DE ONLINE
Bulkboekbibliotheek

Bulkboek Post
Een Nieuwjaarsgroet van de Bulkboek Post,
honderd jaar geleden geschreven door mijn opa.

Brabantsche Sagen

opgeteekend door Dr. H.H. Knippenberg
met pen-teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben

INHOU D
Asis Aynan – Kerst, dat waren de anderen
René Appel – Lichies en lampies
Kader Abdolah – Perzisch Kerstfeest
Anna Blaman (1905 - 1960) – De arme student
Godfried Bomans (1913–1971) – Een witte Kerst
Bart Chabot – Zwarte kerst
Elke Geurts – Eerste Kerstdag
René Appel – Lichies en lampies
Kader Abdolah – Perzisch Kerstfeest
Anna Blaman (1905 - 1960) – De arme student
Godfried Bomans (1913–1971) – Een witte Kerst
Bart Chabot – Zwarte kerst
Elke Geurts – Eerste Kerstdag
Colofon:
© Bulkboek.nl 2020

En te leezen
op elken
laptop, pc,
tablet en
smartphone

DE ONLINE
Bulkboekbibliotheek

Bulkboek.Online
Een Nieuwjaarsgroet voor familie, vrienden, relaties en
docenten Nederlands, honderd jaar geleden geschreven
door een bevlogen docent, mijn opa.

Brabantsche Sagen
verhaald door Dr. H.H. Knippenberg

met teekeningen door A.C. Ninaber van Eijben

INHOU D

K L IK O P DE TITE L

DE MULDERSVROUW
BRABANTSCHE BOKKENRIJDERS
ROBERT VAN HEESWIJK
DE WEERWOLF VAN BLADEL
RIDDER BERTHOLD EN HUIGEBAARD
DE SLEUTELBLOEM
HET SPOOK VAN OUDENBOSCH

Deze oude Brabantse
volksverhalen werden
door mijn opa aan het
begin van de vorige
eeuw opgetekend bij
boeren thuis, aan een
walmend turfvuur bij
petroleumlampen, of in
de herberg, bij een kelkje
Schrobbelèr of een glas
lokaal scharrebier.
Elk verhaal kreeg zijn
eigen schriftje, om pas
na veel doorhalingen te
belanden in de bundel,
waarvan ik nu een
selectie met jullie deel.

© 2020 Bulkboek Post.
Alle rechten voorbehouden.
Contact: Post@Bulkboek.nl

De Bulkboek Post is: Elke week de mooiste verzwegen, verdwenen of vergeten korte verhalen uit de
wereldliteratuur in jouw mailbox, voor de habbekrats van negen euro per jaar.
Van de opbrengst maak ik de reeks bulkboek.online, gratis voor het Nederlands literatuuronderwijs
(https://bulkboek.online/)

DE ONLINE
Bulkboekbibliotheek

Bulkboek.Online
Brabantsche Sagen

Mijn opa
Honderd jaar geleden, in het najaar van 1920, publiceerde mijn opa de
bundel 'Brabantsche Sagen' waaruit ik hier een selectie heb gemaakt.
Net als mijn bulkboeken waren ze – samen met zijn 'Limburgse' en
'Gelderse' sagen – bedoeld voor de jeugd, de scholieren.
De lezers van de Bulkboek Post kennen mijn opa intussen. Hij was een
Google in zijn tijd. Over elk onderwerp kon je hem bevragen. "Doar heb ik
nog wel een beuksken van ..” mompelde hij dan. En dan zocht hij het
antwoord op in zijn grote eigen bibliotheek.
Als kind mocht ik uren doorbrengen in dat onbegrensde dromenparadijs.
Zonder opa en zijn bibliotheek was ik geen drop-out, beatnik, zwerver en
wereldburger geworden, en dus geen uitgever.
Opa’s eigen wereld bleef intussen beperkt tot Zuid Nederland, het
'achtergebleven' katholieke landsdeel, ónder de grote rivieren.
Voor opa was zijn studie literatuur aan de Universiteit van Amsterdam een
buitenlands avontuur, alleen te vergelijken met zijn audiëntie bij de Paus veel
later in Rome. Zijn studentenhuis, hier pal om de hoek in De Pijp, was voor
hem een ballingsoord. Zijn proefschrift, over de dichter Reyer Anslo, schreef
hij pas - veilig terug - in het zuiden. Daar begon hij zijn levenswerk, eerst als
docent Nederlands, daarna ook als oprichter van middelbare scholen, en als
auteur.
Opa's boek "Van Goden en Helden" was maar liefst vijftig jaar lang het
standaard lesboek op de Nederlandse Gymnasia (ook in Midden- en NoordNederland) over het reilen en zeilen van de Griekse en Romeinse goden en
helden. En godinnen (daarvan waren er juist veel, maar niet in de titel) en
heldinnen (weinig).
Een halve eeuw lang (tweeënvijftig jaarlijkse herdrukken!!) hebben onze
gymnasiasten in de waan geleefd dat al die goden en godinnen best wel een
kuis leven leidden. Want opa was streng katholiek. En voor alle veiligheid zat
er bij het schrijven altijd een engeltje op zijn schouder, een enthousiaste
jezuïet, J. Kleijntjes, die meekeek of alles wel rijmde met het ware geloof.
Veel meer dan van zijn andere werk, zijn vrome katholieke poëzie bundels,
zijn Goden en Helden, zijn tientallen wetenschappelijke boeken, heb ik altijd
genoten van zijn reeks 'Uit Droom- en Fantasie Wereld' waaruit deze bundel
stamt. Vooral omdat er verhalen in zitten - je komt ze vanzelf tegen - waarin
opa echt ´losgaat`: Vol pekdonk´re dagen, beukende stormen, en stoere
goed-tegen-kwaad gevechten bij donder en bliksem op leven en dood. Aan
de tekst en ook de spelling van de verhalen heb ik niks veranderd, dit is hoe
opa ze honderd jaar geleden schreef.
Ik wens jullie allen, in opa’s woorden, een Gezegend 2021!
Theo Knippenberg, december 2020

Dr.H.H. Knippenberg
(1879-1964)
Hermanus Hubertus
Knippenberg werd geboren op 12
september 1879 in Maastricht,
waar hij het gymnasium volgde
en studeerde daarna letteren
aan de Universiteit van
Amsterdam.
Hij promoveerde in 1913 op het
proefschrift Reyer Anslo. Zijn
leven en letterkundig werk .
Al in zijn studententijd was hij
leraar Nederlands. Hij richtte
verschillende Middelbare
Scholen op (in Waalwijk en
Helmond), die hij ook bestuurde
en doceerde Nederlandse
letteren aan de RK Leergangen
in Tilburg. Knippenberg werd
geroemd om zijn ‘gave van
populariserend schrijven’ en
heeft zeer veel gepubliceerd
over mythen, sagen, volkskunde,
letterkunde en geschiedenis.
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DE MULDERSVROUW
In de buurt van Bergeik zou het gebeurd zijn.
Daar was een molenaar, die veel overlast kreeg van katten, als hij bij
avond of 's nachts in zijn molen werkte. Overtuigd dat het heksen moesten zijn
die hem dus in kattengedaante kwelden en zijn leven vergalden, besloot hij er
toch iets tegen te doen.
Maar wat?
Hij overdacht en bepeinsde allerlei. Een radicaal middel om van de
plaag bevrijd te worden, vond hij niet.
Intusschen werd de kwelling hoe langer hoe erger. Daar moest raad
geschaft worden. Het kon zoo niet meer. Aan geregelden arbeid viel niet meer
te denken tenzij overdag, en waar de dagen begonnen te korten met het
vorderen van het jaargetijde, boekte hij aldoor grooter schadeposten. Noch hij
noch zijn knecht, die anders niet van de bangsten was, dorst zich meer voor
werk van wat duur in den molen ophouden. Het sarren en treiteren van de
katten met haar akelige muziek en haar dansen-om-dol-van-te-worden werd
steeds onverdragelijker.
Op zekeren dag kwam er een hegmulder, een molenaarsknecht die geen
vast werk had en dus het land afreisde. Onze molenaar deed hem een voorstel.
Een vreemde kon wellicht slagen in datgene, waarin hij tot nu toe gefaald had.
Hij noodde den gast bij zich in huis en, na wat praten over en weer, verklaarde
deze zich bereid eens een nacht op den molen te verblijven, terwijl hij dan zou
trachten wat achterstallig werk af te doen. Daar het echter winter was en dus
lang donker en koud, vroeg hij twee kaarsen, een gewijde en een ongewijde, en
eenige brandstof met een ketel, hetgeen hem verstrekt werd.
Onversaagd ging de hegmulder het gebouw binnen, stak de twee
kaarsen aan, maakte vuur en hing den ijzeren ketel met water daarover aan een
driestal.
Dan begon hij te werken.
"Miauw! Miauw! Miauw!"
Aha! Daar kwam al een bezoekster.
De mulder sprak ze heel minzaam toe: "Heske en poeske, waar komt ge
van? Zet u bij 't vuur en warm u wat!"
De kat nam de uitnoodiging aan. Zij ging bij 't vuur zitten en stak de
voorste pooten in de hoogte, zoo gemoedelijk mogelijk.
Het was een mooi zwart dier met glinsterende groene oogen.
"Miaauw! Miaauw! Miaauw! Miaauw!"
Nog meer bezoek. Weer een koolzwarte, maar met sterker keelgeluid
dan de eerste. Dat viel aanstonds op. Zij nam ook plaats bij het vuur .
"Miauw! Miauw!"
Weer een.
"Miauw! Miaauw! Miaaauw! Miaaaauw!
Miauw! Miaauwl Miauw! Miaaaaaauw!"
Het gezelschap groeide aan. Van achter uit de keet, van boven, van
rechts, van links kwamen katten geslopen, en allen gingen zich warmen bij het
vuur. Totdat er twee en veertig stuks bijeen waren.
De molenaar was benieuwd, wat er ten slotte zou gebeuren. Hij bekeek
den troep opmerkzaam maar hield zich wijselijk op eenigen afstand.
Opeens reikten de katten elkaar hare pooten en zij begonnen onder
krijschend lawaai, poot aan poot, een rondedans om het vuur.
De mulder begreep, dat er nu gevaar begon te dreigen voor hem. Het
geschikte oogenblik om in te grijpen was aangebroken. Onverhoeds vatte hij
een oude sabel, die vlak bij hem aan den muur hing, en sloeg op het vreemde
dansgezelschap in.
De dieren vluchtten wat zij loopen konden; zij stoven in wilden ren onder luid
geschreeuw en getier uiteen en naar buiten.
Maar wat lag daar op den grond?
De molenaar raapte het op en zag, dat het de vinger van een vrouwenhand
was, waaraan zich een gouden ring bevond. Hij bekeek den ring aandachtig, of
er niets op stond.
Jawel, hoor!
Hij spelde de woorden. Het was de naam van de muldersvrouw. Deze
bleef den volgenden ochtend ziek te bed met een afgekapten vinger.
De hegmulder had het raadsel van den kattendans opgelost. Wie de
bazin van het spel was, wist men nu.
Nadien bleef de molen vrij van het sarrend kattenbezoek, dat zooveel
ongerief en zooveel schade had veroorzaakt.

De tekeningen komen uit de
oorspronkelijke uitgave en
zijn van Antonius Cornelius
('Toon') Ninaber van Eyben
(Scheveningen, 21
december 1896 – Boxtel, 19
april 1977), een Nederlands
glazenier, graveur,
illustrator, mozaïekkunstenaar, schilder,
tekenaar en docent.
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BRABANTSCHE BOKKENRIJDERS
Te Postel is eens de windmolen omgewaaid bij een hevigen storm.
Tijdens dien storm zat een boer in een heg onder de Rijt te Luiksgestel op de loer
om de hazen en konijnen mores te leeren, die zich daar te goed deden aan de
kool en spurrie.
Hij had er al geruimen tijd verscholen gezeten zonder wild onder schot te krijgen
en was van plan huiswaarts te keeren, toen hij eensklaps een vervaarlijk
gedruisch hoorde. Aanvankelijk dacht hij aan het uitrijden van een troep
paardevolk die hij wel meer daar in de buurt zag. Maar toen hij opkeek, rezen
zijn haren te berge van schrik. Want vlak bij hem zag hij een flinken troep rijk
uitgedoste ruiters door de lucht vliegen op hun rossen; zij reden zoo laag dat de
paarden met hun pooten in het opgeschoten hakhout hadden kunnen vastraken,
waren zij daar niet hooger gestegen. Duidelijk kon de jager hun gesprekken
verstaan. Zij praatten over het doel van hun tocht: dien nacht moesten zij
Denemarken nog bereiken. De jager hield zich angstig schuil in het donker van
de heg, want hij zag in hen leden van de beruchte Bokkenrijdersbende, die vooral
in Zuid-Limburg vele streken onveilig maakten door roof, moord en
brandstichting.
Een ander keer vertoonden de Bokkenrijders zich in de lucht boven de oude
abdij van Postel. Maar ditmaal bereden zij hunne bokken.
De Witheeren van het klooster begonnen aanstonds een gezamenlijk gebed om
God te smeeken dat Hij de aarde toch bevrijden zou van deze snoode
booswichten voor wie niets heilig was en die zich om God noch gebod
bekreunden. Hun gebed vond verhooring, en dat nog wel op slag. De dieren en
hunne berijders konden plotseling niet meer verder door de lucht. Zij werden
door een onzichtbare macht weerhouden om hun tocht te vervolgen en
verdwenen boven het gebied van Postel, zonder dat ooit iemand te weten kwam,
waar zij gebleven zijn. Men heeft nadien nergens meer van de Bokkenrijders iets
vernomen of bespeurd.

De bokkenrijders hielden
vooral huis in Zuid Limburg,
en opa gunt ze dan ook een
veel sappiger verhaal in zijn
“Limburgse Sagen”.
Postel ligt overigens net over
de grens in België, maar als
je snel van Zuid-Limburg
naar Denemarken wilt
vliegen kom je inderdaad
over Postel.
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ROBERT VAN HEESWIJK
Op het kasteel van Heeswijk woonde, heel lang geleden, een ridder die Robert
heette. Hij gold voor dapper en kloek, maar zijn krijgshaftigheid was van
lieverlede ontaard in woeste moordzucht en dollen vechtlust. Alle zachtere
gevoelens waren in zijn ziel verstikt. Slechts strijd, twist en onrust konden hem
op den duur nog bekoren. Het liefst hield hij zich bezig met ruwe jacht of was hij
getuige van de bestorming van den burcht van een zijner naburen, moedwillig
soms door hem beleedigd om, onder schijn van recht, wapengeweld te kunnen
gebruiken.
Zooeven is hij weer teruggekeerd van zoo'n tocht, Het slot van zijn
tegenstander moest bezwijken voor den onstuimigen drang van Roberts
wapenen; na verlies van talrijke levens had de overgave plaats. Het ging er wreed
en woest toe. De blakerende gloed van vonkenspuwend vuur sloeg overal
zwalpende rookgolven uit, die de lucht verdonkerden met slierende rouwnevels.
Robert had gevochten te midden van een storm van geweld bij het kletteren van
zwaarden en het hakken met vervaarlijke aksten. Wellustig had hij genoten bij
het zien van het bloed, dat den strijders uit helmen en maliënkolders sijpelde,
terwijl speren en lansen en pijlen en steenen over en weer vlogen. Katapulten en
blijden, voet- en handbogen waren schier rusteloos in werking, de muren der
versterking brokkelden af, de bezetting had zich ten slotte op genade of
ongenade moeten overgeven, de beknelde bouw kon niet langer worden
verdedigd.

Robert had gezegevierd voor de zooveelste maal. Triomfantelijk was hij
teruggereden naar zijn woonst. Hij zou de overwinning vieren bij pigment en
malvezij te midden zijner vrienden en gezellen, en dan zou binnenkort de
bruiloft gehouden worden van een dezer met zijn dochter; als belooning voor zijn
hulp had hij dit immers toegezegd. Niet de vrome, femelachtige jonker, die reeds
lang naar haar hand dong en bij zijn aanzoek gesteund werd door wie zijn
deugdzaamheid en levenswandel prezen tot vervelens toe, zou haar als bruid
erlangen, maar een zijner bentgenooten, die den beker evengoed hanteeren kon
als het zwaard en den zang dorst laten opschateren bij lustige pooierijen.
De slotvrouw van Heeswijk en hare dochter, beiden deugdzaam en
ingetogen, rouwden in stilte over het ergerlijk gedrag van haar echtgenoot en
vader. Al de kracht harer liefde hadden de vrouwen uitgeput om Robert tot
andere gedachten te brengen, doch het stuitte af op onwil en stijfhoofdigheid.
Robert volhardde in zijn losbandigheid en dreef den spot met wat hij kwezelarij
noemde. Haar jonker paste beter de paltrok dan het harnas, smaalde hij. Zijn
schoonzoon moest een sperwer wezen, geen kwetterend vinkje.
Ten einde raad en het uiterste middel willende beproeven om Robert van
gevoelen te doen veranderen, zond de kasteleines in stilte een bode naar haar
broeder, een rechtschapen edelman, die ver daarvandaan woonde. Zijn komst
kon wellicht het onzalig huwelijksplan nog verijdelen.
Teruggekeerd van den verren tocht, liet de bode zich echter in
tegenwoordigheid van Robert eenige onvoorzichtige woorden ontvallen,
waardoor deze den toeleg begreep. Achter zijn rug werd dus gekuipt,
arglistigheid gesponnen. Door zulke kunstgrepen zou hij zich niet laten
verschalken. Hij kommandeerde en hem zou men gehoorzamen, niemand
anders. Wit van drift, trok hij zijn zwaard en doodde den bode.
Het was avond. Om het tumult te ontgaan, teweeg gebracht door de
vermoording van den bode, liet Robert aanstonds zijn vurigste ros zadelen, een
muisvalen hengst, en reed spoorslags het veld in, gewapend met zijn breed
zwaard, zonder spits en éénsnedig, van hard staal vervaardigd, een voorvaderlijk
erfstuk, dat eertijds in fieren kamp gediend had tot bescherming van weduwen,
weezen en hulpbehoevenden, ter verdediging van het katholiek geloof tegen
ketters en heidenen, ter beveiliging van de goederen der Kerk, ter beschutting
van bedreigde eer en onschuld. In Roberts handen was het ontwijd.
Dikke duisternis bedekte het land. Geen lokkende maanlichtglans. De sterren
hadden haar post verlaten. Inktzwart zag de lucht, vol donkere onweerswolken.
Onheilspellend dreigde de massale grauwheid. Het gewelf was als met pek
besmeerd en baarde angst en huivering. De geest der hel scheen daarboven zijn
troon te hebben gevestigd.
Als een waanzinnige porde Robert zijn paard tot steeds haastiger gang.
Hij plantte het dier zijn scherpe sporen in de flanken en noopte het tot aldoor
onstuimiger vaart. De klepper draafde voort door de duisternis met fladderende
manen en de borst bespat vol witte schuimvlokken.
Nog altijd verzwaarde de donkerte.
Totdat opeens een onweer uitbarstte.
De donder schokte de lucht en bulderend bonkten de slagen over het
land, telkens en telkens weer schuw verlicht door den bliksem, die pijlflitsend
vurige runen schreef aan het firmament. Het lage zwerk scheurde onder fel
geratel voortdurend vaneen, zoodat ook het veld openvlamde in wit-blauwe
klaarte.
Bij zulk noodweer zag Robert, wiens paard weigerde voort te stappen,
plotseling den geliefde zijner dochter naast zich staan, den ridder wien hij zulk
een grammen moed toedroeg, dien hij haatte wegens zijn deugd en
rechtschapenheid.
Enkele oogenblikken slechts stonden beiden zwijgend tegenover
elkander. Van zijn ontsteltenis en eersten schrik bekomen, ontlastte Roberts
verkropte woede zich in bittere smaadwoorden jegens den jonker.
"Ellendeling, vuige schelm, jij waagt het mij onder oogen te komen! Welk
noodlot dreef je hierheen! Geen geschikter uur kon je gekozen hebben dan dit
om onze rekening te vereffenen! Nu kun je kiezen of deelen: je plannen opgeven
of hier sterven!"
"Geen van beide," antwoordde de jonker kalm en waardig. ,.Heer Robert,
ik vrees uw zwaard niet. Maar ik begin geen strijd met u. De hemel weet dat ik
een gerechte zaak voorsta, en die zal u dwingen toe te geven aan mijn wensch."
"Dwingen! Hemel noch hel kunnen mij dwingen!" kreesch Robert,
ontzind van woede, en tegelijk trok hij zijn zwaard om den jonker te dooden.
Doch op hetzelfde oogenblik dat het vervaarlijk staal uit de scheede
schoot, gegrepen door Roberts sterke hand, weerklonk een geweldige donderslag,
en het bliksemvuur sloeg den grond open tot een diepen kuil, waarin Robert met
zijn paard verzonk.
In gutsende stroomen klaterde de regen tappelings neer onder het
schrauwelijk razen van den stormwind, die gierend en fluitend over het veld joeg
en de boomen geeselde met zijn driftgeweld.
Op de plaats waar Robert met zijn ros in de diepte waren verdwenen,
donkerde den volgenden morgen een groote moeraspoel met vunzig water dat
stinkende dampen uitwasemde.
De bewoners der omgeving schuwden langen tijd die plek. Want
meermalen zwierf bij avond een blauwachtige vlam over den plas, die ook weer
plotseling verdween. Het was de ziel van Robert, wiens misdadig leven hier
afgesneden werd en wiens ziel geen rust kon vinden in het hiernamaals. Ze was
gedoemd om daar om te dolen.

Een Brabants Ridderverhaal.
Het kasteel van Heeswijk
bestaat nog steeds, ziet er nu
zelfs veel beter uit dan in
opa’s tijd of de tijd van
Robert, de Middeleeuwen. Ik
ken de lockdown regels niet
voor kastelen, maar je kunt
het in elk geval hier digitaal
bezoeken.
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DE WEERWOLF VAN BLADEL
Hoe men te weten is gekomen dat de knecht van een boer te Bladel een weerwolf
was, zal ik u vertellen.
De knecht keerde eens met een meisje naar huis terug na een uitstap buiten het
dorp. Zij bevonden zich al tamelijk dicht bij Bladel, toen de knecht de hekserij
weer in zich voelde opwoeien om weerwolf te worden. Dat gebeurde hem vaker.
Maar dit keer trof het bijzonder slecht, omdat hij in gezelschap was. Want het
hinderde hem, dat anderen het zouden weten.
Daarom zei hij tot het meisje: .,Ga jij maar door naar huis. Ik moet hier nog even
bij dien boer zijn. Ik haal je nog gemakkelijk in. Maar mocht je soms een kwaaien
hond op den weg ontmoeten die je wil bijten, wees dan maar niet bang maar gooi
hem mijn zakdoek toe. Terwijl hij daarmee doende is, kun je gemakkelijk een
eind verder wezen."

Zonder argwaan vervolgde het meisje alléén haar weg. Maar spoedig daarop
komt werkelijk een vervaarlijke hond op haar aan en wil haar bijten. Dadelijk
neemt zij den zakdoek en werpt dien naar het beest, dat hem grijpt en aan
flarden scheurt. Intusschen loopt zij zoo vlug mogelijk verder om het gevaar te
ontgaan.
Na den zakdoek verscheurd te hebben, voelt de knecht de tooverij bij zich
wijken: hij herkrijgt zijn menschelijke gestalte. Dus haast hij zich het meisje
achterna te gaan. Als hij haar ingehaald heeft, vertelt zij hem haar wedervaren.
Hij brengt haar thuis, en daar wordt nog eens omslachtig het vreemd avontuur
besproken onder de huisgenooten. Dat verdroot den knecht wel, doch hij kon er
niets tegen doen. Om alle achterdocht te smoren, bleef hij zelfs met het
gezelschap aan tafel.
Het avondeten wordt opgediend en allen scharen zich om den disch. De knecht
ziet er wat flets en bleek uit, zoodat de aandacht meer in 't bijzonder op hem
gevestigd blijft. Juist dat zou hem verraden. Want nu bemerkte de bijzittenden
de vezels linnen van den verreten zakdoek die hij nog tusschen de tanden had.
Hierdoor kwam zijn weerwolvennatuur aan 't licht.
Maar is hij daarvan dan nooit bevrijd, heeft hij die kwelling altijd behouden?
Hij is ze kwijtgeraakt als volgt.
De weerwolven beschikken over een gordel dien zij omdoen als zij zich
wenschen te veranderen. Zoo'n band had ook onze knecht. Hij verborg dien
zorgvuldig. Doch op zekeren dag moest hij, op last van den boer bij wien hij
inwoonde, ergens heen, heel ver daarvandaan. De boer vond toevallig den
gordel. Hij beval den oven gloeiend te stoken, de buren werden uitgenoodigd om
even op de hoeve te komen, en in hun bijzijn wierp de boer den band in het
laaiend vuur. Datzelfde oogenblik zagen de omstanders duidelijk den knecht
opeens bij den oven staan, met verwilderd uiterlijk en van zins zich in de
vlammen te werpen om den riem terug te nemen. Eenige stevige armen grepen
hem echter vast en weerhielden hem aan zijn opzet gevolg te geven. Zij wisten
hem zoo lang in bedwang te houden totdat de gordel door het vuur verteerd was.
Eerst toen herkreeg de knecht zijn kalmte. Sindsdien was hij voorgoed bevrijd
van de betoovering.
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RIDDER BERTHOLD EN HUIGEBAARD
Ridder Berthold bewoonde een kasteel onder Waalre.
Op een donkeren September-avond reed hij door het Postelbosch in de
richting van Herenthals naar zijn oom, wien hij een erfenis van twintig duizend
roebels brengen moest.
Met dat geld bij zich, beving hem vrees voor een aanval van roovers,
zooals die bij nacht daar meer gepleegd werden. Allerlei griezelige
geschiedenissen schoten hem te binnen. Hij vertraagde zijn rit. Hard rijden kon
hij trouwens toch niet, want hindernissen van blootliggende boomwortels en
over de paden woekerend struikgewas noopten telkens tot voorzichtigheid.
Kwam zijn paard te struikelen en kreeg het een ongeluk, dan vergrootte het
gevaar nog voor hem. Behoedzaam reed hij dus voort, op alles bedacht,
toekijkend en zijn gehoor spitsend op elk verdacht geluid.
Berthold was van nature dapper. Hij versaagde niet gauw en dorst in
eerlijken open strijd zijn man wel staan. Tegen lagen en listen als er gelegd en
gesponnen konden worden in een omgeving als deze, vermocht echter
persoonlijke moed weinig of niets. Voorzichtigheid was hier het zekerste
wapen.
In de gegeven omstandigheden was de tocht dus lang, buitengewoon
lang, en moeizaam. Maan noch sterren verlichtten zijn pad. Inktzwart zag de
lucht, en af en toe huilde een windvlaag angstwekkend door het woud. Dan
bogen en zwiepten met krakend gekreun de takken der hooge hoornen en
sloegen wild dooreen. Dot hout dwarrelde neer met wirrelende bladeren.
Opeens was dan weer alles stil, geheimzinnig stil. Berthold hoorde slechts het
gekras van uilen of gefladder van opgeschrikte raven en duiven in de kronen
van het geboomte, of zag een schuwe haas of konijn wegvluchten.
Het kon omstreeks middernacht zijn, toen uit de diepte van het bosch
een vreemd gefluit opklonk.
Vlak daarop hoorde Berthold hetzelfde geluid, maar nu uit een anderen
hoek van het bosch.
Even was alles stil.
Daar schrilden dezelfde klanken óp vlak vóór hem.
Weer stil.
Achter hem trilde nu het fluitgeluid wat scherper en langer.
Onheilspellend klonk het hem in de ooren. Er school onraad. Roovers
bevonden zich in de buurt.
Zouden zij het op hem gemunt hebben? Zou zijn plan om vannacht
hier door te trekken uitgelekt zijn?
Zijn twijfel werd spoedig opgelost. Schimmige gestalten slopen over
den weg op eenigen afstand.
Daar liep er een gebukt het pad over!
Nog een wat verder!
Links van hem dook er weer een op!
En nu weer een!
Terwijl hij zoo rondkeek, de hand aan het zwaard en zorgvuldig zijn
schat behoedend, sprongen vijf vermomde kerels vlak bij hem uit het dicht
struweel op de baan en versperden hem den weg. Twee hunner ontstaken
fakkels, die zij bij zich droegen, zoodat opeens de naaste omgeving verlicht
werd door het rossig schijnsel der flambouwen.
De ridder had zijn zwaard getrokken en wilde op de bandieten inslaan
om zich met geweld een doorgang te banen. Maar dat gelukte hem niet,
doordat een der roovers, met een laaiende toorts, vlak vóór zijn paard sprong.
Het dier schrok, snoof geweldig met de rillende neusvleugels, en steigerde,
zoodat Berthold, reeds moe van de inspanning en den doorgestanen angst, uit
het zadel wipte en weerloos tegen den grond geslingerd werd. Een van de
roovers greep het paard bij den teugel. De anderen stortten zich op den ridder,
snoerden hem de handen op den rug en bonden hem een zwarten doek voor de
oogen. Hij werd weer op zijn paard getild, terwijl achter hem een van de
bandieten in het zadel steeg. Inmiddels hadden de schurken ook den buit
vermeesterd, waarmee zij zich ijlings uit de voeten maakten.
Het was de beruchte bende van Huigebaard, die hier haar slag geslagen
had.
De hoofdman zelf had den ridder gekneveld en was achter hem toen te
paard gesprongen. Langs slingerwegen en kronkelpaden reed hij met zijn
weerloos slachtoffer voort door het bosch tot bij een open plek, waar het hout
geveld was. Hier steeg hij van het paard, trok Berthold ook eraf en voerde hem
een eindje verder in een onderaardsch hol. De boeien van den ridder werden
losgemaakt en de blinddoek werd hem van de oogen genomen. Zij bevonden
zich in de krocht, waar de bende de laatste maanden een schuilplaats had
gevonden, nadat hun verblijf elders telkens na korten tijd door de justitie
opgespoord was. Men had hen duchtig achtervolgd. Blijkbaar waren zij
verraden. Bij de jongste overrompeling had het zelfs weinig gescheeld of
Huigebaard was het gerecht in handen gevallen. Hier scheen het veiliger. Van
buitenaf was van het hol, dicht omwoekerd door struiken en struweel, volstrekt
niets te zien.
Er brandden eenige kaarsen, Bij dit weifelend licht onderscheidde
Berthold verschillende allergemeenste boeventronies: roodbruine bebaarde
gezichten met sterk uitspringende jukbeenderen en dikke mopsneuzen,
geniepig-glurende of bloeddoorloopen oogen overlijnd met zware
wenkbrauwen; de meesten hadden het gezicht vol puisten en stonken naar den
drank. Behalve de mannen bevonden zich in het gezelschap ook een
zestigjarige vrouw, die aangesproken werd met den naam van Bello en
Huigebaard's gemalin bleek te zijn, en een twintigjarig meisje.
De ruimte was meerendeels gevuld met kostbare juweelenkistjes,
waarin smaragden, topazen, opalen, robijnen, diamanten en briljanten, gevat in
goud van ringen en broches, benevens halssnoeren van witte en roode parels:
een flonkering en gloeiing van kleuren in allerlei schakeering. Daartusschen
lagen fluweelen doeken en zijden kussens, kunstig bestikt met familiewapens.
Al die schatten waren afkomstig van diefstal in kasteelen of berooving van
kooplieden en reizigers. Berthold wist aanvankelijk niet wat hij zag. Hij
herkende echter spoedig sommige wapens op kleinoodiën die vlak bij hem
lagen, onder andere dat van den graaf van Leliëndaal. Veel tijd om de schatten
te beschouwen werd hem niet gegund. Men voerde hem in een der zijgangen
van de spelonk. Hier werd hij voorloopig in verzekerde bewaring gesteld.
Streng bewaakt, verstoken van licht en frissche lucht, sleet hij in die
kazemat vreeselijke dagen en nachten, angstig verbeidend wat de bandieten
over zijn lot zouden beslissen. Hij zag er niemand dan Bello, die hem op
gezette tijden zijn karig maal bracht.
Totdat hij op zekeren dag, in plaats van door het wijf, bediend werd
door het meisje, dat hij in het gezelschap gezien had. Zij sprak hem daarbij
uiterst vriendelijk toe.
Berthold vertrouwde haar echter niet. Hij argwaande, dat haar
opgedragen was een of ander van hem uit te vorschen. Vrouwen weten immers
veel gemakkelijker dan mannen geheimen te achterhalen.
Zij verscheen echter voortaan geregeld bij etenstijd in Berthold's kerker
en wist na eenigen tijd door hare minzaamheid en gemoedelijkheid het
vertrouwen van den gevangene te winnen. Berthold's achterdocht week. De
overtuiging drong zich bij hem op, dat dit meisje van herkomst stamde uit een
beteren kring en op de een of andere wijze ontrukt was aan hare familie.
Hetgeen de ridder vermoedde, was inderdaad het geval. Clara
beschouwde wel den rooverhoofdman als haar vader. In werkelijkheid was zij
echter de dochter van den graaf van Leliëndaal, wiens kasteel vele jaren her
overrompeld en geplunderd was door de bende. De schurken hadden toen het
kind als heel jong meisje geroofd. Die ontvoering had veel opzien verwekt in
die dagen. Want Clara was het eenig kind der grafelijke familie, en aan haar
toekomst waren heel gewichtige stands- en geldbelangen verbonden. De
nasporingen van justitiëelen kant bleven zonder succes. Da graaf en de gravin
hadden dus eindelijk berust in hun rampspoed. Zij verkeerden in de
overtuiging dat hun dochter gedood of althans onherroepelijk verloren voor
hen was. Aan een mogelijk weerzien dachten zij niet meer.
Berthold kende de grafelijke familie. Hij wist, hoe deerlijk zij indertijd
door het ongeluk getroffen was. Daar hij in het roovershol het wapen van
Leliëndaal op sommige voorwerpen gezien had, begon bij hem het vermoeden
te rijzen, dat dit meisje wel het vermiste kind kon zijn van den graaf en de
gravin. Met de laatste vertoonde Clara in haar wezen ook duidelijke trekken
van gelijkenis. Hij oordeelde het echter wijzer voorloopig van zijn vermoeden
nog niets te laten blijken. Wel zocht hij haar hoe langer zoo meer voor zich te
winnen. Hetgeen hem gelukte.
Eindelijk besloten zij gezamenlijk het roovershol te ontvluchten. Clara
kende het heele doen en laten der bandieten en wist dus ook het geschiktste
moment te kiezen om hen te ontloopen. Daarbij was weg noch pad in het
bosch haar vreemd; zelfs in den donker wist zij er zich aanstonds te
oriënteeren op elk punt. Wijl de rabauten haar ten volle vertrouwden1 viel de
ontvluchting niet moeielijk.
Overtuigd dat Clara de dochter van den graaf van Leliëndaal moest
zijn, wist hij het meisje te bewegen met hem daarheen te gaan. Hij stelde de
familie in kennis van zijn bevindingen en verzocht te trachten de identiteit van
Clara vast te stellen. Inmiddels begaf hij zich. zelf naar zijn eigen kasteel om er
zijn bevriiding aan te kondigen en maatregelen te nemen voor den
eerstvolgenden tijd.
Teruggekeerd bij die van Leliëndaal, vond hij de familie uitermate
verheugd over het onverwachte geluk. Uit dankbaarheid jegens den redder
hunner dochter, bewilligden zij Berthold's aanzoek voor een huwelijk met
Clara, dat kort daarna luisterrijk gevierd werd.
Het jonge echtpaar betrok Berthold's kasteel en sleet er gelukkige
dagen. Hun geluk dreigde echter spoedig verstoord te worden.
Clara 's terugkeer en de onthullingen van Berthold brachten de justitie
op het spoor der bandietenbende. Het Postelbosch werd doorzocht en de
schuilplaats der gevreesde roovers gevonden.
Maar de schurken hadden lont geroken en elders een goed heenkomen
gezocht Alleen Bello viel het gerecht in handen. Zij werd in verhoor genomen
doch bewaarde een star stilzwijgen omtrent het misdadig bedriif waaraan zij
medeplichtig stond. Zelfs de pijnbank ontlokte haar geen bekentenis van
beteekenis. Toch meenden de rechters over voldoend bewijsmateriaal te
beschikken om haar als heks tot den vuurdood te kunnen veroordeelen.
Aan de zuidzijde van het bosch op een heuvel werd het vonnis
voltrokken. Dien heuvel noemde het volk voortaan "het heksengraf". Nog altijd
wordt de plek door kinderen angstvallig gemeden als een gevloekt oord.
De rooversbende was inmiddels verstrooid geraakt door den overval.
Toch hadden kort nadien zich weer verschillende leden tot een troep
vereenigd, die zich vestigde in een krocht bij Lummen in Limburg. Huigebaard
stond weer aan hun hoofd.
Vergramd over de ontvoering van Clara en de smadelijke
terechtstelling van Bello, wist hij zijne volgelingen aan te zetten tot
wraakneming op Berthold. Die was immers van alles de schuld. Hij had het
meisje weggevoerd en het gerecht ingelicht aangaande hun verblijf, zoodat
Bello in hechtenis genomen kon worden. Geen pardon dus meer voor hem.
Het lot zou beslissen, wie hem moest dooden. In een opzettelijk voor dat doel
gehouden bijeenkomst werden dertien ballen in een zak gedaan, waaronder
één bloedrood geverfd. Wie den rooden eruit haalde, hij moest de wraakdaad
volvoeren. “Aarzelt hij," zoo zwoeren de rabauten op voorstel van Huigebaard,
“dan zal hij branden en gloeiend de velden doorloopen."
Het lot viel op den hoofdman zelf.
Huigebaard vermomde zich als pelgrim en begaf zich zoo naar het
kasteel van Berthold. Hem werd spijs en drank verschaft op zijn verzoek en
ook zijn vraag om nachtlogies willigde men gastvrij in, daar de vreemdeling
voorwendde vermoeid te zijn en den volgenden ochtend vroeg zijn reis te
willen vervolgen.
Niemand der kasteelbewoners koesterde eenigen argwaan.
Tegen middernacht stond Huigebaard heimelijk op om door te
dringen in het slaapvertrek van den burchtheer. Doch zonder rumoer kon dit
niet gebeuren. Hierdoor waren Caspar, de knecht, en Roza, de meid, gewekt.
Verdacht gestommel vernemend, gingen zij op onderzoek uit en betrapten den
bandiet, terwijl hij trachtte een deurslot te verbreken.
Zich ontdekt wetend, vluchtte Huigebaard ijlings naar buiten. Maar
Caspar, een raam ontsluitend, zag hem het voorplein over rennen. Hij schoot
zijn pistool af en trof den schurk die neerzonk.
Het tumult had ondertusschen al de kasteelbewoners op de been
gebracht. Eenigen van het personeel liepen in hun boezeroen uit om den
gewonden dief te vatten, doch die was reeds door zijne mannen, die in den
zoom van het bosch geposteerd geweest waren om hem zoo noodig hulp te
bieden bij zijn misdadig opzet, opgenomen en weggevoerd langs sluippaden in
de donkerte van het dichte kreupelhout. Van Huigebaard vond men geen
spoor meer.
Sedert dien tijd spookt het in de omgeving van Postel. Uit de
moerassen verheft zich somwijlen in den nacht een vervaarlijke gloeiende
schim. Die zweeft eenzaam over de verlaten grauwe heide tot het klaren van
den dag. Dan zinkt hij daar ergens neer en verdwijnt, om een volgenden nacht
zijn somberen tocht te hervatten.
Dat is de schim van Huigebaard, door zijn eigen vervloekingswensch
gedoemd tot dit rusteloos ommewaren door de velden.

Een Middeleeuws
roversverhaal
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DE SLEUTELBLOEM
Hoe het bekende bloempje z'n naam gekregen heeft?
In Noord-Brabant wordt daarover het volgende verteld.
De heilige Petrus heeft het als poortwachter van den hemel zeer druk, zooals
men begrijpen kan. Al worden vele zielen naar de hel verwezen, omdat zij op
aarde niet leefden volgens de geboden van God en zijn Kerk, er zijn toch ook nog
heel veel deugdzame menschen, die na hun dood de hemelsche vreugde worden
waardig gekeurd, en voor die allen moet Sint Pieter de hemeldeur ontsluiten.
Maar eens, toen hij zich weer haastte om de poort te openen, want er werd heel
hard geklopt, ontglipte hem de zware sleutelbos, zoodat de sleutels naar beneden
vielen op aarde. Bij den grooten afstand duurde het geruimen tijd, eer ze zoo ver
waren. Het goud flitste en flonkerde door de ijle ruimte als bij een sterrenregen;
de menschen keken verbaasd en verwonderd naar de lucht als gold het een
buitengewoon natuurverschijnsel.
Bedremmeld staarde Sint Pieter een poos voor zich uit. Het was een lastig geval.
Waar zou hij de sleutels moeten weerom halen? Wat moest hij doen met de
zieltjes die ongeduldig voor de hemelpoort stonden te wachten en trappelden
van ongeduld om binnengelaten te worden? Het verblijf op aarde was hun steeds
zoo lang gevallen, zij hadden zoo innig verlangd en gehunkerd naar het
oogenblik, dat zij zouden bevrijd zijn van de lichamelijke boeien; eindelijk was
dat aangebroken, en nu stonden zij voor de eeuwigheidspoort, maar konden de
hemelhal niet binnen.
Sint Pieter hoorde hun gesmeek. Medelijden vervulde zijn goedig hart. Kon hij
hun maar aanstonds de deur openen! Maar dat was hem onmogelijk, voordat hij
zijn sleutels terug had, en die dwaalden nog aldoor van de eene sfeer in de
andere en gleden dieper en dieper af, steeds nog maar lager, aldoor maar lager.
Totdat zij eindelijk met een plof neervielen in het hooge gras van een kerkhof.
Aanstonds na den val schoot op die plek een mooie onbekende bloem op.
Den volgenden ochtend bezocht een wees reeds vroeg den doodenakker om
eenige tientjes van den Rozenkrans te bidden op het graf van haar ouders. Zij zag
iets geels blinken tusschen het kruid en ontwaarde daarbij de vreemde bloemen.
Zich bukkend om de vondst op te rapen, ontstelde zij bij het zien van de
kostbare sleutels, schitterend van het edelst metaal en ingelegd met flonkerende
kleurige steenen en parels. Nog nooit had het meisje zoo iets waardevols, zoo iets
kostbaars onder oogen gehad.
Weldra verbreidde zich het gerucht van de wonderlijke vondst, en wijl men
overtuigd was van den bovennatuurlijken oorsprong der sleutels, noemde men
de vreemde bloem die men er bij had zien bloeien "sleutelbloem", ook wel
"hemelsleutelbloem".
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HET SPOOK VAN OUDENBOSCH
Bosschenhoofd ligt aan den noord-westrand van de groote hei ten zuiden en
ten westen van Breda. Juist vóór den grooten weg houden hei en heuvels op en
glooit het land verder af naar de vlakte van West-Brabant. Hier en daar staat
nog donker en eenzaam een dennenboschje, verbrekend de effenheid van het
langzaam lager wordend bouwland. Daarachter liggen de weiden die rustig
uitgloeien tot de eerste kweekerijen van het dorp Oudenbosch.
Nu al vijftig jaar lang zwaaien 's avonds in het najaar de suikerfabrieken
van de vlakte hun wit-verlichte stoompluimen langs den hemel, en, gezien
vanaf de laatste stille heuvels rond Bosschenhoofd, ligt Oudenbosch daar als de
ingang tot het land van belofte. Aan den weg van de hei naar Oudenbosch lag
een huis waar 't vroeger spookte, 's nachts tegen twaalven, en waar dan .... Maar
laten we liever luisteren naar 't verhaal, zooals "Oom" het vertelde in den
avondschemer bij het haardvuur.

Oom: Ik zal jullie eens iets vertellen dat echt gebeurd is. Ten minste
mijn grootvader zaliger zei altijd, dat-ie het gehoord had van iemand die den
vent, wien 't gepasseerd was, nog goed gekend had.
Jan: Wie was die vent, oome?
Oom: Och jongen, je moet niet alles willen weten. Dat wou ik zelf ook
niet toen ik nog zoo'n aap was als jullie.
Op den weg naar Bosschenhoofd stond vroeger een groot huis, waar
geen mensch in woonde. Daar wou ook geen mensch in wonen, al
parlementeerde de eigenaar ook nog zoo, want 't spookte d'r. lederen nacht
juist om twaalf uur kwam 't spook. Waar vandaan dat wist geen mensch. Dat
spook ging overal in 't huis kijken en als 't alles gezien had, ging 't op slag van
één buiten voor 't huis achter de straatpoort staan en begon 't daar zoo akelig te
gillen en te schreeuwen, dat je d'r kompleet kompassie mee zou krijgen... Nou,
nou, jullie hoeft er geen kompassie mee te krijgen! Ik hoor jullie zoo zuchten,
dat je zou zeggen dat je 't spook zelf hoort.
Jan: Och, oome, dat is die bange Kees; die durft nog geen eens ….
Oom: Hou-je stil, zeg ik; jij bent ook geen held als 't er op aankomt. En
als een van jullie nou nog 'n mond opendoet, dan schei ik er uit, hoor. Jullie
hebt niks anders te doen dan te luisteren.
Nou dan. D'r durfde geen mensch in dat huis te gaan, en toch deed 't
spook niks anders als maar roepen: “Verlos m'n ziel, verlos m'n ziel!"
D'r werd dan gezegd - en ik geloof 't wezenlijk - dat dat spook de ziel
was van den laatsten eigenaar van 't huis, en dat die uit gierigheid een grooten
schat verborgen had, en je weet, dat, als er iemand sterft met zoo iets op z'n
consciëntie, dat-ie dan zoo lang in de hel mot branden, totdat ze z'n geld
vinden.
Toen 't nou al lang met dat huis zoo geduurd had, kwam er op een
goeien keer een soldaat uit de oost terug. Die soldaat heette "de sterke Jan", en
die had in de herberg gezegd dat-ie voor niks, om zoo te zeggen voor de leut,
een nacht in dat leege huis wou gaan slapen, als ze' m honderd gulden op
voorhand wilden geven.
De eigenaar van 't huis zei tegen Jan: ,,Is dat waar? Durf jij in dat huis te
gaan slapen?"
"Wel ja," zei Jan, "ik lach met alle spoken en duvels. Wat God bewaart,
is goed bewaard."
"Goed," zei de baas, "hier de hand erop, we zijn 't eens. Wat moet ik je
geven?"
"Luister eens," zei Jan, "geef me om te beginnen een goeie vracht hout,
een stuk of twaalf flesschen wijn, een vollen pot met deeg, en een flinke pan om
er koeken in te bakken."
"Dat zul je hebben," zei de baas.
Toen-ie nou alles bij mekaar had, trok Jan tegen dat 't avond werd met
z'n provisie het huis in.
Vier uur had 't geslagen. Jan droeg z'n hout en z'n pot met deeg in 'n
kamer op de eerste verdieping, waar nog 'n tafel stond met een paar stoelen.
Hij begon toen een vuur aan te leggen alsof-ie heel 't huis in brand wou steken,
en hij zette z'n pot er neven om 't deeg te laten rijzen.
Onderwijl dat 't deeg aan 't rijzen was, begon Jan de flesschen een voor
een den nek te breken. Hij moest op den duur heelemaal dronken worden,
maar hij was toch nu nog niet van z'n positieven en wist nog heel goed wat-ie
deed. Ze kregen hem zoo gauw niet onder tafel.
Dat was nou allemaal goed en wel, maar toen-ie lang genoeg gedronken
had, begon z'n deeg te dansen. Hij zette de pan op het vuur en kletste er een
goeien pollepel met beslag in, want van die dunne pannekoekjes moest-ie niks
hebben. Daar kon-je er wel vijftig van op, en dan voelde je nog niet dat je iets in
je buik had. Afijn, 't begon nou te sissen dat 't 'n aard had; 't rook er zoo lekker
als bij 't huis van den dokter tegen den middag. De koek van Jan was aan den
eenen kant al mooi bruin gebakken; hij gooide 'm omhoog in de schouw om 'm
om te keeren. Maar zoo gauw als ie weer op 't vuur stond, viel er opeens iets uit
de schouw en, pats! in Jan z'n pan, en de koek viel in de asch. "Wat hebben we
nou," riep Jan, "zou-je daar nou niet beroerd van worden? Al zoo lekker bruin
en daar ligt-ie nou. Maar wat zal 'k er aan doen," zegt-ie bij z'n eigen; "het is
nou toch eenmaal zoo. Ik zal op goed geluk af maar 'n nieuwen pollepel beslag
in m'n pan doen."
Hij doet dat, en weer begon het te sissen en te ruiken dat je d'r zoo'n
honger van zou hebben gekregen, alsof je in geen drie dagen een kruimel eten
had gehad.
Jan laat even den steel van de pan los, en hij raapt 't ding op dat uit de
schouw was komen vallen. En raad nou eens wat of dat was: een been uit den
arm van 'n dood mensch. Jan die schiet in z'n lach en hij zei: "Wat, denken ze
me bang te maken of voor den gek te houden! Dat zullen ze 'm niet leveren met
d'r paardepooten. Al gooiden ze nou een heel beenderhuisje door de schouw,
dan kon 't me nog niks schelen!"
Afijn, dat was nou eenmaal zoo. Toen Jan z'n koek bijna klaar was, zei
hij zoo bij z'n eigen: "Je zult me dezen keer niet hebben, lekkere luit Ik eet dien
koek nog liever rauw op." En hij stak z'n hand al uit om den koek te pakken.
Maar opeens valt er een heele bos beenderen uit de schouw, pardoes in Jan z'n
pan, en de koek viel alweer in de asch.
"Wel verdikkeme," riep Jan, "zal 'k nou toch al m'n deeg naar de maan
zien gaan? Wat is dat nou weer waarmee ze gegooid hebben! Dat is zeker de
ruggegraat van een jong veulen. Wat zijn die lui toch flauw! Ze kennen 'n
mensch nog niet met rust laten eten. Ik wou dat ik ze eens hier had, die 't 'm
lappen; ik zou ze 't wel afleeren. Is dat een manier van doen!"
Ja, maar wat 'r in z'n pan was gevallen, waren allemaal beentjes, zoo
groot als m'n pink, aan mekaar geregen, en 't was de ruggegraat van 'n mensch.
Jan die werd nou toch zoo duvels kwaad, dat-ie de beenen allemaal tegelijk
oppakte en ze tegen den muur in gruzelementen van mekaar sloeg. Hij ging
toen weer bij z'n pan zitten en deed er van tijd tot tijd een nieuwen lepel beslag
in, maar iederen keer dat-ie den koek uit de pan wou pakken, viel er een of
ander doodsbeen in, en dat duurde zoo lang tot dat er ten lange leste 'n
doodshoofd in terecht kwam. Jan werd zoo kwaad als 'n stier en gooide 't ding
zoo ver als 't vliegen wou. Toen kon-ie gerust door bakken en had gauw 'n bord
met pannekoeken op tafel om te gaan eten.
Maar als-ie goed en wel zit en lekker aan 't smullen is, volgt er opeens
een daverende slag.
Jan telt. 't Was twaalf uur. Hij kijkt 's rond, en daar in den hoek, waar-ie
de beenderen gegooid had, ziet-ie een leelijk geraamte staan.
Want, op slag van twaalven waren de beenderen allemaal aan elkaar
gekropen, en daar stond nou 't spook met 'n wit laken op z'n rug. En hij was,
och arme, zoo mager geworden van dat eeuwig rondloopen, dat je z'n darmen
door z'n buik kon zien liggen. Jan bekeek 't spook 'n heelen tijd en hij wreef 'ns
in z'n oogen, want hij dacht dat 't niet waar was. Maar zoodra als 't spook z'n
eigen verroerde, zag-ie dat 't toch wezenlijk wel waar was.
"O," zei Jan, "goeien avond, magere Hein! Hoe gaat 't met je
gezondheid? Ik geloof dat ik jou vroeger al eens gezien heb. Ben je misschien
met mij in Atjeh geweest? Je ziet er anders maar arremoejig uit, hoor. Pak 'n
koek of drie en zoo'n fleschje, dat zal je goed doen. Maar wat zeg ik? Ik geloof
waarachtig, dat de koeken door je buik zouden vallen, want je draagt een
opengewerkt vestje, zie-ik. Als je anders mee wilt drinken, mot je d'r maar bij
komen zitten, 't is je gegund hoor."
Het spook zei niks, maar 't gaf een teeken met z'n vinger alsof 't wou
zeggen: "Kom eens hier!" Maar Jan was slim genoeg om dat niet te doen.
"Apropos," zei hij, "als je daar wilt blijven staan tot morgen vroeg, dan
mag je dat gerust doen, hoor! Maar als ik jou was, dan ging ik een beetje bij 't
vuur zitten, want in dien hoek is 't slecht voor de rheumatiek en je moest 'ns
een kou op de borst krijgen. Zeg me nou eens: wat voor 'n taal spreek je? Praat
je misschien Javaansch, of Chineesch? Fransch dan? Ook al niet? Dan maar
terug naar je doodkist, saaie Piet!"
Maar 't spook bleef staan en hij dee niks anders als met z'n vingers
teekens geven dat Jan bij 'm zou komen. Maar Jan ging gerust door met eten en
hij keek heelemaal niet meer naar 't spook.
Toen dat zoo 'n heelen tijd geduurd had, sloeg 't half één. Het spook
tilde z'n magere beentjes op en kwam zachtjes aan naar Jan toe, en 't deed maar
niets anders als altijd teekens geven met z'n vinger. Maar Jan die stond ineens
op, en hij riep tegen 't spook: "Luister 'ns, ik heb je maar één ding te zeggen: je
kunt zooveel praten als je maar wilt, maar van m'n lijf afblijven hoor, of we
worden kwaaie vrienden. Als je nou nog wat dichter bij durft komen, dan sla ik
deze flesch op je in stukken. Je wou me graag m'n nek breken, hé? Ik weet 't
wel, maar dat zal niet gebeuren, hoor. Je kent me nog niet, kereltje."
't Spook stak z'n vinger uit en raakte er Jan z'n hand mee aan, en
meteen was er een heele blaar op gebrand.
"Wat," riep Jan, "wil jij zoo kennis met me maken? 't Schijnt dat je
warme handen hebt, buurman. Maar zoo zijn we niet getrouwd, hoor; dat zal ik
je wel eens afleeren. Daar, neem dat alvast maar mee." En Jan sloeg met 'n
flesch naar 't spook, recht op z'n kop, maar hij raakte 'm niet, want hij sloeg
gewoon in de lucht. Toen werd Jan eerst voorgoed kwaad. Hij wou 't spook
vastpakken en 't over den grond gooien, maar dat ging niet, want zoo dikwijls
als-ie dacht dat-ie 't spook vast had, voelde-ie niks.
"Pas op hoor," riep-ie, "dat duurt nou lang genoeg; je hebt nou
onderhand eens te zeggen wat je van me hebben moet. Waarom kom je hier
ruzie zoeken, zeg! Ik heb immers met jou of met heel jouw familie niks te
maken. Laat me dan ook met rust."
Maar 't spook deed maar niets anders als teekens geven en naar de deur
wijzen.
Jan die pakte z'n kandelaar en zei: .,Allo laat zien wat je van me hebben
moet. Ga voor, ik zal wel achterop komen."
Het spook deed de deur open en wees Jan naar de trap. Maar Jan die
was slimmer en zei maar steeds: "Ga voor! . want als-ie zelf vóór was gegaan,
dan had 't spook 'm zeker z'n nek gebroken.
Zoo kwamen ze dan op den duur beneden in de gang, en daar lag 'n
zerk met 'n ijzeren ring, die erin vast zat. Het spook beduidde Jan dat-ie die
zerk moest opheffen. Maar Jan begon 'ns te lachen en hij zei: "Dat kun je
begrijpen! Ik zal me door jou voor den gek laten houden? Licht zelf dien steen
maar op. Ik kan 't niet."
Het spook hief 'm op. Daaronder was 'n groote put, en daar stonden
drie groote ijzeren potten in, vol met goud geld. Zoo gauw als Jan dat geld
gezien had, begon 't spook te praten.
"Zie-je dat geld?" vroeg 't aan Jan.
"Wat, jij spreekt gewoon op z'n Oudenbosch! Nou beginnen we
mekaar beter te verstaan. Ja, ik zie zoo iets blinken dat goed op gouden
Willemen lijkt."
Het spook haalde de drie potten uit den put en zei met holle stem: "Dat
zijn drie potten met geld, die ik heb weggestoken voordat ik dood was."
"Voordat-je dood was?" riep Jan. "Ben je dan dood? Dat zou men zoo
niet zeggen. Ik geloof dat ie me weer wat wijs wilt maken.''
Maar de geest luisterde daar niet naar en zei: "Ik heb in de hel moeten
branden, zoo lang tot die potten zouden worden gevonden, en nou heb jij mij
uit de hel verlost.''
"Heb ik jou uit de hel verlost?" riep Jan. "Daar heb ik spijt van. Je bent
een mooie jongen. Ik zal daar maar over zwijgen, want m'n bloed kookt al."
"Nou brand ik niet meer," zei 't spook. "Daar heb je mijn hand. Voel
maar, ze is nu heelemaal koud.
"Wel bedankt voor de goedheid. Hou-je beentjes maar stil thuis. Zoo
weinig komplementen als maar kan.Ik ken je, manneke, je bent den duvel te
slim af."
"Kijk," zei 't spook, "van die drie potten vraag ik je er eentje aan de
armen te geven, eentje aan de kerk om Missen voor mijn ziel te lezen en ...''
“O" zei Jan, "dat verdraai ik, hoor. Als je me gisteren gehuurd had, was
ik vandaag je knecht geweest. Je maakt daar geen kwaaie rekening. En wat zal
ik dan krijgen? Nee, als er wat drinkgeld op overschiet, dan wil ik het doen. Je
bent immers toch rijk genoeg, al ga je ook nog zoo slecht gekleed in 't hartje
van den winter. Nou, wat zeg je?
"De derde pot," zei 't spook, "die is voor jou.
"Voor mij?" riep Jan, zoo blij als 'n gek. "Kom hier, dat ik je eens op je
porseleinen kaken kus."
Jan sprong rond van pleizier. Maar hij stootte z'n teenen en viel in den
put en z'n licht ging uit! Toen sloeg 't net één uur. Jan zat in 't donker.
"Dooie Piet," riep-ie zoo hard als-ie maar kon, "dooie Piet, waar ben je?"
Dan vleiend:
"Och lief spook, kom 'ns hier! Ik heb jou uit de hel verlost, nou mag je
mij wel uit dezen put helpen."
Maar 't spook was weg. Jan kroop met veel moeite uit den put en raapte
z'n hoed op.
Toen ging-ie naar boven, en toen-ie z'n eigen nog 'n beetje gewarmd
had en nog twee fleschjes had gedronken, viel-ie in slaap. 's Anderen daags
deed Jan wat 't spook 'm had gezegd. Hij gaf één pot aan de armen, één pot aan
de kerk, en hij hield de derde voor z'n eigen. Jan was nu opeens rijk, want in z'n
pot zaten wel honderd duizend gulden. Hij ging in 'n groot huis wonen en hield
paard en rijtuig, en hij sliep in 'n fluweelen bed en hij dronk wijn en ging elken
dag naar de herberg.
En toen kwam er een varken met 'n langen snuit, en dat blies heel 't
vertelseltje uit.

Als laatste sage een oerBrabantsch spookverhaal,
in deze kleine hommage
aan mijn opa

"Looft uw God, waardeert het leven,
kleurt uw werk door zang en spel,
blijft blijmoedig en doet wel!"

