Persbericht

De heks van Merkelbeek

Langs deze weg willen we graag een tipje van de
sluier lichten..

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig artikelen
verschenen over de heks van Merkelbeek. Wat nog
ontbrak was het boek dat op de details ingaat en
ook een getrouw beeld schetst van de situatie in
het vooroorlogse Merkelbeek.
Door Ton Theunissen is een uitgebreide studie
gedaan naar de heks van Merkelbeek. De studie
heeft geleid tot een boek met krantenartikelen en
een informatie-dvd. Beide zijn samengevat op een
DVD. Namens De Veersjprunk hebben Martin van
der Weerden en Leo Mevissen geparticipeerd in
deze studie. Ook heeft Martin van de Weerden
een samenvatting van de DVD gemaakt in de vorm
van een boekje.
Op 17 november zal het boek officieel aan de
heemkundevereniging De Veersjprunk worden
aangeboden. De aanbieding zal plaatsvinden in de
vestiging van de bibliotheek in de Henkhof te
Merkelbeek. De avond start om 19.30 uur en de
inloop is vanaf 19.15 uur.
Na de officiële aanbieding van het boek zal Martin
van de Weerden een lezing houden over de heks
van Merkelbeek.
Langs deze weg willen we alle inwoners van
Merkelbeek, de gemeente Onderbanken en
andere geïnteresseerden graag uitnodigen voor
deze informatieve en vooral spannende avond.
Het boekje "De heks van Merkelbeek" wordt apart
te koop aangeboden. In combinatie met het
boekje zal ook de DVD aangeboden worden met
alle achterliggende materiaal (krantenberichten,
rechtbankverslagen e.d.). De prijzen hiervan
worden nog vastgesteld.
Nadere informatie is te verkrijgen via
Bert Kannegieter,
bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com
(06-11122762)

(uit het jaarboek 1995 van de heemkundevereniging de Veersjprunk)

Het was 22 november van het jaar 1936. Het dorp
Merkelbeek vierde kermis, en tegen zes uur ’s avonds
werd er op de deur gebonsd bij de buren van Ferdinand
Buijzen. Ferdinand woonde op een boer boerderijtje, dat
ter plaatse bekend was als Het Veugelke. Voor de deur
stond Ferdinands huishoudster, de 64- jarige Maria
Clara van Helden, geboren Schoffelen.
Ze verklaarde dat er een indringer in huis was. De buren
gingen kijken en vonden in de benedenkamer de 73
- jarige Dina Senden. Ze was vermoord, haar
schedel was ingeslagen. In de slaapkamer boven vond
men de 71-jarige Ferdinand Buijzen, zwager van de
vermoorde Dina Senden, zijn keel was doorgesneden…
Op 22 maart 1937 stond de huishoudster terecht voor
de rechtbank van Maastricht. Een grote menigte
mensen uit Merkelbeek en Brunssum wilde dit proces
bijwonen, en in alle vroegte stonden ze te wachten om
toegelaten te worden tot de rechtszitting. Het liep
storm en de publieke tribune was meteen vol toen om
half tien de deuren openden.
Even later werd het stil toen de verdachte de rechtszaal
werd binnen geleid door twee marechaussees.
Ze keek niet op, maar staarde voor zich uit en
stond kaarsrecht voor haar rechter. Een twaalftal
levende getuigen werden gehoord en de materialen van
het onderzoek lagen uitgestald op een tafel:
Engelse sleutel en de schedel van de arme Dina zelf.
Terwijl de getuigen voor de rechter verschenen en een
voor een hun bevindingen vertelden zat de
heks ineengedoken in het beklaagden bankje…

