
Halte 6: de kerk van Herten 

 

Professor Volksverhaal   

We bevinden ons nu in Herten, in het centrum van Herten, net aan de kerk. 

De Sint-Lambertuskerk van Herten, vroeger de Sint-Annakerk, bevindt zich in 

de nabijheid van de Herk. Deze kerk heeft nauwelijks iets te maken gehad 

met de Bokkenrijders. De kerk werd nooit overvallen, is nooit in brand 

gestoken en werd nooit beroofd. Ook de pastoor van Herten had helemaal 

niets te maken in die tijd met de Bokkenrijders. De kerk werd gebouwd door 

Willem van Geloes, heer van Herten. Herten was eigenlijk een hele kleine 

heerlijkheid waarin, in de tijd van de Bokkenrijders, nauwelijks 50 mensen 

woonden. Stel u voor! Steeds is Herten de kleinste deelgemeente van Wellen 

gebleven.  

De kerk van Herten is omwille van zijn interieur vrij belangrijk voor de 

plaatselijke Haspengouwse geschiedenis. 

Wat vinden we in deze kerk? Een mooi hoofdaltaar uit de 18e eeuw in de stijl 

van Lodewijk de 16e, een preekstoel uit 1765, een wijwatervat uit de 15e eeuw 

en daarbij de grafsteen van Mathilde van Herten, daterend van 1526.  

We vinden ook een gedenksteen met de wapenschilden ter ere van Willem 

van Geloes en zijn neef Johannes, daterend uit 1729 en gemaakt in de 

mooiste barokstijl die u zich kan voorstellen. 

 

Ook dit dorpje heeft weer vele legendes. Een van de mooiste legendes is die 

van de Drakenborn. De mensen van Herten geloofden dat er in de nabijheid 

van de Herk een grote vijver was en in die vijver zou zich een grote draak 

bevinden. Deze draak zou door middeleeuwse ridders bevochten zijn en 

uiteindelijk gedood worden. Van deze vijver is echter helemaal geen enkel 

spoor meer terug te vinden. Toch zou er ergens in de beemden, in de 

nabijheid van de Herk, nog een verzonken toren zijn waar men regelmatig de 

klokken van hoorde luiden. In deze toren zou de drakendoder gewoond 

hebben. 

 


