen had,
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geduldig den ««room «-an woorden had laten voortvloeien, met zonder nu en dan
geglimlacht tè hebben, ..,,. Na den patiënt onderzocht te hebben senr^. hij een
recept voor, dat hij het moedertje overreikte, zeggende, dat zij zelve wel naar ac
apotheek kon gaan, om het te halen; hu zou intusschen nog wat blijven praten met haar
zoon. Vader bleef als altijd suf in zijn hoekje zit ten daar, wegens een
gedeeltelijke verlamming, het loopen voor hem moeilijk was. Moeder ging heen, en de
zoon. die tot dusver gezwegen bad, noodigde den dokter uit met hem naar deni turn te
gaan, die achter het huisje lag. Door een o gelukkig toeval had hij in militairen
<^st -^ been gebroken; te ongelukkiger, <™d?\*"o»d™ punt stond tot ritmeester
bevorderd te worden Een klein persioen moest nu vergoeden, wat hij door zijn been
miste. ..mr*at hij De dokter sprak gaarne met hem, omdat nj niet zonder kennis en
oordeel was, zoo ook nu. Toen de dokter de nieuwe soort asters van hem gezien had,
begon al spoedig het gesprek over den zieken man, die daar voor het raam "Zoo straft,
elke ™nde zichzelf _ ter aan. "Bij uwen vader zin n neneerdrukvan vroegere
dronkenschap, dus die zwaarmoe. kend op hem werken, dat daan» digheid verklaard moet
worden, w b}jfvenJ.Wel vrees, op zijn leeftijd ongeneeslnkza^ kan ik eenige
verzachting aa nvanen heviger elke tusschenpoos zullen u« onnoozelheid zijn. worden.
Het eind zal yf»ïeyüngen zic__ lang telkens zullen zijne zielsvoorst^n g^ zaam en
trager bewegen, inventoon zal hebben, gevoel van verdriet den «<-. ingen> aan hem
Door mijn vroegere waar*, invloed van stergedaan, omtrent den nadeei » _"__ m&a_^ .g
ken drank op de gestemneiu opmerkzaamheid nu, tengevolge der -estj£ibvoot te stellen,
dat daarop er toe gekomen, "r asse middelen baten zijn maag van glas "
overprikkeling zij biet meer. Door de gestaai»
ner zenuwen tengevolge van het misbruik van sterken drank, is het zenuwleven in hem
verstomt en evenzeer zijn denkvermogen, dat de kracht van oorspronkelijke
voortbrenging verloren heeft. Nu heeft de verbeelding grootendeels bij hem vrij spel,
en voert heerschappij over de rede. Ongelukkig bepaalt een enkele gedachtenreeks die
zich van zijn denkvermogen heeft meester gemaakt, zich op den toestand van zijn
verwaarloosden maag; en zijne verbeelding heeft er thans een glazen van gemaakt.
Daarom is hij al gevoelig voor die indrukken welke met hu nlichaamsdeel het meest in
verband staan ' *' blïkeï^e^ SS_T ffi fT SDrepkt Arb t r>io a,,\ i V dat men tot hem
cm vervloekt ding!'^VelSch€ matigheid i_ toe
8 september 1928 XVIII. VOLKSWETENSCHAP. Dokter Linssen en de soldaat
met het houten been.
O, gij weet niet half, dokter, wat moeder al gedaan heeft om herstelling aan te
brengen. Als het niet schaden kan, laat ik haar stil begaan; zij is hierin moeilijk
te bekeeren. Zoo las zij eens in een oud boek over de krachten van de saffraan. Hoe
het boek bij ons verzeild is geraakt, weet ik niet! Ik geloof van den ouden heer Kr.,
deze man heeft allerlei heel oude boekwerken, en leent ze graag ter lezing uit. Het
boek js getiteld: "Naauwkeurige beschrijvinge der Aerde" in 1696 uitgegeven. De
schrijver haalt een aantal oude geleerden aan, aan wie cue gene. ontleend zijn. Ook
tegen de zwaarmoedigheid doet de saffraan goede diensten en verdrijft die geheel en
al; maar mijn linkerbeen wil ik tegen uw rijpaard verwedden, dokter, dat g" S' ddel
in uwe apotheek hebt, dat zoo heilzaam is. als door die schrijvers van de sanraan
geloofd of voorgegeven werd. De safiraan, zoo welen zij te vertellen verwarmt, is
verterend, verzachtend en weinig samentrekkend ™?™-i "' aH en maag worden bij matig
fervUlk.-TerslP,"kt en liet -emoed verkwikt en _™T?? }. Alle rauwe vochtigheid der
borst worat lot rijpheid gebracht, door het. innemen van een nalve scrupel saffraan
met Spaanschen wijn vermengd. De hoest en de verstopping van de mng ende galblaas
wordt er door weggenomen. Het is de dood voor de wormen. Engborstigheid, pleuris,
dronkenschap, geelzucht, ja de tering zei s- zijn onderworpen aan hare geneeskracht.
AVil je goed rusten, gebruik saffraan. Wil je zuiver.bloed in je lichaam hebben,
gebruik saffraan, ïeu je bij occasie vergif ingenomen, neem terstond saffraan als
tegengif in. Verwonderlijk snel geneest het de beten en steken van insecten. Het
verzacht de ontsteking der roos, van het wild vuur en andere gezwellen. In rozenwater
of melk geweekt en dan het aangezicht daarmee bestreken, hewaart ze, als men de
pokken heeft, de oogen en arijtt de heette zinkingen terug, welke in' zoodanige
ziekte op de oogen komen te vallen. Een £I™™ saffraan> met wijn of in eenige spijs
ingenomen, geeft eene zoodanige verheuf Sftaa? het hart' dat men daarna al lachende
pt, "ie I?en tenminste vooraf niet dol wordt; en als men het in den mond kauwt en een
weinig inffpl\g ioUdaen hebbende. dan eene geblankette va uil*Ttemh wordt ziJ
terstond bleek en hare Ter «ls " p oTheid, vei'dWijnt. _Me dunkt, dokook aanbid
l"*??, bedie"de moét hebben, ik mij ïeszoon ,n imt !k Wist waarlijk niet, dat ik aler
al rn^n! Ik en,had' Mijn Soed moedertje heeft tenvaTf/,Ulk van gemaakt; doch de
krachhet ï.nnf, saff];aan schijnen geslonken, althans wensS' uitwerking gehad, welke
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zij w^ tHeBeri^oord'g nog," sprak de dokter, "woiat ac saffraan niet alleen ails
kleurstof of bpecenj, maar ook als geneesmiddel gebruikt; aocn niet een zoo
alomvattend vermogen als men er in den tijd van uw boek aan toeschreef, zeer zeker
met. Gij weet, dat het de verzamelde en gearoogde stijltjes zijn uit de bloemen van
zekere boort van crocus, die vooral in het Zuiden van J'.mopu veel WOrdt gekweektl
Laat uwe moeder i' voorzichtig zijn! Al te veel zou meer kwaad dan goed doen. Zoo
geloofde men ook in vroege"n U-d' ' 'uid met zijn groote, witte bloemen een
uitmuntend geneesmiddel was De oude artsen van Griekenland keurden de wortels van dit
gewas uitnemend geschikt tot genezing van krankzinnigheid en nog honderden jaren
daarna is het beroemd geweest als geneesmiddel voor velerlei ziekten; thans weet men
echter, dat. het een uitnemend middel is om de menschen dood te maken. De bloem van
't nieskruid, plant is en den geheelen winter bijna groene bladeren heeft, opent zich
reeds in Januari, orfgeveer tegelijk met de sneeuwklokjes. Zij heeft eenige
eigenaardigheden, waardoor zij afwijkt van den gewonen bloemvorm. Uwe moeder die nog
al offert op het altaar van het bijgeloof, heeft zeker op dien populier daar achter
uw tuin de woekerplant nog niet ontdekt of de kracht, welke men er eertijds aan
toeschreef, niet geweten; anders, dunkt me, had zij ook daarmede wel proeven genomen
op uw vader!" "Bedoelt gij dat groene kruid daar op dien abeel, dokter?" "Juist, het
is de bekende vogellijm." "Met uw verlof, ik had niet de eer, dien dief te kennen!"
"De eer der kennismaking met een dief is zeer twijfelachtig, doch in dit geval kan
men er geen oneer mede inleggen! Terecht betitelt gij die plant alzoo; want zij doet
zich te goed aan de sappen van dien boom. Zeker heelt eene lijster, terwijl ze haar
vroolijk avondlied aanhief, in hare uitwerpselen tevens eenige zaadjes van die plant
alaadr laten vallen. Ik begrijp niet, dat uwe aandacht er niet op gevallen is; want
zelfs in den winter is zij altijd frisch en groen en dikwijls getooid met een aantal
roode bessen. De plant wordt ook marentak en geesten-tak genoemd; want reeds de oude
volkeren beschouwden haar als een gave des hemels en als een geneesmiddel tegen vele
kwalen. Dat geloof is echter van lieverlede verdwenen, want nu heeft ze v ts
beteekenis in 't volksleven, vooral in Engeland. Daar heet zij Misfletoe en oor-t zij
tot de eigenaardigheden op*het Kersthp't^o*/ Yaarol" trek je zulk een pijnlijk
gezicht; het is toch goed met je?" !_sig^«^»-3,s,a_e |^=9"s>c, a5...,-ss ders!...
He!... gelukkig, nu zakt het wat; maar "£. iJfSi? ,Vai! ZUfht6n!? had waarachtig weer
hpHenV r r 'eI wk; rouder zou vragen met een bedenkelijk gezicht, of het wel pluis
met me is! Nu. als ik die pijn heb, is het om den drommel i met mijn corpus; maar ik
vind het toch ook i ik over eenen hiel klaag, waarvan het , raan hij zitten moest,
niet eens mijn bijzoi ndom meer is. Kunt gij eene verklaring dokter? "Ik zal je een
smeerseltje sturen, maar beloof me s avonds niet te lang jn de buitenlucht te zitten.
Gij hebt last van heupjicht en daar valt nee ie spotten. Het is goed, dat gij 'n taai
solweek juffertje zijt; hebt gij het nu kkelijker? z "Ja, het is nu zoo goed als
over; maar'het is e(,"e verduivelde pijn!" "ï|ie, zil'!' tot den hiel van een houten
been vuortpiant,' antwoordde de dokter, al lachende. ( " vroegere tijden — uwe moeder
is er nog niet ccl vrij van — had men hierover bijgeloovige Y. me!'! verbeeldde zich
de wonderlijkste |ngen van de ledematen, die ook na hunne scheiding in zekere
spookachtige betrekking tot het lichaam bleven bestaan. Natuurlijk bijgeloof. Laat ik
u even een kleine verklaring geven: bij elke verwonding van het lichaam worden ook
zenuwen gekwetst.Deze zenuwen, in uiterst fijne takjes ai door het lichaam verspreid,
loopen naar de 'nen, waar het gevoel van pijn eerst tot bewustzijn komt. De zitplaats
der pijn is dus werkelijk in de hersenen, en alleen de herhaalde ondervinding, dat
het aangedane lichaamsdeel de oorzaak is der pijn, brengt bij ons de voorstelling te
weeg, dat de pijn ook in dit lid zetelt. Al mist gij nu uw rechterbeen, een groot
deel van de gevoelszenuw, die vroeger van de hersenen naar den rechterhiel liep,
bleef gespaard. Wordt nu op deze of gene wijze die zenuwdraad geprikkeld, dan
veroorzaakt hij in de hersenen dezelfde pijn als vroeger, toen de zenuw nog tot den
hiel doorliep. Ik kan mij dus best voorstellen, en gij thans ook wel dat gij somtijds
op volkomen dezelfde wijze nog pijn in den hiel voelt, als toen gij uw been nog als
uw bijzonder eigendom mocht beschouwen. Ja, dokter op die manier uitgelegd, kan ik
de, laat ik ze noemen, ingebeelde pijn zeer zeker mij verklaren. Ik dank u intusschen
dokter — terwijl hij op militaire wijze een salut aan het hoofd maakt — voor uwe
inlichtingen. Ik kan er moeder die daar juist terugkomt, eenigszins door gerust
stellen. Kan ik u ook helpen inspannen?" "Dank je wel! Ik heb het paard voor het
rijtuig laten staan. Denk er aan de pijnlijke plaats goed in te smeren, driemaal
daags, en 's avonds niet te lang buiten! Adieu".
22 september 1928 XIX. VOLKSGENEESKUNDE. De dokter en zijn knecht
in de apotheek.
"Ja, goeie vriend, die menschen zijn bepaald te/ e*n paar honderd jaar ten achteren
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bij den tegenwoordigen stand der medische wetenschap!" Rar d?kter Linssen tot zijn
bediende, terwijl ze din in df apotheek bezig waren, met de bereiho/ r
voorgeschreven^ geneesmiddelen ten be- Wrv,Ve« z,-iner zieken. Meermalen had hij de
gemal met z"n berliende de recepten klaar te een 0m dezen> die zien met 'iver
toelegde op &nnu?amen voor apothekersbediende en later voor tin»»' menigen nuttigen
wenk en onderricht te geven. Zoo ook nu. Toen hij vernam, dat geneesmiddelen voor den
geredden drenkeling _ en afgegeven en ook die aan de moeder van n soldaat met het
houten been, was het gesprek verdergegaan op dg |<wa]^a]v(.rij) die in het dorp R
niet de kop was ingedrukt. Vandaar het zegaan nan den doktsr' dat de menschen, die
nog Z^r? dezen afgod hunne bijgeloovige hulde beweren' Mll paar eeuwen in kennis ten
achteren wa- Wei "onze collega, de Scheper", je kent hem -p/, maakt de lui wijs, dat
het probatum is, .« er gedeelte van eene duif, die levend geplukt kir,!00 lano teaen
datzelfde gedeelte van een d-nij dat lijdende « aan "de sluupkes", le jSl'wen, totdat
het dier den laatsten snik geeft, lilt dat dan ook de stuipen van het kind tegczij
rtlid moet afbreken- Dergelijke dwaasheden toe op het platteland algemeener
verspreid, dan en denkt. Doch te dezen opzichte staan zij gelijk ia-. Vele 6'eleerde
mannen, voor tweehonderd ie, zooals blijkt uit een destijds op last van den sal-oTSt
van Brandenburg uitgegeven DispenboT""" horusso-brands-burgicum, dat als wet- UeK
voor geneesheeren en apothekers bij kabiuisi door a,le doktoren, apothekers, dro- Re
h" en vroedvrouwen moest gekocht worden. eeds op de eerste bladzijde van dit
dispensato- Urri, dat nog bestaat, maar nu veranderd is j.dar den geest en de
behoefte van onzen tijd — le* v het book DOven hffgen; gij kunt het bij ge ,i*h -e'd
we^ e&ns inzien — reeds op de eerste "dzijde wordt de aandacht gevestigd on het
oorschri[t voor een amulet Al de apothekers oesten die dingen in voorraad hebben,
omdat z>e Sch'1*'8 door de geneesheeren werden voorgebleven en door het publiek
gevraagd. De ver aarde Helmonds amulet — daar te lezen — zou, armeer het niet zoo
wreed en walgelijk was, inderdaad grappig zijn! ilfen hange, zegt hij, »^oo(e en oude
vergiftige kikvorschen, die men in j nt> des namiddags gevangen heeft, met de
achepy>ooien tevend bij den haard op, plaatse er j. "en schotel, waaronder een matig
vuur ondert_uden _uden wordt, was onder, opdat de kwijl en het lU e ' dai de
kikvorschen met een afschuwe en stank afscheiden, zich daarop vastzette. Na v.le
dagen ziet men allerlei ongedierte, dat er ah kll?en bijkomt, op de schotel en aan
het was nZ1'671 Als nu de kikvorschen dood zijn, roostere mJ1 ze' om daaruit poeder
te maken. Dit vorme t_'tl.me*liet speeksel en al het gedierte, dat zorgden van de
schotel bijeengeschrapt moet wordel' tct een rot van onoeveer een duim lang. Aan -e
rol moest het voorkomen van een pad gedo" n worden> en men hange deze, in een
neteldro ia^ïe genaaid, aan een linnen of zijden t ««d zóó om den ftajs> dal ze op
het hnytieniUic "ffseri komt. Hoe meer en hoc langer men dit Paraal draagt, des te
zekerder zal men van de 1 verschoond blijven. beroen dokter Linssen en ophield,
schoot de d ?'ende in een gewelu.ge lachbui, waarop de Kter voortging, uit het
bewuste boek nog een orschr.ft voor den hoest mede te deelen: "Men kaife et hart, d"e
mitt en de long van een zwart in inieerwortel (je weet wel, wat de menschen nleee,n^e
plaatsen van Limburg "heilbein" noehoeih'i na> zoethout- en hoe/bladwortel, kaneel,
miJ.,ladent eereprijs (in Zuid-Limburg "blauwe kriH aeheeten), schurftkruid, andoom,
tongenv-er t- Sa^e (in Limburg "zelf"), viooltjes, papa% dn Limburg "kollebloom"),
ganzebloem (in 2y'"^- "Qodsbloom, Jansbloom, Pinksterbloom, in _,".'
>>GrootMeizoentje"), kruimels van tarwe- Pielk' we,e9brei (in Limburg "ganzetong, ritp en "0
ltroed"), en late dat twee dagen lang staan, vaAc er geitenmelk en hei bloed van een
speendj, , nije frV en distülccre alles naar de regelen w:T kunst". ';, al een
afschuwelijk en walgelijk mengsel!" antwoordde de bediend». heer l scheen toen in den
smaak van de geneeslen" n ts vailen- hunne lijders daarop te octha- Voor' ,sprak de
dokter. "Gij moet het boek toch "j" de aardigheid eens lezen". dat rtl Wil ik neel
£raa&; ik verheug mij echter, he-» 8 recepten van de hedendaagsche genees! n zooveel
eenvoud.ger is f" Ve'rv^11 ziJQ er' die noS meer samengesteld zijn", ü'vo'eda de
dokter. "Wacht even!" — Daarop SDoer)- " naar zi^n Btudeervertr«k, vanwaar hij hier
f- met e*n boek in d* nand terugkwam. Zie- Gro < recept eens uit den tijd van Karel
de hen ' "^s iemand lijdende aan koorts of aan ien,aui%dlveid de* harten of des
lichaams; wordt tic a\ V^ots"^na gestoken door een gras-adderof i 'M* door een of
andere onhandigheid v0i"VjL veroif in het lijf, dan make hij van het onhu tiractltig
poeder gebruik, waardoor alle fcetie wordt weggenomen". — Heb je een sterk . A'ee
Ren* l€t dan eens op' wat ik ** voorlees: KantT Van de vol9ende wortelen: dictamnus
van den h' twee deelen, *n van de navolgende kruirnuntr dtrde deel; fiat: Salie> iwee
banden vol; Vert u Lin>burg ttroenheilige en ook al knap- Li-mh9 ten " ds dokter
voegde telkens de hand' n,amen b'y. als ze hem bekend waren) eene Vete r Zaad Van
wattrePPB (in Limburg water- V)i,JSb e)> een scrypel; fenkelzaad, twee scrupel;
Sreijf u*d" iwee handv-' aardveil (in Limb. zaait en favtje -door den toenj, een
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handvol; sant tan dille> een scrupel; wijnruit, een once; ken orte> een handvol;
eereprijs, een handvol; varlcrui.ri aS 'in Limour9 doezendknaup en IJzer- Bot .)> een
handvol; grove marioleih, een handhanri o^:ioadi een scrup; goudsbloemen, een handol'
Pelerseiïrzaad> een scrup; weegbree, een breekol' WaierliscK een handvol; zaad van
steenzaad >een seruP '• zwaluwwortel, een handvol; &nuinhln\llvsoJ" een seruP'
retnvaren (in Limb. heijn " ten handvol; aquinovia, een handvol; Ha-eViZaad een
seruP> koekoeksbrood {in Limb. scrun- ' mier)> een handvol; kervelzaad, een voet
alsem ijTl Limb. eels), een handvol; hijzegcrfen ,iandvot' gerwe (in Limb. ganzegerf,
hahandv Ita^aliso^oom)> een handvol; aardgal, een een h L Plompen (in Limb.
walerboterbloem), *cru»-anfc ot; kaneel, een scrup; gember, een <*'/• een seruPi
peper, een scrup; toeval i alles tot tijnsie poeder; geef bij ieder ter -0 drinlcen
met warmen wijn of warm ioa- Weinu Vee^ Z?c'l met drie vingeren nemen laat". nijen ?
l, Wat dunkt je van dit mengsel van artselaat a'jde hoevcelheid niets te wenschen
overmels "i:Jnneer. maar ik beklaag de arme drom— W't d*ze mixtuur hebben moeten
slikken". een h:na wilt KU. meisje, sprak de bediende tot Com"fnkom*nd kind?
•.b'aneVtüfT.ente van mooder, of geer hie ouch r T"e verkopt? Hie reen 40 et,
menier!" kind dV •• natuurlijk Urbanu Spillen. Neen dokter- ..z^t Se hier niet
terecht", sprak de ïijn !••' "**n zu^ hierover in dat winkeltje moeten
fleênoe^,Hm!neer!" — Daarop ging het meisje ' ac hedieada zei, dat er toch paal en
perk moest gesteld worden door de regeering tegen den verkoop van al die
geheimmiddelen".
"Och, Urbanuspillen zijn bij een verstandig gebruik zoo schadelijk niet", antwoordde
hem de dokter. "Zij zijn samengesteld, gelijk gij weet, uit aloë en gewoon poeder van
zoe.thout; maar ik vind 't zoo'n schandelijke afzetterij — 25 pillen voor 40 ct.! —
Wat schreeuwt men heden ook met dat "chemische universeel reinigings-zout", naar zijn
uitvinder Bullrich-zcnd genoemd, dat natuurlijk een onfeilbaar middel moet zijn tegen
alle denkbare ziekten, als: cholera, txoorts. maagkramp, pokken, roodvonk,
verstopping, jicht, en wat je maar bedenken kunt; en toch bestaat dat Bullrich's
zout, dat zelfs eene encyclopedische vermaardheid heeft, uit niets anders dan uit
gewoon dubbelkalzure soda met een kleine bijvoeging van keukenzout. Gij weet, dat het
eerstgenoemde zout voor 5 of 7 stuivers te koop is; maar als wondermiddel moet het f
1.20 kosten! Wat dwazen, vind je niet?
6 oktober 1928 XX. VOLKSGENEESKUNDE. De dokter over wondermiddelen.
..Kil al even dwaas is het", zoo vervolgde Dr. tijp iSC"' terwijl hij met zijn
bediende in de apotheek stond te praten: "even dwaas is het te £;, VOn aan het
Wondcrsap van een Koch, dat nifen n natuur tot het voortbestaan van het ,j Kschelijk
leven noodig heeft, en zelfs nog een rxende kan redden; het is niets anders dan....
Von
ar'rt.i<\ kom je de medicijn halen ki-nd, 4|, r ir- i Uier vrouwtje neem dat
mee. ninfs staat er op geschreven. Moeder mag nog lietopstaan, hoor! '.>" >.<'üed,
meneer de dokter. Goeden dag, heeren!" "üae Marietje" de.." pt* anders dan eene
oplossing van 5 -«Kagrani suiker in ongeveer 3 D.G. water met eiji-f, droppels
rammenas-sap en dat kost per esch een gulden, terwijl de inhoud niet meer • an 5
centen waard is! Niets anders dan een schaamtelooze misleiding van een lichtgeloovig
Publiek I" ging dokter Linssen niet verontwaar voort. En waaruit, denk je wel,
bestond die geruchtwakende Koningsdrank", dien ik me nog g 'c'u e jaren zijne schat
*roeg van hm bijgeloof? Immers, uit 20 dei rPpelvijn, 3 deelen aardappelsiroop — die
ook in "e' bekende Hoff-Malz-Ext>acV' zoo'n groote rol Peelt, — 1 fi,.0l Arabische
gom en 1 deel pruiwencoijserf. De werkelijke waarde eener flesch edrar.gt plm. twee
dubbeltjes, maar de verkoof.rs nioeten er 87V_ et. voor hebben! — Geluk-, *'S, dat
men van lieverleden tegen dit poort bijgeloof en kwakzalverij den strijd begint aan
te binden. Zoo heeft apotheker Freisinger gewag «eniankt van 210 gevallen, waarin de
beruchte toKo '" noch nut, noch schade aangebracht heeft, slechts 29, waarin de
werking jsoed geweest was en 63 andere gevallen, waarin •*e onverteerbaarheid van dit
meel bepaald nadeelig gewerkt had". 'd "'^o<;'ll meen ik gelezen te hebben", viel
hierop J|e bediende in, "dat de meclhandel van Barrv <". Bai.-y & 1 1 n, te Londen,
niet Winde-, rian 50.000 gunstige getuigschriften kan jjanwij.>a over fje wonderbare
g.aezingem van ne Revalenta Arabica 1" . »Ja, dat is ook zoo, doch men moet dikwijls,
waar weten, hoe men die getuigschriften ver"^Jgt! De vorderingen der chemie zijn
tegenwoordig een waar kruis voor dergelijke bed., ege'icn, ofschoon de uitspraken der
wetenschap bij |je domme menigte voel minder doel treffen dan ?e kwakzalversbluf. Al
die geheime geneesmiddelen beschouw ik als gevaarlijk voor iemands v*Urs> voor zijne
gezondheid en zijn leven. Verf^d-j?,, dat ik een heilzaam geneesmiddel kende "a het
geheim hield, zou dat niet slecht van mij rl^? Geen reclitschapen geneesheer za.l dat
doen, rWdat hij iets doen zou, wat geen braaf en fatf eilUjk man past! Maar stel nu
eens, dat een fledit mensch een geheim geneesmiddel voor zich noud_,, ca ais zoodanig
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debiteeren wil, — welk *e.rtrou\veij kunn«n wij dan stellen in de loftuitingen,
waarmede zoo iemand zijn eigen waar aahprijst en in de getuigenissen, die hij ten
haren '^rde'^le aanvoert? Ik spreek dan nog niet over ?e,onkunde der vervaardigers;
of zoudt gij verrou^-ca stellen in Meyer Berk's Vleesch-extractlrooP, welk preparaat
door een koopman in ga(-': en lint te Frankfort bereid wordt?" . ..Ik niet",
antwoordde de bediende; maa,r het ls toch zeker eeno voordeeüge broodwinning, dat
Same.nstellen van " Broodwinning ?" viel de dokter in, "zeg veel liever goudwinning!
Van geloofwaardige zijde Joch \>or ;erd, dat de bekende pülen-fair.i Jjolloway
jaarlijks voor niet minder dan "(iO.( inties in alle couranten er 1. aar.ie uitgeeft;
gij begrijpt dat het Jkbiet daaraan geëvenredigd moet wezen! Die mijnheer Holloway is
dan ook een schatrijke man! En wij, arme lui, die immer bij de j^etenschap zweren»
verdienen niet zelden een Yard stuk brood. Toch heb ik ook eens, tegen wil ,n dank,
de kwakzalverij moeten inroepen, tot epner zieke dame te Th., althans die zich
.^fbeeldde ziek te zijn. Ik zal je dat eventjes vereilen; we hebeu den tijd neg vóór
het eten. J'.èns werd ik bij een dame geroepen, die zoo «fczond was als wij, maar
zich verbeeldde zeer r*ek te zijn. De leefregel, dien ik haar voorschreef werd niet
opgevolgd, waarom zij eindelijk besloot haar heil te beproeven in de Revalenta. Bij
de eerste halve bus scheen zij hare gezondheid terug te krijgen, schreef een attest,
waarin zij meldde, dat zij aan eene ziekte geleden had, die, volgens haren geneesheer
onherstelbaar, door het gebruik Jan _;_ Revalenta geweken was, zoodat ze nu weer in
het bezit van hare vroegere gezondheid verkeerde. Onder het gebruik van de tweede bus
kwam de ziekte echter terug. Nu beproefde ze achtereenvolgens alle middelen, die
geadverteerd werden, tot ze eindelijk, nog even ziek in hare verbeelding, weder bij
mij haar toevlucht kwam zoeken. Daar mijn raadgeving om veel beweging in de
buitenlucht te nemen, niet gevolgd werd, kwam ik op een morgen bij haar en verzekerde
mi een middel gevonden te hebben, waar*an ik niet twijfelde, of het zou volkomen
gtnelnS aanbrengen, Op hare vraag, wat he( wijs, £af ik ten antwoord, dat het een
zeer gemak!-r - eenvoudig middel was, maar dat de gunstige geheel afhing van het.
juiste gebruik, J 1 fs alleen een bitterkoekje tusschen twee watertjes, Hoe zegt u,
dokter? vroeg ze. . Eenvoudig een bitterkoekje tusschen twee watertjes, gaf ik weder
ten antwoord, 's Morgens staat gij in 't vervolg om 7 <uur op, drinkt om S "Ur een
glas water, eet 's middags om 1 uur een •Wtteikoekje op, drinkt 's avonds om 10 uur
veer ?eh glas water en gaat om 11 uur naar bed. Doch nu wel! ging ik voort; na het
eerste glas vater en het .ekje moei ge telkens een Jiur wandelen en zoolang gij het
gebruikt tnoogt pJ overdag volstrekt nic op het bed gaan iji Waar moet gij bezigheid
zoeken. Volgt gij mijnen JUI'[, dan 1.. oik er zeker van. dat gij spoedig «Wezen zult
zijn; anders sta ik \onr de gevolgen j 1 lef- in. De dan...' deed, zooals ik haar
aangeraden ad, en hersl "'fiat zij gewende aan eene Peteg.[t|e levenswijze en bi Doch
een jaar Wter ongeveer — ik moet er nog om lachea! — }verd ik '-cos haastig bij haar
geroepen en vond ]}^r bij mijne komst met het angstzweet op het p*'e!a |0 bed liegen.
Wal was er gebeurd, denk K.. I" De bediende haalde de schouders op ....
•Ze
gevoelde zich doodziek, want ze had zich verg: TOlgorde en tweemaal achtereen een
««is wa .nken eoi toen het bitterkoekje /oo,lat dit nu bovenop dreef, waarom fl
wanhopend uitriep: 0 God dokter! mi zal ik w'l sterven! uheel bedenkelijk gezicht;
doch met *ekere schijnl >eid s;/rak ik plotseling: t^Hnk onmi twee glazen water, dan
p'Wit het bitferkoekje weer tusschen de watertjes 'de fout is hersteld!" vZU gaf
hieraan gevolg en er volgde dadelijk Afstel I. .?^i 'ie vermaning om later
voorzichtiger te fJn, da;,,- het middel anders door zulke onregelmatigheden zijne
kracht zou verliezen, verliet ik ;i;lr, en tot heden is zij gezond gebleven". rt
'.Hpt. is bijna ongeloofelijk I" sprak de bediene ..Als een ander het mij verteld
had, zon ik meenen, dat, hij een loopje mei mij nemen wilde '. Toen 1- het maar al te
waar", vervolgde dokter Liniaén "Doch het geheimzinnige en onbegrijpelijke schijnt
altijd groote aantrekkelijkheid te hebben zelfs onder beschaafde en geleerde
menschen; daarom ook speelde in vroeger tijd het bloed
en terechtg e stelden zulk
een groote rol, omdat men in het gebruik daarvan het genees mlddel tegen alle
mogelijke ziekten meende gevonden te hebben; het zou thans moeilijk in eene apotheek
te verkrijgen zijn, omdat gelukkig de terechtstellingen, althans in ons land, tot het
verleden behooren.". ., .. , "Maar hoe is het dan mogelijk, mijnheer, dat zoovele
attesten van geneesmiddelen onderteekend zijn door doktoren? Dat van U echter heb ik
nog nooit geadverteerd gezien!" "Neen" sprak de dokter met een gullen lach, dat zal
wel niet gebeuren ook! Maar hoe het mogelijk is dat doktoren hun naam 'voor derge
lijke zaken leenen?..- Ja, wat zal ik zeggen: het is ook hier alles geen goud wat er
blinkt; bovendien is het bekend, dat aan .sommige buitenlandsche academies de
doctorstitel voor geld te koop is Zulk een titel geeft evenwel geen recht om
geneeskundige hulp te verleenen. Dat recht wordt eerst verkregen door een met goed
gevolg afgelegd examen voor eene Staats-commissie, evenals bij ons. Daardoor zijn er
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in het buitenland doktoren, die evenveel van het menschelijk lichaam in zijn
samenstel en werking afweten, als de hond van.onzen kleermaker hiernaast. Werkelijk
ervaren geneesheeren zullen zich wel wachten voor dergelijke oplichterijen !
13 oktober 1928 XXI. VOLKSGELOOF. Het dokters-gezin bespreekt het bijgeloof.
Juist daarom, mijnheer, moest de regeering '"«j kanker met wortel en al uitroeien'1.
mn Jongen, maar de knoeierij is zóó groot en zóó vindingrijk " v«n - komt u met
Pieters eten?" liet de stem van dochter Nora zich hooren. We zullen komen, kind I"
spoedig was het huisgezin van den dokter om en eenvoudig maar goed toebereide tafel
gezeten, Virt" at ac oude neer' volgens gewoonte 't Onze vader en Wees Gegroet had
uitgesproken, werd zen n graaSte getast naar de opgedischte spijskaart I h' gelukkig
waren de aardappels niet vr'ftHet 's tocVl onaangenaam, Trina!" sprak mevrouw tot de
binnenkomende keukenmeid, "dat «aar n et beter op gelet wordt; gij weet toch dal n
(ne_r zoo houdt van goed gaar eten, en het is toch a.l meer gebeurd 1" lrina mompelde
eenige verontschuldigingen en beloofde beterschap. j, p dokter sprak hierop in *t
algemeen: dit brengt me een voorval te binnen dat een beroemd wereldreiziger eens op
zijne reis in het Cordille?-j-gebergte in Amerika overkwam. Zijn beide \vp en- hinKen
aardappels over het vuur en in erJ"i dat het water kookte als een zee, zooals onze
huismoeders gewoonlijk zeggen, waren toch de aardappels na verloop van verscheidene
uren nog even hard, als toen ze er in gebracht werden. Den geheelen nacht bleef de
pot te vuur, den volgenden morgen werd het water weer aan den kp gebracnt maar
ondanks het stoken en koen _ , de aardappel werden niet gaar. £'<isen zagen elkander
bedenkelijk aan, spraken veer geheimzinnig over dit vreemde, ongewone verschijnsel en
kwamen eindelijk tot 't eenvoudig csuijt, dat de pot — het was een nieuwe — geen
aardappelen koken wilde!" De pot zal er toch wel geen schuld aan gehad hebben, sprak
Nora ...Dat wist die reiziger ook wel beter, kind! •"•'J schreef het verschijnsel toe
aan zijn ware n.l. aan de geringe drukking der lucht op de groote hoogte waarop hij
zich toenmaals bevond. Hij was 11000 Engelsche voeten boven de oppervlakte der zee.
Het water kan op zulken hoogte niet warmer worden dan ongeveer 192 o, dus 200 minder
warm dan het kokend water in ons land. Bij ons toch is de gemiddelde luchtdrukking
760 m.M. en kookt het water bij een van 212 o; maar op de hoogte, waar zijn gidsen de
aardappels kookten, is slechts een luchtdrukking van bijna 413 m.M.; en dat alleen
was de oorzaak van het niet gaar worden". "Dat wil ik nu graag gelooven, lieve man,
maar is er slechts genoeg brandstof onder den pot *as gedaan en het water goed kokend
te houden, dan konden de aardappels toch wel gaar zijn geworden!" "Het spijt me,
vrouwtje dat ik dit bepaald moet tegenspreken; bij een hitte van 192 o worden geen
aardappels gaar en hoe sterk men ook pookte, het water zou niet warmer geworden zijn
dan 192 o. Daarom is ook al de brandstof verspild, die men aanwendt om water, dat
reeds de kookhitte heeft, nog warmer te maken; het zal wel sterker verdampen, maar
warmer worden zeker niet. "Dat kan nu wel waar zijn", ging mevrouw voort, die juist
een ongaren aardappel op zij legde, "maar toch had Trina wel kunnen zorgen, dat de
aardappels gaar waren geweest; het deksel heeft zeker niet goed op den ketel gelegen"
Mevrouw Linssen was juist als de meeste andere vrouwen, zij wilde gaarne het laatste
woord hebben; de dokter hield zich daarom wijselijk stil, en verzocht aan Anna, hem
het zout eens aan te reiken. Dadelijk gaf deze hieraan gevolg; doch hoe het kwam,
wist zij zelve niet best, maar het zout lag uitgestort op het tafellaken. "Dat
voorspelt niet veel goeds!" liet de oude heer zich ontvallen . ..Hoe zoo,
grootvader?" vroeg Anna eenigszins kortaf, daar zij geraakt was door haar eigen
onhandigheid. Wel !'• sprak de oude heer, "bij de Romeinen werd de tafel als
geheiligd beschouwd, zoodra het zoutvat erop geplaatst was en bij het begin van een
maaltijd bood men het elkander aan als zinnebeeld van liefde, vriendschap, trouw,
eendracht en vrede. Ook in de Westersche Landen werd bel als 'n zinnebeeld van liefde
en vrede beschouwd en hieruit is het, geloof ik, te verklaren, dat de zoutvaten in
vroegere tijden zoo bijzonder kostbaar en kunstig van zilver, ja van goud, soms tot
juweelen werden vervaardigd. Het omwerpen van het zoutvat of het storten van zout
werd als een teeken van onheil aangemerkt. In vroegere tijden was het onder anderen
te Amsterdam, de gewoonte, dat het hoofd des huisgezins zelf het zoutvat op tafel
zette met het formulier:
Treedt toe, maar weest indachtig: "De Zegen komt van God Almachtig".
Doch ik dreef er den spot slechts mede ging de oude heer voort; "het bijgeloof van
vroegere eeuwen heeft, in onzen tijd geen recht meer van bestaan, hoewel hier in
Limburg toch ook ook menschen aan dien onzin gelooven". ..Daar kom je gelukkig af,
Anna 1" zei Nora, terwijl zij haar vader het schaaltje met eieren aangaf; "anders was
het gedaan geweest met de vriendschap, trouw en.... ..Neen, dank u Pa! ik heb aan één
ei genoeg; maar Pieters zal nog wel een ei willen gebruiken", wat deze niet ontkende,
terwijl hij Nora net een vriendelijken blik en 'n vriendelijk woord waarvoor dankte.
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"Hoe komt het toch, Pa!" vroeg Anna, "dat *enige menschen nooit zullen verzuimen de
schalen der eieren, die men gegeten heeft, stuk te maken; het is of zij bij het
tegendeel een groote zonde zouden begaan I" ...Uit niets anders, kind! komt het
voort, dan P" een onbewuste hulde, welke die menschen Afwijzen aan een oude
bijgeloovigheid der Heidenen; — neen, die aardappels zijn van nijdriag niet om te
eten! — Dat volk beschouwde versche eieren als eene heilige en geheimzinnige
omstandigheid. Daarom bedienden hun wicheictars er zich van, niet onder het doen van
vele jZyerinnen, geheime teekens in de schalen van e"ln gemankt? eieren schreven, die
in staat waren veel kwade te berokkenen. Om echter die oe'C'Overing te vernietigen,
brak men de schaal, ' P- het kwaad, dat men te duchten had, was *afi'-door geweken
Doch gij zult zelve inzien, dat deze meening toen evenzeer bespottelijk was als het
thans zijn zou". "Ja, wel bespottelijk!" vervolgde de oude heer; en zoo zijn er nog
een menigte dergelijke dwaas«eden Gelijk Pieters nu zijn mes en vork kruiff'"»ff«
oi>er elkander heeft liggen, zou dit aan- tot dergelijke opmerkingen kunnen geven.
in»oen zou zeggen- doe het niet, want dat herdr rt aan 't kruis van Christus en van
Sint An. 'e*. waarop beiden den dood ondergaan heb- Pr}- Neen, zou een ander u
toevoegen, het dvd aZen aon de kruisen, welke, ter herinnering In moord of andere
ongelukken op de wegen hJtPoer eerden opgericht, terwijl een derde op e_n gezich' er
van zou schrikken, omdat hij er n toorbeduidenU van aanstaanden twist in woude zien.,
daar men bij een tweegevecht cetv," de wapens te krui ien. ken za' 'k onmiddellijk
dit onheilspellend teecn vernietigen 1" s_rak Pieters; "wel niet door een
geheimzinnige bezwering maar eenvoudig door ze in dezer voege te leggen 1"
"Dat is wijs gedaan", zei Nora met ondeugende deftigheid; want men kan toch nooit
weten!.. . hoe toevallig ook, maar een mes en een vork zoo gekruist, kon toch wel
eens invloed hebben op ons alles levensgeluk, en dan zoudt gij het op uw geweten
hebben, Pieters, en dat zou m. waarrijk voor u spijten!"
Of nu het gebak, dat juist opgezet werd, zijn reukzenuwen prikkelde, of dat een
gevatte kou er de schuld van was, hoe dit zij, is onzeker, maar toen hij met een
buiging Nora wilde bedanken voor hare goede gezindheid jegens hem, begon 1 .. eenige
malen sterk te niezen, zoodat de dankbetuiging achterwege bleef en de dokter daaruit
aanleiding vond, om te zeggen: "Zie! nu verbeter je de zaak althans voot Nora niet;
het is toch immers waar", ging hij met nagemaakten ernst voort, "dat het iemands
ongeluk is.wanneer er aan zijne linkerzijde geniest wordt f Socrates althans, de
Grieksche wijsgeer bij uitnemendheid! — held het voor gewis en werd in zulk geval
geheel mismoedig en voerde dien geheelen dag niets uit. Stond er echter een aan zijn
rechter hand te niezen, dan ging hij met lust en vreugde aan den arbeid, want hij
verkeerde dan in het vaste geloof, dat alles hem zou gelukken. Daarom maak ik mij
wezenlijk bezorgd over je, Nora!" "Ja, Pa, en wat ik zoo verschrikkelijk vind: dat is
nu de vergelding voor mijn goedheid!"
18 oktober 1928 ONZE NEDERLANDSCHE VLAG. Rood-wit-blauw.
OF ORANJE-BLANJE-BLEU.
Naar aanleiding van een verzoek onzer Provincie Staten aan den Minister v. Binnenl.
zaken (Zie Limb. Koerier van 15 Oct.) inzake het gebruiken van de z.g. Oranje-blanjebleu vlag in plaats onzer nationale kleuren, en, de uitspraak \an dm Minister, kan t
wellicht zijn nut hebben een en ander over de geschiedenis onzer vlag mede tfl
deelen. De lezer kan dan zelf nagaan, in hoeverre die uitspraak voor de een of andere
keuze gewettigd is.
Lr bestaan belangrijke historische geschriften over ontstaan en invoering van ons
nationaal dundoek 1). Een en ander uit deze werken resumeerende, komen we tot het
resultaat, dut over den tijd der instelling van de Algem. Nederl. of zoogenaamde
Holl. vlag, aflsmede over den stichter daarvan, lang getwist is. Later zijn die
punten echter opgehelderd.
Sommige Fransche schrijvers beweerden, dat onze vlag haren oorsprong uit Frankrijk
ontleende. De overeenkomst der kleuren onzer vlag met dg Fransche heeft daartoe
wellicht aanleiding gegeven. Maar uit staatsstukken is gebleken, dat ac Nederl. vlag
reeds bestond, vóór dat Hendrik IV den Franschen troon beklom.
In ieder geval constateeren we uit de diverse gegevens, dat, alhoewel vlaggen zelfs
in den tijd van Karel V (16e eeuw) algemeen waren,er toch nog hier geen algemeene
vlag bestond. Wel wordt er in de beschrijving van Anjau's inkomst d.i. toen de Hertog
van Anjou met de opperheerschappij over deze landen werd bekleed) gesproken van een
gewone vlag.
Welke was deze gewone vlag dan? De historici kunnen i en hiervan vinden vóór den
opstand tegen Spanje, zoodat de eerste dagen van dien opstand (1572) zeer
waarschijnlijk het tijdstip zijn van het ontstaan onzer Nederl. vlag. En naar hare
beteekenis behoefde men nu niet te raden. Zij was gevonden tegelijk met den tijd van
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haar geboorte. Want zij, die deze kleuren aannamen, hadden deze gekozen naar de
wapenkleuren van het hoofd van den opstand: van Willem van Oranje.
Bekend is het, dat in 1572 de Watergeuzen de driekleur, Oranj e-wit-blauw, als
veldteeken voerden, en dat de steden die hun partij toevielen ten blijk daarvan
dezelfde kleuren opstaken. Even zeker is het, dat zij dit deden in de gedachte, dat
deze drie kleuren de wapen-kleuren van Oranje waren. Evenwel wordt overal gesproken
van Oranje-wit-blauw als kleuren van de vlag en niet van rood. De livrei van Oranje
was ook Oranje-wit blauw, niet rood. Hoe komt dat rood dan in onze vlag? Dg Jonge
meent, dat die verandering van Oranje in rood moet gezocht worden in een staatkundige
gebeurtenis. Na den dood van Willem II zouden de Holl. staatslieden het
stadhouderschap willen laten vervallen, en daarom zou de kleur die aan dat stamhuis
herinnerde, met opzet in een andere onschuldige kleur, en veel mede overeenkomende
gewijzigd zijn. Fruin zegt hierover, dat de nieuwe vlaggen zich van de andere
onderscheidden, niet door een verandering van kleur, maar enkel door weglating van
het wapen van den stadhouder. Verder kwam het rood reeds vele jaren vóór 1650 m de
vlag voor, te midden van het stadhouderlijk bewind. Als men van de vlag spreekt,
noemt men haar nog veel Oranje-wit-blauw; als men ze afbeeldt, kleurt men ze dikwijls
rood in de plaats van Oranje. Beide tinten werden dus blijkbaar zonder ondersche d
gebruikt. In een stuk van 1634, in den tijd dat Frederik Hendrik het meest bemind
werd, wordt ook gelast te koopen "600 stuks viaggedoek 10 corgie rood or oranje ', De
gelijkstelling van rood en oranje in dit officieele stuk Jaat geen twijfel over, of
rood en oranje weiden toeu reeds geiijkeujk. gebruikt. üe partijschap Heeft dus niets
aan de vlag' veranderd, en alieen reetenen van praktisehen atstlieUschen aard hebben
aan de eene kleur de voorkeur boven de andere gegeveiij Nog een andere historicus
zegt, dat men de vermenging en verwisseling »»» Vlaggen met orunjewit en blauw, of
met rood,-Wit en blauw op een merkwaardig authentiek stuk uit den 80 jarigen ooriog
zeer goed kan waarnemen, en wei in de staienzaai van de abdij te Middelburg, waar een
zeer groot, fraai antiek tapijtbehangsei ze in kwistig en overvloed te aanschouwen
geeft en in nog vrij frissche kleuren. Blykbaar zijn in het laatst dei' 16e eeuw èn
oranje èn rood eenvoudig beschouwd als nuances van dezelfde kle.ur, en hadden zij
geen politieke beteekenis, zoodat men ze dan ook menigvuldig beide op hetzelfde schip
ziet >vapperen.". Dwaas is het echter, zooals nu nog sommigen doen, in een Oranjewit-blauwa vlag iets meer dynastieks of protestantsch te zien dan in het roodwitblauw. De koning zelf voerde enkel het laatste en niemand behoeft phis royaliste que
le roi" te zijn,,
Dat de oranjevlag een bepaalde beteekenis voor ons, Nederlanders heeft, spreekt van
zelf, en dat sommigen naast de driekleur ook de Oranjevlag uitsteken is volstrekt
niet te laken. Beide zijn dus echt vaderlandsch, en dat zegt genoeg. GERH.
KREKELBERG.
1). O.a. Jhr. Mr. de Jonge "Geschiedenis v. h. Nederl. zeewezen." Prof. a Fruin "De
Nederl. vlag". Dr. Gittuler "De oorsprong der Nederl. vlag".,
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27 oktober 1928 XXII. DOKTER'S GEZIN OVER HET "NIEZI” IN 'T VOLKSGELOOF
EN EEN BRANDJE.
Allp 1e 01,d6 heer niet uitgezonderd, moesten «diter achen om deze scherts. De dokter
ging gen ris1.11.011 nat«ui'Hjke wijze voort met te zeg- Grontp l reeds ten UJde van
Alexander den i.vwi t e.ene gewoonte was, iemand die niesde een *enLh kome het u"
of .'God U!" toe te steeds ,"* welke twee gezegden van dien tijd in 0n» ' bliJven
voordeven en ook nog overal Behang provincie Limburg en elders bij 't niezen r,rnk[ir Worden- Zelfs heeft men de wensch-uit- Verml , " latfir nog mnf een aanmerkelijk
getal ..Prof?r erd- De een spreekt dan ook al van: ZhHv'Va}" of ..gezondheid", waarop
men dan als 'oone ?*? vaak hoort: -God nelDe ü" of "God • 'ijerri-' £f eenvoudig
"dank U" of het Fransche honrW,." Ve spotters voegen er dan nog bij: "mei dieni n
duizend daalder" of een gezegde van non ;"? j "" En ook <»ndat men in dien tijd en
alig 7no daarna door deze gelukwenschen meende ''
 geluk af te keeren, daar men een
aantal Meld v. . ffen '"' het niezen afleidde. Galenus het krachtig niezen voor een
bewijs van ge"ae hersenen. liet i 1"
Wensch ik je van harte geluk, Pieters!" hersan oUde neer zich ontvallen; "want
gezonde Vsn _>.n zullen je bij je aanstaand examen %vel 11 dienst kunnen zijn!" te^s
denk *k wel' mijnheer!" antwordde Pieters
*©ïeri <vude volken, onze voorouders", alzoo verhiddn de dokter> "hielden het niezen
op den e«n ha een Ooed, doch in den morgenstond voor t'-'as haad teeken- Hi)> die des
morgens niesde, ot<_e7- ' dat alles wat hÜ dien daa zou hn l"emen, verkeerd, zoo niet
slecht zou uitvalde _?._• behoorde in oude tijden volstrekt niet tot nie?!,
werkzaamheden, dat iemand, die des morgens <<enrf ' weer naar bed 9ina< om het
#244

493

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg

32100

32105

32110

32115

32120

32125

32130

32135

32140

32145

32150

32155

32160

overige van j.aCL,aQ door den slaap, bij wijze van een nieuwen tua . af te scheiden
van 't deel van den dag, Griek h'^ oeniesd had. Toen Xenophon, dP "Prak06 historicus
en bevelhebber het leger aan r.ie? ' was hij verplicht onder het spreken te Perhp
Waarop het volk hem onmiddellijk tot op de evelhebber benoemde, omdat het meende, dat
hij goden hierdoor te kennen wilden geven, dat _n"e geschikte man voor dezen
veldtocht was! Want waren de goden er geheel onschuldig aan wj alleen sterke
zonneschijn, een trek of koude ïich of het opsrimven van een of ander vreemd *&kilam
of prikkelende stof zijn de naaste ooren voor het niezen", ben ik nu weder volkomen
gerust, Pa. en _ e'ioeft ook geen reden van bezorgdheid over 'J meer te hebben",
sprak Nora. li'a? men zou over dat volksgeloof bij het Iftrn no" 'lecl wa meer kunnen
verhalen", beril. r.de dokter. "Zoo weet ik nog heel goed. dat H !in JoriS'e 3'areri
werd voor waarheid gehoude e: dat, als in den zaaitijd, als de zon schijnt, t.if^oer
voor 't eerst op zijn land komt en dan Qst> men hem luid "God zegene U" toeriep. 'l
nu was niet alleen hij, maar ook zijn land 'i'ind; een rijke oogst zou stellig zijn
deel 't", 'lag ik ook eens wat vragen, Pa? viel Anna | u ut. 'a. zeker kind",
antwoordde de dokter. "De tante Mina op de Nieuwstraat heeft de ge- onder het niezen
een kruisteeken te denkt ü daarvan :>" ' ja, dat is ook zoo, dat zal nog wel meer
ji^Komen. Dat gebruik vindt zijn oorzaak hierin: oude tijden meende men een eenvoudig
middel dU; ebben, om iemand die betooverd of van den 6.0 e' bezeten was, te
verlossen. Dat middel bestond hierin, "God zegen U" te zeggen en een ijig'^ te maken
op het moment, dat de ongelukkige ïfh- Daarvandaan nog bij eenige menschen dat On
lsteeken. Maar als ik me goed herinner heeft >«_! ook eens wat over 't niezen in
Pruisen hoo't j..Vei'tellen, toen hij zijn Rijnreisje maakte, is he let'. Opa?" vroeg
de dokter aan de oude wf- die zich even geabsenteerd had en nu bin"ijwam. it.j' Ja"
hernam deze, ik had al juist willen het .ben, dat er ook een geval bestaat, waarin
ttie "-jezen van slechte uitwerking is. Wanneer rlij', In een Kerstnacht namelijk
niest, zieggen de % 'ar,ders, dan sterft het vee in den stal. Daar' eliju rgt de
Duitsche boer dan ook zooveel mo% ..ervoor, dat hij dan niet behoeft te niezen, jZ1Jn
vee te besparen". he'hhUlst' dat meende ik eens van U gehoord te q^i". zeide de
dokter, "id e •- deze en ar>dere gesprekken was de maal*ll ao*:é_ridigd. Zij zaten
nog een poos. gezellig bij }% | er- terwijl de meid de tafel afnam, doch % taat-ste
stelde de dokter voor, zich achter in W wat te verfrisschen, daar het in de eet-'
>vas ri1" ers Dedompt was geworden. Niet alleen "it-ai- arvan de oorzaak het pas
gehouden maal, • daaI ook de drukkende najaarswarmte droeg tin p e het nare bij. "Een
ferme donderbui zou het p?n wc'daad zijn 1" had de dokter al onder ^ftd GzeSd', "dat
slappe weer werkt verlami<x{ j, oP mensch en dier, en ik moet ook zeggen, hlr.B k win
of meer vermoeid ben". — Doch niet •feu H aren z'i buiten geweest, of de wensch van
*&eld • r zou vervuld worden. De lucht voor }[_l * in het Westen een opkomende
onweersbui, b» _eKroote snelheid kwam deze opzetten en dreef dfee<j r'chting van het
dorp. Een ruwe windvlaag, en zand en bladeren omhoog stuiven en Woedde bet onweer in
volle kracht. Allen J'kaa naar binnen gegaan en zaten nu weer bij 'r>dPr in het
midden der kamer, toen een ver*-H .ende bliksemstraal,onmiddellijk gevolgd door
*ng,.torten> knetteren den, zwaren slag, Anna een Waa e' ontlokte en den dokter
schielijk deed Hs pjl' 'n de meening» dat zijn huis getroffen löeeni gelukkig
bevestigde zijn onderzoek die Vreu..dng niet en terwijl allen hierover hunne ?els i t
betuigden, riep Nora eensklaps: "hoor door' h«'or eens! de brandklok luidt!" hoewel
het "aam nergens iets te zien was. veirri- onweer woedde intusschen voort met onri*el
m rde kracijt, en het verheven natuurtoo-le_i rt'aakte den diepsten indruk op het
gezin van . V_- er, )v" r eiamaJl; wat doe Je nu? Met zulk een nood" ';on ramenopenzetten!" zeide mevrouw 'fte re"ZeKer vrouwtje I" antwoordde de dokter; ioo drui6?
is wa verminderd, en het is hier nog o'is ajipkond warm, dat. een stroom frissche
lucht *yen n^" goed zal doen. Bovendien kan ik eens 0 l'i-i I a"€ richtingen
uitkijken, waar ergens ..Maar le bespeuren is", i 'den vordt dan bet gevaar van
getroffen te efc_h ir.niet' nog grooter?" bracht Mevrouw er 'is uï'.Weert wel, dat
open ramen en tocht i""' zo\i i. een onw«er het inslaan van den blikt .s Reen
«u .!)eSUHstigen, maar voor die bewering o'stUk S|C"'Jn Vi:n g-rond te vinden. Het is
een SVergega van grootmoeder op grootmoeder is pr&n, han', eeri. als geen tocht of
regen hinieri wem-U ik bet zelfs voor nuttiger de ramen h"den Vg geopend, in plaats
van gesloten te ?Jhd_r" ln«eval de bliksem treft, heeft men dan om te verstikken. •—
De brandklok uden te hebben met kleppen, ik voo K-moor- Maar ik heb toch nos ?ccn!
b.ls 2 jfbIJ zien gaan of ergens hooren rollen; . ,Ji zqu ver met een sisser
afgeloopen. Kom! de j ll'^r te . ik ga bet dorp eens in, om een en oh hrerKlemeri van
' gebeurde". I 1 bet marktpleintje opliep en in de nabijheid der kerk kwam, zag hij
aldaar een menigte menschen met heel bedrukt gezicht staan kijken. "Wel mannen I"
vroeg hij, "wat is er te doen-, waar is die band geweest?" Zonder op deze laatste
vraag acht te geven, gaf een oud,'bevend mannetje hem ten antwoord! "Och, dokter, de
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koster is door Gods gramschap gedood, toen hij de brandklok luidde. Och Heer! Och
Heer!" — De dokter ging onmiddellijk naar de plaats des onheils, baande zich een weg
door de menschen, en een ernstig onderzoek had hem weldra overtuigd, dat de koster
door den bliksem getroffen was, terwijl hij de klok liet kleppen, — en, dat de kunst
in dit geval hier niets meer kon doen. Niet rechtstreeks tot den dokter, maar toch
zoo, dat deze het kon hooren, zei hetzelfde oude mannetje weer: O! o! Nu ziet men
toch, dat het onweer een boetbazuin is van een vertoornden God, om het zondige
menschdom te straffen .'" Waarop de dokter zich snel omkeerde en den spreker
toevoegde: "Wel man I zwijg toch met die taal! Zij is God-tergend! De Almachtige
heeft het onweer niet noodig om de menschen te straffen! Barst het niet evenzeer
boven de onschuldige als den ondeugende uit? Zou God juist in den zomer het ergst
vergramd zijn op den mensch, daar men des winters het onweer maar zelden waarneemt?
Gij zegt niets, en wijst slechts op dien doode; maar worden ook niet bij stormen en
watervloeden menschen gedood en zou dan juist onweer een bewijs van Gods gramschap
zijn? Het een noch het ander!" "Het is een straf Gods" bracht de pieperige stem van
het oude mannetje weer uit; want het is van ouds bekend, dat onze klok de kracht
bezit om het onweer te doen verdwijnen en onschadelijk te maken, of den wind te
draaien, voor het geval de pastoor niet aanwezig is. Want de klok is gedoopt I" — Ja

1 Ja, dat is zoo!" riepen verscheidene andere stemmen. — "Uwe klok", antwoordde de
dokter, "heeft even als alle andere klokken het vermogen om den bliksem tot zich te
trekken, en het zou daarom te wenschen zijn, dat er een ander middel bedacht werd om
een brand bekend te maken, b.v. een trom, of een trompet! Wil ik U eens zeggen, hoe
het toegegaan is? De arme man heeft met beide handen het touw gevat, dat aan een
metalen lichaam, in het hoogste gebouw van de geheele gemeente was vastgemaakt, en
bewoog aldus dit lichaam, dat het meest door het vuur bedreigd werd. De slag kwam, de
electrische stroom volgde de richting van het touw, om zich in den grond te ontladen,
maar liep door het lichaam van den koster heen, wat zijn dood ten gevolge heeft
gehad. Laten de menschen toch in zulke gevallen van het koord afblijven en iets
anders verzinnen!"
Het oude mannetje schudde het hoofd en scheen nog iets te willen tegen spreken, toen
de brandspuit eindelijk aankwam en de opmerkzaamheid hierop geleid werd. Men hield
bij de kerk stil om nader te vernemen, waar de brand was. Eindelijk vernamen de
spuitgasten, dat de zaak van weinig beteekenis en de uitslaande vlam van een
werkmansschuurtje reeds gebluscht was, waarop men de spuit ging bergen. "Het zou toch
moeite tevergeefs zijn geweest" mompelde de "scheper" van het dorp, die zich ook
onder de menschen bevond; "want een brand, die door onweer is veroorzaakt, kan toch
met geen water gebluscht worden.."... Het weer was intusschen bedaard, de lucht
opgeklaard en de sterren van den avondhemel keken weer vriendelijk op het menschdom
neer, alsof niets gebeurd was. In de dorpsherberg bij Tieske hadden zich verscheiden
menschen verzameld, die aldaar de gebeurtenissen van dien dag bespraken, en onder hun
getal bevond zich ook "de meester". Hij deed dat wel iu-.ij-, d.i. de herberg
bezoeken; niet om daar den tijd te dooden of om "biertjes" te hijschen, maar om met
dezen en genen eens te praten over dit en dat, wat er al zoo voorkwam in het
dorpsleven. Nadat nu de geredde drenkeling en de treurige dood van den koster
besproken waren en een brandpraatje geleid had tot de oorzaak van het ongeluk, het
onweder, nam de meester meer bepaald het woord en zeide, dat een bliksemstraal niets
anders was dan een groote electrische vonk, die zich met verbazende snelheid naar
zeker punt begeeft, om het verbroken electrisch evenwicht te herstellen, enz. enz.
ten einde de menschen te verklaren wat van die diverse vormen van vonken en stralen
het gevolg kan zijn.
10 november 1928 XXIII. "DE MEISTER" IN SAMENSPRAAK MET DE BOEREN
EN HET SPOOKACHTIG LICHT.
Juist aan die groote snelheid is het toe te schrijven", zoo ging de meester voort,
"dat die bliksem-vonk zich als een vurige straal aan ons ineItoont' omdat ons oog zoo
gevormd is, dat de 'drukken op het netvlies teweeggebracht niet crstond verdwijnen. —
Die voortschietende vonk t<.."rnt eenereeks van indrukken, waardoor uien t rie
meening van een voortloopende straal geaaJit. Vreemd kunnen die stralen zich
voordoen! loopen zig-zags-gewijs van de eene wolk voVcle andere of tot de aarde;
sommige hebben «Pakkingen. Zoo heeft de natuurkundige Kalmtz w duidelijk een Straal
zich in drie takken zien -'rdeelen. Ook heeft hij aangeteekend, dat bij een onweer,
in 1_35, te Halle, vele stralen 'ch zonderlins vertakten en als het ware op <-. n
«eraamte geleken, waarvan de hoofdsiraal .ie "Oqegraal en de uitschietende stralen de
ribben bonden. Wat sombere voorstellingen zullen Ude vrouwtjes.wanneer zij het
verschijnsel wuarv,-nornen hadden, daarop wel gebouwd hebben I hadden ze het te weten
kunnen komen ('"i de Vuur-aan) idders, tien Engelsche mijlen f,;11 nool'den van Baku,
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in de nabijheid der Kaspische z^e, alwaar stroomen van brandbaar gas inhoudend uit
den bodem opstijgen, teneinde ac '""esters vnn den vuurdienst te raadplegen over ".'k
vreemdsoortig hemelvuur!" . Zonder den meester te volgen in zijn gedachten '.'rong
van hunne zitplaats naar het land der Uur-aanbidders, sprak iemand uit het gezelschap
j "i een voorval, dat zijn zoon, die in het buitenend geregeld reisde, eens had gehad
on een reis n een stikdonkeren nacht.
-Het was in het laatst van October van het »,'f'?e jaar", zoo begon hij, "dat mijn
zoon voor •ü-ken te Aschaffenburg was. Op eenigen afstand '"hen de stad had hij een
kennis of een klant e-oeht, bij wien hij wel wat lang vertoefd had, ',()dat hij in
den nacht naar zijn logement in de 'ad terugkeerde, ondanks de uitnoodiging om IoS
wat te blijven. Tlij was door vaak bezoek, v" die streken goed bekend, en hij wilde
daarom ' 'strekt weg, omdat hij den volgenden morgen ,f'Ms vroeg naar een andere
plaats moest vertrek?Q. Weldra, was hij aan de duisternis gewoon Pranki; maar het
was, volgens onzen tlarie, een .'r,r reisje geweest. Niet alleen duisternis,
maar . !|arbij nog een hevige regen- en windvlaag, die ecnter weinige minuten had
aangehouden en na een korte tusschenpoos gevolgd werd door een y'l'> die hem druipnat
maakte. Het was hem na moeite nog gelukt iemand te vinden, die over de Mam wilde
varen, juist toen zich daar ook nog een ruiter met paard voor overzet 'di aar,r>ood.
Midden op de rivier gekomen, ontdekte hij opeens, dat de opstaande manen en ooren van
het paard, evenals de gevlochten spits r karwats van den ruiter licht begonnen af
te :ven, alsof het vurige kwasten waren, en vrij erk ook! — wat van lieverlede afnam,
toen zij tvpder op vasten bodem waren gekomen, en dat f.3Ti overging in een
fosforig<m gloed. Dat schouwspel moet op een afstand toch wol vrij spookachtig ien
hebben!" . r>fi anderen stemden dit toe; doch de meester" te op, dat het spookachtig
schijnsel niets Wders dan St. Elmus-lichten was geweest. m kan wel zijn l" antwoordde
de verhaler; j-'fiaar mijn zoon was toch niet erg op zijn ge o'ak, omdat de zaak hem
zoo vreemd voorkwam; v-1 nok nu nog is dat St. Elmus-vuur een on.be- Wlde grootheid
voor mij!" " "Maar het is toch niets anders dan een verschijnsel, dat zich
gemakkelijk uit de bekende eigenschappen der electriciteit laat verklaren!" jo Son
"de meester" te zeggen. Allen luisterden; 2-^rorn vervolgde hij: "Het St. Elmus- of
St. £"asvuUf bestaat daarin, dat verheven voorwer\" T[' zooals windvaantjes op
huizen, torens, en v|'0ral op de masten van schepen, een licht of JJl,r uitstralen
i.n de gedaante eener vlam Óf Rij stormachtig weer worden die verschijnv '.o het
meest waargenomen omdat alsdan de 'le electriciteit in den dampkring het meest aan_n
£ is; want het verschijnsel ontstaat door eene inhoudelijke strooming tusschen de
electriciteit jv^1 den dampkring en van de aarde, en de verj>Ven voorwerpen dienen
daartoe als geleiders. ,jln dit goede geleiders, zooals metalen spitsen, lW zat de
uitvloeiïng ook dcs te sterker zijn. j.' St. Elmusvuur verschilt hoewel van gelijken
Jc"d> hierin van den bliksem, dat de electrische Js ro.'.11 veel langzamer en veel
minder krachtig Yft_ 'J spraakt daar zoo even van een spookachtig _jpScuiJnsel, maar
verbeeldt v, dat gij den Ben 'h'} van 1831 to Algiers, op het terras van het *-n
,^abr>azoun geweest waart, toen aldaar een .c*- rDui woedde, en gij hadt er de
officieren W6in met ontbloot hoofd en de haren van allen Viö* met lichtende puntjes
en de opgestoken *iei.ers 'nsselijks van vurige verschijnselen voor- On! 0f> als gij
in den nacht van 17 Januari 1817 YeVc der plaatsen aan de Oostkust van de |J,eenigde
Staten hadt rondgedwaald onder het h^j10*- van heviga onweders met regen en sneeuwWen en gij waart dan menschen tegengekomen, «or wie de randen hunner hoeden, benevens
de Wh1 en manen der paarden door heldere, zwe '"aai. vlammetjes, welke' een zacht,
geruisch *t-vi-i'6U' omgeven waren; ia! ook de boomen en Vo.w- en en sneeuwvlokken op
dezelfde wijze zich '-^n!cht vertoonden; me dunkt, dan had een zoo- VpujS tooneel uwe
rechtmatige vrees kunnen opfce'w ö' ahhans als de oorzaak v onbekend ware safle£Bt!
Doch bet waren alweer niets anders W St. Elmus-lichten. En ik zou er v meer kunv
opnoemen. ReiJ! "eeft het bijgeloof natuurlijk weer niet na- Van mt wonderlijk
verschijnsel, waarbij *e.i> voorwerpen in dergelijke vlammen gehuld, noch
,itrl?!.n«en, noch verbranden, op zijn voordeeligst irt 1J 'e trekken. De ouden
brachten die vlammen -t\ ®roand met hunne godsdienstige begrippen, .ei^e"nden uil
hunne verschijning geluk of ontlf^ ie mogen voorspellen; terwijl de zeevaren" h eeen
enkele vlam op den mast van hun schip Jn.r(pn Kwaad, maar twee vlammen als een goed
oojCLPc'cen tan fraai weder en een gelukkige reis *otn V?Wa"en. Zelfs na de komst van
het Chrtsten- .'elden deze bijgeloovige begrippen aan, 7tl('e>i]ln czc 'icW den toorn
van booze geesten w-TVni 'e o"'"'"!renmeester een poos ophield met spreken, *o o
K:f iemand de opmerking, dat hij nog nooit *'.fiQ kk'& was geweest het St. Elmus-vuur
met ribr^'fiTiHgen te zien' en dat hi^ uitgezonderd het ?e-en l van zooeven, zulks
ook nooit van an-1 datÜ^ gehoord; waarop de meester antwoord- |fe_ien ie lichten in
ons vaderland ook zeldzaam Jfh ztK^orden; dat hem slechts ééne waarneming v'I"lsVioni? verschijnsel bekend Was en wel te , ' o,"", tijj meende in 1840 — alwaar bij Mke
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arcl|ijven eener donderbui op drie beelden, f'rJ een \ ar een voorgevel van een huis
versie'•M ar 'reilend St. Elmus-vuur is waargenomen, p oricls'. at ge wellicht meer
hebt opgemerkt dés tell oropWz.oo P. nJ. de meester weer voort, "en als V^den i Van
het St> Elmsvu"r maK genoemd savorid f,at zijn de "dwaallichtjes", die men d^daat
meerrrialen ontwaart, en waarvan ik U h.ar luis. e6ns wat nnr>P ip V6rtellen, omdat e
Werr'f Peterhannes zoo'n vragenden blik op tiK Ja' :,Wat zal 't zn Perjan?" vroeg
mees- Wat -tra'trmeester"- antwoordde deze, "ik heb Sevaljj" > toen ik even buiten
was, ook heel * 6? eigenaardig lichtverschijnsel gezien. 0,1 twee verschillende
sterren":
"Maar het komt mij toch erg ongelooflijk voor", viel een ander in de reden, die
hierin een nieuw aanknoopingspunt voor een gesprek vond, "dat dit natuurverschijnsel
werkelijk sterren zijn!" Het algemeen spraakgebruik zegt het toch", voegde een ander
weer hem toe, "ofschoon het ook door mij zeer betwijfeld wordt". "Ik denk, dat de
schijn ook hier bedriegen zal", ging een derde voort; "want die lichtende punten,
welke men zoo plotseling en snel ziet verschijnen en verdwijnen, gelijken
oppervlakkig volkomen op die hemellichamen aan het onbewegelijk sterrendak!" "Het
zullen niets anders dan electrische vonken zijn!" voerde weer een ander aan, die
alles uit de electriciteit trachtte te verklaren, zonder echter gronden voor deze
veronderstelling aan te geven. "Die vallende sterren zijn het snuitsel, dat van de
sterren afvalt, waardoor deze zooveel te beter de sterren afvalt, waardoor deze
zooveel te beter kunnen branden", bracht daarop een grappenmaker in het midden. "Dat
geloofde het onontwikkelde volk tenminste in vroegere tijden", gaf de meester hierop
ten antwoord. In het dorp zijn er echter nog velen, die zulks ook meenen", zeide de
laatst binnengekomene. "Zij brengen daarmede in verband een zekere slijmerige stof,
die men soms op grasvlakten en in de weilanden vindt, en die men als zulk
sterrensnuitsel beschouwt. Ik heb het zelf ook meer dan eens gevonden, nu onlangs nog
achter in onzen tuin op de linnenbleek, maar ik durf toch niet beslissen of het
waarheid is. Ik ben zoo vrij, om er sterk aan te twijfelen 1" "Daar doet gij goed
aan!" was het antwoord van den meester; "ik heb die stoffen ook meer dan eens gezien
niet alleen, maar, daar ik een vriend van onderzoeken ben, ook onderzocht, en heb
bevonden, dat het niets anders is dan de door vogels uitgebrachte eieren van
kikvorschen of visschen, welke slijmerige massa in hun maag zeer opzwelt". "Dat wil
ik eerder gelooven, het scheen mij ook een wonderbaar vreemd snuitsel te zijn", zei
cic vorige spreker. "Neen!" vervolgde de meester, "dan is het geloof der Littauers
hieromtrent meer poëtisch; de spinster van het noodlot, beweren zij, spint aan den
hemel den levensdraad van ieder jonggeboren kind. en elk dezer draden eindigt in eene
ster. Nadert de dood van een mensch, dan breekt de draad en de ster valt verbleekend
ter aarde. "Dat is wel aardig", sprak er een, "maar men wordt er niet veel wij.er
door, wat die vallende sterren toch wel zijn!" ..Haf geef ik toe I" antwoordde de
meester; ..maar het is ook niet zoo gemakkelijk aan uw verlangen te voldoen; ik
althans zie geen kans U een bepaald antwoord te geven op de vraag, wat verschillende
sterren zijn. Er zijn vroegere natuurkenners geweest, die de vallende sterren
verklaarden uit brandbare stoffen, welke, op eene onverklaarbare wijze in de bovenste
streken van de atmosfeer ontstaan, of daarheen gekomen, op even onverklaarbare wijze
daar in brand vliegen**. ..Die verklaring maakt den aard van het verschijnsel nog
niet veel duidelijker!" opperde de eerste spreker verder.
24 november 1928 XXIV. "De Meister" in een praat-avond met de boeren.
Van vallende sterren, sterregen, enz.
///
6 december 1928 HET VEEL OMSTREDEN LOUISA-HUIS.
Een stukje historie en een vraag.
///
"Heer Robrecht van Arkel, Ridder, Baendeheere tot Grevenbroeck wordt vermeldt bij
seeckere acten van beioofte beginnende : Wij Utto Heere van Arkel, Johan van Arkel
Heere van Haeghesteyn tot Pont ende Manis van Mechelen doen condt alle tuyden dat wij
voer ons iude voer onsen erven belooft hebben en de öelooven Heren Robrecht Heere van
Grevenbroeck ons-n neve schadeloos te houden enz de anno 1391 den 3 Meert, — Als oock
bij seeckere iatynsche acte van procedure voer den Officiael van Luyck over de
houwe.ycxe voerwaerde van Heer Johan van Grevenbroeck sijnen zoon ende Vrouwe Elsbena
Dickbier de anno 1420 den 26 dagh van December. — Hij fondeert anno 1396 het groet
gasthuys met het clooster tot Ruermond ende trouwde Vrouwe Elisabeth de Tamples,
tochter van Wauthier ende van Vrouwe van Argenteau met welche wapenen hij wordt
bevonden op eenen ouden serek gheieghen in Sinte Catharina capcil of te somtijts Sint
Joris ghenoempt, synde de gasthuys Kercke geweest aidaer". Wat kan dus deze Robrecht
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van Arkel te Roermond geslicht hebben in de 14e eeuw? Is deze nota een onwaarheid? Of
..kan v. A. eene andere stichting hebben gedaan, die toch tot het gasthuis behoort?
En kan zich niemand iets herinneren van ooit gevonden grafsteenen waarop de genoemde
nota wijst? Of kan eene nasporing wellicht nut hebben in verband met de gebruikelijke
stichtings-voorwaarden, die dienen nagekomen te worden?
8 december 1928 XXV. EEN BEZOEK BIJ DEN "SCHEPER” VAN HET DORP.
- Kreupel bruintje.
Het oogenblik, dat wij eens nader gaan i met den schaapsherder, den door aden
wonderdokter, vinden u-j' -lal van een landbouwer, die den t.et ongeluk heeft gehad
zijn beste w*! reunel te rijden. Bekend met de ge '•nnige macht van den
schaapsherder om Uw et "belezen" weder herstel aan te brengen, "ij dezen verzocht te
komen; want hij ging "e stelling uit, dat het hem weinig interesiehet middel wa.s,
als de poot van zijn " maar weer gezond werd 1 De "wonder
.as gekomen en thans
bezig methet mg. Hij had zich laten i waar het gebrek zat. en had toen heel /-schtig
drienia tl nen pont van het paard geleif, '• onder het vitspreken der gewichtige '" '
T. E. F. (vergal, de formulen waarover sproken). Hiermee was de be'n'J of de belezing
volbracht en met ernstig lieer, da! het i r klaar zou v migi 1 te voren had hij bij
een anderen boer een ir'n Van 'r' dergelijk gebrek hersteld, door de vden, waarop het
beest een tijdlang met zijn <i)V/'pe'e" poot gestaan had, vit te snijden en die 'r
het murmelen van een spreuk weg te werpen.
De blanke medicijnman aan het werk.
///
Kwaadsprekerij.
///
De eenzame mopperaar.
///
Als maar achterklap.
///
En tenslotte: de flesch.
///
BEANTWOORDING VAN VRAGEN.
H. W. te Venlo. Wat men u omtrent de zinspreuk van onzen gevierden Staatsman Ruys de
Beerenbrouck gezegd heeft, is eene waarheid, d.w.z. dat zij een Spaansche is. Ze
luidt: Antes morir que sertraidor", en beteekend: "Liever sterven dan een verrader
zijn", een devies, aan wiens gewichtigen zin de families Ruys de Beerenbrouck (niet
Beerenbroek, zooals U schrijft) gedurende haar politiek, beter gezegd, geheele leven,
in alle opzichten standvastig en getrouw is gebleven. Hebben de daden dezzer
Staatslieden dat niet voldoende bewezen? De afkomst? Voor zoover wij meenen, zou het
geslacht Ruys de Beerenbrouck, dat nu tot de Ridderschap van Limburg behoort, van
Spaanschen oorsprong zijn. De primitieve naam zou Ruiz geweest zijn, wat ons zeer
goed mogelijk schijnt, daar onder dezen familienaam in de diverse encyclopedies
Katholieke mannen van groote beteekenis in Spanje voorkomen. Ook hebben we bibliogr.
aanteekeningen over een vermaard Spaansch priesetr, die dezen zelfden familie-naa
(Ruiz) draagt.
De Spaansche wapenspreuk, als boven genoemd, zinspeelt dus op voornoemde afstamming
Tot zoover over den naam "Ruys", waarover uwe vraag.
H. te M. Het merkwaardige boek "Historie de Schinnerhannes" kan ik U niet meer ter
inzage voor aankoop zenden. De gemeente Schaesberg heeft het aangekocht. Ten behoeve
der betreffende archieven sta ik ze zoo billijk mogelijk af. Voor pers. corresp.
s.v.p. porto.
M. G. ondw. M. Neen. De boekrn worden door geen enkele bibliothecaris der
Genootschap, zoomaar aan iedereen afgegeven. Waarom laat ge U niet lid maken? Dan
ontvangt U tegelijk een catalogus, en kunt U over alle werken beschikken.
Nr. D. te R. Wij kennen geen enkele volksk werk, waarin de eigenaardigheden der
verschillende beroepen of ambachten voor het volksleven beschreven staan. Zeer zeker
bestaan er allerlei curiositeiten en legenden over den levensloop der handwerkslui of
ambachten vanaf de vroegste tijden.
We hebben er vele opgeteekend, en zullen die ook wel eens publiceeren. Een goed
middel voor 't opsporen der eigenaardigheden is de studie of de afleiding der oude
spreekwoorden over de ambachten. B.v. beproef eens te achterhalen waarom men zegt:
1. Dat zullen we God en den molenaar laten scheiden.
2. Alles over één en dezelfden kam scheren.
3. Het zijn twee schoenlappers in één pothuis.
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22 december 1928 XXVI. NA EEN JACHTPARTIJ. Voorspelling van Regen.
"Hoe kondt gij ook dezen dag uit jagen gaan, beste man! De hoofdpijn, die me gisteren
kwelde, was stellig een voorteeken van het gure weer, dat wij nu hebben".
"Als ik geweten had, beste vrouw! dat onze jacht besproeid zou worden door
piasregens, zeer zeker was ik thuis gebleven; maar de barometer teekende vrij goed
weer en op dat werktuig kan men in den regel vertrouwen".
"Daar ben ik zoo geheel zeker niet van!" antwoordde mevrouw, er zijn, dunkt mij,
teekens, waarop men wel zoo veilig kan vertrouwen. De meid zei gisteren reeds: 0,

Mevrouw, wat slaat de rook uit den schoorsteen en het fornuis vaar beneden; dat
voorspelt slecht weer". De bakker, wens ooren het vorige jaar zijn bevroeren, gelijk
ge weet, klaagde voor eenige dagen reeds over felle pijn daarin; een stellig
tcaker.,. Mevrouw!" zeide hij, "dat er verandering van weer op til is". En da.n die
kring gisterenavond om de maan, dat weet gij toch ook wel! geeft regen evenals het
kraaien van een haan op den dag. Kn daar komt gij nu druipnat thuis; morgen wellicht
ziek of ten minste zwaar verkouden!" "Neen, lieve! laat dat laatste nog wat rusten.
Tk schiep werkelijk vermaak in de opsomming uwer voorspellingen. Gij hadt er nog bij
kunnen voegen; al gerdt.'dit juist niet voor dit gedeelte van het jaar: als de bijen
en vliegen zoo steken) als de hondengras beginnen te. 'eten; als de zwaluwen
strijkelings langs het water vliegen- als die poes den heelen dag door blijft maffen;
of elk oogenblik zich met de poolen wascht; als pauwhaan en kraai gedurig hun
schreeuwend geluid laten hooren; en de mieren ijverig aan den arbeid zijn,- veorspelt
dat alles regen! Maar als de wespen, horzels en St. Jansvliegen 's-avonds in groet
getal verschijnen; als de veldmuizen 's avonds vroeg voor den dag komen als de kevers
vlug rondvliegen en hoog in de lucht opstijgen, als de visschen dicht aan de
oppervlakte van het water zwemmen, de mollen uit hunne gaten komen en de kikvorschen
fhnk op' ri/fftifcken, dan hebben wij mooi weer te wachten I En toch - heb ik nog
meer vertrouwen in den barometer!" Wel mosrelijk" sprak mevrouw; "maar lieve
manTal^eï nu met eigen oogen ziet dat het leeuwenmuiltje en de pimpernel z,chsluUen
dat de klaver de blaadjes laat hangen zooals ik dezen zomer nog telkens heb opgemerkt
en vat gebeurde vóór* het begon te regenen: Zeg! moet men dijrin niet meer vertrouwen
hebben don ui SI barometer d™ goed weer voorspelt en den ?r™h met eén nat pak thuis
laat komen ?" TÓok met ver inke hazen, mijn beste;>" liet <k dokte? hierop volgen, om
zich eenigszins uit z«nTe e[ige positie te redden Doch onbedacht «af h« z"ch weer
bloot, door te zeggen, dat de boschwachter van den ouden M.chiels van Kessenich een
strengen winter voorspelde, omdat de eiken weinig of geen insecten hadden Ziet gij
wel!" sprak mevrouw; "dat is een man van ervaring en zulke voorspellingen doet uw
barometer toch niet. Ik ben er ook bang voor geweest, want' reeds vroeg zijn de.
ooievaars en zwaluwen naar het. Zuiden getrokken; bovendien beweert onze boer, dat er
veel sneeuw zal vallen, omdat het zoo'n nevelachtig herfstweer is, en de muizen hun
nesten in het koren maken". En evenwel, lieve vrouw! is ds barometer... ' "Maar man!
hoe kun je dat nu nog volhouden? Is 'het dan geen zeker leeken van regen, als cic
lucht met een lichte laag dampen is bezet en als ze wegdrijven, dat men dan helder
weer krijgt. Hebt "ij den ouden tuinman ook met dikwijls hooren zeggen, dat er regen
zou komen, als bi. heldere morgenstonden er geen druppel dauw te bespeuren was, en
dat een rood ondergaande zon bij eene onbewolkte lucht een schoonen dag beloofde?" Ik
geloof wel, dat die menschen op verschillende wijzen en bij herhaling kennis hebben
gemaakt met de weerverandering; maai om hot te voorspellen, zoo goed als de barometer
dat "Lieve rrkn! Hoor nu toch eens !.fa dit opzicht heb ik meer vertrouwen in onzen
boet clan tn uwen barometer. Als de koeien paarden zoo onrustig zij», en de vogels
zich metie stof bestrijken, als de hoenders zich in het zand wentelen en de mollen
veel aarde omwoelen als er veel wormen uit den grond komen en de sleeijen overal zoo
uitslaan of vochtig worden, an zegt hij immers: wij krijgen regen! En negen van de
tien keeren komt het uit! _ ._ Terwijl de dokter en zijn vrouw alzoc.nog eenigen tijd
schertsenderwijze voortgingen kwan hun vriend "de meester" binnen, waarna het .gesp
ek over dé weervoorspelling nog eenige minuten werd voortgezet. ,  .. ."-"cip. "Ja,
het is toch wel eigenaardig viel de «»**» in. "maar er schijnen toch dieren ti
zijn,die beslist de gave bezitten het weer to kunnenl voorspellen. Hier. en daar komt
toch in ons a d zelfs de boom-kikvorsch voor, die vcor een secnr vetr profeet wordt
gehouden omdat hij alleen dan zijn zware stem laat klinken, als he; denvo gen den dag
zal regenen. Maar er zijn er nog meer Er komt in sommige meren en poelen, ook .n ons
land. een vischje voor, dat evenzeer gevoelig is voor aanstaande weersveranderingen
Gij zult zijn naam wel eens ooit gehoord hebben.. ik Wfc doel de meerslang, ook al
modderkruiper^boodj en meerkol. De Limb. noemt, het bed te ook "alskoet". In
Friesland heet hij donderaal. Het wordt veelal in goudvisch-glazen bewaard en kruipt
gewoonlijk zoo laag mogelijk, etenah. n de slooten en moerassen, waarin hu dan^^
#244

499

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
32495

32500

32505

32510

32515

32520

32525

32530

32535

32540

32545

32550

32555

blijft zitten,. Als bet echter stormachtig weer_al gaan worden - reeds vier en
twintig uur^van te voren! - of ook tegen den tijd, dat d«™o** buien zullen
losbarsten, verlaat het diertje zjn gewoon verblijf en zwemt zeer «dltoot- AU ik
gelegenheid heb, zal ik zoo'n exemplaar eens zien te vangen". "Dat zal u
gemakkelijker vallen dan mi], om een regenkikvorsch te bemachtigen , viel de an der
hierop in. Hij wilde nog moer zeggen, ..aar een lichte gil van een der meisjes brak
zgne woorden af Wal is het kinderen vrwg Mgrouw^ waarna Nora verschrikt opstond entoonde, hoe eene spin over haar arm iep. H*reOJ2^-l," ze echter al vlug, hartelijk
lachend, gegrepen, en in de brandende kachel geworpen. "Hoe kun jij voor zoo'n
kleinigheid je zoo dwaas aanstellen ?" zeide de dokter "En te .neer nog", viel de
zuster van Nora. m, "daar je toch weet, dat die beestjes geluk uun ftr,CDatUnu wel
niet", hernam de vader want dat behoort weer tot het bijgeloof, maar overigens is
door natuurkundigen toch geconstateerd, dat «Ie spin een der meest, bedreven
weerkundigen is- Vooreerst, zeggen dezen, dat de spnmen, «« het .al gaa,ï regenen of
stormen, de figsle^ 'Iraden van het web meer of min inkorten. Ten tweede, als het
zeer koud zal worden *fc haar verlaten en zich in de nabijheid daarvan schuil honden,
tot er beter weer op handen is. Vérder beweert men, dat. zoo men een ,n m t eerlange
draden ziet werken, dit een zekei oér teeken is ". schoon weer, gedurende u.cht ol
dertien _agen. perken uj daarentegen kun»«•". zoo mag men op onbestendig weet-slaat
maken. Nog beweert men. dat, wanneer -ij des avonds in den zomertijd tusschen 6 en 7
v-vrnoQ Werkzaam zijn om hare webben te herstellen, men kan rekenen op een helderen
en schoonen nacht, Zitten ze stil, werken zij niet, dag komt er spoedig regen of
wind. Ziet men integindeel, dat zij onder zware regens telkens haaf werk hervatten,
dan kan men er bijna zeker va\i zijn, dat het slechts voorbijgaande buien zijn. Ze
komen ook in het voorjaar niet vcor den dag in de dan bijna altijd bedriegelijke
dagen der ej'?te warmte,, maar zij wachten geduldig, tot zich de eigenlijke lente
voor goed heeft gevestigd. Ik ken een natuurvorscher, die daarom nooit zijn
winterkleeding aflegt-, vóór dat de i-erste buitenspinnen zich blijvend hebben
vertoond. De weinige winterspinnen echter, die hij op zolder en in den kelder ging
bespieden, leverden hem de merkwaardigste uitkomsten. Uit hare rust of beweging
voorspelde hij herhaalde malen verst of door, ééns tot twee weken te voren. Hij is
het ook geweest, die door deze vorschingen dien vcrschrikkelijkeu, nooit gekenden
harden winter van 1794 of '95 heeft voorspeld, meester. Weet je wel, hoe onze vaders
nog verteld hebben, dat in voornoemden winter nu letterlijk alles bevroren was, tot
vele sterke boomen zelfs toe. Aardappelen en groenten in kuilen en kelders, veevoeder
in schuren en in den grond opgeborgen, in 't kort alles is toen hier voor onze arme
boeren verloren gegaan".
24 juli 1929 LIMB. GEILL. MAANDBLAD.
"De Nedermaas" van Juli geeft ditmaal wederom veel variatie. Deze aflevering begint
met de bespreking van oude Maastrichtsche stadshoekjes, waarin menigeen veel nieuws
zal vinden.
Gerh. Krekelberg bespreekt de kwestie van Eyck: of deze gebroeders wel van over de
grens afkomstig zijn of uit ons land.
In naam der Historie publiceert de hoofdredacteur een aantal gezellige brieven uit
den tijd van den Russischen veldtocht van 1812. Interessante lectuur!
"Limburger" heeft nog eens een tochtje per fiets gemaakt en vertelt daarover.
Een levensverhaal over den gedenkwaardigen Limburger Hubert Goltzius, van de hand van
dr. Sassen, sluit deze, wederom rijk geïllustreerde uitgave af.
30 juli 1929 VYLEN-VAALS. Belangstelling.
Voor de vacante betrekking van onderwijzer resp. onderwijzeres aan de O. L. School
alhier hebben zich 4 mannelijke en 7 vrouwelijke candidaten aangemeld. Onder de
mannelijke candidaten treffen we aan den in Limburg welbekenden literator Ger.
Krekelberg te Vlodrop, die op 65-jarigen leeftijd zijn nog aan 't heil der
schooljeugd wil gaan wijden. Deze heer is in 1927 te Vlodrop op wachtgeld gesteld.
22 november 1930 VONDST IN OOST LIMBURG.
De heer Gerh. Krekelberg schrijft ons: Na, voor een paar jaar, een twaalftal
Germaansche urnen te hebben ontgraven in de omgeving van het oud-historisch dorpje
Vlodrop (zie de officieele mededeelingen in de verslagen van dr. Holwerda), ondekte
ik onlangs op de groote Nippe-heide in deze streken nieuwe urnenvelden, die zich over
een groot aantal hectaren uitstrekken. Zoodat hier het feit voor de hand ligt, dat er
belangrijke nederzettingen van oude volkeren hebben gehuisd. In enkele perceelen vond
ik ook tallooze scherven van jonger aarden vaatwerk, vermoedelijk uit de Frankische
periode, benevens een paar gave kleine potjes, waarschijnlijk gediend hebbende als
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drinkbekers, (met oor), en enkele fibula als speld, enz. Verder werden in deze
buurten gevonden beitels van silex, speerpunten van Romeinsche soldaten, urnen in den
Romeinschen-berg en op den Eremietenheuvel, muurresten op 2 m diepte, terwijl de
resten van den Landweer om de heidevelden nog overal duidelijk zichtbaar zijn.
Daar vele perceelen straks opnieuw beplant worden met jonge dennen, wordt het hoog
tijd dat hier een degelijk onderzoek plaats vindt. Wordt er nu geen werk van gemaakt,
dan vrees ik, dat hier een belangrijk Germaansch kerkhof met talrijke urnen-plekken
onzer prae-historie verloren gaat.
11 april 1931 LIMBURG, HET LAND VAN OUDE BOERDERIJEN
Hoeve "Asseltsche Hof” te Asselt (Swalmen).
Dit is de eerste "laathof", die we in onze beschrijvingen als zoodanig eene beurt
geven. Blijkbaar is ook de benaming voor deze categorie van boerderijen het meest in
Limburg voorgekomen in oude tijden. Want noch mijn woordenboek van (oudere editie)
noch de encyclopedie van Winkler Prins, noch het boek Boerderijen van van Wijk geven
er eene uitlegging van. In dit vermoeden worden we nog gesterkt bij 't lezen van eene
uiteenzetting dezer soort hoeven in den 11en jaarg. van "Limburg" van het Provinciaal
genootschap. Op pag. 196 staat het volgende, van de hand van wijlen Pastoor Vrancken:
"Eertijds er ten onzent, en naar het schijnt voornamelijk in het zuidelijk deel van
ons gewest, veel Laathoven". Slanghen zegt in zijn boeken over Limburg: "In den lande
van Valkenburg waren zij vooral zeer menigvuldig: het huis Terlinden onder
Hoensbroeck, het huis Cortenbach en de Peerboom onder Voerendaal, het huis Ter-Weyer,
de hof Priekerschiet bij Nieuwenhagen, Eyckerhof onder Heerlen, Merkelbeeker- en
Weyerrof onder Merkelbeek, het huis Doenrade en Dobbelsteinshof onder Oirsbeek, het
huis Ter Borg, Krekelberg en de hof in het Mulraet onder Schinnen, de Nieuwenhof en
Bergerhaf onder Nuth, het huis Wynandsrade, dat van Amstenrade en meer andere, hadden
hun bijzondere cijns- en laatkaart, hun eigen stadhouder en hunne laten".
De beteekenis der "laten" raakt aan het begrip der leenstelsels. De bezitters van
uitgestrekte eigen-goederen (allodiën), zoo verhaalt ons Slanghen verder, gaven voor
en na meerdere perceelen gronds ter bebouwing of ontginning, tegen een zekere pacht
of cijns, erfelijk over aan een of meerdere landbouwers, zoogenaamde "Anlaeten", die
deze gronden bewerkten of oorbaar maakten. De erfgenamen en opvolgers van hen, die
deze goederen alzoo verkregen, verdeelden ze tusschen hunne nakomelingen, en
bepaalden de lasten, waarmede elk gedeelte jegens het stokhuis bezwaard bleef. Uit
deze tweevoudige daad: van afstand en splitsing, kwamen allengs niet alleen de
"laten", maar ook een aantal grondstukken, "laatgoederen" — te voorschijn, welke, hoe
verdeeld ook, altijd onderhoorig bleven "in den hoff" of stokgoed, waarvan ze
oorspronkelijk afgezonderd. Het steeds aanwassend getal dezer "laten", en de steeds
toenemende uitgebreidheid der laatgoederen, deden weldra daardoor verordeningen in
het leven roepen. In het begin der 13e eeuw werden de verordeningen der "laathoven"
allengs in schrift gebracht en als een grondwet, onder den naam van "Latengewijs"
nedergelegd. Sommige laatgoederen betaalden bij afsterven van den "laat", of liever:
werden verheven met tweemaal den jaarlijkschen cijns; op andere verviel, bij
overlijden, den laatheer eene "keurmede"', de eerste noemde men "cijns" — de laatste
"keurgoederen". Oorspronkelijk bestond de "keur" in het beste roerend goed,
gewoonlijk een stuk vee, dat zich bij 't overlijden van den "laat" op de "laathoeve"
bevond; naderhand zijn de "keurmeden" in geldswaarden herleid, en stond het den
laatheer vrij, het geld op te trekken of de keur te kiezen.
Tot zoover de verklaring der beteekenis van "laathof", hoewel over den loop van dat
"laatstelsel" nog heel wat meer te vertellen valt.
En nu hebben we hier, d.w.z. bij den "Asseltschen hof" ook met zoo'n laathof te doen.
Ofschoon deze bezetting later aan de Schenks en vann Hoensbroeks is overgegaan, en ze
dus voor 't grootste deel gelijken tred houdt met hetgeen we over den "Gienaenhof"
hebben gezegd, waren door erfschap in de oudste tijden ook andere heeren dan de
genoemden, meester over deze hoeve. Zoo vermeldt E. van Oldtman in de genealigie der
heeren van Vlodrop: "Gerard van Vlodrop, zoon van Godart, die in 1402 door den hertog
van Gelre met de erfvoogdij van Roermond beleend werd, trouwde den 26 November 1391
met Elisabeth van Schönau. Hij kreeg van zijne ouders als huwelijksgeschenk den "hof
Assel" met de tienden van Graet, de kurmoeden (= keurmeden), de visscherij, den Tol
(van Asselt) en het recht van de "Lijnpertz" in de Maas en op het land". Hiervan
moest hij aan zijne tante Geertrui van Vlodrop, kloostervrouw te Heinsberg,
levenslang jaarlijks 50 schildgulden uitkeeren.
Deze Tol op de Maas met den boerenhof en de heerlijkheid Asselt en alle toebehoor was
een bundig leen van het graafschap Horn, waarvan de leen-registers thans berusten in
het Rijksarchief te Maastricht, beginnen met 1.17 (Steffens).
Daarna werden voornoemde bezittingen, of beter het leen door meerdere aanzienlijke
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families totdat dit geschiedde den 10 Mei 1695 door Sr. Goessen van Blitterswijck
voor Arnold Schenk, baron van Hillenraad (en we hoeve en heerlijkheid van Asselt,
zoomede den tol op de Maas, beemden onder Neer en alle toebehoor) na den dood van
Frans Lambert de Bruyn, en tenslotte, den 16 October 1783 door zijne Excellentie den
Jongeheer Markies Clemens van en tot Hoensbroek. Daarna is de groote, voormalige
"Asseltsche Hof" in bezit der familie van Hoensbroek gebleven, tot de eigendom
overging aan den tegenwoordigen bewoner van Hillenraad, Herman Wolf Metternich.
Wat betreft den tijd dat deze hoeve ook tot de aan anderen verstrekte laatgoederen
behoorde, vinden we nog dat de hoeve als "Laethof" in het begin der 17 eeuw behoorde
aan Jhr. Arnold van Horpusch, die ook van 1614—1621 beurtelings burgemeester en
schepen was te Roermond. De eed, die de verschillende "laeten" van deze hoeve
destijds moesten zweren, luidt als volgt:
"Ich N. N. gelove und schwere N. N. als herrn dieser laetbanck treuwe und holt te
sein, herlichest ende rechten te helpen bewahren, besten vor te stellen und argste te
warnen, meiner stoelbrueder raedt und heimlicheit niemantz te vermelden, alle
rechtsdagen dat recht helpen besitten. geine parthey gegen die andere raeden, und was
ich weis sein sol traulich und rechtmeesig te wysen, wat niet ahn dat wittich
heutgericht op kosten van ongelicken te beroepen, und in summa alle dat genige te
doen dat ein geudt froem laet schuldich is te doen, tzelve niet te laeten om lièff,
leijt, velt offt geltzwardt, frundtschafft offt maechschafft, noch omme allet dat
sonne und maent ommegeyt und overscheynt, also help mir Gott und seine lieve
Hilligen".
Verder bestonden de hofrechten of het "latengewijsde" van den Asseltschen hof uit 10
artikelen, waarvoor we echter geene plaatsruimte kunnen: vragen. Wie er belang in
stelt, kan ze vinden in de Publications Tome VI pag. 258.
Ten slotte kunnen we nog vermeldden, dat de "Asseltsche hof" eveneens in
oorlogstijden ernstig heeft moeten lijden onder de geweldenarijen van doortrekkend en
te Asselt verblijvend krijgsvolk, hetzij door mishandelingen of afpersing en
oorlogsschatting.
Deze hoeve is nog steeds een der meest kapitale boerderijen in ons gewest, en ligt
vlak tegenover het lieve en beroemde Rozenkerkje van Asselt, terwijl als het zoo veel
besproken Museum van Asselt dienst doet het oude bakhuis der boerderij welwillend en
belangeloos daartoe afgestaan door den eigenaar der hoeve, Graaf Wolf Metternich. In
den laatsten lijd, heeft de milde schenker er zelfs nog een vleugel aan laten
bijbouwen, wegens te weinig ruimte voor de geregeld aangebrachte oude voorwerpen op
volkskundig en volkskunstig gebied. We konden eveneens niet nalaten bij ons laatste
bezoek erop te wijzen, dat er niet voldoende rangschikking is door de nog veel te
enge ruimte. Er moet meer, veel meer bergplaats komen, om er een gezellig geheel aan
te geven. Maar, wat we niet kunnen begrijpen, is, dat de Graaf toestaat, dat de
bewoner der hoeve ook nu nog steeds geregeld in dat museum, evenals voorheen, zijn
brooden gaat bakken. We wisten 't niet, maar merkten 't aanstonds op door de dikke
laag stof, die de geëtaleerde voorwerpen bedekt. 't Gebouwtje is thans museum, maar
geen bakhuis meer! Men houde dus op met dat geknoei.
Bijgaande teekening is van de hand des heeren Schols, Geleen.
10 september 1931 Een belangrijk urnenveld in Limburg
De heer Gerh. Krekelberg schrijft aan de "Msbd." nader over de vondst onder Vlodrop.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost vooraleer de toestemming verkregen was
van den eigenaar, den graaf De Pelichy te Gent, om in de omvangrijke perceelen van de
Knippeheide, achter Vlodrop, de urnen op te graven, die daar vóór enkele jaren door
ondergeteekende werden ontdekt. l).
Wel had een Duitsch geschiedkundig gezelschap (uit Crefeld) voor ruim 20 jaren vele
urnen daar aan de oppervlakte gebracht en naar de Duitsche musea getransporteerd.
Maar toen waren deze perceelen ook nog in het bezit van een Duitschen graaf. Daarna
bleef men echter hier van oordeel, dat geen enkele urn meer in den grond aanwezig
was, temeer, daar het voor oningewijden vast staat, dat op een effen of
genivelleerden bodem geen urn kan gevonden worden.
Toen ik echter in deze streken mij metterwoon vestigde, ondervond ik al heel spoedig
dal de bewoners dezer streek in hunne meening faalden. Bovendien, hoeveel tumuli zijn
niet door de vele jaren van ontginning, herbeplanting en uitroeiing van den bodem
verdwenen en als een effen vlakte blijven liggen. Herhaaldelijk bracht ik dan ook
weer urnen aan de oppervlakte, die naderhand alle naar het museum te Maastricht
werden overgebracht. En de scherven die ik thans nog overal over een oppervlakte van
plm. 20 H.A. vind en die te voorschijn kwamen door beploeging en anderzins, doen bij
mij de overtuiging ontstaan, dat er nog vele tientallen urnen begraven liggen. Ik
hield dan ook niet op, voortdurend mijne meening tegenover dr. Holwerda, directeur
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van het Rijksmuseum te Leiden, vol te houden en te openbaren, zoodat eindelijk vóór
eenige weken de toestemming werd verleend om het belangrijke Germ. grafveld
gedeeltelijk bloot te leggen.
Daar de heer Holwerda wegens huiselijke omstandigheden niet bij de ontgraving kon
tegenwoordig zijn, zond hij zijn assistent, den heer Bursch met een paar vakkundige
gravers naar hier, teneinde met nog een viertal werklieden uit deze buurt op 's Rijks
kosten het werk aan te vangen. En thans, na tien dagen arbeid, boekt de heer Busch
niet alleen eene opgraving van 14 stuks Gallo-Germaansche urnen, waarouder enkele
mooi versierde, benevens een gedeeltte van een zwaard, maar hij vond, bij
blootlegging eener beddenhoogte van pl.m. 40 M2. nog een plek gronds, die, naar de
neenig des heeren Bursch, de duidelijke sporen draagt eener cultus-plek der heidenen
uit den Germaanschen tijd. Voor den heer Bursch dus een mooi succes. Van de ontgraven
terreinen heeft voornoemde heer duidelijke teekeningen gemaakt, terwijl van de urnen
in en boven den grond de noodige foto's werden verzorgd.
Het spreekt van zelf, dat tal van urnen nog niet opgedolven zijn over een zoo
uitgebreide vlakte, doch we willen hopen, dat de ontgraving dezer tumuli een volgend
jaar zal worden voortgezet. Het aantal gevonden urnen gaat naar drie musea, n.l. een
derde naar Leiden, een derde naar Maastricht en een derde naar de straks in te
richten schatkamer te Roermond. Als belangstellenden in dit historisch werk kregen
wij bezoek van de ter zake kundige H. H. Dr. Nailis uit Gladbach, H. Huysmans uit
Roermond en N. Claessens uit Kempen (R.) De gegraven greppels zijn thans weer alle
dichtgeworpen. Verder bleven een reusachtige steen op den Klifsherg, benevens eene
historische plek op het perceel "Het Loom" nog onbezocht liggen tot een volgende
gelegenheid.

32720

1) Men vergel. de benaming Knippe-heide met hetgeen Prof. Leithaeuser zegt in zijn
"Ortsnamen", n.l. „Die niederrheinische und westfalische Bedeutung von "Knap, knip(pe) knup?"
ist eine dreifache: Abhang, Hügel, u. s. w Hieraus ergiebt sich die Grundbedeutung "rundliche
Erhöhung", enz. —
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24 december 1931 O, Nacht van niet te overtreffen Majesteit!
Door GERH. KREKELBERG.
Ziff" zoo zong eenmaal de groote Virgilius. "zie dé lange periode van zoovele
eeuwe,n" hieuwt zich. Een kind raat geboren worden om de ijzeren eeuw af te sluiten,
en ons de sonaen binnen te leiden. Alle oude vlekken onzerms«Jaden zullen worden
weggevaagd, en de Aarae aal zich ontlast gevoelen van de vrees °£ eeuwen die op haar
drukte, toen zij was als de Atlas. Zoon, door de Hemelen berind sta op. verhef U,
onze eerbetu'ging wacht op u, waru Wij voelen, dat een ontzaglijk tafereel door onze
Vel trilt! Zie, hoe deze wereld waggelt, zie, hoe «j wankelt in haren onmetelijken
ommeloop! Zie alles huivert en rilt, in de teedere verwachting van de nieuwe eeuw,
die komen gaat! Ach! mogen mijne dagen zich lengen tot het morgen- Boren van dit
hevige gebeuren'.'V En wat ontwaarde het menschdom Plots te midden der woestdonkere
schaduwen van t nei«endom? Welk was dat helle licht, dat daar opeens het Oosten als
in goudvanen bestraalde? De profeet Isaïas had de voorzegging gedaan. en den blik ten
hemel geslagen, harpt hij het uit te zijn mach'ige verzen: "Sta op Jemsalem! Kroon u
met het licht. De straal met haren wonderen gloed ruischt
kan! "" Terwijl de duisternissen nog de aarde zullen bedekken en de vale nachten de
volkeren-scharen nog zullen omhullen, zal Jehova zich boven Ü verheffen als eene zon,
eindeloos uitgekranst te 't hemeldlep! O volkeren, gij die In de troebele duisternis
Mlt gedompeld, gij, bewoners der obscure doodengewesten ziedaar eindelijk den
lichtenden dag: te aureool-glans! . Een kindje is ons geboren! Aan onze wenscnen Is
een zoon geschonken!" En zij kwam, de mysterieuze ster met hare heitintelende
lichten! En zij vergoudden vurig den winternacht! ... . . En hare stralen bundelde
zij tot één pUI, tot één breede schicht over Be:hlehem! Alwaar in een pover kribbetje
het klndeke geboren werd!... "'En het' gróötsche 'wonder biéeï'vöortieven over de
gansene Christenwereld. Door alle eeuwen heen klonk de echo der traditie na bij
wijsgeeren en hls:oricl. En t nienscndom hechtte aan dezen dag der goddelijke
geboorte zijn speciale namen. Zingt de Franschman niet van zUn Noei, en ac Dultscher
van zijn Welhnachten? Jubelt de Engelschnan niet over zijn Chrtstmas, de Italiaan
over üjn Natale, de Spanjaard over 'Jn Buena Kuo".he? Maar ontleed al die namen, en
gU zult er jn vinden een spontaan gejuich en den galm der vreugde en des vredes. t,^--». On: » voorvaderen in de grijze oudheid herdachten roeds het groote gewicht van
dezen heiligen hacht als zij waren gezeten rondom den rusti*en vuurhaard, waarin
helder opvlamde het ..Kerstblok." En wie onzer herinnert zich niet de Plechtigheid
van het H. Misoffer in den majestueuzen Kerstnacht, als wanneer de honderden Üch en
onder de gewelven onzer Godstempels sputteren en glimmen, terwijl het melodieuze
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orgelspel en de goddelijk heerlijke zangaeccoorden te elkander vervloeien als "n
ruisen van kristallen! Doch laat ik eerlijk zijn! Nooit of nimmer hebben de schoone
kerstliederen mij heviger geïmponeerd, dan verleden jaar In de nacht-mis Van het
klooster St. Ludwig te Vlodrop-Dapieim. Ik weet het niet, ik kan het eigenlijk niet
Juist ttltdrukken, maar op dat moment voelde Ut eerst voor goed, dat onze kerk is een
massaal wonder! Het plechtige gebeuren daar klonk mij In de ziel als een ontplooiing
der zaligheid en ik heb... geweend van verrukking!
O, Kerstmis, gij zij t een aaneenschakeling van schoonheden en diep gevoelde
wonderen! Daarom ook blijf ik U dankbaar, u mijn Dnitsche grensgenooten, dat gij ons
hebt leeren kennen den wonderschoonen Kerstboom met zijn onvergelijkelijk heerlijk en
eeuwig groen. Den eerbiedafdwingenden boom, waaromheen mijn kindergezin telkenj are
vol gelukstemming en. reine vreugd Jubelde en nog jubelt, waaromheen ik telken]are
een heele kinderschare Kerstliedekens laat zingen, kerstliedekens, die uit hunne
naïeve, reine zieltjes mij tegenklinken en tinkelen, als ware ledere toon de echo van
een kristallen klokje!
En daarbij verhaal Ik hun, met welke emotie de Ridders uit het Westen eens den kreet
"Noël" in het Heilige Land lieten hooren, toen Tancred juist op Kerstdag den ban!er
der Kruisvaarders plantte op de grotten van Behlehem! Ja, "Evvia Maria!", zoo roepen
nog ten huldigen dage de herders der Abruzzen vol jubel uit, wanneer tü optrekken
naar Rome, In machtigen getale, In den Kerstnacht! Ten einde daar met de refreinen
hunner schalmeien de beelden der Madonna, alsmede de kribbe van den kleinen Jezus te
begroeten!... O, gij keizers en koningen en heerschers en schepselen van vorstelijken
bloede! Denkt er om! Het hevige moment nadert! Nog een spanne tijds en de Hernieuwde,
de Koning, de God, die vrede brengen wil arji de wereld, staat vóór U... Zullen velen
uwer niet aanschijn voor Hem verbergen? Voelen velen i vn snoode, onmeedoogende
lichamen niet beven Zullen zij niet huiveren thans voor die zachte stem. de straks
gaat uitspreken het schoone "Pax Vobis?"...
O gij. van wier moordende zwaarden en wapens op dezen dag eens het bloed druppelde
van zoovele onschuldigen, van zoovele braven! O gij. die de hevige schoonheid van den
Kerstboom hebt verguisd! In plaats van hem te doen oprijzen In wondere glorie en
kindereejubel, hebt gij daar op de ver-affe velden en akkers grafheuvelen opgeworpen,
waaromheen schreiende kinderstemmen Jammeren en snikken om hun dierbaren vader, over
hunnen trouwen broeder! .
In plaats van tevredenheid, geluk en vrede den volkeren te schenken, wat toch de
boodschap was van het Goddelijk Kind, hebt gij dat woord versmaad, gehoond, met de
wreedheid van 'n Nero. en hebt gij als nasleep een zee van jammer, leed en ellende
over de wereld gestort...
Van de twijgen van den vredezingenden en zege-aa*nbrengende Kerstboom droppelt thans
nog niet het geluk en de levensblijheid In zilveren kristallen, maar leken nog s'eeds
voort de tranen, zweet- en bloeddruppels van een verarmde, verguisde, maar
onschuldige slavenmenschheid;. — Laten wij daarom als kinderen van éénzelfden Vader
ten bodem uitledigen den bokaal van tevredenheid, gelatenheid, vrede en samenhulp,
die ons op dezen dag wordt aangeboden!... Dat alle menschenzielen toch spoedig mogen
genieten van het elndlooze lied van schoonheid, jubel en verzoening!... Op
Kers'.misdag
27 oktober 1932 GESCHIEDENIS VAN ASSELT
Zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken.
Eenige maanden geleden is in dit blad, in een aantal vervolgartikelen, behandeld de
geschiedenis: van Asselt, het aardige Maasdorpje bij Roermond. Deze artikelen zijn
door onze uitgeversmaatschappij afzonderlijk in boekvorm — een brochure van 32
bladzijden — uitgegeven.
De verhandeling begint het verhaal in dezer voege: "Daar is wel niemand, die ook maar
een beetje kent van het natuurschoon en de kunstschatten van ons vaderland, wien de
naam van het Limburgsche dorpje Asselt vreemd bleef". Inderdaad. En daarom baart het
geen verwondering, dat er in den loop der jaren, vooral in den laatsten tijd, zooveel
werk, door opgravingen en geschriften, is gemaakt van de geschiedenis van dit
merkwaardig plaatsje met zijn beroemd geworden kerkje, in het midden der
belangstelling getrokken door den huidigen rector, den zeereerw. heer H. Pinckers.
Het ware tautologie, wanneer we ten tweeden male iets over de geschiedenis var Asselt
hier gingen neerschrijven. Het meerendeel onzer lezers namen reeds kennis van den
inhoud dezer, door de heeren Gerhard Krekelberg en Felix Rutten geschreven artikelen.
Toch meenen wij niet beter te kunnen doen dan onzen aan te raden zich dit voor zeer
lagen prijs te verkrijgen boekje aan te schaffen. Het verhoogt hun kennis van de nog
lang niet genoeg bekende geschiedenis van Nederland's wellicht schoonste provincie.
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2 oktober 1932 […] Een schrijven van G. Krekelberg
waarin deze de gemeente ten geschenke wil geven een tuinbeeld groot 1.90 M.
voorstellende de "Voorzichtigheid" en afkomstig uit het atelier van den beroemden Dr.
P. Cuypers, bouwkundige te Roermond, wordt besloten dit geschenk onder dank te
aanvaarden en het beeld te plaatsen in het plantsoen vóór het gemeentehuis.
zie ook 22 november 1933 http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011025176%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0213
27 januari 1934 Limburg mijn Vaderland
zie http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010349552%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0283
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17 februari 1934 Moeilijke Zuid-Limb. plaatsnamen
Ter afwisseling willen we nu even om Brunssum gaan snuffelen, in de lust, ons zoo
welwillend door den E.A. H. Schmier, burgemeester aldaar, ter verklaring toegezonden.
Er zün zeer interessante benamingen bij, en beginnen we alvast met een vlaktenaam,
waarover veel geleerde pennen aan 't woord zijn geweest, n.1.:
Op de Kling. Uit het periodiek Nom. Geogr, Neerl. van het Kon. Nederl. Aardrijksk.
Genoolsch. He deel, dat over deze benaming drie pag. geeft, nemen we een en ander
over, wat ons dienstig schijnt. Het zegt, dat ook het woord ..kling" ontstaan is uit
een grondvorm, die m Grieksche en Lat. woorden cirkel als bergmaan' beteekent. De
oudste beteekenis zou zijn „zich krommen", waaruit verder „zich verheffen boven" zou
gekomen zijn. Vandaar, dat naast het begrip verhevenheid zeer vaak dat van diepte
ontstaat. Dientengevolge vindt men „kling" met do beteekenis van heuvel, van ondiepe
plaats en van dal. Hier en daar treft men het woord zelfs nog in .ndere beteekenissen
aan, n.l. in die van v.oud en van welke weer uit de voornoemde zijn ontstaan. In een
Duitsch werk staat 0.a.: „die chlinga sint winteres pefroren." Het in Lohengrin
voorkomende „luter klingen", „bechelin" etc. is waarschijnlijk juister te lezen: „ein
luter klingen — bechelin". Deze samenstelling, waarvan het niet uit te maken is of
klinge nog heuvel of wel dal beteekent, komt ook hier te lande veel voor. De
beteekenis van „heuvel of „zandhoogte" heeft kling, zooals is op te maken uit de
natuurlijke gesteldheid der plaats, waarschijnlijk in: Kling, buurt der gemeente
Brunssum in Limburg, Klingendael (klinge en dal) bij Arnhem, Klingenberg in de
Betuwe, enz., aldus de N. G. N. — Of men dus te Brunssum met zulk eene hoogte daar te
maken heeft, zal de dorpsbewoner het best kunnen uitmaken. Voor een onderzoek door
den bewoner van het dorp zullen we deshalve nog andere bronnen beschikbaai stellen,
als: Jellinghaus, die betoogt, dat kling(e) ook is een enge loop, een ondiepe plaats
in een stroom, en Leithauser, die er ook de twee beteekenisscn aan geeft. De
germanist K. Seilkopf spreekt van een Eierberg bij Frankfurt, welke daar ook Klinge
heet. Louis Naumann brengt den vorm kling(e) onder bij de wateren, en spreekt daarbij
van bron en kling, terwijl Aug. Birlinger het woord „kling" vergelijkt met eene
verdieping, welke door het van de hoot'e naar het dal afstroomende water uitgeho'd
wordt. Voor een ravijn wordt in Duitsche streken de vorm „kling" gebruikt, die
volgens Yollmann het oude „clingan" beduidt, zijnde zich samentrekken, langzamerhand
smaller ineenkrimpend.
Ten slotte haalt Sturmfels aan in zijn woordenb. der ..Ortsnamen", dat kling en
klinge = een dalravijn, soms ook bergwatcr, bergbeekje, van 't ohd. klinge, mhd.
klinge en kjingan _=_, klingen, klinken, dat ook van 't ruischen des waters gezegd
wordt.
Wie van al deze geleerden nu den spijker op den kop heeft geslagen, zullen we door de
kenners van de vlakte of den akker daat te Brunssum laten uitmaken. Het zou ons
echter zeer aangenaam zijn van een belangstellende daar ter plaatse te vernemen, wie
hunner gelijk heeft. Zonder evenwel de beslissing vooruit te loopen, zouden wij, ons
oordeel uitsprekend, toch de grootste kans willen geven aan de beteekenis van een
voormaligen óf nog bestaanden heuvel, of eene zandhoogte, liggende op of bij dorren
of zandigen grond.
Op den Heulender. Ook voor de afleiding van deze vlaktebenaming zal de ligging of de
aard van het veld het raadsel weer moeten oplossen. Er zijn n.l. plaatsen in ons
land, welke den naam dragen van Hulten. Zulke namen, schijnen in beteekenis verwant
te zijn, althans kunnen dat zijn, aan holte of heulte of dalletjes( dellen) in
oneffen ' ' heiige streken. Maar volgens wylcn Pn Hóe zouden we hier moeten denken
- ;•nïuitsche plant- of boomnamen mol t 'fix der, dar, ter, zooals het oude bc' •• . i hollender, al draagt een vorm d.n ook een begrip van heuvel in zich mede, wr.t
we nog terugvinden in het perceel „Hulter- of Hultereveld" bij Vlodrop, dat bekend is
oiii zijn hobbel- of heuvelachtig terrein Ook Dorren denkt in zijn woordenlijst aan
#244

505

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

Naspeuringen: De serie "Limburgsche volkskunde" door Gerhard Krekelberg
32890

32895

32900

32905

32910

32915

32920

32925

32930

32935

32940

32945

32950

32955

een „Heulenter", dus een plantnaam, zijnde de vlierboom, welke eigenlijk een holle
boom is, bekend onder den Duitschen naam Holunder. Het achtervoegsel ter, der zou dan
boom moeten beteekenen. Het gaat dus in 't Brunssummer Heulenter óf om den bodem
zelf, of om zijne voormalige beplanting. Ook voor eene mededeeling hieromtrent houden
we ons gaarne aanbevolen.
De Kattekoelen. Het is, volgens Dr. Besehorner, de geleerde vorscher van veld- en
akkernamen, verkeerd, bij nanien met „kat" samengesteld, terstond te denken aan ons
huisdier de kat. Hij geeft daarvan in zijn merkwaardig handboek der vlaktenamen tal
van bewezen. Meestal moet men voor die namen de afleiding elders zoeken, zegt hij.
Maar we kunnen dat zelf ook wel begrijpen. Het gaat immers toch niet aan, om de
talrijke namen in ons land, samengesteld met kat en kater, maar direct te doopen tot
verblijfplaats v?n onze miezepoes. En onze Limburgsche namen met het prefix kat en
kater direct in verband te brengen met oude persoonsnamen, zooals dat blijkbaar,
volgens de N. G. N„ het geval is met vele Hollandsche plaatsen, kunnen we niet
aannemen. De persoons en familienaam Kat en Kats zijn geen Limburgsche namen. We
zouden de voorkeur willen geven aan twee afleidingen, n.l. er bestaai een oud-Duitsch
woord kat, gevormd uit quat, met de beteekenis van kot of vuilnis of drek, ook al
moerassige bodem. Kan deze vergelijking voor de Kattekoelen bij Brunssum niet den
toets doorstaan, dan zouden we met de oude woordenboeken willen denken, aan een
oervorm catze en caetze, welke woorden zooveel beteekenen als grensblok of
grenssteen. Nu vormt dan ook toevallig, volgens den meergenoemden historicus Dorren,
een Katte-beekje bij Valkenburg de grens tusschen deze plaats en Houthem. Vroeger
tusschen de parochiën Valkenburg en Meerssen. De Heer D. voegt er nog bij: zoowel
Meerssen als Schin waren bezittingen van de abdij van Reims. Tusschen deze twee zeer
oude sprenkels werd in 1281 de nieuwe parochie van Valkenburg ingeschoven, op den
rechter Geuloever zich uitstrekkende tusschen een waterloop bij Oost en de Kattebeek.
Ook Kathage, zegt hij, is de hoeve, een omheining, bij de grens, de Geleenbeek. Het
is in ieder geval een zeer interessante naam ook op 't gebied der taalkunde, en
zullen wc gaarne bij gelegenheid zelf eens polshoogte gaan nemen of ook deze
kattekuilen daar een of andere grensscheiding vormen.
De Egge. Een der meest bekende Duitsche etymologen, E. R. Jungclaus, noemt een groot
aantal veld- en akkernamen op, welke ook grensbeteekenis in zich sluiten, o.m.a.
Snede, Sncede, Snelde, Schede, Scharn, Schare, Schier, egge, ham, enz. Egge en ham
zijn volgens hem grenszooïnen. Een ander germanist, en wel Vollmann meent, dat
egg(e), eek en hom niet alleen heuvelspitsen, maar ook vooruitspringende bergvormen
en landtongen beteekenen. Wat zegt nu dp meergenoemde en op dit gebied autoritaire
Jellinghaus? Egge is een languitgestrekte berg- of hoogte-rug of kam. Het mnd. egge
is ook kan! en hoek. En dan noemt men dit nog wel eens in den volksmond „het ei",
waarbij hij een groot aantal egge-namen met samenstellingen opnoemt, alsmede
omschrijvingen, als: „boven an der oversten Ege", in eene oorkonde van 1482. Elders
weer: „bett uppe de Egge des brunen Busches". en: „an der Eggen des Holtkampcs", uit
archieven der 15e eeuw. Verder nog een andere bron, n.l. Leithauser, die over csrge
het volgende zegt: uit de in de oudere Nederduitsche beteekenis „spits", „scherpe
kant" ontstond voor plaatsnamen veelal een benaming als hooge rug, enz. In Westfalen
staat daarvoor vaak ei, en meer uitgebreid nog eggede. | eide, ede. Maar 't
eenvoudige grondwoord toont: egge _=_ vaak een heuvel tusschen twee plaatsen gelegen.
Ook Prof. Sturmfels betoogt hetzelfde. In dit verband is 't wel interessant wat Prof.
Zimmermann zegt op pag. 82 van zijn verkeersnamen: „de Egge(n)beek in den Elzas,
heeft haren oorsprong in de woudbodems van den bergkegel, die door de ruïnen der
Hochkönigsburg gekromd wordt", enz. We vinden 't daarom zoo jammer, dal in het
tijdschrift N. G. N. over de plaats Eg-ede onder Hellendoorn in Overijsel geen
uitvoerige afleiding gegeven wordt. Aan oorkonden-namen alleen heeft men niet genoeg.
Op Lemmender. We hebben in Limburg op vele plaatsen een dusdanigen naam, of althans
een daarmee verwante benaming. Zoo kennen we een Lemmenkamp, Lemmenveld, Lemmeswei,
en ook een Lemmender-vlakte. Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier overal, wat
het prefix „lemme(n)" enz. betreft, óf met een verkorte vóór- of een familie-naam te
doen, die eens bezitter was dezer perceelen, b.v. Lemme van Lambertus of de
geslachtsnaam Lemmen en Lemmens. We vinden deze namen dan ook op zeer veel
kadasterkaarlen, en op talrijke plaatsen in Limburg hoort men nog gewagen van een
„bic of aan Lemme", waar vroeger vermoedelijk een Lambertus woonde. Zoo zegt ook
Dorren, dat er in Limburg nog een uitdrukking bestaat: „veer zullen 't laote wie
Lemme het gezat 'ïèèt", beduidende, „wij laten 't maar bij 't oude". Ook J. Winkler
in zijn Xederlands-he geslachtsnamen gewaagt van een „Lemme" als mansnaam, welke
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dezelfde naam oorspronkelijk zou zijn als Lamme. Winkler meent echter, dat hij een
verkorting is van den vollen naam Wilhelm of Willem. Bovendien zegt hij, zijn de
familienamen I-_mmens, Lemkes, Lemke e.a. zeker van genoemden mansnaam afgeleid. Hoe
dit dan ook moge wezen, we kunnen vrij veilig beweren, dat wc te doen hebben met een
persoon, die eens aan de bewuste perceelen zijn naam leende.
31 mei 1934 Gerard Krekelberg
De dichter van het Limburgsch volkslied
De heer Gerhard Krekelberg, een bekend Limburgsch folklorist, wordt op 13 Juni a.s.
zeventig jaar. Vele Limburgers zullen hem zeker hunne wenschen sturen, want
Krekelberg is de dichter van hun volkslied, dat van het bronsgroen eikenhout, het
nachtegaaltje en den breeden stroom der Maas. Het populaire lied, dat men overal
hoort zingen waar bewoners van het mooie gewest bijeen zijn, en ook wel elders,
behaalde den eersten prijs in een prijsvraag, uitgeschreven door de in 1909 te
Roermond onder voorzitterschap van jhr. Charles Ruys de Beerenbrouck opgerichte
Vereeniging voor den Katholieken Volkszang. Krekelberg had zelf zitting in het
hoofdbestuur dier vereeniging. De Roermondsche musicus Henri Thijsse, thans
overleden, maakte muziek bij den uitverkoren tekst en het lied ging er in als de
bekende gesneden koek.
Ook als kenner van de geschiedenis en de zeden van het Limburgsche land verwierf
Krekelberg bekendheid. Hij schreef o.a. over de stad Weert, over de Limburgsche
boerderijen en over het vermaarde kerkje te Asselt. Van beroep was hij onderwijzer.
Geboren in 1864 te Neeritter, bezocht hij de Rijksnormaalschool te Weert, om in 1883
zijn onderwijzersacte te behalen. Van 1923 tot 1927 werkte hij aan de openbare school
te Vlodrop, waar hij thans nog woont als wachtgelder. In 1924 ontdekte hij daar in de
buurt een Germaansch kerkhof en ontgroef dertien gallo-germaansche urnen en andere
zaken, die voor de archaeologie van belang zijn. Verdere onderzoekingen van Dr.
Holwerda brachten nog meer aan het licht.
Er heeft zich een comité gevormd om den 70-jarige op een later te bepalen datum te
huldigen. Land- en gewestgenooten, die het comité willen steunen door een geldelijke
bijdrage kannen dit doen door storting op giro-rekening 99407 van den heer A. Wehrens
te Sas van Gent.
9 juni 1934 GERARD KREKELBERG 70 JAAR
Woensdag 13 Juni a.s. hoopt de heer Gerard Krekelberg te Vlodrop zijn 70ste
verjaardag te vieren.
De heer Krekelberg werd 13 Juni 1864 te Neeritter als zoon van een koopmansgezin
geboren en opgeleid voor onderwijzer. Vanaf 1883 werd hij als zoodanig eenige jaren
werkzaam aan de Openbare School te Swalmen.
Alhoewel hij na den dood van zijn vader het onderwijs vaarwel zegde en in de zaak van
zijn vader trad, bleef hij toch zijn aangevangen studiën voortzetten en behaalde hij
middelbaar Fransch, Duitsch en Engelsch, terwijl hij verder speciale studie bleef
maken van de Limburgsche Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore. Ook als ontwerper
van feestliederen had de heer Krekelberg al op vrij jeugdigen leeftijd een bijzondere
reputatie. In verband hiermede is hij dan ook reeds sinds vele jaren eerelid o.a. van
"Limburgia" te Amsterdam, Brussel en Antwerpen.
Bijzonderen naam verwierf de heer Krekelberg met zijn gedicht "Waar in bronsgroen
eikenhout" hetwelk na compositie door wijlen Henry Tijssen in 1909 als Limburgsch
Volkslied verscheen en nog steeds door jong en oud met datzelfde enthousiasme als 25
jaar geleden wordt gezongen.
Op rijperen leeftijd keerde de heer Krekelberg wederom tot het onderwijs terug en wel
aan de Openbare school te Vlodrop vanwaar hij enkele jaren terug op wachtgeld werd
gesteld en nadien gepensioneerd.
Tal van opgravingen en oudheidkundige vondsten heeft de heer Krekelberg in den loop
der jaren, rond Vlodorp vooral, gedaan, zoowel Duitsch als Nederlandsch grongebied
koos hij als zijn onderzoekingsterrein. Behalve eenige vondsten, die zijn woning
sieren, schonk hij alles aan het Oudheidkundig Museum te Maastricht.
Een zijner merkwaardige ontdekkingen is wel geweest een massa-kerkhof der Germanen en
wel in de Bruyere te Vlodrop. Deze vondst van den heer Krekelberg was voor Prof.
Holwerda en zijn assistent Dr. Bursch aanleiding om naar Vlodrop te komen en met
behulp van een 20-tal werkkrachten verdere ontgravingen te doen. Na 10 dagen arbeiden
konden een 20-tal urnen en een oude strijdbeil naar het Oudheidkundig Museum te
Leiden worden gezonden.
Het aantal in deze streken door den heer Krekelberg naar de oppervlakte gebrachte
steenen, bijlen, speren, urnen en andere gevechts- en gebruiksartikelen uit het
steenen tijdperk zijn legio en nog vrijwel dagelijks kan men den thans 70-jarigen,
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nog fit als een vijftiger, er met schop en bijl gewapend er op uit zien trekken om
nieuwe ontdekkingen uit de grijze oudheid te doen en nieuwe gegevens te verzamelen
voor de geschiedenis van het Limburg van weleer.
Ook de Pers-arbeid van den heer Krekelberg is zeer belangrijk. In tal van bladen en
tijdschriften verschenen sinds vele jaren geregeld zijn bijdragen over volkskunde en
monumentale gebouwen in Limburg en daarbuiten.
Nog geregeld treft men van Gerh. K. artikelen op dit gebied in tal van bladen aan.
Moge het den heer Krekelberg gegeven zijn nog vele jaren in goede gezondheid zijn
vruchtbaren arbeid vooral op het gebied van Folklore on geschiedenis in Limburg voort
te zetten.
16 juni 1934 VLODROP VIERT FEEST Gerard Krekelberg jubileert
Onze dorpsgenoot Gerard Krekelberg, de < groote sympathieke folklorist en
oudheidkundige, werd 13 Mei 70 jaar. c Hoe groot de belangstelling voor dit heuglijk
feit was moge blijken uit de honderdtal felicitaties die de kwieke en nog lenige
jubilaris van uit alle oorden des lands mocht ontvangen. r Veel heeft hij gedaan
zoowel voor de folklore als voor de oudheidkunde. Met bijl en schop ge- A wapend, kon
men hem dagelijks zien werken in j de groote uitgestrekte bosschen van Vlodrop, die j
toch zoo rijk zijn aan oudheidkundige vondsten, j, Krekelberg heeft de geschiedenis
van Lim- ( burg bestudeerd, hij heeft verschillende oudheid- _ kundige opgravingen
geleid, zoowel in Vlodrop als j in het buitenland. £ Hij heeft er voor gezorgd dat de
wetenschap en . de vele musea met verschillende belangrijke vond- . sten werden
verrijkt. De oude volksgebruiken en gebeurtenissen zijn 5 weer door hem gepubliceerd
geworden. Hij is de dichter geweest van het schoone Limburgsche volkslied, 'n Gedicht
dat geweldigen opgang heeft gemaakt, en nooit zijn weergave zal . treffen. ' Een
gedicht dat over de heele wereld wordt ge- c zongen, en dat zelfs de soldaten in den
grooten 1 wereldoorlog in de loopgraven neurieden. In 1919 bij gelegenheid dat het
Roermonds * Mannenkoor concerteerde ten paleize van H. M. i de Koningin te Den Haag,
mocht hij uit blijk van * belangstelling sympathie en verknochtheid, zoo schoon in
dat gedicht tot uiting gebracht van * onze Koninklijke Landsvrouwe 'n warmen hand- c
druk ontvangen. € Vriend Krekelberg, Vlodrop neen heel Limburg brengt u nogmaals dank
voor alles wat U voor Limburg, de folklore en oudheid mocht gedaan hebben. ] Wij
wenschen U nog een arbeidslustig leven toe ] Gerard Krekelberg ad multos annos.
22 september 1934 HOE DE BIJL GEMAAKT WERD.
Deze ruwe steen, dien de mensch tot zijn verdediging ophief, is de voorvader van de
bijl, de overgrootvader van de strijdbijl. Maar het duurde lang, eer de ruwe steen
een bijl werd. Het gemakkelijkste middel om aan dien steen een bepaalden, maar ook
gewenschten vorm te geven, was de splijting en zoo zien we dan ook de oudste bijlen
uit gekloofde steenen vervaardigd. (Zie de massa-foto).
De silex of vuursteen, dien de mensch op zijn land vond ln allerlei plompe vormen,
leverde hem de stof voor het maken van zyn wapen. Deze steen toch heeft de
eigenschap, door een slag uit elkander te spiyten met vele scherpe kanten. (Zie
dezelfde foto).
De gespleten byi, d.i. de bijl, die door splljting van den steen gemaakt werd, was in
vorm hoofdzakelijk een product van het toeval. Een schrede verder was de mensch
gegaan, toen hij zijn werktuig door behouwing een bepaalden vorm gaf. Die gespleten
en eenigszins gehouwen steenbyien kan men tot den tijd van het diluvium rekenen, d.l.
de geologische tyd, die den tegenwoordigen of alluvialen voorafging, zy dagteekenen
uit den tyd toen de mensch den mammouth, den holenbeer en den holentijger nog te
bestryden had, diersoorten, welke ondergegaan zyn in den strijd om het bestaan.
Maar — de ruw behouwen steen was weldra niet meer in staat den smaak der zich
ontwikkelende menschheid te bevredigen. Zijn vernuft zocht naar middelen, om ook aan
dien eisch te voldoen. Zoo kwam hij er toe de ruwe hoeken af te slijpen (zie deze
primitieve brokken op de foto), en de gladde, geslepen bijl was een tweede trap der
ontwikkeling van ons werktuig. (Zie foto I).
Sedert de bevolkings-stammen meer en meer talrijk werden, waren de geslepen
steenbijlen, uit gebrek aan voldoend materiaal, voor een groot deel niet meer alleen
uit vuursteen, maar ook uit verschillende steensoorten vervaardigd. Allerlei harde
steensoorten, opk de rolsteenen uit den bodem, konden thans gebruikt worden. De kunst
had een nieuwe zege behaald op de natuur. (Op de foto goed te onderscheiden.)
Zeer vele van de oudste geslepen bijlen zyn dus ook vervaardigd van rolsteenen uit de
rivieren. Het is, of het schurende water en de beweging der steenen over elkander in
de stroomen aan den mensch een voorbeeld gaf, en hem de methode leerde, hoe hy de
productie der natuur moest bewerken. Zoodat men feiteiyk zou kunnen zeggen, dat de
natuur toch den mensch den weg heeft gewezen tot zijn nieuwe ontdekking. Weldra werd
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dan ook het geheele werktuig door kunst bearbeid en glad, soms glanzend glad
geslepen. De bewerking der gepolitoerde bijlen geschiedde met slijpsteenen van
verschillende hardheid. De vorm der geslepen byl was in het algemeen die van een wig.
Hoe hy allengs den meer juisten vorm aannam, valt "by aandachtige beschouwing, goed
op de foto waar te nemen P.S. Er is bovendien nog in Limburg weer een zeer
merkwaardige vondst gedaan, in den vorm van een gewei van een prehistorisch hert.
Doch daarover een volgende maal.
29 november 1934 Gerhard Krekelberg in Amsterdam gehuldigd.
unze correspoiiueiic tc»vJiAuyy »<&iuw v,*_. Bij de talrijke felicitaties en
gelukwenschen, die dhr. 3erhard Krekelberg, de groote en bekende folklorist :n
oudheidkundige, bij gelegenheid van zijn 70sten erjaardag mocht ontvangen, was ook
een uitnoodijing tot een huldiging van de vereeniging de ..Vereeligde Limburgers te
Amsterdam. Dit feest, dat in September had moeten plaats hebjen, werd wegens
omstandigheden uitgesteld tot Zaterdag jl. 24 November. De mooie ruime en gezellige
zaal in het Corn. Broerehuis, apart voor deze gelegenheid door de vereniging gehuurd,
was schitterend versierd met guirlandes, slingers, groen enz. Op het station te
Amsterdam werd dhr. Krekelberg hartelijk begroet door den voorzitter der vereeniging
Adam. Om 8 uur namiddag kwam de vereeniging Limburgia" uit Hilversum, bestaande uit
60 man, die met hun vaandel extra voor deze huldiging naar Amsterdam waren gekomen.
De voorzitter der vereeniging Amsterdam, dhr. Wehrens, hield cc* treffende toespraak
tot dhr. Krekelberg en bood bloemen en mooie geschenken aan, eveneens werden bloemen
en geschenken aangeboden door dhr. Helwegen. voorzitter van de vereeniging Limburgia"

te Hilversum. Vervolgens wem een schitterend programma afgewerkt, afgewisseld met
voordrachten, oude dansen en volkszajig, waaronder wij op de eerste plaats moeten
noemen het schoone en alom bekende volkslied ..Limburg mijn Vaderland", een lied dat
nooit zijn weerga zal vinden.
Verschillende zagnummers en voordrachten werden uitgevoerd. Mej. Leonie Krekelberg
(dochter van G. Krekelberg) zong op schitterende wijze twee Limburgsche liedjes.
Voorgedragen wem o.a. door dhrn. P. Scheepers, P. Schaffhausen, H. Beenink, J.
Hendriks, H. Scheper, mej. Plorax en mevr. Weerens. Vooral dhr. J. Hendriks heeft
zich bij deze gelegenheid zeer verdienstelijk gemaakt. Dhr. Krekelberg werd
vervolgens het eerediploma der vereeniging aangeboden. Om 10 uur 's avonds werd van
de heele groep een foto gemaakt met magnesium licht. Alle dames en heeren waren
getooid met witte en roode rozen en het lintje der Limburgsche kleuren. De
hartelijkheid en gezelligheid kende geen einde. Het was een samenkomst van menschen
uit alle steden en dorpen van Limburg, woonachtig te Amsterdam en Hilversum. Te vier
uur Zondagmorgen werd deze gezellige bijeenkomst met een dankrede van dhr. Krekelberg
gesloten. Deze dag en huldiging zal wel voor dhr. Krekelberg onvergetelijk zijn.
15 juni 1935 Limburg in tijden van beproeving.
(Ingezonden) De heer Gerhard Krekelberg schrijft ons:
In uw nummer van 8 Juni j.l. komt een uwer lezers terug op de door ons do. 1 Juni
gepubliceerde bijdrage over het Croaten-volk, dat in de 17e eeuw hier en daar in ons
land de menschen zoo ergerlijk molesteerde en mishandelde. We begrijpen echter niet
precies, wat de inzender bedoelt met zijn zgn. "rechtzetting". Wil hij wellicht de
Croaten of hun aanvoerders eenigszins verschoonen? De gruweldaden der Croaten
destijds voor oogen nemend, zal het uwe lezers zeker weinig interesseeren, uit welke
familie hun aanvoerders sproten. Die families hebben natuurlijk part noch deel aan
die geweldenarijen. Als wij die aanvulling noodig hadden geacht voor onze bijdrage,
dan hadden we evengoed als uw inzender een lexion of encyclop. kunnen opslaan, om
daaruit na te gaan, welke Piccolomini's familie was. Maar deze onnoodige aanvulling
vergoelijkte geenszins het optreden zijner man-, schappen hier te lande. Het ging
hier immers om de gepleegde daden en dus ook om de twijfelachtige leiding en tucht
onder zijn krijgslieden. Dat dezen Croaten waren, betwijfelt de inzender. Tegen deze
onzekerheid kunnen wij natuurlijk niets anders aanvoeren, dan de geschiedenis er bij
te halen, als: A. W. Hermans in het laatste en geschiedkundige deel van H. Welters
"Zeden en gebruiken". Hermans rangschikt zijn verhaal niet onder de volkslegenden,
maar onder historie. Dat het "P.'s taak" was steun te verleenen aan Spanje kunnen we
gelooven, maar dat neemt niets weg van de gepleegde folteringeri en erger door zijn
soldaten. Gerechtvaardigden steun verleenen aan een land, is zeker heel loffelijk,
maar als in dat begrip "steun" ligt opgesloten, dat zijn soldaten tegelijk mochten
stelen, plunderen, martelen, vermoorden, dan verwordt dit begrip "steun verleenen"
tot een ergerlijke caricatuur. Ook "Alva's taak" was immers in ons land een zgn.
bijstand te verleenen door te ageeren tegen andersdenkenden. Deze bekwame veldheer,
ook al uit een aanzienlijk geslacht van Spanje, heeft zelfs een pelgrimstocht naar
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Rome volbracht om boete te doen voor zijn inval in Italië. En als men dan eenige
jaren later leest, dat die man de Nederlandsche edelen deed onthoofden, een
"Bloedraad" van twaalf onmenschelijke creaturen samenstelde, waarvan hij voorzitter
was, en er zich bij zijn heengaan op beroemde in Nederland maar eventjes 18.000
menschen van allerlei stand, geslacht en leeftijd door beulshanden te hebben om het
leven gebracht, dan zal deze geste toch al moeilijk kunnen worden "recht gezet", als
wij en iedereen met ons, dien onmenschelijken gruweldader een huichelaar gelieven te
noemen, vooral, waar de historie ons leert, dat hij was "de alvermogende minister
onder Karel V en Philips II". Kastijden en straffen, waar zulks noodig blijkt, we
herhalen het, is zeer zeker op paedagogisch gebied zelfs prijsbaar, maar daarom
behoeft die "taak" toch nog geen weerlooze menschen te martelen, de beenderen te
breken of hen op te hangen. B. Wat de bekende Maastrichtsche historicus wijlen G. D.
Franquinet ons leert in de oude jaarg. v. d. Maasgouw. C. Wat de geschiedkundige Th.
Dorren in zijn werken erover schrijft. D. Idem de jaarg. van de "Publications". E.
Idem, de mededeelingen in "Limburg" en "Taxandria", tijdschriften over Belg. Limburg.
Al deze aanhalingen (waarvan we de pagina's, zoo noodig, gaarne zullen opzoeken en uw
inzender toesturen, als hij ons maar zijn naam en adres opgeeft) over de Croaten
onder hunne leiders, waartoe ook, volgens hun beweren, P. behoorde, klinken zéér
ongunstig. We hebben bovengenoemde bronnen altijd voor zeer betrouwbaar bevonden,
maar — worden ze ons als onjuist bewezen, dan hebben we voor de aanvulling van uw
inzender allen eerbied. Is dat echter niet het geval, dan zouden we eerder de
opvatting moeten koesteren, dat zijn rechtzetting feitelijk was een "scheefzetting"
van iets dat recht stond. Ten slotte voegen ook wij nog hieraan iets toe, n.l. dat Uw
berichtgever zegt, dat P. in 1639 door den keizer werd teruggeroepen, die hem toen
tot veldmaarschalk benoemde en in den rijksvorstenstand verhief. Als we echter nu in
de lexica van Winkler Prins en Herder lezen, dat deze terugroeping en benoeming eerst
in 1648 geschiedden, na zijn gevechten tegen de Nederlanden, en dat hij eerst in 1649
in den Rijksvorstenstand werd opgenomen, dan zouden ook wij hier moeten vragen: welke
van deze drie historische mededeelingen moet nu recht gezet worden, die van uw
inzender of die der encyclopedieën? Niettegenstaande dit alles vinden we het toch
altijd bijzonder aangenaam, als we ondervinden, dat de historische publicaties in Uw
blad worden nagelezen, en desnoods onder zoeklicht genomen. Hij, die minnaar is van
oude geschiedenis, zal dan met ons, ook weer te mem inzien de waarheid van 't
Fransche gezegde: "du choc des opinions, etc." Met dank voor de opname.
21 augustus 1935 WAAR SINT GEORGIUS DEN DRAAK DOODT
EEN OER-OUDE PLECHTIGHEID IN BEESEL
Tot de monumentale eigenschappen van voornoemd gezellig Limburgsch plaatsje, d.w.z.
tot zijn indrukwekkende gebruiken behoort in de eerste plaats het om de zeven jaren
terugkomend ,-Draaksteke n". De clou van dat legendarisch feest is het dooden, door
St. Georgius, van den monsterachtigen draak, die 's konings dochter als voedsel
opvorderde, maar door den genoemden heilige werd doorstoken, zoodat volgens het
slotrijm, uit de bij deze feestelijke gelegenheid te Beesel gewoonlijk verspreid
wordende dichterlijke geschiedenis: "Alsoo was dees' Joffrouw bleven, Onbeschadight
en in 't leven Daerom wirdt sij Catholijck En het gansche Coninckrijck." Volgens
Krause's "Trojaburgen Nordeuropas," en Sepp's "Altbaijer Sagenschatz" beloont de
prinses den moedigen ridder na die overwinning met een eerekrans en zegt hem hare
hand en haar rijk toe- Maar — nu wil het mij toch voorkomen, dat de meeste lezers bij
dit spel niet zullen beseffen, welk een uitgebreide oorspronkelijke geschiedenis er
over het algemeen verbonden is aan dezen demonischen Draak met zijn diverse vijanden.
Daar is b.v.,, de strijd met het monster" Waarbij op den voorgrond treden de heroiekridderlijke elementen. Evenals in de Grieksche behoort ook in de Germaansche sage de
strijd met het ondier en zijn val of nederlaag tot de typisch heroieke daden uit den
helden tijd. Uit dit beginsel nu ontstaan dan lokaal-sagen met onbekende zelfs
ongenoemde ridderlijke drakenbevechters als helden — deze lokaalsagen knoopen zich
vaak vast aan krokodilhuiden, die voor kruisvaarders of handelslieden als curiosa aan
kerken, raadhuizen of aanzienlijke personen geschonken werden, zooals ook over "t
algemeen juist de kruistochten aan 't drakengeloof nieuw leven hebben ingegeven. (Bv. bekendheid met oostersche drakensagen, fantastische verhooging van zelf geziene
dieren als krokodillen, vliegende hagedissen, enz.)
21 december 1935 VAN 'T MIDDEL-EEUWSCH "BAARRECHT”
EN ZIJN OVERBLIJFSEL IN ONZE GEWESTEN.
Het moet niemand verwonderen te vernemen, ••kt er nog zooveel intellectueelén zijn,
die niet weten, wat het middel-eeuwsch "baarrecht" berekende. Immers, slaat men de
laat-negentienöe-eeuwsche encyclopedieën en woordenboeken op dan zal men óf; een
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paar-regellge verklaring 'Ihien, óf het woord heelemaal daarin niet aanheffen. Een en
ander bleek ons dan ook weer °hlangs uit eene brief wisseling. N Tot goed verstaan
der zaak moeten we echter 'erst weten, wat in de middel-eeuwen bedoeld *erd met het
"Judlcia divlna" of het Gods-oor•leel. Dat oordeel nu berustte op het naïef fceloof
der volkeren, dat God, als de menschen in 'en zekere twijfelachtige aangelegenheid
niet terstond de waarheid of zekerheid voor oogëh hadden, om hulp en bijstand kon
gesmeekt worden- Hij kon, naar het volksgeloof, door een of teeken of verschijnsel,
de waarheid onmiddellijk bekend maken. Vooral daar, waar groote misdaad was gepleegd,
en het volk Oor een raadsel stond in zake het vinden van **h boosdoener. Door Ggds
aanwijzing, ln den *°?ni van een of andere verschijning, werd dan ?* zulke gevallen
de onschuld beschermd en de belaad openbaar gemaakt, met al het. tragl*Jhe, wat
daaromheen zou geschieden. Zoover ■^K het dwaze vo'ksgeloof. VWe vinden echter dit
geloof en tengevolge :*• ■■'■'ijn ook'nog dc Gods-ultspraak,.'.het'Gods . ?röeel- of
de ordaliën bij alle volkeren deroud LelA ja zelfs bij de Indianen nu nog. — Zoo sei4en b.v. de Grieken de proef van 't gloeiend fl*er en het loopen door dé oplaaiende
vlammen. •, °P Sicilië moest een voor diefstal aangeklaag- S* ach door het zweren van
een eed reinigen. r^ze eed werd dan op een houten of steenen e] geschreven en daarna
in een heilige zee r*°rpen. Dreef de tafel, d.i. bleef ze boven waj7.r' aan heette de
beklaagde orischuliig; zonk £ daarentegen, dan werd deze laatste, als schulJ*zijnde, onmiddellijk in de zee verdronken. En Ï£ke dwaze middelen bestonden er toen
legio. Z**f"t algemeen echter beduidde deze bljgeloöw e zin des volks, dat in alle
gevallen, waar een oidoend bewijs niet aanwezig was, de ordaliën |!et laatste, maar
ook zekerste middel be teeken- Jf* °m tot de waarheid te geraken. We zeiden J^ds, dat
deze middelen in groote mate beston- J**-. De Germaansche geschiedenis kent de
volr^de: 10. het lot; 2e. de vuurproef; 30. de koude * "arme waterproef; 40. de
kruisproèf; 50. de _lofit der gewijde bete broods; 60. de Avondmaalde* en 70. net
bovenstaand "baarrecht". Of- eene duidelijke omschrijving van al deze w5llën zeer
interessant zou zijn, moeten we v?f> om de plaatsruimte, ons bepalen bijt ats*e
middel. w^at d,t dan beteékende? Als ergens een moord ,* -oe_aan en de dader onbekend
bleef, zocht Het eerst alle verdachten op, die men dan bij b'r. vslachtoffer bracht,
nadat dit, geheel ontï 0* op eene dood en ba ar was gelegd. WÖS m°esten de
verdachten, onder 't uitspreid yan een daartoe gevonden formule, de wonfloo °f de
navel van het lijk aanraken. Hij. die 100. de aanraking- dezer llchaamsdeelen, den
<**,°ac wederom tot bloeden bracht, of dat door Ob H aa»rak_ng zich het lijk bewoog,
schuim kle, n »ond van 't lijk verscheep, of de lijk■hoiM veranderde, werd voor den
schuldige ge- Oftp 'en was dan ook zelf een kind des doods. Bch.?baarden zich echter
geen vat. al deze ver- Wfnselen, dan was zuks een bewijs, dat de Vq^* dader zich niet
onder de aanwezigen befte 0 bijzonder soort van "baarrecht" was in Dl-Ter-Saksen het
gebruik, dat de verdachte in I*-* van de bewuste llchaamsdeelen, slechts B°Dgenomen
hand behoefde aan te raken. Oq nu voor dit bljgeloovig gebruik een geer ng' of
aanleldende oorzaak? Het zou ver■tteer he moelte zull Plaats en tijd, waar en wan- Se
de eerste proef genomen is, op te sporen. &wrdaliëh ?.jn door niemand uitgevonden,
door »oom We**gever ingevoerd. Zij schijnen te zijn *ch_ ompn- als van zelf- ult den
donkeren Van een no-? nlet erkend r-?---Sieus gevoel. Heheiöots dit is zeker, dat zij
afstammen van het «^ er>sche Germanenvolk en derhalve beslist ■ftog zijn geweest van
't destijds, en zelfs jjln latere eeuwen, heerschend bijgeloof, •fecht .r hoe dan te
verklaren, dat bedoeld "baar- Wat.. zich rog veel langer gehandhaafd heeft? het het
bestaat nog ten huldigen dage. 0,1. is ■ Hlljeantwoord niet moeilijk. Immers, als ook
de v?tl n eeuwig stom blijven, en nooit een als bptolnscbreven olnscbreven
verschijnsel vertoonen, dan *.s r.toch ta zeer veel gevallen — want dat beblijj. aoet
zich nog herhaaldelijk voor — de aan offerVan 't gevallen en vaak verminkte slachtUcll 2°6 schokkend op den moordenaar, dat hij •ilaa' en wel eens onmiddellijk,
schuldig verte-3 e- En dit is dan ook de reden, waarom nog aigen dage dit gebruik
door de rechttehoif 1^6 autoriteiten of het parket werd*aan- Uaen, om den verdachte
terstond bij 't lijk van den vermoorde te brengen. Een survival dus ■ van het
mlddeleeuwsch "baanrecht**. Een der meest pakkende Illustraties van dit oude
Germaansche gebruik, en later nog uit den i hellen- en riddertijd der middeleeuwen,
Is wel die uit het Nibelungen-lted, waar de ongevoelige, grimmige en duistere Hagen
tegenover de, bij . de doodenbaar van haren gemaal Siegfried, knielende Chriemhilde
staat. En waar de onoprechte Gunter achter Hagen, met mantel en scepter, de
linkerhand als een valschen eed op zijn hart legt. Aan de voeten van den dooden held
ontwaart men, tusschen twee treurende jongelingen den verslagen koning Siegmund. Bij
Siegfried's , hoofd knielt de vrome Moeder van Chriemhilde, vrouwe Ute. Op den
achtergrond, aan de eene zijde de priesters, aan de andere de familieleden
en Siegfried's geschokte krijgsmannen. De geheele voorstelling is als gezegd een der
hoofdtrekken uit het beroemde lied der Nibelungen. Hoe treffend waren de woorden,
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welke Chriemhilde op dat ontzettende oogenblik tot de moordenaars sprak! Hoe
kenschetsend zijn ze voor het voor velen nog niet bekende en bedoelde oude gebruik!
Ziehier het fragment, waarin het "baar-recht" door den dichter wordt gedemonstreerd:
Da trat aucb König Gunter zu Siegfried's Sargjieran, Und mit ihni schritt Herr Hagen,
das war nicht wohl gethan; Herr Gunter sprach. "Weh, Schwester, des theuren Gatten
Dein. Wie brach so grause Drangsal doch ijber uns heredn, Wir mussen immer klagen urn
Siegfried's Jammertbd!" "Was schwatzest Du so trugvoll und höhnest meine Noth?" Rlef
sle, _w_r Dir 's zu Lelde, so w&r es nicht gescheh'n, Dir habet mem vergessen, das
muss ich wohl gesteh"n, Und mich so schlimra geschieden von meinem lieben Mann, Gott
welss im Himmel droben, Ihr tragt die Schuld daran!" "Von uns aus", schwuren belde,
"ist dieses nicht geschen-U" "Da_s wollen wir", rlef Chriemhild voll Zomes. "baldig'
seh'ri; So tretet zu der Bahre vor allem Volk heran, Leid ohne Schuld ihr deseen, was
man ihm angethan!" Und slehe da! ein Mörder begab sich, wie's geschleht Zuwellen,
wenn die Mörder man bel dem Todten sieht; Neu bluteten die WUnden, als man voll
Trotzes da Den Tronjer zu der LeJche Herrn Siegfried's tretem sah. Die blutgen Büche
flossen noch ' sterker als zuvor, Und Chriemhild's Ktage gellte wild an der Mörder
Obr; Doch Gunter sprach voll Truges: ich sag die Wahrheit an, Ihn schlugan feige
Schr&cher, nicht Hagen hat's gethan!" ..Mir sind die feigen Schacher", rief
Chriemhild, "wohl bekannt! Es. that es Niemand anders, als Eure arge Hand, Dlch
Gunter und dich Hagen, euch belde Klag Ich an!"
22 februari 1936 HET LIMBURGSCHE VOLKSLIED
EEN ONGEWILD LATE RECTIFICATIE
De heer Gerhard Krekelberg, de schrijver van Ons Limburgsche Volkslied, bericht ons
het volgende:
Vóór een paar weken kwam ik, door aankoop bij een kennis, in bezit van eenige mij
reeds jaren ontbrekende jaarg. van 't bekende "Limburgs Jaarboek". Deze alle nu eens
doorziende, zie ik in afl. 3 en 4 van 't jaar '23 aan den voet van pag. 18 tot mijn
niet geringe verwondering staan (vermoedelijk als noot der redactie), dat het laatste
couplet van mijn Volkslied gemaakt zou zijn door wijlen den Heer N. Snackers, toen
voorz. van Roerm. Mannenkoor. Wel jammer inderdaad, dat ik deze ontdekking thans
eerst doe, en ze dus niet eerder kon rectificeeren. Maar "beter laat dan niet", zegt
het spreekwoord".
Wat kan, zoo dacht ik natuurlijk terstond bij me zelven, de aanleiding tot deze
foutieve noot zijn geweest? En nu doet het, in dit licht gezien, wel vreemd en
eigenaardig aan, dat de afl., waarin deze noot staat, toevallig het feestnummer is
geweest, bij gelegenheid van 't 25-jarig Regeerings-jubileum van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina. het nummer dus, waarvan toen ook een apart feestelijk exemplaar
aan onze geeerbiedigde Landsvorstinne is gezonden. De lezer zal begrijpen, dat ik
over deze noot-aanhaling allerminst te spreken ben, al staat zij dan ook ln een
periodiek, die, wat publiciteit betreft, onder betrekkelijk weinig oogen kwam, en al
dateert zij ook van 't Jaar 1923. Immers, alle respect voor wijlen den bekwamen en
verdienstelijken heer Snackers. maar het gaat hier èn om de klaarheid, èn om de
waarde van eigen geestesgoed, ter eere van 't devies "Voor God, Koningin en
Vaderland" door mij aangeboden, en tevens gewrocht als proeve tot cultuur-bevordering
bij mijn dierbare landgenooten.
En ik acht mij dan ook gelukkig te moeen constateeren, ja, ben er zelfs niet weinig
trotsch op, dat ik met mijn poging geslaagd ben, om aan een lied voor ons volk een
zoo uitgesproken populariteit te mogen verleenen. Ik voelde Inderdaad, dat Ik
meegewerkt had tot verbetering van den Volkszang. Dat was voor mij voldoende. Meer
kon ik dan ook niet ten antwoord geven aan onze geliefde Landsvorstin, toen Zij mij
op 7 Febr. 1919 persoonlijk de vraag stelde ln haar paleis: "Met welk doel heeft U
dat mooie Volkslied gemaakt, Mhr. Kr.?" Om nu terug te komen op de kwestie van
weerlegging der vorenstaande fout, kan dit niet meer geschieden ln het bewuste Limb.
Jaarboek, daar het reeds lang opgeheven is. Ik heb daarom hiervoor het dagblad de L.
K. gekozen, wijl dit nieuwsblad de grootste verspreiding in Limburg heeft. Na eenige
overdenking herinner ik me dan ook volkomen duidelijk, hoe deze mis-opvatting moet
zijn ontstaan. Wat toch was .het geval? Toen in 1909 door wijlen den begaafden
directeur van Roerm. Mannenkoor, den Heer Henri Tijssen, mijne coupletten als de
meest geschikte werden bevonden voor een toentertijd alom gevraagd volkslied voor
Limburg — het was destijds immers juist in de drukke beweging van de pas opgerichte
"R.K. Vereeniging tot Verbetering van den volkszang", onder presidium van pnzen
gevierden Limburgschen staatsman Jhr. Mr. Charles Ruys de Beerenbrouck, thans
Minister van Staat — ging hij zoo spoedig mogelijk over tot de compositie van het
Volkslied. Mijn laatste couplet daarvan (het oorspronkelijk manuscript ls nog in mijn
bibliotheek aanwezig) luidden als volgt: Waar 't volk zijn Koningin Eert, en blijft
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getrouw; Met ons roemrijk Nederland Een in vreugd en rouw; Trouw aan Staat en trouw
aan God Heerscht van Zuid tot Noord, Daar is mijn Vaderland, enz. Blijkbaar vond de
componist den klemtoon van een paar woorden ln de twee eerste regels niet volkomen
strookend met het rhythme (in zijn toonzetting), want hij kwam mij persoonlijk
vragen, of ik die kleine wijziging nog even wilde aanbrengen. Maar mij niet thuis
vindende (ik was voor acht dagen op reis in de provincie Groningen) liet hij mij door
mijne vrouw, zaliger gedachtenis, per brief vragen, of ik er iets op tegen had, als
hij zelf een paar woorden veranderde. En daar er toen haast bij was, antwoordde Ik
hem terstond, van uit Gr., dat hij de wijziging, in overeenstemming met zijn
compositie, ad libitum kon aanbrengen. Bij mijne thuiskomst vernam ik dan ook, dat
een en ander was geschied öf door den Heer T., öf den Heer Snackers, daar beide H.H.
voor de spoedige samenstelling van een llederenboekje toen dagelijks voeling met
elkaar hadden. De twee eerste regels (zie boven) zijn dus op verzoek van den Heer
Tijssen voor een beteren klemtoon geworden: "Waar aan t' oud Oranje-Huls. 't Volk
blijft houw en trouw." Ziedaar den juisten loop der zaken. Voor eventueel misverstand
meende ik 't als een plicht te moeten beschouwen hier mede te deelen, dat de nootaanhaling in afl. 3-4-23 van 't Limb. Jaarboek dus volkomen onjuist en onwaar is, en
dat de oorspronkelijke maker der coupletten van 't Limb. Volkslied niemand anders is
geweest, dan GERH. KR. VLODROP, Febr. 1936.
29 november 1937 G. KREKELBERG †
De dichter van het Limburgschc Volkslied
In den ouderdom van 73 jaar is Zaterdag te Vlodrop overleden de heer G. Krekelberg,
publicist en dichter van het Limburgsehe volkslied. De ontslapene, die de
onderwijzersloopbaan had gekozen, heeft zich niet alleen in Limburg, doch in het
geheele land en ook ver daarbuiten een groote bekendheid verworven door zijn
ontelbare publicaties over oudheidkundige schoonheid van Limburg. Krekelberg verwierf
vooral groote bekendheid als dichter van het Limburgschc volkslied "Waar in 't
bronsgroen eikenhout "
Bij gelegenheid van zijn lusten verjaardag is dc overledene in verband met zijn vele
verdiensten op grootsche wijze gehuldigd onder andere ook door de vereeniging
Limburgia te Amsterdam.
30 november 1937 G. KREKELBERG. † Dichter van het Limburgsche volkslied.
Te Vlodorp is in den ouderdom van 73 jaar overleden de heer G. Krekelberg, de dichter
van het Limburgsche volkslied ("Waar In 't bronsgroen eikenhout"). Hij werd op 16
Juni 1864 geboren en was aanvankelijk aan het onderwijs verbonden.
De heer Krekelberg heeft zich tot ver buiten de provincie bekendheid verworven door
een groot aantal publicaties over het oudheidkundig schoon der provincie Limburg.
3 december 1937
De dood van Gerhard Krekelberg.
DE TIJD schrijft over den ontslapen dichter van 't Limburgsche Volkslied: In het jaar
1909 werd te Roermond opgericht de Vereeniging voor den Katholieken Volkszang, onder
presidium van Jkhr. Mr. Charles Ruys de Beerenbrouek, de groote stuwkracht in
Limburg, bij alle gelegenheid aar 't volksbeschaving, volksontwikkeling en veredeling
betrof. Gerhard Krekelberg, met muzikale talenten bedeeld, beschikkend over een
prachtige baritonstern en lid van de Koninklijke Zangvereeniging Roermonds
Mannenkoor, nam mede zitting in het Hoofdbestuur. Om de jeugdige vereeniging krachtig
leven in te blazen, gaf Krekelberg op eigen hand aanstonds in druk uit verschillende
door hem zelf gemaakte volksliedjes, als Het Werkmanslied, Het Schutterslied, Het
Viooltje en m.a., die reeds in den aanvang, dank zij zijn eigen voordracht,
insloegen.
Maar men vroeg ook een geschikt volkslied voor Limburg. Verschillende inzendingen
werden gekeurd, doch Krekelberg's Limburgs Volkslied mocht, dank zij, de bijzondere
eigenschappen, waardoor zich zijn volkslied kenmerkt, de algemeene goedkeuring
verwerven. Wijlen Henri Tijsse componeerde de muziek Doch daarmede achtte de schepper
zijn taak niet afgedaan Om het den volke bekend te maken, werd hij Varende Zanger en
trok evenals de Middeleeuwsche menestreelen heel het Limburgsche land door, zong, op
de piano begeleid door zijn zoon, de eigen liederen, organiseerde Volkszangavonden,
waarop de aanwezigen, aangespoord door het gegeven voorbeeld, geestdriftig meezongen,
en toen de massa met woorden en wijs bs was. was het succes ven het L. V. verzekerd.
24 december 1938 KERSTMIS in Limburg
In de harten der menschen, in den kring der familie.
In Gerhard Krekelberg verloor ons gewest een folklorist van omvangrijke kennis. Ons
blad, waarvan hij tientallen jaren lang medewerker was, verloor in hem een werker,
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die zich regelmatig met zijn instructieve en prettige artikelen tot zijn
gewestgenooten richtte. Op de hoogtijdagen van het Kerkelijk Jaar wist hij het
volksche en het vrome, dat te Limburg zoo vaak eender is, saam te voegen tot
gevoelige schetsen. Met gevoelens van weemoedige herinnering publiceeren wij hier het
laatste artikeltje van dien aard, dat Krekelberg schreef en dat wij in ons archief
bewaarden.
De winter wikkelt de aarde in eene sneeuw-witte lijkwade. Want de dikke, verstillende
vlokken wemelen voort op de al witter wordende aarde! Op de roerloos wachtende
takken! Op de doodstille stammen! Op de droevende daken! De werkende mensch heeft
zijne akkers verlaten. HIJ komt zich behagelrijk vielen bij den huiselijken haard.
Waar moeder, de hulsvrouw, aanwakkert het vuur, waarvan de warmte moet vervangen de
weldoende zomerzon.
Zelfs de harten schijnen koud, schijnen gedrukt. Maar bij den aanvang van dit trieste
schouwspel licht aan de gezegende dag van Kerstmis. Weldra zal door de kille luchten
opgalmen het blijde lied der torenklokken. Dan zingt de kerk, die hare kinderen
oproept om aan te zitten aan de feesttafel van liefde en hoop! Rondom het kribbetje
van den zachten Verlosser der wereld wil zij hare kinderen samenbrengen. En uit alle
windstreken snellen zij toe... Het nederige kerkje van 't gehucht als de kathedraal
der steden is schitterend gebaad in 't licht. Elke tempel heeft zijn schoonste
sieraden te voorschijn gehaald. Heeft zijn heerlijkste pracht ontplooid. Daar neemt
de rijke plaats naast den arme. De groote heer, de adellijke dame, zij gaan er samen
met den nederigen landman. Allen dringen zich rond het gezegende kribje... Eenzelfde
gevoelen beheerscht hen... Eenzelfde goddelijke zon verwarmt hun hart! Een tafereel,
waarvan de beelden hun het schouwspel van 't stalletje van Bethlehem herinnerend
vertegenwoordigen. En als zij in diepe, heilige stilte de oogen gericht houden op het
beeld van den Verlosser, dan schijnen zij te vernemen een mysterieuze taal... Maar
spreekt hun dit goddelijk Kind, dan ook niet van liefde en hoop? Predikt Zijn
gezegende mond hun niet de zachtheid en den ootmoed? Is Hij niet gekomen tot ons om
samen de ballingschap te deelen? Om de lasten onzer gebreken te dragen? Hij is toch
geboren te midden der gestrengheden van den winter...
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