De dansende katten
van Bergeijk

q

Hekserij in de Brabantse Kempen

De ’Dansende katten van Bergeijk’ fietsroute is onderdeel van de Sagen & Legenden Routes
Spannende fiets- en wandelroutes in Brabant

p 22 kilometer fietsroute in de omgeving van Bergeijk p

De dansende katten
van Bergeijk

Midden in de bossen van Bergeijk ligt de Kattenberg.

Op deze grafheuvel heeft het vroeger gruwelijk ‘gehekst’.
Hier dansten de heksen hand in hand. Of eigenlijk…

poot-aan-poot. Want om niet herkend te worden, veranderden
de heksen in zwarte katten. Liep je als man alleen voorbij?
Dan lokten de heksen je in de kring en werd je gedwongen

om mee te dansen. Soms met fatale afloop. Daarom vermeed
iedere man deze plek. Behalve Dorus, de molenaar. Lees hier
zijn verhaal en de sage van de dansende katten.

Noord-Brabant

Bergeijk

In Brabant leven de sagen en legenden voort.
Fiets- en wandelroutes leiden je langs de meest indrukwekkende plekjes
waar de verhalen tot leven komen. De ’Dansende katten van Bergeijk’ fietsroute
is een route van 22 kilometer in de omgeving van Bergeijk.

De dansende katten
van Bergeijk

q

Hekserij in de Brabantse Kempen
Midden in de bossen van Bergeijk ligt de Kattenberg (1). Op deze grafheuvel
heeft het vroeger gruwelijk ‘gehekst’. Hier dansten de heksen hand in hand.
Of eigenlijk… poot-aan-poot. Want om niet herkend te worden, veranderden
de heksen in zwarte katten. Liep je als man alleen voorbij? Dan lokten de heksen
je in de kring en werd je gedwongen om mee te dansen. Soms met fatale afloop.
Daarom vermeed iedere man deze plek. Behalve Dorus, de molenaar. Lees hier
zijn verhaal en de sage van de dansende katten.
Lang, lang geleden, had Bergeijk een molenaar: Dorus. Hij maalde het graan voor
de heerlijkste broden. Dag in, dag uit, totdat de wind op een dag ging liggen. Alleen
’s nachts waaide het nog. Dorus wist wat dat betekende: ’s nachts malen. Zijn grootste
nachtmerrie, want dan ‘hekste’ het rondom zijn molen (3).
Middernacht: tijd om op te staan. Dorus klimt zijn bedstede uit en steekt een fakkel
aan. Dapper stapt Dorus zijn molen binnen. Een minuut lang… rust. Maar dan springen
er vanuit alle hoeken en gaten zwarte katten tevoorschijn. Ze vallen Dorus aan.
Krabben, gillen en bijten. Doodsbang rent Dorus zijn molen uit. ‘Als het zo moet,
ga ik niet meer malen!’ Het is verschrikkelijk, want nu zit Bergeijk zonder brood.
Jan, de molenaarsknecht, gelooft niet in hekserij. ‘Ik maal het graan vannacht. En leer
die katten wel een lesje!’ De avond verloopt rustig. Dan verschijnt er een klein zwart
katje. Jan lokt het beestje naar zich toe. ‘Zie je wel, niets aan de hand.’ Maar dan wordt
ook hij omsingeld. Poot-aan-poot dansen 41 katten rondjes om de molenaarsknecht.
Hij schrikt, grijpt een oude sabel en slaat van zich af. De katten zetten het op een
lopen. Maar laten iets achter…

De volgende ochtend vindt Dorus iets afschuwelijks: een afgehakte vinger met een ring.
De molenaar valt om van de schrik. ‘Dit is de ring van mijn vermiste vrouw!’ Hij vergeet
zijn angst en rent de bossen in. Daar zoekt hij; onder de bomen, in de vennen, bij het
Heksenbusselke (2), in de lucht (4) en bij het (lucht)kasteel (5). Maar zonder resultaat.
Dorus weet: ‘Er is nog maar één plek waar mijn vrouw kan zijn: de Kattenberg.’
De molenaar verzamelt al zijn moed en gaat ‘s avonds naar de grafheuvel. En ra, ra, wat
ziet hij daar? 41 zwarte katten. Poot-aan-poot dansen zij in een heksenkring. De molenaar
is vastberaden: ‘Hier vind ik mijn vrouw terug’. Hij stapt de kring in en danst met de
katten mee. De hele nacht. En dan voelt hij iets vreemds. Een kat die een kootje mist...

p 41 heksen komen op hun bezemstelen op de kerk af p
De zon komt op. Als bij toverslag verdwijnen alle katten. Spoorloos. Dorus is
radeloos. Hij gaat naar de kerk en vraagt de pastoor van Bergeijk om hulp.
De pastoor weet dat de heksen op het geluid van kerkklokken afkomen;
om zieltjes te vangen. En besluit de klokken van het Luihuis (8) te luiden.
De klokken klinken en Dorus wacht af. Dan kleurt de lucht zwart.
41 heksen komen op hun bezemstelen op de kerk af. De pastoor
sprenkelt wijwater hoog in de lucht. En zodra de heilige druppels de
heksen raken, vallen ze naar beneden. Daar veranderen ze in grote keien.
Zo ook de vrouw van Dorus…
De molenaar is zijn vrouw voorgoed kwijt. Ter nagedachtenis plaatst hij een
plaquette van een zwarte kat in zijn molen. Want vrouw, heks of kat, Dorus
hield van haar.
Vandaag de dag vind je de keien (heksen) nog overal terug in Bergeijk. En op sommige
nachten klinken er nog steeds geluiden uit Theater de Kattendans (7). Wie denk je
dat daar dansen? Fiets de route, geniet van de sage en leer (nog) meer over de verhalen
van Bergeijk in het Cultuurhuis (6).
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p Stap eens van de fiets en ontdek… p
Deze fietsroute nodigt je uit om de sporen te volgen van de heksen die ooit in Bergeijk
en omgeving huishielden. Zo fiets je langs de oude molen waar het vroeger gruwelijk
gehekst en gespookt heeft. De inwoners van Bergeijk zagen er soms veel streperige
wolken in de lucht. Dan zeiden ze verschrikt tegen elkaar: “Kijk! Er zit ‘nen bessem in
de locht”, ofwel: er zit een bezem in de lucht. Het was een voorteken van storm én
van ‘avondvreugde’. Volgens het volksgeloof kwamen op zo’n avond alle heksen uit
de Kempen op hun bezems naar Bergeijk gevlogen, om daar hun heksensabbat te vieren.
Als je durft, stap dan ter hoogte van Sportpark de Bergerheide aan de Eerselsedijk af
voor een korte wandeling naar de beruchte Kattenberg. Hier dansten de heksen,
vermomd als katten, in een heksenkring. Wil je meer te weten komen over de Dansende
Katten van Bergeijk? Ga dan eens langs bij Visit Bergeijk (Hof 82) of bij het Cultuurhuis
(Domineestraat 8a) voor meer verhalen over Bergeijk.

Na alle spanning even bijkomen? Je bent van harte welkom in één van de gastvrije cafés
of andere horeca op ‘t Hof. Rust lekker uit en praat na over je avonturen onder het genot
van een koud biertje, lekker wijntje of andere versnapering. Misschien vind je hier nog
sporen van de heksen of dansende katten uit het verhaal. Houd je van cultuursnuiven,
ontdek dan de iconische architectuur in het dorp met de Rietveldsafari of geniet van een
avondje uit in Theater de Kattendans. Op visitbergeijk.nl vind je alle eet- en drinklocaties,
overnachtingsadressen én tips voor een fantastisch dagje uit in Bergeijk en omgeving.

FIETSKNOOPPUNTEN
Volg de route van knooppunt naar knooppunt via de herkenbare
fietsknooppuntborden. Je fietst eenvoudigweg van nummer naar nummer.
Op bordjes die langs de kant van de weg staan, vind je de cijfers van de
knooppunten. Pijlen wijzen je vervolgens de weg naar het door jou
gekozen nummer.

