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Als in sombere nachten de stormwind 
over de slapende dorpen raast en  
bulderend de koude regenvlagen door 
de duisternis voortjaagt, dan stijgt uit 
de vijver van kasteel Cortenbach in 
Voerendaal, die de ‘Joffer’ heet, de witte 
vrouw omhoog. Zuchtend en weeklagend 
dwaalt zij, zoekend naar haar verwanten, 
rond op de plaats, waar eertijds het 
trotse kasteel Dammerscheid stond. 
Uitgeput en gebroken van smart over 
het verloren geluk begeeft zij zich naar 
het kerkhof om troost te zoeken bij het 
graf van haar in 787 getrouwde en later 
omgekomen moeder, vrouwe Aldegonde 
van Cortenbach. Hier knielt zij wenend 
neer, maar haar klachten gaan verloren 
in de storm, die huiveringwekkend langs 
de grafzerken giert.
Lange tijd vertoeft de ongelukkige jonk- 
vrouwe op deze eenzame plaats, maar 
als zij daar ook geen vertroosting vindt, 
gaat zij naar het ‘Freulehoes’, dat naast 
de kerk staat en opgebouwd is uit de 
afbraak van haar ouderlijk slot. Leunend 
tegen de kille muur smeekt zij vergeefs 
om uitkomst. Bij het aanbreken van de 
dag moet zij weer terug naar Cortenbach, 
waar zij jammerend in de geheimzinnige 
diepten van de ‘Joffer’ wegzinkt.

Verhalen vertellen zoals deze legende uit 
Voerendaal opgetekend door hoofdonder-
wijzer A.J. Toussaint uit Terwinselen was voor 
de komst van de tv aan de orde van de dag. 
Al eeuwen was het een geliefde bezigheid. 
Natuurlijk zijn er ook geschreven bronnen 
van alle tijden, maar die waren niet voor 

iedereen beschikbaar. Veel van wat we weten 
van onze geschiedenis uit de periode van voor 
de boekdrukkunst is steeds van generatie op 
generatie doorverteld in de herberg of bij de 
open haard tijdens de naamfeesten, bruilof-
ten, doopfeesten, eerste communies of  
kerkelijke feestdagen. Ook op de kermissen 
en volksfeesten droegen rondreizende  
verhalenvertellers, minstrelen, draaiorgellieden 
en zangers al sinds de 13de eeuw de meest 
gruwelijke verhalen voor. Vooral naar spook-
verhalen werd graag geluisterd. En waar 
ons Limburgse land rijk is aan vele kastelen, 
holle wegen, donkere grotten en waar in het 
verleden fel gestreden, gemoord en geroofd 
is bij dag en bij nacht, daar groeiden ook de 
talrijke verhalen die gelukkig her en der zijn 

Links: De ‘Joffer’ bij kasteel Cortenbach in 
Voerendaal. Hierboven: De ‘witte dame’ uit de 
Joffer van Voerendaal naar een impressie van 
Gertrude Fober. Uit: H. Fober, Voeldesje Legenden.

Vroeger
Huiveringwekkende 
volksvertellingen

Door Roelof Braad

Roelof Braad is stadshistoricus van Heerlen en 
bereikbaar bij Rijckheyt, centrum voor regionale 

geschiedenis te Heerlen

Foto’s: collectie Rijckheyt, Heerlen
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of operettes. In Heerlen speelden twee  
verenigingen daarbij een belangrijke rol.  
De in 1833 opgerichte harmonie St. Caecilia 
en het in 1878 opgerichte Mannenkoor  
St. Pancratius rekenden eind negentiende 
eeuw en begin 20ste eeuw ook de verzorging 
van het lokale toneel- en theaterleven tot 
hun activiteiten. Ze voerden toen een  
aantal kluchten en operettes van Heerlenaar 
M.J.H. Kessels op, zoals zijn operette  
‘De bokkerijders’ ten bate van de armen op  
13 februari 1898 of ‘De Meikoningin van 
Geleen’ op 11 mei 1902. De componist en 
muziekinstrumentenfabrikant Kessels was 
een geboren verteller. Zijn boekje ‘Der Koehp 
va Hehle, ee Hehlisj vertelsel’ wordt nog 
steeds gekocht en gelezen, maar hij schreef 

over bokkenrijders, een bende van dieven en 
plunderaars, die een pact met de duivel 
hadden gesloten.

In de loop van de 19de eeuw zijn vele  
volksverhalen en legendes verbeeld in 
toneelstukken en soms ook muziekspektakels 

Uiters links: Kasteelruïne Schaesberg. In het land 
van vele kastelen bestaan ook veel spookverhalen! 
Linksonder: Gevreesd, maar geliefd om er over te 
vertellen: heksen. Hierboven: De afdruk van hand 
en voeten van de vuurman op en bij de huisdeur. 
Uit: J. Kleijntjens en H.H. Knippenberg, Limburgsche 
Sagen. Tekeningen A.C. Ninaber van Eijnen. 
Rechts: Man verandert in een weerwolf, een veel 
gehoord volksverhaal. 

vastgelegd door talrijke schrijvers en volks-
kundigen. Sagen en dichterlijke volksverhalen 
over families, heksen en kabouters.

Een verhaal dat in de 16de eeuw populair 
was, verhaalt over vuurmannen. Volgens dit 
oude verhaal zwierven die over de heide in 
Spekholzerheide. Vuurmannen hadden tijdens 
hun leven kwaad gedaan en er nooit voor 
geboet. Zij vonden in hun graf geen rust en 
zwierven daarom in de vorm van een vuur-
bal met daarin een paar laaiende ogen rond. 
Een echtpaar van de buurt Gracht gedroeg 
zich ‘s avonds een keer overmoedig jegens 
zo’n vuurbal. De vuurbal zette direct de  
achtervolging in en de man en de vrouw 
renden voor hun leven. Toen zij thuis  
gekomen waren bleek dat het haar van de 
vrouw verschroeid was. ‘s Anderendaags viel 
het haar uit en het groeide nooit meer aan. 
Het haar van de man was tijdens deze 
gebeurtenis sneeuwwit geworden.

In zowat alle dorpen vertelde men verhalen 
over weerwolven, platsjhonden en andere 
weerzinwekkende dieren in allerlei varianten. 
Ze gaan terug naar aloude tijden, toen de 

mensheid in haar strijd om het bestaan het 
nog met primitieve middelen moest opnemen 
tegen een boze dierenwereld. In deze strijd, 
speciaal tegen de wolven, lieten jaarlijks veel 
mensen het leven. Het is dan ook niet te 
verwonderen, dat het volksgeloof sommige 
boos uitziende personen vereenzelvigde met 
wolven en hun een wolfsnatuur toeschreef. 
De aldus in de verbeelding ontstane man-
wolffiguur, de weerwolf, was van nature niet 
kwaadaardig. Hij handelde slechts uit dwang, 
die voortsproot uit een vervloeking door de 
mens of uit het verbond dat hij gesloten had 
met de duivel. Als mens verafschuwde de 
weerwolf zijn wolvennatuur, hetgeen hij 
echter aan niemand kon uitleggen. Eenzaam 
en alleen droeg hij het geheim met zich mee 
op zijn vlucht voor de mensen. Soortgelijk 
deden in onze regio de verhalen de ronde 
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en ‘Duizend schitterende zonnen’ over de 
eind 20ste eeuwse oorlog in Afghanistan. 
Dus mocht u nog vakantieliteratuur zoeken 
of iets voor bij de open haard…

Links: Opvoering van de Operette de Meikoningin 
van Geleen door St. Caecilia Heerlen in 1902. 
Linksonder: De vertellende Heerlense dorpsfiguur 
op de kaft van de ‘Koehp va Hehle’. Hierboven: 
Bij de komst van de mijnen ontstonden ook de 
verhalen over de ‘koelgeest’ uit angst voor  
gasexplosies. 

Van 12 tot en met 19 oktober is de nationale 
Week van de Geschiedenis. Thema: 
Verhalen van Nederland. Vier Heerlense 
instellingen, Rijckheyt, Thermenmuseum, 
Museum Kasteel Hoensbroek, de Openbare 
Bibliotheek Heerlen en enkele historische 
verenigingen organiseren in die week tal 
van activiteiten rond dit thema. Bezoek 
vooral het geschiedenisweekend op 12 en 
13 oktober bij Rijckheyt/Thermenmuseum  
en Kasteel Hoensbroek met o.a. het Goois 
Poppentheater, Verteltheater Donderelf,  
Abe de Verteller, bokkerijdersverhalen- 
verteller Dirk Dobbeleers, of vertel er je  
eigen verhaal. De week wordt 18/19 oktober 
in Kasteel Hoensbroek afgesloten met het 
Ridder Hoenfestijn. 

Meer info op: 
www.rijckheyt.nl
www.thermenmuseum.nl 
www.kasteelhoensbroek.nl 
www.weekvandegeschiedenis.nl

* Met dank aan Kitty Jansen-Rompen voor enkele 

basisgegevens. Literatuur voor wie verder lezen wil:  

J.R. Sinninghe, ‘Verhalen uit het land der bokkenrijders 

en der Teuten’ [Heerlen 1978]; W. de Blécourt, 

‘Volksverhalen uit Nederlands Limburg’ [Utrecht/

Antwerpen 1981]; H. Welters/L. Herberghs, 

‘Geheimzinnig Limburg, verhalen van vroeger’ 

[(Heerlen) 1973]; H. Fober, ‘Voeldesje Legenden’ 

[Voerendaal 1982] en: H. Welters, ‘Limburgsche 

legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen’ 

[Venlo, 1875].

ook andere verhalen, bijvoorbeeld ‘Kermis in 
Heerlen: eene Limburgsche schets’. 

En dan nog de verhalen van nu: er zijn 
ondanks tv en internet nog nooit zoveel 
romans gedrukt als nu. De laatste jaren zijn 
vooral ook romans bestsellers, waarin min of 
meer betrouwbare historische feitenkennis 
uit langer of recenter verleden is verwerkt. 
Onderzoeksjournalisten en historici zijn echte 
verhalenvertellers geworden. Om maar 
enkele voorbeelden te noemen: Geert Mak 
met ‘De eeuw van mijn vader’ of ‘In Europa’, 
of Arthur Japin met ‘De zwarte met het 
witte hart’ en ‘Een schitterend gebrek’, of 
misschien bekender: Dan Brown met de  
‘Da Vinci Code’ en ‘Het Bernini Mysterie’, 
maar ook Khaled Hosseini met ‘De vliegeraar’ 


