
Inleiding leerkracht op het verhaal 

Gerlachus werd in 1120 geboren in onze streek. Hij was van adel en al vroeg was hij een woeste 

ridder. Hij groeide op tot een ware vechtjas. Beroemd was hij om zijn talloze overwinningen op de 

riddertoernooien. Berucht was hij om zijn wilde manier van leven. Hij kon gewelddadig zijn en ging 

een vechtpartij niet uit de weg. Hij nam iedereen af wat hij hebben wilde. Grote feesten liet hij 

organiseren en om de armen bekommerde hij zich niet. In het jaar 1120 was het leven fel: mensen 

behoorden tot de armen en hadden nauwelijks voldoende te eten, of ze behoorden tot de rijken en 

leefden in overvloed. Ziekte was een ramp omdat er nauwelijks kennis van geneesmiddelen was.  

Ziekte en sterfte van het vee was voor de armen verschrikkelijk omdat ze hiermee voedsel (vlees en 

melk) en werkkracht (paarden en ossen) verloren. 

 

Gerlachus is 30 jaar oud als dit verhaal begint. Hij neemt deel aan een toernooi in het graafschap 

Gulik.Dat ligt in het huidige Duitsland tegen de grens met Zuid-Limburg aan. 

 

De woesteling heeft een vrouw  en zij is stapelgek op hem en hij op haar. Elke overwinning draagt hij 

aan haar op en zij is er trotst op. Luister nu naar het verhaal van Gerlachus, de woeste ridder die 

eindigde als een heilige in Houthem. 

Vanaf digibord: 

 

 

 

 



Eerste deel: Gerlachus wordt door een heftig verdriet getroffen 

Het was een prachtige zomerse dag. De graaf van Gulik had een groot toernooi georganiseerd. Onze 

Gerlachus was met zijn manschappen via Aken naar Gulik getrokken. Zij hadden er zin in, in een groot 

toernooi, gevolgd door enorme feesten met lekker eten en drinken. Gerlachus, had zijn zinnen gezet 

op de overwinning. De ene knecht keek na of  

 

het zadel goed vast zat. De andere knecht gaf hem zijn wapenuitrusting aan. Heer Gerlachus nam nog  

een stevige slok water tegen de dorst. De jongste knecht stond naast hem om om hem op zijn 

wenken te bedienen. De beroemde ridder uit Valkenburg bond een wit doekje om zijn linker arm. 

Zo’n doekje krijgt  hij van zijn vrouw bij elk toernooi als hij afscheid van haar neemt.  Zij wacht in het 

kasteel op hem, en als hij terugkeert van een toernooi, geeft hij haar het doekje terug.  Hij voelt er 

zich onoverwinnelijk door.  Het is alsof het doekje zeggen wil:  Mijn geliefde man, moedige ridder,  ga 

en vecht, en kom terug bij mij.   

Klaroenen en tromgeroffel kondigen aan dat 

hij nu ten strijde moet trekken.  Fier zit  

 



Gerlachus op zijn paard, het zonlicht weerkaats op zijn vlijmscherp zwaard, zijn paard krast met een 

voorpoot in het zand als teken dat het beest alles zal doen wat zijn meester vraagt. Hij kijkt naar het 

witte doekje op zijn linker arm, hij denkt aan zijn geliefde vrouw. 

En vlak voordat Gerlachus  op zijn tegenstander af wil stormen,  rent een van de knechten naar hem 

toe. ‘Heer, heer Gerlachus….stop!’ schreeuwt de knecht.  De ridder haalt de teugels van zijn paard 

strak aan. ‘Heer Gerlachus, uw vrouw is dood….plotseling zomaar dood….ineens,’ zegt de knecht. 

Gerlachus staart de knecht aan. ‘Zeg het nog eens,’fluistert hij en de knecht herhaalt het:  

‘Meester….zomaar, ineens……ze is dood.’ 

Gerlachus, winnaar van talloze toernooien waarin zijn tegenstanders de dood vonden, bewonderd 

door iedereen, stap van zijn paard af. Woedend van het verdriet slaat hij wild om zich heen en ineens 

is hij heel stil. Hij knielt en zegt dan heel zachtjes: ‘Ik zal nooit meer het witte doekje van mijn vrouw 

om mijn arm doen. Ik ben geen ridder meer. Vanaf nu stel ik mijn leven alleen nog maar in dienst van 

God.’ Hij gooit zijn zwaard en schild op de grond en zegt: ‘ Die heb ik niet meer nodig. Ik zal nooit 

meer vechten.’ Hij pakt de teugels van het paard en zegt tegen zijn beste knecht: ‘Trouwe knecht, jij  

krijgt mijn paard, verzorg het heel goed. Ik hoef geen paard meer want ik ben geen ridder.’ En hij liep 

weg, iedereen keek hem na, stil en bedroefd over wat de sterke ridder Gerlachus was overkomen. 

Richtvragen: waarom draagt Gerlachus nooit meer een wit doekje op zijn linker arm? Waarom geeft 

hij zijn paard weg? Kan het gebeuren dat iemand plotseling verandert  

 

door een verschrikkelijke gebeurtenis? Ken je daar een voorbeeld van? 

Samenvatting en suggestie titel van werkstuk: Gerlachus is geen ridder meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede deel: Gerlachus gaat op reis 

Die nacht was afschuwelijk. Woelend in zijn bed dacht hij steeds aan zijn vrouw. Aan de hele mooie 

tijd die zij samen hadden doorgemaakt, aan de plannen die zij hadden, aan de prachtige feesten, en 

hoe trots zij op hem was. Overmand door de vermoeidheid valt hij dan toch in slaap. En in zijn droom 

ziet hij zichzelf op een ezel rondtrekken en aan iedereen die hij tegen komt vraagt hij: Waar kan ik 

God vinden? En in zijn droom lachen de mensen hem een beetje uit. 

 De grafkist van St. Servatius in Maastricht  

In zijn droom zwerft hij door de beemden van het Geuldal, het is bijna donker en er hangt mist in de 

beemden. Ineens ziet hij een klein kind dat zomaar tegen hem zegt: ‘ Ga naar Maastricht naar het 

graf van bisschop Sint Servatius. Ga daarna naar Rome naar het graf van Petrus, de apostel die het 

werk van Jezus voort zette. Ga daarna naar Jeruzalem.’  Gerlachus schrikt wakker, springt uit zijn bed, 

roept zijn dienaren bij elkaar en zegt:  

 

‘Trouwe dienaren, ik ga op reis en ik kom niet meer terug.. Al mijn bezit is vanaf nu van mijn broers.’ 

Hij sloeg een oude mantel over zijn schouders. Op de mantel naaide hij een Jacobsschelp. In een 

schoudertas stopte hij wat brood en hij vulde een kruik met water.  ‘Maar heer, zei zijn belangrijkste 

bediende, zo gaat een ridder toch niet op reis? U lijkt wel een zwerver?’ En Gerlachus zei:  ‘ Ja, ik ga 

door de wereld zwerven, op zoek naar God. Mijn oude ridderkleding draag ik totdat die versleten is. 

Zo zien de mensen wat ik vroeger was. Deze oude mantel draag ik daar overheen zodat de mensen 

zien dat ik alles achter me gelaten heb. Als mensen de Jacobusschelp zien, weten ze dat ik een 

pelgrim ben. Ik zal leven van wat de mensen mij geven willen. Het enige wat ik nodig heb is een 

schoudertas met wat voedsel en een stok om op te leunen en een ezel om op te rijden.’Gerlachus 

nam afscheid van zijn trouwe vrienden en knechten. Boven op de Cauberg, op weg naar Maastricht, 

keek hij  nog een keer  om,  naar het land waar hij geboren was, opgegroeid en jaren van geluk had 

gekend.  Het leven ook waar hij door verdriet verscheurd, afscheid van nam. 

Richtvragen: waarom reist hij in zijn droom op een ezel? Wie geeft hem goede raad in zijn droom? 

Waarom blijft hij zijn oude ridderkleding dragen? Wat is een pelgrim en waaraan herken je die? 

(google op bedevaart, tekening van Rubens) 

Samenvatting en suggestie voor titel werkstuk: Gelachus gaat op reis. De voorwerpen die bij een 

pelgrim behoren. 



Derde deel: Gerlachus ziet het licht van Jezus. 

Bij het graf van St. Servatius in Maaastricht liet hij zich inspireren door de eerste bisschop van ons 

land. Hij las over de moeilijkheden die Servatius tegen kwam toen hij de boodschap van Jezus in ons 

gebied vertelde. En Gerlachus bad tot Servatius om steun en hulp bij zijn lange reis. Vervolgens trok 

hij naar Rome waar hij met paus praatte over zijn zoektocht naar God. De paus, de leider van de 

katholieke kerk zegende hem tot kluizenaar. Dat is iemand die alleen leeft, mensen raad geeft over 

hoe ze kunnen leven in overeenstemming met wat Jezus heeft gezegd, veel bidt en leeft van wat 

anderen hem geven. Gerlachus vertelde de paus over zijn verkeerde daden en de paus vergaf hem 

die. De paus zei ook: ‘Gerlachus, je moet zeker naar Jeruzalem gaan. Bezoek de plaatsen waar Jezus is 

geweest en denk op elke plaats over je leven als ridder en wat je als ridder verkeerd hebt gedaan en 

wat je goed hebt gedaan. Leer van je zonden en vraag God daar vergeving voor. Leer van je goede 

daden en oefen je daarin. Daarna ga je terug naar de plaats waar je geboren bent  en leef je verder 

als kluizenaar. De rest van je leven moet je God en je medemensen helpen. Helpen met hun 

moeilijkheden, je moet bidden met de mensen zodat ze troost en steun van God krijgen en je moet 

ze de boodschap van Jezus leren.  

In Jeruzalem aangekomen deed hij wat de paus hem had opgedragen.  Hij verdiende wat geld door 

varkens te verzorgen.  Dat was toen het minste werk wat iemand kan doen. Gerlachus had het zwaar,  

toen hij terug dacht aan zijn leven als ridder. Ja, hij had mensen gedood, hij was wel onrechtvaardig 

geweest, uit jaloezie had hij gemene streken uitgehaald, uit hebzucht had hij anderen benadeeld en 

bedrogen.  Het was somber weer toen hij op de berg Golgotha kwam, op de plek waar Jezus was 

gekruisigd, barstte hij in tranen uit door het verdriet over wat hij in zijn leven  

 

verkeerd had gedaan. Daarna ging hij naar de plaats waar Jezus werd begraven. Daar dacht hij aan de 

goede dingen die hij in zijn leven had gedaan.  Ja, hij had soms wel eens mensen schulden kwijt 

gescholden, armen en bedelaars had hij wel eens  voedsel gegeven. Kinderen zonder ouders had hij 

wel eens in zijn kasteel opgenomen als knechten.  Zieke mensen had hij soms medicijnen laten 

brengen. Gerlachus draaide zich om bij het graf van Jezus om weg te gaan en ineens keek hij in het 

verblindende zonlicht.  Hij struikelde, viel en steunend op zijn stok krabbelde hij overeind. En toen hij 

weer recht stond was het felle zonlicht verdwenen.  En hij zag in dat verblindende licht een teken van 

Jezus Christus. Hoe vaak had hij met Pasen in de mis de monniken horen zingen: Christus, licht in de 

wereld. Nu had hij dat licht zelf gezien.  



Het graf van Jezus. 

Richtvragen. Waarover hadden de paus en Gerlachus het? Waarom moet Gerlachus nadenken over 

de dingen die hij verkeerd gedaan heeft in zijn leven? Waarom moet hij nadenken over wat hij wel 

eens goed gedaan heeft in zijn leven?  Heb je zelf wel eens  dat je denkt: dit is helemaal verkeerd? En 

denk je zelf weleens: dat heb ik toch goed gedaan? Hoe  

 

voelt het om ineens in heel fel licht te kijken? Doe het eens met een flitser. 

Suggestie voor titel en samenvatting: Gerlachus ziet het licht van Jezus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vierde deel: Gerlachus woont in de holte van een eik. 

Terug in het land van Valkenburg ging Gerlachus op zoek naar een plek waar hij als kluizenaar kon 

leven.  In Houthem vond hij een enorme boom, een eik.  Door een blikseminslag jaren geleden was in 

die eik een holte ontstaan, groot genoeg voor hem om er net in te kunnen wonen. Elke ochtend liep 

hij op blote voeten via Berg en Terblijt naar Maasticht om te bidden bij het graf van Sint Servatius. En 

hij vroeg Servatius om steun, kracht, inspiratie, begeestering om zijn leven als kluizenaar voort te 

zetten. Hij leefde sober, op water en brood. Het brood kreeg hij van de talloze mensen die bij hem 

kwamen en hem vroegen te bidden voor hun leed, ziektes, tegenslagen en ook voor de bescherming 

van koeien, paarden en andere dieren tegen ziektes. Steeds weer vertelde Gerlachus deze mensen 

de boodschap van Jezus Christus en gaf hen hoop in het harde leven van toen,  hielp hen te geloven 

in Jezus  en gaf  als voorbeeld voor de naastenliefde alles weg wat hij zelf niet nodig had aan mensen 

die door armoede getroffen waren 

Op een avond, het was bijna duister, kwam een man langs in heel mooie kleren. Hij zei heel 

vriendelijk: ‘Beste man, ben jij niet die sterke ridder uit Valkenburg? Dat was ik, zei Gerlachus.  ‘; Och 

Gerlachus, wat zit je hier in een hol in een eikenboom, in een versleten jas, op water en brood en de 

hele tijd moet je de ellende van andere mensen aanhoren.   

 

Kom met me mee, ik geef je de mooiste kleren die ooit gemaakt zijn, ik geef je laarzen van het fijnste 

leer, en het beste paard uit deze streek. Ik geef je het lekkerste eten en de heerlijkste wijn zodat je 

snel weer sterk wordt en de beste ridder zult worden. En mijn dochter geef ik je als vrouw.’  

 

Gerlachus pakte zijn olielamp en stapte op de man af.  En in het schijnsel van het licht zag hij het 

gezicht van de man. Het was de duivel, de man van het kwaad, die met vriendelijke woorden hem tot 

zijn oude leven wilde verleiden. ‘Scheer je weg, schurk, schreeuwde Gerlachus. Alles wat jij mij wilt 

geven, is rijkdom hier op aarde. Dat heb ik gehad en wil ik niet meer.  Kijk, de oude ridderkleren 



draag ik nog steeds, maar ik ben nu een ridder van God. Deze oude mantel draag ik over de 

ridderkleren heen, zodat de mensen zien dat ik zelf sober leef.  En ik wil geen laarzen. Op blote 

voeten voel ik bij elke stap die ik doe de aarde die God ons gegeven heeft.’ En ineens was de man in 

de mooie kleren verdwenen en zag Gerlachus een woest kermende wolf weglopen. 

Richtvragen. Waarom hield Gerlachus al die spullen die hij kreeg, niet voor zichzelf?  Bestond die 

duivel echt? Ken je uit Limburgse volksverhalen ook andere dieren die het boze vertegenwoordigen? 

Googel op bokkenrijders, weerwolf. 

Kijk op www.verhalenalmanak.nl en zoek dieren in het kadertje rechtonder. Zoek ook naar de wolf 

en de bouw van de domkerk in Aken. 

Suggesties voor titel en samenvatting:  In het donker ziet Gerlachus allemaal dingen van vroeger toen 

hij nog ridder was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verhalenalmanak.nl/


Deel vijf: een eenvoudig huisje 

Jaren leefde hij als kluizenaar in Houthem. De holle eik werd vervangen door een eenvoudig huisje 

van hout.  De mensen bleven komen  en luisterden naar zijn wijze raad, naar wat hij hen over Jezus te 

vertellen had. En met hem legden ze God hun problemen voor, ziekte, tegenslagen, verdriet. 

Gerlachus bad met hen en de mensen vonden troost en steun.  Ze gaven Gerlachus cadeautjes uit 

dankbaarheid. Hij kreeg van hen voedsel, kleren, geld, vlees, vis, wijn, vruchten. Gerlachus deelde al 

deze cadeautjes weer uit aan arme mensen. Hij hield zich aan zijn voornemen  om alleen op water en 

brood te leven. Al die mensen die bij hem kwamen, ridders, boeren, arbeiders, mannen, vrouwen, 

kinderen, rechters , noem maar op zagen in hem een heilige, een man die hen de goedheid van God 

liet zien. En dat hadden ze nodig, in een tijd waarin  zieken nauwelijks te helpen waren, in een tijd 

waarin slecht weer de oogst kon vernietigen,  in een tijd waarin de ziekte van vee een ramp was. 

Er waren mensen die jaloers werden op hem. Zij dachten: wie zoveel cadeautjes krijgt, zal  

 

vast wel een boel voor zichzelf houden. Die Gerlachus zal vast wel een geheime plek hebben waar hij 

een deel van die cadeau’s verbergt. Je zult wel gek zijn, als je dat niet doet, zo zeiden die jaloerse 

mensen.  De bisschop hoorde deze roddels en stuurde iemand om die te onderzoeken.  En wat bleek: 

er was niets aan de hand. En de roddelaars zwegen voortaan. 

Richtvragen: Waarom bleven de mensen Gerlachus opzoeken.  Handelde hij in wonderbaarlijke 

middeltjes?  Werd hij daar rijk van? Waar ging die roddel over?  

Suggestie voor samenvatting en titel: Gerlachus als steun en toeverlaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 6: het vreemde water uit de put 

Zo ging dat jaren door. De mensen bleven komen omdat Gerlachus wat voor hen betekende. Hij 

werd ouder, en hij was 44 jaar toen hij voelde dat langzaam zijn krachten afnamen.  Hij twijfelde ook 

wel eens over wat hij deed. Natuurlijk, elke dag droog brood en water uit de put vlak bij zijn kluis, je 

verlangt wel eens naar wat anders. Ook twijfelde hij wel eens over het nut van werk als kluizenaar. 

Hij merkte soms dat mensen alleen maar bij hem kwamen om snel geholpen te worden met hun 

problemen.  Zo van: heb je moeilijkheden en problemen, moet je een gebedje van Gerlachus nemen. 

Het was palmpasen in 1164, en Gerlachus zat op een bankje voor de kluis en had zo’n sombere 

gedachte. Hij kreeg bezoek van een priester die een goede vriend van hem was. Zij praatten over de 

twijfel die Gerlachus wel eens had. Zo, zei die priester, van al dat praten heb ik dorst gekregen. Ik ga 

wat vers water uit de put halen.  De priester gaf  Gerlachus ook een beker water. Wat is dit? 

schreeuwde  

 

Gerlachus het uit toen hij de beker aan zijn lippen zette. Het water was in rode wijn veranderd. Je 

weet toch dat ik geen wijn drink, zei hij tegen zijn vriend en hij gooide de beker leeg. Het is water uit 

de put, zei de priester. Kijk dan, hier in de kan zit water. En er zat water in de kan. Zijn vriend schonk 

opnieuw een beker water in. En weer veranderde dat in wijn. Voor de derde keer schonk de priester 

uit de kan met water en weer zat er rode wijn in de beker van Gerlachus. 

 

Het Gerlachusputje in Houthem. 

De twee vrienden zaten zwijgend bij elkaar. Na enige tijd prevelde de priester: Gerlachus, goede 

vriend, dit is een teken van Jezus. Twijfel niet over wat je allemaal doet. Hoe zo een teken, zei 

Gerlachus. En de priester vertelde het verhaal uit het evangelie waarin Jezus en zijn moeder naar de 



bruiloft in Kanaan gaan.  En als op dat trouwfeest de wijn op is, zegt Jezus dat ze alle flessen met 

water moeten vullen. En als ze dan van die flessen  

 

drinken, is het water in wijn veranderd. En de bruiloft ging gewoon verder. Wat daarnet met het 

water uit de put gebeurde is teken van Jezus. Als Jezus wil dat iets doorgaat, dan gaat het door. En als 

het nodig is, verandert Jezus water in wijn. Gerardus was even stil. 

Richtvragen: waarom twijfelde Gerlachus over de vraag of hij het wel goed deed?  Hoe komt de 

priester erop dat de verandering van water in wijn een teken van Jezus is? Zijn zulke wonderen 

mogelijk? Heb je zelf wel eens iets wonderlijks meegemaakt? 

Suggestie samenvatting: het water van de put is rode wijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 7. Gerlachus sterft 

Het werd zomer, herfst en het werd winter. Gerlachus ging achteruit. Begin januari 1165 werd hij 

ernstig ziek. Mensen kwamen om hem te verzorgen maar het werd niet beter. Op 5 januari kwam 

een heel oude man bij hem op bezoek. De grijsaard zag er uit als een bisschop, met mijter en staf. 

Gerlachus vertelde hem wat hij in zijn leven verkeerd gedaan had en de man zei tegen hem: Het is je 

allemaal vergeven. En jij hebt ook heel veel goeds gedaan, zei de oude man tegen hem. De grijsaard 

had een klein gouden doosje bij zich met daarin een hostie. Gerardus nam de hostie op zijn tong en 

dacht na. Zijn leven flitste voorbij: ridder, pelgrim, kluizenaar, een woest leven en een leven in dienst 

van de naasten. Toen zij hij tegen de oude man. Ik hem jaren geprobeerd als Jezus te leven en nu 

geeft Jezus zich aan mij als een stukje brood. Dit brood geeft mij  de kracht om van dit leven afscheid 

te nemen en een nieuwe tocht te beginnen na de dood. De oude man en Gerlachus baden samen het 

Onze Vader en bij de laatste woorden van dit gebed stierf  

Gerlachus. De grijsaard ging weg en onder de mensen die buiten stonden te wachten zei er een: Zeg 

kijk eens, die oude man, is dat niet bisschop Servatius? Dat kan niet zei de een, die is als tijden dood. 

Hij lijkt er wel op, zei een ander…………..En de oude man wandelde verder, over de weg naar 

Maastricht. 

 

Hij werd begraven in zijn kluizenaarshuisje. En mensen kwamen zijn graf bezoeken. Er werd een 

klooster gebouwd vlak bij zijn graf. En een kerk. En de pelgrims bleven maar komen en vroegen 

Gerlachus hun problemen voor te leggen aan God. Er waren mensen die wonderlijk genezing van hun 

ziektes vonden. Er waren ook mensen die rust en vrede vonden bij het graf van Gerlachus. Van het 

stof dat op zijn graf neerdaalde namen zij wat mee om in de veestal te verspreiden. Dit stof was een 

teken van de aanwezigheid van Gerlachus in de schuur. En de mensen hoopten dat hiermee hun vee 

beschermd werd tegen ernstige ziektes.  Later werd dat stof vervangen door mergelzand dat bij het 

graf gezegend was.  Op de feestdag van Gerlachus werden broodjes gezegend en aan de mensen 

uitgedeeld. Deze broodjes  

 

 



 

herinneren ons aan Gerlachus die alles wat 

hij had, ook het brood, met anderen deelde. Zo hebben mensen eeuwen lang Gerlachus bij zich 

gehad. En bij het graf zongen ze liederen waarin het leven van Gelachus werd geroemd. Die woeste 

ridder, die zijn leven veranderde en de mensen in contact bracht met God.  

Richtvragen: Hoe heet dat bij de katholieken, als mensen die gaan sterven een hostie krijgen? (Google 

op sacramenten) Wie is bisschop Servatius precies(Google op St. Servatius). Heb je zelf wel eens zand 

van Gerlachus gekregen? 

Suggestie voor samenvatting: mensen bij het graf van Gerlachus 

Ga naar de website en klik het Gerlachuslied aan. Zing het enkele keren met de kinderen. De 

bladmuziek staat ook op de website. 


