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Elk kasteel heeft zijn eigen verhalen en 
legendes. Zo ook Kasteel Hoensbroek met 
de legende ‘De aap van Hoensbroek’.

De ridder van Hoensbroek en zijn man-
nen maakten vele rooftochten. Op één 
van deze tochten maakten zij een aapje 
buit. Niet wetende wat zij met dit beestje 
aan moesten, namen ze het mee naar 
de ridder van Hoensbroek. Zodra het 
aapje de ridder zag, sprong het op zijn 
schouder en week er niet meer van af. 
Behalve wanneer de ridder zijn Ave 
Maria opzegde, dan was het aapje op 
slag verdwenen.

Waarom, dat was voor iedereen een 
raadsel. Totdat op een dag de abt van 
Rolduc langskwam op het kasteel. 
Ook nu was het aapje onvindbaar. 
Ze ontdekten hem in een hoek met 
de tanden ontbloot en een gemene 
grijns. De ridder wist niet wat dit te 
betekenen had, maar de abt wel. 
Hij zei: ”Ik zweer in de naam van 
Maria, zeg ons wie je bent!” De aap 
antwoordde in mensentaal: ”Ik ben de duivel 
in eigen persoon. Ik wacht al zeven jaar op de dag 
dat de ridder vergeet zijn gebedje tot Maria te 
doen, zodat ik hem in mijn macht heb en hem kan 
meevoeren naar de hel.” De ridder viel hierop op 
zijn knieën en smeekte God om genade voor zijn 
rooftochten. En de aap, die verdween voorgoed…
 
Gelukkig komen kastelen ook in romantische 
sprookjesverhalen voor. Daarom staat Kasteel 
Hoensbroek van 1 december 2009 t/m 3 januari 
2010 in het teken van sprookjesverhalen. Zie ook 
pag. 7 in deze UIT.
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