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De Kathedraal van Limbricht.
Het is bijna kerst, in de ijskoude winter van 1813. Europa staat in brand, maar het is geen brand
die je warm houdt. De grote keizer, Napoleon, is een maand geleden door Zweden, Russen,
Pruisen en Oostenrijkers verslagen bij Leipzig. Honderdduizenden ontredderde soldaten zwerven
nu rond, op zoek naar eten, op zoek naar een dak boven hun hoofd, verlangend naar huis. Ze
zijn gewond, ze zijn ziek, en nergens zijn ze welkom. Daarvoor is er te veel gebeurd. En dan nog
die winter, de allesdoordringende kou.
Pastoor Page is blij dat de grote dingen van de wereld maar mondjesmaat doordringen tot zijn
kleine parochie in Limbricht. Hier is het helemaal geen slecht jaar geweest, integendeel. De oogst
was goed, de schuren zitten vol, en het was een uitzonderlijk appel- en perenjaar. Er is hooi voor
het vee en graan voor de mensen - wat wil je nog meer in een boerendorp. En vlakbij is het
Limbrichterbos, met meer dan genoeg brandhout om de huizen warm te houden. Nee, alles wijst
er op dat Limbricht de winter prima gaat doorkomen.
En oorlogen? Ach, die beperken zich hier tot burenruzies en gebakkelei met Born en Sittard.
Over de heidevelden bijvoorbeeld. Want wie mag nu waar zijn vee laten grazen? Terwijl de heide
groot genoeg is voor iedereen. Wat is het een voorrecht om je over kleine dingen te kunnen
opwinden, denkt Pastoor Page dankbaar.
Dan trekt hij zijn dikke mantel om zich heen, en stapt het Salviuskerkje uit. Nog even kijkt hij
omhoog, en hij grinnikt. Dat heeft hij toch maar mooi geregeld. De Fransen hebben in Sittard de
kloosters gesloten. Dat is natuurlijk niet in de haak, maar daardoor kon hij wel het mooie orgeltje
van het Agnetenklooster voor een spotprijsje op de kop tikken. Prachtig, want Pastoor Page
houdt van muziek. Een paar muzikale jongens uit het dorp hebben in Sittard leren orgelspelen, en
de missen klinken nu als nooit te voren.
Zelf speelt hij viool. De mensen uit Limbricht hadden enorm opgekeken toen hij daar mee aan
kwam. De meesten hadden zo’n ding eigenlijk nog nooit gezien, laat staan gehoord. Op mooie
zomeravonden speelt hij soms in de tuin van zijn pastorie. Verbazend hoeveel mensen juist dan
even een ommetje maken, en allemaal langs zijn tuin.
Liever nog neemt hij zijn viool mee op zijn wandelingen door het Limbrichterbos, achter het
kasteel. In dat bos kent hij elk paadje, voor zijn gevoel haast elke boom. Hij houdt er van om een
open plek te zoeken, gewoon op een omgevallen boom te gaan zitten, en dan muziek te maken.
Het is misschien verbeelding, maar soms lijkt het alsof hij antwoord van de vogels krijgt, alsof de
spechten het ritme slaan, en alsof de ruisende bomen het achtergrondorkest voor zijn viool zijn.
Pastoor Page houdt van het bos.
Wellicht is het daarom niet zo vreemd dat hij zelfs vanavond, kerstavond, besluit om nog even
die kant op te lopen. De nacht is uitzonderlijk licht. Het heeft gesneeuwd, de maan schijnt zo
helder dat je er bijna een boek bij kunt lezen, en uit alle macht stralen de sterren. Hij glimlacht als

hij merkt dat hij zijn viooltas op zijn rug heeft, macht der gewoonte bij deze wandeling. Ach, het
heeft ook geen zin die nog in zijn pastorie te gaan brengen. Met stevige pas en diep in zijn mantel
loopt hij langs het kasteel.
Onbewust huivert hij. Het kasteel ziet er koud, somber en dreigend uit. Kasteelheer van Bentinck
is gevlucht toen de Fransen kwamen, al bijna twintig jaar geleden. Sindsdien staat het leeg.
Pastoor Page slaat een kruis. Altijd als hij hier voorbij loopt moet hij denken aan Entgen Luyten,
de vrouw die hier nog maar 140 jaar geleden opgesloten zat omdat zij een heks zou zijn. Zij stierf
in de kerkers. Bijna schaamt hij zich, het is toch in zijn dorp gebeurd, op beschuldiging van
Limbrichtse parochianen. Maar dat schudt hij van zich af – het is lang geleden.
Hij moet geen spoken zien.
Voorbij het kasteel slaat hij linksaf, en al snel bereikt hij de bosrand. Bij het licht van de maan
kijkt hij nog even op zijn zakhorloge. Hij moet wel op zijn tijd letten – om middernacht is de
nachtmis in zijn Salviuskerkje. Nog tijd genoeg.
In het bos is het donkerder dan in het veld, ook al schijnt de maan en geven de wit-besneeuwde
bomen bijna licht. Het bos ziet er wel heel anders uit bij nacht. Pastoor Page beseft ineens dat hij
hier nog nooit na zonsondergang geweest is. Vreemd om hier nu juist op kerstavond wel te zijn.
Maar ook wel mooi, het is toch een nacht waarin het eigenlijk over licht gaat. Zo mijmert hij wat,
en loopt steeds dieper het bos in. Bezorgd is hij niet, hij kent het pad. Na een half uurtje – voor
zijn gevoel, want het is hier te donker om zijn horloge te lezen – besluit hij om te keren.
Misschien kan hij de koster nog helpen bij het kaarsen aansteken.
Als hij zich omdraait kan hij het pad niet duidelijk meer zien. In gedachten verzonken moet hij
toch ergens een afslag genomen hebben. Enfin, gewoon ongeveer dezelfde richting terug,
paadjes genoeg, komt zeker goed.
Weer een half uur later begint hij zich zorgen te maken, en hij gaat steeds harder lopen. Hij had al
lang bij de bosrand moeten zijn. Zo groot is het Limbrichterbos niet. Maar het is toch lastig
orienteren in het donker. Misschien loopt hij wel rondjes. Of loopt hij niet naar buiten, maar
juist naar binnen. Naar het hart van het bos. Hij krijgt het trouwens koud.
Opeens komt hij op een plek die hij niet herkent. Het is alsof de bomen terugwijken om ruimte te
maken voor dertig reusachtige en oeroude beuken, die met hun gladde stammen recht vanaf de
besneeuwde bosgrond tot in de hemel lijken te groeien. Onzeker kijkt hij omhoog, en door de
bladerloze kronen ziet hij de sterrenhemel, zo dichtbij dat het lijkt alsof het bos hier een dak
krijgt, met de sterren als kaarsen in een kandelaar. Het is een wonderlijke plek, en als hij beter
kijkt ziet hij dat er ook overal boomstammen liggen, bijna alsof ze klaargelegd zijn. Bijna als een
uitnodiging om even te gaan zitten. Dat doet hij dan maar.
Op dat moment hoort hij, veraf nog, maar onmiskenbaar naderend, blaffende honden en
brekende takken. En hij beseft dat hij zijn nachtmis nooit meer halen zal.
Intermezzo - Muziek

Het geblaf komt steeds dichter bij, al klinkt het, eerlijk gezegd, niet dreigend. Eerder onzeker.
Steeds dichterbij komt ook het geluid van takken die breken, alsof er iets groots dwars door het
bos zijn kant op komt. Boven alles uit meent hij ook stemmen te horen, roepende mannen. Wat
is dit in vredesnaam? Doodstil blijft hij op zijn boomstam zitten, hij weet niet zeker of hij wel
gezien wil worden door wat er nu bijna is.
Maar wat plotseling uit de bosrand opduikt en in de vlakte met de beuken stapt is geen hond. Het
is, tot pastoor Pages grote verbazing, een schaap. En daarachter nog een, en nog een – een hele
kudde. Even later komen ook de honden het bos uit, een beetje moedeloos en het blaffen hebben
ze opgegeven. Dit is duidelijk niet de plek waar ze de schapen hadden willen hebben. Weer even
later stappen vier mannen de kring in, een beetje gehavend en doodmoe van het achter hun
schapen aanhollen.
Pastoor Page kijkt eens goed, en dan herkent hij de mannen. Het zijn de dorpsherders van
Limbricht, die hun schapen tot diep in de winter op de Hoogveldse Heide laten grazen. Zelfs nu,
tussen de sneeuw, vinden die nog genoeg van hun gading. Hij staat op, en de verbazing van de
mannen is zo mogelijk nog groter als die van hemzelf. Maar mijnheer Pastoor, wat doet u op dit
uur midden in het bos. Goede vraag, maar Pastoor Page besluit eerst maar eens te vragen wat de
herders hier doen.
Dat blijkt een vreemd verhaal. Een paar uur geleden waren ze met hun kudde op weg gegaan naar
de kooi, om op tijd voor de kerstnacht thuis te zijn. En opeens had het geleken of de sterren
boven het Limbrichterbos nog helderder straalden dan anders. Ze hadden even stil gestaan om
daar naar te kijken, toen hun hele kudde in een keer, zeg maar als één schaap, koers had gezet
naar het bos. En wat ze ook probeerden en hoe hun honden ook blaften, ze lieten zich niet op
andere gedachten brengen. Hadden ze nu nog maar netjes de paadjes gevolgd, maar nee ze
gingen dwars door het veld en vervolgens dwars door het bos – totdat ze waren waar ze blijkbaar
wilden zijn. Hier. De schapen zijn onder de bomen gaan liggen, en kijken zeer tevreden naar hun
herders. Knappe jongen die ons weg krijgt.
Begrijpt u dat nou, Mijnheer Pastoor? Pastoor Page kijkt peinzend omhoog. Ook hij had de
sterren nooit zo helder, nooit zo dichtbij gezien. Nee, zegt hij. Ik zou maar even gaan zitten. We
vinden er wel wat op.
Nog maar net zitten de herders op een boomstam, die toch inderdaad wel opmerkelijk klaar ligt,
of Pastoor Page hoort weer wat. Nu van de andere kant.
Het is een zacht gerinkel, als van kleine belletjes. Wat is dit nu weer. Pastoor Page tuurt het bos
in, en hij hoort nu ook knisperende voetstappen op de sneeuw. Deze bezoekers hebben blijkbaar
een pad gevonden. En opeens zijn ze er. Hij kan zijn ogen niet geloven. Voor hem staan in vol
ornaat Burgemeester Wemans van Sittard, Burgemeester Hausmans van Born en Burgemeester
Hermans van Limbricht. Helemaal compleet, burgemeestersmantel om, het ambtelijk
hoofddeksel op de kruin, en op de forse buiken de zilveren ambtskettingen. Die had Pastoor
Page horen rinkelen toen ze er aan kwamen. Wat krijgen we nou - brengt hij uit …

De drie hoge heren glimlachen wat ongemakkelijk. Ze begrijpen het zelf ook niet helemaal. Elk
van hen was die avond door een hen onbekende bode bezocht, met het dringende verzoek
onmiddellijk op weg te gaan naar het Limbrichterbos. Daar zou de weg zich wijzen. En inderdaad
had het bijzondere sterrenlicht boven het hart van het bos hen als vanzelf hierheen gebracht. Aan
de rand van het bos hadden zij elkaar ontmoet. Het heeft zelfs nog nut gehad, zei burgemeester
Wemans van Sittard. Er sleepte nog een onenigheidje over de Graetheide, maar we vinden het nu
onbegrijpelijk dat we die niet gewoon met elkaar delen. Hij is meer dan groot genoeg.
Burgemeester Hausmans knikt ijverig. En ook burgemeester Hermans doet een duit in het zakje:
We hoeven dat veld echt niet voor onszelf te hebben hoor, om er van te kunnen genieten.
Mmm, zeg Pastoor Page. Hij weet niet helemaal wat hij van deze verbroedering denken moet,
maar wijst hen vriendelijk op een gereedliggende boomstam. Gaat u maar even zitten, het wordt
nog een hele wandeling terug. Inderdaad gaan de heren rinkelend zitten, het is een fraai gezicht,
en voorlopig vinden ze het wel prima, zo.
Pastoor Page kijkt peinzend naar het gezelschap voor hem. De schapen, de herders, de honden
en nu dan ook de burgemeesters. Ze beginnen allemaal een beetje te dommelen, het is een vredig
tafereel. Het zal me een optocht worden als ze Limbricht zo inkomen, straks.
Hij is net van plan iedereen aan te sporen om terug te gaan, als hij weer wat hoort. Weer hoort hij
voetstappen en brekende takken, maar daarbovenuit nu wel iets heel vreemds: muziek. Of
eigenlijk: zingen.
En dan lijkt het of de sluizen opengaan. Van alle kanten stromen mensen de open plek op, maar
wat voor een mensen. Dit zijn de resten van de Grande Armee, het ooit onoverwinnelijke Franse
leger. De uniformen hangen nu in flarden om graatmagere lichamen, soldaten steunen op elkaar,
tallozen lopen met krukken, er worden er zelfs op draagbaren meegesjouwd, hier en daar
beschermen grove dekens de zwaksten tegen de ergste kou, armen en benen in smerig verband,
versleten laarzen. En toch – ze zingen! En niet zomaar, dit is muziek zoals Pastoor Page die nooit
eerder gehoord heeft, tal van talen klinken door elkaar, maar alles harmonieert, voor één keer
klopt het. Dwars door de ellende heen is dit een lied van – vrede. Zoals de oorlog voor hen
voorbij is, zo zou hij dat voor iedereen moeten zijn. Zo’n lied. Hoe is het mogelijk. Opeens is het
voor Pastoor Page alsof elk van deze gebroken mannen licht geeft, bijna zoals de wit besneeuwde
bomen onder de sterrenhemel. Ze zitten op en tegen de boomstammen, in een grote cirkel rond
de schapen, de herders en de burgemeesters.
Heel apart. Maar wat nu. Pastoor Page staat op. En tot zijn verbazing wordt het langzaam stil.
Het is alsof iedereen iets van hem verwacht.
Plotseling valt hem ook op dat helemaal in het midden twee mensen zitten die hij niet eerder
gezien heeft, een man en een vrouw. Hij loopt naar ze toe. Hun kleren zijn vreemd. De vrouw
heeft een blauwe mantel, maar het is een mantel die wel uit een andere eeuw lijkt te komen. De
man draagt een grote en versleten vilten jas, een jas zoals Pastoor Page nooit eerder gezien heeft.
Aarzelend buigt hij zich naar voren. Dag Frans, zegt de vrouw. Ik dacht dat het goed was als ik
zou komen. Ik ben dankbaar dat jij mij niet vergeten bent. Vreemd genoeg is het of dat iets goed
maakt, of ik alsnog welkom ben. Al kan dat natuurlijk niet meer.

Entgen, fluistert Pastoor Page. De vrouw glimlacht. En dit is mijn man Jacob zegt ze. Als hij toen
nog geleefd had was het allemaal heel anders gelopen. Hij betekende zoveel voor mij. Hij had het
voorkomen, dat weet ik zeker.
Pastoor Page doet onzeker een paar passen terug, en merkt dat het nu volkomen stil geworden is.
Verwachtingsvol kijkt ieder naar hem. Ver weg meent hij het slaan van de klok van Sittard te
horen. Is het al zo laat? Moet de nachtmis dan hier? Hij heeft helemaal niets bij zich.
Maar het verhaal kent hij wel zo ongeveer, dus daar maar mee beginnen. Zijn stem bereikt de
verste hoeken van de open plek.
In die dagen ging er een bevel uit van de keizer, dat iedereen op weg moest gaan, naar de stad van
zijn voorgeslacht, om zich daar te laten inschrijven. Zo gingen Jozef en Maria op reis, van
Nazareth naar Bethlehem. En Maria was zwanger. In Bethlehem werd haar zoon geboren, zij
wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak. Want er was nergens plaats voor hen.
Voor zich ziet Pastoor Page tranen in de ogen van Entgen, en naast haar Jacob die zijn grote
vilten jas liefdevol om haar heen slaat.
Dat was het verhaal. Maar nu verder. Ach, waarom ook niet, denkt pastoor Page, en hij haalt zijn
viool uit de viooltas. En samen met de herders, de burgemeesters en de honderden soldaten
wordt er gezongen, en klinkt er muziek op uit het Limbrichterbos zoals die nooit geklonken heeft
en misschien ook wel nooit meer klinken zal. Het is alsof de sterrenhemel nóg dichterbij komt, de
beuken worden pilaren die het hemeldak dragen, de sneeuw op de grond is witter dan marmer, en
de liggende boomstammen zijn kerkbanken en knielbanken tegelijk. Dit is geen open plek in het
bos meer. Dit is een Kathedraal die speciaal voor deze nacht gebouwd is uit hout en sneeuw en
sterren. Dit is de kathedraal van Limbricht.
Intermezzo: Muziek
Als Pastoor Page zijn viool neerlegt is het alsof de betovering verbroken wordt. De soldaten
hebben plotseling niets hemels meer, en zijn nu één van de talloze armoedige troepen die door
het land zwerven. Gehaast grissen ze hun schamele bezittingen bij elkaar, en ze verdwijnen weer
het bos in, even snel als ze gekomen waren. Zingen doen ze niet meer. De schapen willen nu wél
naar hun kooi, en beginnen ongeduldig te blaten. De honden en de herders staan opgelucht op.
De burgemeesters beginnen steeds ongemakkelijk op hun boomstam te schuiven en vragen zich
af wat ze hier ook weer kwamen doen, in hun ambtskostuum. Entgen en Jacob zijn verdwenen,
en net vraagt Pastoor Page zich af of die er ooit wel echt geweest zijn als hij een stuk van de
vilten jas van Jacob ziet liggen – die net nog zo warm om Entgens schouders geslagen was. Hij
pakt de lap en steekt die bij zich.
Het pad naar het dorp blijkt makkelijk te vinden, eigenaardig dat Pastoor Page dat eerder niet zag.
En zo trekt dan inderdaad de merkwaardige kerstprocessie Limbricht binnen. Voorop Pastoor
Page, achter hem drie burgemeesters met hun rinkelende kettingen, dan de schapen, en achteraan
de herders met hun honden.

Als ze langs het Salvius kerkje lopen staat de deur wijd open. Binnen branden de kaarsen, en het
lijkt wel of heel Limbricht in de kerkbanken zit. Bij de deur staat de koster.
Ach, Mijnheer Pastoor, daar bent u! roept hij uit. We waren al bang dat u in het bos verdwaald
was. Een paar parochianen hadden u die kant op zien lopen. Maar u bent gelukkig net op tijd!
Kom snel binnen, dan kan de nachtmis beginnen.
Pastoor Page kijkt verbaasd, en klapt voor de zekerheid zijn zakhorloge open. 12 uur! Hij is
inderdaad precies op tijd. Hoe is dat mogelijk? Geen tijd om daar nu over na te denken. Kom
ook maar binnen, zegt hij tegen de herders en de burgervaders. Het kan geen kwaad om het
kerstverhaal nog eens te horen. Ze kijken hem bevreemd aan.
En binnen vertelt hij het verhaal of hij het met eigen ogen gezien heeft – het verhaal van Jozef en
Maria die niet welkom waren, van het kind dat geboren werd, van herders op de velden, en van
hoge heren die geleid door de sterren hun bestemming vonden. En vooral over engelen en hun
hemelse muziek over vrede.
Als na de mis de koster de laatste kaarsen uitblaast ziet hij nog een ouden vilten lap op het altaar
liggen. Hij wil hem al weggooien als opeens pastoor Page naast hem staat. Niet weggooien! roept die. Waarom niet? vraagt de koster - zo’n oude lap. Omdat, stottert pastoor Page, omdat,
omdat, … en dan vindt hij zijn plechtigste stem. Omdat dat een deel van de mantel is van de
Heilige Jozef zelve, waarmee hij Maria in de kerstnacht warm hield. Daarom.
De koster kijkt zijn pastoor verbluft aan. Wat zegt die nou? Maar Pastoors jokken niet, dus het
zal wel. Je hoort wel vreemdere dingen. De koster besluit om er nog de volgende dag een mooi
kistje voor te maken. Dit zou wel eens bezoekers naar Limbricht en zijn kerkje kunnen gaan
trekken, denkt hij vergenoegd.
Maar de eerste bezoekers die komen zijn niet de pelgrims die de koster in gedachten had.
Honderden Franse soldaten zijn in de vroege kerstmorgen uit het bos gekomen, en zijn het lege
kasteel ingetrokken. Daar hebben ze zo goed en zo kwaad als het gaat een ziekenhuis van
gemaakt. Dat is wel nodig, want ze zijn vaak meer dood dan levend, ziek, gewond en hongerig.
Geen gasten waar je wat aan hebt.
Toch sjouwt op kerstmiddag Pastoor Page met zijn parochianen stro naar het kasteel om bedden
van te maken, stoken de vrouwen van Limbricht hun ovens op om extra broden te bakken, en
worden gedroogde appeltjes gedeeld van hun gelukkig goed voorziene zolders. Met vereende
krachten verzorgen ze de gewonden, en het lijkt wel alsof Pastoor Page zelf aan elk bed staat. In
de kelders waar Entgen Luyten stierf, vechten dorpelingen nu voor het leven van vreemdelingen,
haveloze soldaten die ze niet eens kunnen verstaan. Eerst komen er honderden, dan duizenden,
in deze bittere winter waar maar geen eind aan lijkt te komen.
Ik heb engelen in hen gezien zegt Pastoor Page, als iemand hem iets vraagt.

En nu, tweehonderd jaar later, vind je in het hart van het Limbrichterbos tot op de dag van
vandaag de Kathedraal van Pastoor Page. Ongetwijfeld zijn de bomen al een keer vervangen,
maar nog steeds staan daar dertig enorme beuken op een open plek in het bos. Als je in de zomer
omhoog kijkt zie je het bladerdak waar de zon doorheen speelt, en die maakt daar een
plafondschildering van waar geen Michelangelo tegenop kan.
En in de winter, als de bladeren gevallen zijn, dan kijk je ’s nachts langs de beukenhouten pilaren
recht naar de sterren, recht de hemel in. Een mooier dak kan een kathedraal niet hebben.
Als je dan heel goed luistert hoor je nog altijd de echo van de muziek uit de kerstnacht van 1813.

Bij ‘De Kathedraal van Limbricht’
In 1674 vond in Kasteel Limbricht het laatste heksenproces op Nederlandse bodem plaats.
Entgen Luyten werd op bizarre beschuldigingen opgesloten in de kerkers van het kasteel. Zij gaf
niets toe, maar raakte na maanden opsluiting totaal ontredderd. Een week na haar laatste verhoor
werd zij gewurgd in haar cel gevonden, en in ongewijde grond bij de galg in Einighuizen
begraven.
Frans Joseph Page kwam in 1797 als jonge pastoor naar Limbricht, en zou daar tot zijn dood in
1834 blijven. Limbricht had enige bekendheid vanwege de aandacht die er was voor ‘de heilige
doodsstrijd’ – zowel die van Jezus als die van jezelf. Dat klinkt misschien een beetje macaber,
maar er werd veel gestorven in die dagen en een ‘goede dood’ met uitzicht op de hemel was dan
al heel wat. Pastoor Page versterkte de aandacht, en legde de hand op een stukje mantel dat van
Jozef zelf geweest zou zijn. Jozef was de schutspatroon van de ‘Goede Dood’.
Mede vanwege die mantel kwamen pelgrims naar Limbricht, vooral uit de buurt. Hoogtepunt was
de vierde zondag in september. Omdat het dan lekker druk was ontstond er ook een kermis. Die
‘doodsstrijd kermis’ bestaat nog steeds, al is het op heel kleine schaal. Pastoor Page liet door de
plaatselijke schilder Joannes Gouverne een schilderij over de ‘doodsstrijd’ maken. Dat schilderij
hangt nog altijd in het Salviuskerkje, en vermoedelijk staat Pastoor Page er zelf op. Hij is niet de
stervende, maar zit bemoedigend aan zijn bed.
Het Limbrichtse Salviuskerkje is duizend jaar oud, maar werd door de eeuwen heen regelmatig
verbouwd en uitgebreid. De huidige inrichting is van de hand van Pastoor Page. Hij maakte in
1802 handig gebruik van de sluiting onder Franse druk van het Agnetenklooster in Sittard, en hij
kocht het toen al bijna honderd jaar oude pijporgel dat daar niet meer nodig was. Dat orgel staat
nog steeds in het kerkje en werd in 1989 grondig gerestaureerd. Op het bijzondere 300 jaar oude
orgel worden nu regelmatig concerten gegeven.
In november 1813 verloor Napoleon’s Grande Armee de ‘volkerenslag’ bij Leipzig. Een leger
met Zweden, Russen, Pruisen en Oostenrijkers versloeg het bijna net zo multi-nationale Franse
leger. Troepen haveloze soldaten gingen daarna op zwerftocht door Europa, min of meer naar
huis. Velen waren gewond, en ze brachten ziekten als tyfus en dysenterie mee. Limbricht lag
opeens op een route naar Frankrijk, en gedurende enkele maanden in de ijskoude winter van
1813-1814 werd kasteel Limbricht als ‘lazaret’ of primitief ziekenhuis gebruikt.
Aangevuurd door Pastoor Page liet Limbricht zich van zijn beste kant zien, en zo goed als ze
konden verzorgden de Limbrichtenaren armoedige en vaak ernstig zieke soldaten. In korte tijd
kwamen 10 000 soldaten langs, waarvan er 7000 verzorging nodig hadden. 700 van hen zouden
in Limbricht gestorven zijn, en op het (overigens nooit gevonden) ‘Franse Kerkhof’ begraven.
Besmet met tyfus en dysenterie stierven ook 75 Limbrichtenaren. Zeer ingrijpend, want het dorp
had in die tijd misschien maar 500 inwoners.
Na de Franse Tijd keerde de rust weer, en nog ruim twintig jaar diende Pastoor Page de
Salviusparochie van Limbricht. Een flink deel van die tijd waren vader en zoon Hermans daar
burgemeester.
Pastoor Page was een voor zijn tijd zeer moderne pastoor, die enorm veel aandacht had voor het
onderwijs, ook voor de armen van zijn parochie en ver daarbuiten. Hij ontwikkelde zich tot een
ware onderwijs pionier, stimuleerde waar hij kon, organiseerde een soort voorloper voor de
‘kweekschool’ voor onderwijzers, en was voor de hele regio schoolopziener en schoolinspecteur.

De benutting van de heidevelden, en in het bijzonder de Graetheide in het Zuid Westen, was een
voortdurend twistpunt tussen dorpen. Een deel was gemeenschappelijk, maar steeds grotere
stukken aan de randen werden verpacht, tot woede van arme boeren. Veldwachters werden soms
bedreigd met mestvorken als ze de orde wilden handhaven. Pas in het midden van de 19e eeuw
kwam er een einde aan de talloze twisten en werd een verdeling vastgesteld door de provincie.
Het hart van het Limbrichterbos is vandaag een bijzondere en haast serene plek. De dichte
begroeing van het bos wijkt daar terug, en er ontstaat een open plek met meer dan dertig
reusachtige eiken en beuken. Daaronder liggen gevallen bladeren als een tapijt op de bosgrond.
Het is een geliefde bestemming voor zondagmiddag wandelingen, en wordt in de volksmond ‘De
Kathedraal’ genoemd.

