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DRUK. D . DE VOSVAN KLEEF, ANTWERPBN

AAN MIJN VROUW,
die m / fink ter zijde stond,
wanneer ik bona niet meet
schrijven kon .

EERSTE GROEP

MYTHOLOGISCHE SAGEN
I. SAGEN UIT DE TOOVERWERELD
II. SAGEN UIT DE GEESTENWERELD

EEN WOORD VOORAF .
W e bieden hier den lezer 273 V laamsche sagen aan,

ik

ging bijna zeggen « nieuwe » Vlaamsche sagen, want
behalve een 50-tal nummers (14 van Pol de Mont, 11 van
M . Verkest, 6 van A . Gittee, 3 van V . Loveling, 2 van
A . Pauwels, 1 van Em, de Bom, 1 van Is . T eirlinck,
1 van H. Van Wilder, de rest uit mijn eigen verzameling),
die in de 25 jaarg . van « V olkskunde a verschenen, hetzij
a f zonderlijk, hetzij in den tekst gevlochten ; - behalve
ook een 3-tal sagen (n"8 199, 205 en 222) uit P, de Mont
en A , de Cock, « V laamsche V ertelsels » overgenomen,
omdat ik ze belangrijk vind en ze zelf to Denderleeuw
opteekende ; - behalve nog nx 265 (uit bet « Belf ort n) en
enkele nummers (153, 188, 195, 203, 214, 218, 219, 227,
254), die, met lichte wijzigingen, eveneens bij Wolf
(cc Niederlandische Sagen ») o f bij de Cock-Teirlinck
(cc Brab . Sagenboek ») to vinden zijn, - behalve de boven
aangehaalde nummers bevat deze bundel uitsluitend
nieuwe, onuitgegeven sagen . Het voornaamste kenmerk
van mijn verzameling is, dat al de sagen zonder uitzondering in de laatste 30 jaren uit den volksmond werden
opgeschreven . Ziedaar een punt van belang .
Wanneer een geleerde een verzameling sagen in handen krijgt, waarvan een aantal, vaak bet grootste gedeelte, aan gedrukte of geschreven bronnen wend ontleend,
zoo zegt hij dikwijls : cc Jammer dat de schrijver niet
onderzocht bee ft in hoeverre die oude vertelsels nog
voortleven onder het yolk » . In dezen bundel kan men
dus nagaan welk slag van sagen en legenden bij de menigte in omloop is, en menig nummer dagteekent zelf s uit
onze dagen . Dat geldt vooral voor de heksensagen, die
in zulk overwegend aantal in mijn verzameling aanwezig
zijn : bijna de hell t (120 op 273) . Is dat niet kenschetsend
voor het yolk? Het is verbazend hoe diep bet geloof aan
heksen en hekserij nog bij de menigte is ingeworteld .
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Dikwijls, nadat de volksvrouw mi j zoo 'n tooverhistorie
verteld had, voegde zij er bij : Ja maar, meneer, dat is
geen vertelsel, zulle, dat is waar gebeurd
En zij zelve
is er vast van overtuigd . Dat geldt in weinig rnindere mate
voor de duiveihistories en de spookgeschiedenissen, want
hekserij en spokerij reiken elkaar de hand . tie ten andere
ook one nr : u Bij den Duivel in dienst n .
Hier last ik thane de alf abetische lijst volgen dergenen,
die de vertelsels opschreven, met de opgave van de
nummers
Baekelmans (Lode), van A ntwerpen (25, 191) .
Bosnian (Mej . Hon .), van Wichelen, thane schoolbestuurster to Ninove (9, 74, 85, 91, 93, 121, 124, 127, 128,
129, 138, 144, 149, 150, 158, 160, 169, 171, 179, 182, 184,
194, 196, 203, 204, 217, 220) .
Coeckelbergs (Fr .), van Heist-op-den-Berg (13, 14, 37,
41, 43, 79, 88, 89, 133, 135, 146, 152, 159, 166, 170, 190,
192, 237, 260, 261) .
De Backer (A ug .), van Liedekerke (28, 95) .
De Born (Em .), van Antwerpen (162) .
cc

n .

Deckers (A if .), van Boisschot (90, 92, 216) .
De Cock (A 15
.), van Herdersem, later to Denderleeuw,

thane to A ntwerpen (2, 3, 6, 7, 1 Ob, '12, (6, 19, 24, 35, 38,
39, 40, 42, 44, 45, 44, 49, 50, 51, 52, 55, 60, 61, 63, 75,
77, 78, 83, 84, 97, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 114, 115,
116, 122, 123, 126, 131, 134, 139, 141, 143, 151, 161, 163,
165, 167, 174, 181, 187, 188, 189, 197, 199, 205, 207, 208,
209, 213, 222, 223, 227, 231, 235, 238, 239, 243, 244, 245,
247, 263, 269, 272) .
De Meyer (M,), van Hamme, Oostvl. (195) .
De Meyere (V .), van Boom (235d, 236b) .
De Mont (Pot), van Wambeke, thane to A ntwerpen
(17, 82, 125, 132, 157, 172, 183, 185, 193, 210, 211, 256,
257, 266) .
De Paepe (A .), van Sleidinge (265) .
De Vas (Dr . Am .), van Exaarde (214a) .
De Wolf (Ben .), van Wieze (1, 53, 64, 67, 68, 69) .
Germonprez (Me) . A .), van St . Elooi's-Vijve (94, 175,
176, 180) .
Grttee (Aug .), van Gent (246 ,255, 258, 267, 270, 271) .
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Haems (I .), van Lebbeke, thane to Murt1 zwalm (173,
177, 241, 262, 264) .
Kuypers (V .), van Pepingen (186, 218) .
Loveling (Met . V .), van Gent (232, 233, 253) .
Monteyne (Lode), van A ntwerpen (201) .
Pauwels (Ad .), van Deinze (230, 250) .
Penne (Cyr .), van Bal~ergem-Ninove (5, 27, 33, 54, 71,
249) .
Persijn (Mevr . Weds), van Wachtebeke (214b) .
Scheltjens (Lod.), van Rupelmonde (76, 221) .
Staels (1 .), van Iddergem (47, 117) .
Steppe (Mej . Ad .), van Oelter, thane schoolbestuurster
to Jette (96, 240) .
Teirlinch (Is .), van Zegelsem, thane to Brussel (248, 259) .
Uyttersprot (C .), van Denderbelle (4, 8, 21, 22, 23, 26,
29, 31, 32, 34, 58, 62, 65, 66, 70, 72, 73, 86, 87, 98, 99,
100, 101, 107, 109, 111, 112, 113, 136, 137, 147, 148, 154,
168, 198, 200, 202, 206, 212, 235, 236, 254) .
Van de V elde (Mevr. G .), van W ijnegem (18, 36, 234) .
Van Langenhove (Em .), van Welle (57, 153, 207) .
Van Mele (A .), van Daknam (130, 145, 164, 215) .
Van Opdenbosch (L .), van Neigem, thane volksvertegenwoordiger (155, 156) .
Van Wilder (H.), van Denderwindeke (15, 20, 30, 48,
56, 59, 80, 81, 178, 242, 268) .
Verbraeken (Ad .), van St . Gillis-Wags (118, 119, 120,
140) .
V er est (Med .), van Brugge (l Oa, 11, 142, 224, 225, 226,
228, 229, 251, 252, 273) .
Antwerpen, 19 Augustus 1920 .

I.
A.

SAGEN UIT DE TOOVERWERELD
TOOVERESSEN EN TOOVERAARS

(5

a) IIEKSEN (iEDWONGEN TOT
KWAADDO EN .
i . HEKS IN EEN EIERSCHAAL .
ierschalen mag men nooit wegwerpen, want de
heksen bedienen er zich van, om op kwaad uit
to gaan.
Eertijds kwam een ~rouw, die een booze heks was, in
een eierschaal overzee aangevaren . Ongelukkiglijk verr
pletterde de volksmenigte de schaal, zoodat het wijf niet
meer wag kon . En zoo is bet kwaad in ons land gekomen .
Men wachte zich dus wel eierschalen met bet water to
laten meestroomen of ze op straat to gooien ; men moat
ze verbranden .
(Wieze .)

E

Mij verteld in 1894, door Ben, de Wolf, een zestigjarige uit
Wieze .
Vgl . WOLF, Niederlandische Sagen, na 515, verder Ons Volksleven II, 133 ; BOEKENOOGE'N, Nederl . Vert, in Volkskunde XX,
110 vlg. ; W . DIJKSTRA, Uit Friesland's Volksleven, II, 159 ;
VAN DEN BERGH, Ndl . Myth . blz . 335 . Bij GRIMM, D . Myth,
III, 477 (Aberglaube, no 1119), beet bet « Eierschalen muss man
zerknicken, sonst kann die here den menschen, die daraus gegessen, den hunern die sie gelegt haben, schaden . » -- Ook Gippenessen vaarden in eierschalen over de rivieren (Eagen Schoon,
IV, 47) , de alven varen er mee rond (WOMB, N . S. n° 572) .

2. EEN HEKS MOST IMMER KWAAD DOEN .
Te Kessel, evenals op menige andere plaats, zegt men
dat een heks bij elke gelegenheid moat kwaad doen, anders words ze zelf gestraf t . Kan ze geen menschen to
betooveren krijgen, zoo dient ze haar kurtst op dieren uit
to oefenen, en desnoods op zichzelve .
Vrouw $. . ., uit Kessel, de oude boerin van wie wij
verder spreken, was eens eigenares van vijf of res melkkoeien, en ze had haar eigen beesten betooverd . In haren
stal immers schortte altijd jets aan bet vee ; de eene
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kwaal volgde er op de andere, zoodat de boer er bijna
geheel door ten onder grog. Dat kon niet antlers zijn dan
hekserij, iedereen zei bet .
(Kessel .)
Vgl, de voig. n°s. Al de sagen nit Kessel, gene uitgezonderd,,
werden verteld door onze dienstmeiden, de gezusters Bertine ex
Amelie Wellens (17 a 19 jaar oud ; in 1912) .

3 . DE HEKS EN HAAR BUURMAN .

een man en
Twee, kennissen van mijn grootmoeder
een vrouwspersoon -- begaven zich 's morgens vroeg
samen op refs . Onder vege trokken ze door een bosch .
Op eens wordt de vrouw links en rechts geslingerd ; bier
tuimelt ze hals over kop in 't struikgewas, daar botst ze
met haar hoofd tegen een boom, terwijl ze schreeuwt en
built, dat bet door merg en been gaat . Haar reisgenoot,
door een plotselingen schrik bevangen, zet bet op een
loopen en ijlt voort, totdat hij den zoom van bet bosch
bereikt . Daar waagt hi1j bet to blijven stilstaan en zijn
buurvrouw of to wachten .
Toen deze v6or hem verscheen, vroeg hij, vol nieuwsgierigheid
Maar Siska, wat is daar met u gebeurd ?
((Jan jongen, » was 't antwoord, « ik zal 't u zeggen, als ge mij beloof t er aan geen levende ziel van to
spreken .
-- ((In der eeuwigheid niet, Siska .
Ewel, dezen morgen, in uw haast, hebt gij verger
ten wijwater to nemen, en dat verplichtte mij u in 't bosch
to betooveren ; maar, aangezien gij zoo een goede gebuur
zijt, heb ik niet gewild, en daarvoor moest ik boeten . n
(Herdersem .)
Verteld in 1890 door mijn vader, oud-onderwijzer to Herdersemx
(aldaar geboren in 1812) .
Vgl . 't Daghet, X, 192, XIII, 30 ; WUTTKE, Deutsche VdlhsRJAN, Aboraberglaube der Gegenwart (1900), § 217 ; STRAC
glaube u . Sagen aus . . . Oldenburg (1909), I . blz . 270 ; METER, Segen, Sitters u . Gebrauche aus Schwaben, n° 211 .
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4 . DE HEKS ZELVE GEPIJNIGD .
Belle P. .. was een gebrekkelijke, oude jongedochter,
kleermaakster van beroep, die een nog al zonderlinge
levenswijze had en dan ook door jong en oud als tooverheks, aanzien werd .
Onder den invloed van het kwaad zijnde, moest zij hat
kwade verrichten, dock dewijl zij dit over haar hart niet
kon krijgen, werd zij zelve door de booze geesten op de
ergste wijze gepijnigd . Brannekens en zijn huisgenooten
waren er meermaals getuigen van .
Daar hunne slaapsteden slechts door een muurtje gescheiden waren, hoorden zij haar menigen nacht kermen
en zuchten, en voortdurend uitroepen : a Heere Jesus,
Maria, Jozef, sta mij bij » .
's Anderdaags dan kwam zij meermaals ten huize van
Brannekens en, gansch moedeloos en nog afgemat, zeide
zij dan : cc Och! wat heb ik dezen nacht geleden, zij hebben alien to gelijk op mij gezeten » .
Eens vond men haar 's morgens dood Tangs de straat
liggen . ,Zij was door de duivels den nek omgewrongen,
beweerde men .
(Lede en Denderbelle .)
De 42 sagen van M . Uyttersprot warden opgeteekend in 1893,
1894 en 1895 . - De vertelster, vrouw P . V . d . A ., afkomstig van
Lede en thans woonachtig to Denderbelle, is de eigen dochter van
Brannekens . Alles wat hat onderschrif t Lede-Denderbelle draagt,
komt van haar .

5 . DE HEKS, DIE HAAR EIGEN ONGELUK
BEWERKT .
Te Oelter was een heks, die als dusdar g algemeen
bekend stond en geschuwd werd . Daardoor kon zij de
haar opgelegde task - hat betooveren van menschen en
beesten -- in de gemeente niet meer vervullen, en zoo
vond zij zich gedwongen haar eigen ongeluk to bewerken . In Karen stal stierven eenige jaren Tang al de beesten,
en aldus ging haar boerderij geheel ten onder . Haar man,
een boar met een paard, kocht schoone koeien op, om
V S .V .

2

18
ze met winst to verkoopen . Nu, het gebeurde dikwijls,
dat hij 's ,avonds met een koe van 5 a 600 frank thuis
kwam, die hij 's anderdaags, met den hats omgewrongen,
flood vond liggen . Sedert den flood van die heks, verneemt men niets meer daaromtrent .
(Oelter (1), bij Ninove,)
Opgeteekend, evenals de 5 andere n°6 an M . Penne, in 1894 .
Vgl. once n°8 2-4 ; ook SC ELL, Bergtische Sagen, blz, 128

(1) Het yolk zegt : Atert .
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b) HEKSENKUNST DIENT
OVERGENOMEN,
6. EEN HEKS, DIE NIET STERVEN KON .

.
.
B.
.
.
,
M

een jonge boerin uit Kessel, gelds aldaar
voor een tooveres (1) ; zij beefs de kunst over
geerfd van haar moeder, die tijdens haar leven
algemeen als heks werd beschouwd . De oude boerin was
meermaals in stervensnoaod en bediend geweest, doca1
herstelde telkens weer, want ze kon niet sterven, doordat
ze nog geen erfgename voor hare heksenkunst had gevonden . Zij bezat twee dochters, en de oudste wou van
zoo'n erfenis niet weten ; eindelijk aanvaardde de jongste
dochter, vooral uit medelijden, toen ze zag dat moeder
de muren opkroop van a pin .
Nauwelijks had bet meisje toegestemd, of moeder gaf
den geest .
(Kessel .)
Vgl. STRACKERJAN, Aberglaube u. Sagen aus Oldenburg, I,173 .

7. DOOR DEN PASTOOR VERLOST .
In den laatsten tijd is ook to Lier een tooveres geweest,
die, bij gebrek aan een erfgename voor haar kunst, in de
onmogelijkheid was to sterven . Eindelijk is men den pastoor gaan halen, die haar door belezing en bezwering
verlost heeft, en dan blies ze den adem uit .
(Kessel .)
Verteld door Fl . Marien, een dienstmeid uit Kessel (25 j ., in
1913)
Vgl . onze n°8 98 vlgg .

(1) In strijd met het volksgeloof, lat al de tooveressen leelijke,
oude vrouwen zijn.
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8. TOOVERKUNST OVERERVEN .
Th . V. L. ., was een stokoude vrouw en werd dan ook,
zooals 't overigens op den buiten meesttijds gaat, als een
tooverheks aanzien . Verscheidene dagen reeds had zij
met den dood to worstelen, dock zij kon niet sterven,
omdat zij, met den duivel omgaande, zoolang in zijn
macht was, tot zij haar tooverkunst aan een van haar
vrouwelijke nakomelingen overgelaten had . Haar eenige
dochter A .., wilde er maar niet van hooren, en vandaar
die schrikkelijke doodstrijd . Eindeliik, door het onmenschelijke lijden van haar moeder getroff en, nam zij de
rampzalige erf enis uit haar handen over. Nu kon moeder
V. L. ., gerust het hoofd neerleggen en den laatsten adem
uitblazen .
(Denderbelle .)
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c) HEKSENVERGADERINtiEN
EN VERGADERPLaATSEN .
9 . VERGADERPLAATS TE Ste~MARIA~LIERDE .
en man van St9-Maria-Lierde kwam eens op een,
avond last naar huffs . Hij zag rondom zich een
menigte katten, die denzelfden weg volgden als
hij. Toen hij in een straat kwam, begon het zoo hevig
to waaien, dat al de luiken der vensters bijna opengerukt
werden en een menigte stukken van pannen bedekten den
grond . Buiten die straat had men geen wind gewaar
geworden en was er des anderendaags geen schade to
bespeuren . Die straat diende tot vergaderplaats aan de
heksen, en rond middernacht mocht elke wandelaar, die
deze plaats bezocht, zich aan het een of ander zonderling
verschijnsel verwachten .
(S (e~Maria~Lierde .)

E

Vgl . Wodana, b1L . 25, 37 . Al de sagen van Mej . Bosman werde
opgeteekend in 1893 en 1894 .

10 . a) NAAR KEULEN IN DEN WIJNKELDER .
Een jongeling van Kuntsem (1) maakte het hof aan een
beeldschoon meisje .
cc Weet gij, » vroeg hem op zekeren dag een vriend,
dat gij met een heks vrijt? n
((In 't geheel niet !
cc 't Is nochtans zoo ; en indien gij eens na middernacht in haar huffs kunt blijven, zult gij wat zien ! n
Zoo 'n paar dagen later veinsde de minnaar, die elken .
avond to vrijen ging, gelijk naar gewoonte to elf uur
's nachts to vertrekken, dock verschool zich in een bijkamer, waar hij achter de deur, die op een kiertje stond,
alles kon afspieden .
(1) Volksbenarning voor Koninksheim, bij Tongeren .
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Op klokslag twaalf grog zijn cc medske » naar de kast
en nam er uit een potje wet zalf, die zij in de beide
oksels smeerde, zeggend~ : cc Ter duivel ! Over heggen
en over hagen tot Keulen in den wijnkelder ! » en daarmee was ze de gaten uit naar de heksenbijeenkomst .
Toen de onthutste jongen van zijn verbazing terugkwam, wilde hij dat oak eens beproeven . Hij wreef zich
insgelijks wat smeersel onder, de armen en riep : cc Ter
duivel ! door heggen en door hagen tot Keulen in den
wijnkelder ! ~~ Onmiddellijk wend hij door een onzichtbare
macht opgetild, die hem dwars door al de bramen, doornhagen en struiken Tangs den weg dreef of sleurde, zoodat
gansch het vleesch van zijn beenderen gereten werd en
zijn bebloed geraamte rammelend in den heksenkelder
nederplofte, tot verbazing der aanwezige tooverkollen .
(Tongeren . )
In Volksk . V .12-24. -- Het slot ontbreekt hier . (Zie A . DE COCKIS. TEIRLINCI, Brab . Sagenboek, I, 7-1I), nl . de terugkeer van
vriter en vrijster . Vgl. nog Eigen Sc/won IV ., 25-27, 'odana, 29
vlgg .

b) ANDERE LEZING .
Een jongen vrijde een meisje, wier moeder een heks
was . Toen de jongeling dat hoorde zeggen, kon hij het
moeielijk gelooven, en, op een klaren midd'ernacht grog
hij eens aan hear kamervenster kijken en luisteren . Hij
zag de vrouw een potje uit de kas nemen en van den
inhoud onder hear oksels strijken . Tevens hoorde hij hear
zeggen : « Over haag en over hegge, in den besten kelder
van Jeruzalem a . En ze verdween uit zijn oogen . De jongen, vol nieuwsgierigheid, trad binnen in huffs, greep ook
dat potje zalf en streek er van onder zijn oksels . Hij herhaalde hear woorden, rnaar zeide bij vergjssing : a Door
haag en door hegge, in den besten kelder van Jeruzalem n . Onmid'dellijk werd hij opgenomen, door hagen,
distels en doornen gesleurd, zoodat hij ginder gekneusd
en bebloed, in den Jeruzalemschen kelder, to midden der
verbaasde heksen, neertuimelde .
(Denderleeuw. )
't Gewone slot ontbreekt hier eveneens
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11 . DE BOERENDANSWEI .
Halverwege Koninksheim en Vechmaal ligt de zoogenaamde boerendanswei, een snort van noofdkwartier der
tooveressen.
Elken avond dansten er katten in dolle vaart om den
boom, die op een heuveltje in 't midden der weide stood,
en lieten er in 't gras een wijden kring van den indruk
van haar pooten .
Destijds was er to Koninksheim een kruisbrave pastoor,
die zijn parochianen des Zondags toeliet tot half twaalf
to dansen . 't Was een speelman van Vechmaal, die als
balmeester optrad en die, zoo hij knap vedelde, niet
minder goed drinken kon .
Met een stuk in den kraag trok hij dan, op zekeren
Zondag, voorbij de boerendanswei huiswaarts toe . Doch
to dier plaatse zag hij zich eensklaps door talrijke katten
omringd, die dansten, sprongen en miauwden, en waarvan er eene tot hem sprak : « Gij hebt zoolang voor die
van ((Kuntsem )) gespeeld, doe ons nu ook het genoegen
een deuntje in de wei to spelen » .
De muzikant stemde toe en zette zich to vedelen onder
den boom op het heuveltje, waarrond de vierpooters driftig walsten, tot hij, bij het hooren van een zeer geruchtmakenden klank, welken hij niet aan zijn snarenspeeltuig
ontlokt had, zuchtend tot zichzelven sprak : cGod zegene
U! » en al de katten terstond verdwenen .
Gerust van gemoed en gansch onder den invloed der
bierdampen, sliep de speelman in en wend 's anderendaags door den koewachter gewekt, die zijn oogen niet
gelooven kon, een levend wezen op die gedoemde plaats
to ontmoeten en den Vechmaalschen kunstenaar tegen
het gevaar van nachtelijk bezoek in de Boerendanswei
waarschuwde . Deze vergat dien heilzamen raad niet ;
jaren lang ging hij nag to Koninksheim voor den daps
vedelen, dock nimmer wou hij 's nachts -- « zelfs veur
gemn doezend frank)) -- Tangs de Boerendanswei naar
huffs trekktn .
(Tongeren en Koninksheim .)
In Volksk . V,14-15.
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Vgl . WOLF, N . S ., no 246 ; Kunst- en Letterblad, (1842), blz . 4 ;
Wodana, blz . 25, 36 en 131 ; DE PLOENNIES-PIKE, Leg. et Trad .
de la Belg . (1848), blz . 31 ; DE COCK-TEIRLINCK, Brab . SagenIroek, I, n° 14, BOEKENOOGN,Nederl . Vert ., in Volksk ., XIX,
106.

Zie ook ons nr 35 en Volksk ., XVII,132 .

12 . IN DE WIJNGAARDBOSCHJES VAN
DENDERLEEUW .
Ten tijde van Napoleon I, beyond zich een Belgisch
soldaat, geboortig van Denderleeuw, in Spanje en was
dear bij een oude vrouw gelogeerd . Eens vroeg zij hem
van wear hij was .
(Wit het Land van Aalst, in Vlaanderen, » was zijn
antwoord .
((Kent gij de Wijngaardboschjes,van Denderleeuw? »
vroeg ze .
((Zeker, » antwoordde hij, ((ik ben van Denderleeuw . ))
((Welnu, » zei ze, ((in die boschjes ben ik 's nachts
al dikwijls geweest, om to dansen . »
-- ((Dan zijt gij een tooveres, » zei de soldaat .
(Denderleeuw. )
Men wertelt ook dat in die zelfde boschjes de rooversbende van
Jan de Lichte zich gemeenlijk schuil hield .
Zie ons nr 249 en nr 26 . Vgl . C . DE VUYST, Sagen en Leg . (Herzele), blz. 18 .

13 . IN DE BOLLOOBOSSCHEN .
Te Tremeloo, in de Bolloobosschen, liepen er over ettelijke jaren, des nachts, ~ooveel katten dat, wanneer men
dear voorbijg~ng, ze de nestels van uw schoenen lostrokCen . Doch liet men ze gerust, den deden zij niemand
kwaad .
(Schriek .)
Vgl . onze nr~ 14 en 15 .
De sagen van Coeckelbergs werden alle door hem opgeteekend in
1e jaren 1912 en 1913 .
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14 . IN DE BOSSGHESTRAAT .
Over een veertigtal jaren, ging een moeder met . haar
zevenjarig zoontje aan de hand, rond elf uren, door de
Bosschestraat, to Heist-op-den-Berg . Oekomen omtrent de
plaats, waar flu de gemeenteschool gebouwd is, zaten er
zooveel katten in de straat, dat zij er met moeite door
konden, zonder op een to trappers . Het zoontje zag ze
ook, want het vroeg
((Moeder, van waar komen toch al die katten? n
Deze antwoordde
((Ik went niet, vriendje, maar ge moet niet bang
zijn, zij doers niets . ))
Verder in de straat zagen zij niets meer .
(Heist-op-den-Berg .)
15 . VLIEOENDE MUZIEK .
Wantjen de Mulde:r (1) kwam eens op een helderen
nacht van zijn steenen molen naar den ((Schooners Good
(houten molen) . Als hij ten halven van d'Heirestraat was,
hoorde hij in eens een hemelschoone muziek boven zijn
hoof d in de lucht, als of er vele vrouwen en meisjes samen
zongen. Hij was door den zang zoodanig meegesleept,
dat hij, zonder het to weten, zijn huffs voorbijging tot in
den Rottenbosch . Hier hield het gezang plotseling op, en
er werden wel honderd manden meel over zijn hoof d
gegoten en rond hem dansten wel duizend katten, die
alien miauwden en schreeuwden .
(Denderwindeke .)
Opgeteekend door M . Van Wilder, met zijn 10 andere sagen, in
de jaren 1888-1890.
Vgl . onze n"8 13 en 14 ; ook DE COCK-TEIRLINCK, Brabantsch
.Sagenb ., n"8 2-8 ; Wallonia, IX, 170 .
16 . DE TOOVERLINDE .

Te Denderleeuw, op den kouter tusschen deze gemeente en Iddergem, staat thans nog een groote Iindeboom,
(1) Grootvader van den verteller .
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wear vroeger, 's nachts, de heksen bijeenkwamen . Aan
den voet van den boom was alles hard ge rappeld . Op
zekeren nacht trok er een waaghals met zijn geweer near
toe en schoct in - de takken ; daarop ontstond er geschreeuw en geharrewar in de kruin, en op hetzelf de
oogenblik vie! er een gouden ketting beneden . Seders zijn
er geen heksen meer gekomen .
(Denderleeuw . )
Vgl . ons nr 17 ; ooh DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb . n rs 2
en 4, Rond den Heerd, III, 391 en 394 ; Kunst- en Letterbiad,
(1843), blz . 24 ; Volksk ., XVII, 202 ; wallonia IX, 170, PA KEN,
Noor,dbrab . Sagen, nr 70 .
Op den bovengenoemden grpoten kouter, « Iddergem-kouter
geheeten, spooks het, beweert het yolk ; de bewoners van Iddergem worden den ook « Toovereers genoemd .
Vgl . « Een Becelaarsche n --tooveres . Dit wordt ook gezeid van
een kat, dus eene nit den ouden tijd van de a tooveresseprochie b
(ni . van Becelare) . Zie Biekorf, XXVI, 117 .

17 . DE « DIKKE LINDE » TE VLIERZELE .
Te Vlierzele, wijk a Bussegem », staat een oude en
vermaarde linde, u de dikke linde » genaamd, bekend in
den ganschen omtrek als de vergaderplaats van tooveressen, spoken, enz . Gaat men er zeven keeren rond, zoo
beweren de oude lieden, en zegt men den telkens : u hebt
ge mij niet, pak mij, » den verschiint er een veulen . Men
zegt ock, dat eens een werkman des nachts zijn koorn
was gaan pikken in de nabijheid van de dikke linde, en
dat er op eens vaor hem een veulen rolde . . . Wat er ook
van zij, de dikke linde beefs een zeer slechten naam, en
menig landman zal liever een grooten omweg maken, den
des nachts voorbij den boom to gaan .
(Vlierzele . )
1%olkskunde, IV, Ib (Uit Het Pennoen, 1880, blz . 79) . Vgl . ons
nr 16

Over vergaderplaatsen van heksen, zie VAN DEN B1 RGH,
Wdb, der Ned . Myth ., 274 vgl .
Vgl . DE VUYST, Sagen en Leg,
12 vlg .
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d) IIEKSEN HERKEND OF
ONTMASKERD .
18 . OM HEKSEN TE ONTMASKEREN .

A

is to Wijnegem een vrouw verdacht words van
hekserij, gebruikt men een middel, om daarover
zekerheid to bekomen : men gaat achter haar, zet
den voet kruiswijze op den indruk van haren voet . Kijkt
ze dan om, dan is ze een tooverheks ; kijkt ze niet om,
dan is ze geen heks .
(Wijnegem .)
Vgl . nog Volksk ., IX, 14, vgL , Eigen Schoon, III, 105, 't Daghet
in den Oosten, IX, 15 en W . DIJKSTRA, Uit Friesland's Volksleyen, II, 152 ; WUTTKE, D . Volksaberglaube, § 376 ; MONSIUR,
Folklore walton, 84 .

19 . DE PAASCHNAGEL WEERHOUDT DE HEKS .
Dc Paaschnagel is, voigens de geijkte volksuitdrukking,
((een krachtig gewijd . Een heks kan geen dorpel overschrijden, waar een stukje van dien nagei onder Iigt .
Het voigende historietje hoort hier, rondom Aaist, in
vele gemeenten thuis Een koorknaap had eens, zonder
voordacht, een Paaschnagel onder den drempel der kerkdeur gelegd, en, na de Vespers, toen de koster de kerk
wilde sluiten, zag hij nog een vrouw achter een piiaar
zitten . Hij verzocht haar buiten to gaan, maar kreeg ten
antwoord
Ais gij eerst den Paaschnagei wegneemt, die
onder de lijkdeur Iigt n .
(Iddergem, Hofstade, Herdersem .)
Vgl. onze rS 20-25 en Volksk, IX, 19 vig . lIE COCK-TEIRLINCK, Brab Sagenboek, r 56 .

20 . DE PAASCHNAGEL TE DENDERWINDEKE .
Toen de koster van Denderwindeke op zekeren Zondag
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na het eindigen der Vespers de cc lijkdeur » wilde sluiten,
bleven er wel tien vrouwen, onder welke zelfs rijke pachtersen, in de kerk zitten . Verzocht om buiten to gaan,
antwoordden zij : « Wij kunnen niet ~l . Daarop wend de
pastoor geroepen . Dezen gaven zij voor antwoord : ((We
kunnen niet buiten ; er ligt een Paaschnagel onder de
lijkdeur n .
cc Ha! 'k Had al lang gepeinsd, » zei de pastoor,
e dat het met u niet pluis was . ~~
Dan liet hij de vrouwen langs de sakristij buiten, en de
laatste diende hij een flinken schop toe . Het wijf keerde
rich om en wide : cc Dat zult gij a beklagen » . 's Anderdaags was de pastoor ernstig ziek, en zoo is hij een heel
jaar gebleven .
Beyond hij zich des Zaterdags wat beter, en hoopte hij
den volgenden dag mis to kunnen doen, des Zondags
verergerde zijn toestand altijd .
(Denderwindeke .)
Vgl . onze nra 19, 21-25,
kunde, IX, 59-GO ; MONS1
mnces et remedes pop au
pop, X, 499, WOLF, D .

88 en 109 . Ook A . DE COCK in VoiksUR, Folklore wallop, 84 ; HOCK, CroyPays de Liege, I, 125 ; Revue des Trad .
Mdrchen u . Sagen,

r 142.

21 . DE KI ACHT VAN GEWIJDE DINGEN .
Nath . M . . ., uit den Tinnenhoek, to Moorsel, was een
gevreesde tooveres . Marie, een dienstmeid, moest dikwijls bij haar gaan werken, cc Zie, » zegden haar zusters
uitdrukkelijk tot haar, c(dat ge altijd wijwater neemt,
wanneer gij er heen gaat, en pas goed op van nimmer
zout voor u to laten werpen .
((1k zweeg altijd, ~> zei Marie, cc maar keek goed uit
m2jn oogen, n
Een van haar broeders had eens een Paaschnagel gekregen en onder de deur gestoken . Toen Nath, wat later
den hof kwam opgestapt en de deur gesloten vond, keerde
zij zich om en vertrok, zeggend : «Zie, flu zijn ze nog
niet thuis » .
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Ziet ge we!, » riep de broer triomfantelijk, « 't is
de Paaschnagel, die haar belet binnen to komen .
(Moorsel en Wieze .)
---

cc

Volg onze nrs 19-20, 22-25.

22 . HEKSEN HERKENNEN .
Bij Brannekens, to Lede, kwam dikwijls een oude vrouw
aan huffs, en toen de man nu door een kwijnende ziekte
werd overvallen, verdacht' men dat wijf hem betooverd to
hebben . De schoonzuster van Brannekens, die bij hem
inwoonde, en zoo slim was als een advokaat, besloot het
oudje op de proef to stellen . Elken Zondag, onder de
hoogmis, verscheen het wijf ten huize van Brannekens .
Op zekeren Zondag nu, zoodra het kruisken in de mss
gegeven was, spoedde de schoonzuster zich naar huffs, na
zich eerst een cc Paaschnagel » aangeschaft to hebben . Zij
had dien in den naaldenkoker verborgen, en zoodra ze
thuis was neergezeten, liet ze dien koker onder den stoel
der heks rollen . Alsof zij van een serpent gestoken was,
sprong deze schielijk overeind en verliet het huffs . De
volgende Zondagen kwam zij nog wel weder, maar ze
vertrok telkens voor de terugkomst der schoonzuster .
(Lede en Denderbelle .)
Vgl . ons nr 24 ; ook MONS UR, Folklore wallop, 84 ; HAROU,
Folks, de Godarville, 39y WOLF, D . Mdrchen u . Sagen, nr 159,
WUTTKE, D . Volksaberglaube, § 415 .

23. WIJWATER DRINKEN .
Brannekens, van Lede, had een jonge geit, de lievelinge
der zelfde heks, die haar dikwijls op den schoot nam . De
schoonzuster, de betoovering der geit vreezend, gaf het
beestje gewijd water to drinken . Zoodra nu de heks de
armen uitstrekte, om het geitje op den schoot to nemen,
voelde zij zich door een onzichtbare hand teruggestooten .
en ontving als een electrischen schok door al de ledematen . Sindsdien heeft zij het geitje steeds gerust gelaten .
(Lede en Denderbelle.)
Vgl, ons nr 21 ; ook MONSEUR, Folks . wallop, 84, en HAROU,
Folks . de Godarville, 38 vlg .
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24 . DE GEWAANDE HEKS .
Te Denderleeuw was een kind van een slepende ziekte
aangedaan, - en de- moeder beschuldigde Th . D. .., een
stokoud wijf, het betooverd to hebben . Ze ging de Jezuieten to Aalst raadplegen . Deze poogden haar to doen be .
grijpen, dat haar kind niet betooverd, en dat wijf geen
heks was ; dat zij zondigde met haren evenmensch van
tooverij to verdenken, en veel vijven en zessen . Maar al
hun zeggen en preeken was verloren moeite ; haar kind
was betooverd en Th . D. . . een heks, dat zou haar nie
mand uit het hoof d praten .
Welnu, y~ zei de Jezuiet, cc ik zal u een gemakkelijk middel aan de hand doen, om daaromtrent zekerheid
to hebben, lk zal u wat cc gewijd ~a meegeven (1) ; steek
dat in de zitting van den stoel, dien gij de gewaande heks
aanbiedt, wanneer zij bij u komt . Is ze wezenlijk een
heks, zoo zal ze van haren stoel niet meet kunnen ; staat
ze toch op, dan moogt ge zeker zijn, dit ze geen heks is .
Daarna moet ge to biecht gasp, en u van die kwade vermoedens beschuldigen .
De moeder beloofde dien raad to zullen volgen . De
stoel, met het a gewijde » tusschen de biezen verborgen,
wend de verdachte buurvrouw, bij haar eerste bezoek,
aangeboden . a De heks ~~ zette er zich op neer, praatte
eenigen tijd, richtte zich dan weer op, en ging naar huffs .
Seders heeft de moeder haar voor geen tooveres meet
gehouden .
(Denderleeuw .)
Fc

Verteld door I,eonie Van Herzeele, fin 1S95) .
Vgl. onze n22 en 25 ; ook DE COCK-TEIRLINCK, Biab . Sagenb ., nr 30 .

25 . DE HEKS VAN DEN QUDE-GOD .
In den 4ude-God woonde een heks, die pas voor den
oorlog stierf . jaren geleden werd haar hekserij bekend .
Een buurjongen, brigadier bij het paardenvolk, scheen in
( 1 ) Dat

a

gewijd

words niet nader bepaald .

let bijzonder de belangstelling van de heks to hebben
opgewekt .
Plots vial hij ziek . De geneesheer kon zich hat gavel
niet verklaren, en geen medicijnen, hoe a straf » ©ok,
brachten bast bij . Dagelijks, in den namiddag, kwam de
heks hem bezoeken en bracht dan een of ander snoepgoed mee . Tegen den avond overvielen hem dan telkens
felle koortsen. Met vier man kon men hem amper op zijn
bed houden .
Zekeren dag wend het vermoeden wakker . De zuster
van den jongeling ging een wijzen peter raadplegen .
cc Leg cc heiligdom ~~ onder den drempel, n rigid de
wijze man, cc en is de vrouw een heks, dan zal zij den
drempel niet kunnen overschrijden .
Zoo gezegd, zoo gedaan . 's Namiddags verscheen de
heks weer met hear snoepgoed, maar -den drempel over
schreed zij niet . Zij scheen zeer benauwd, aarzelde, bew'eerde geen tijd to hebben, vroeg maar hoe de zieke hat
stelde en beloofde later weer to keeren .
Zij kwam niet meer. De jongeling genes spoedig, ward
een kerel van belang, weegt honderd en twaalf kilos en
drinks gezellig zijn glas lambik, want hij woont to Brussel .
Maar wanneer hij jaren later nog wel eens in den OudeGod kwam en voorbij hat huisje ging, wear de licks
woonde, dan vloekte hij van kwaadheid en zag een beetje
bleak van angst .
(Oude-God en Antwerpen .)
Opgeschreven in 1990, evenals nr 191 .
Vgl
. de 6 voorg . nrS alsook de nr$ 54 en 88 ; ook DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 56.

26 . HEKSEN KENNEN ELKANDER .
Zekere ref Van Herr.. . ging eens near Halle beewegen .
Aldaar aangekomen, ontmoette hij op den ommegang een
oud vrouwtje, die hem aansprak met daze woorden
--y cc Hoe is 't met N . . ., van Wieze? n (1) .
( 1 ) Een bekende tooveres .
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(c Wel, wel, moederken, hoe kept gij die? 1k heb u
nochtans nooit gezienl
c( Zou ik die niet kennen? » zei het wijf ; ((in gansch
de bleekte (1) ligt geen enkel wegelken of baantje, dat
wij samen niet afgewandeld hebben . Doch, » voegde zij
er bij, « ik ben er afgeraakt (2), maar hoe het met N. . .
gesteld is, weet ik niet.
(Wieze . )
Vgl. ons nr 12. Ook DE VUYST, Sagen en Leg., 12 vlg .

27. GEHEIME KENTEEKENS DER HEKSEN .
Sommige menschen herkennen de heksen aan bijzondere teekens, die zij echter niet aanduiden . Te Oelter
woonde indertijd zulk een kenner, het was een kuiper,
meen ik . Mijn vader was ooggetuige van het volgende
feit, en hij heef t het mij meermaals verteld .
Eens, op een kermisdag, waren eenige kameraden met
mijn vader aan het praten over tooverheksen, en daar de
kuiper juist binnentrad, was hij seff ens in het gesprek
gemengd, en hij beweerde dat, zoo er een heks binnenckwam, hij deze recht naar huffs kon doers gaan, zonder
zelf een woord to spreken . En zie, na een poosje zag
men een heelers hoop jongens' en meisjes de herberg binnentreden, en ze gingen zich in de kamer nederzetten .
Nauwelijks had de kuiper hen opgeme :kt, of hij zei
«Zie, dat meisje ginder, » en hij wees er eene, cc zult ge
zien vertrekken . » Daarop ging hij zich voor de kamer
deur plaatsen en keek de bedoelde heks in de oogen . Zij
scheen, onder dien blik, niet op haar gemak, draaide
eenige keeren op haren stoel rond, stond recht en ver
trok . Dat deed zij zonder een woord aan haar vriendinnen
to zeggen of hunne vragen to beantwoorden . Toen men
haar nakeek, was zij blijkbaar op den terugweg naar huffs,
(Oelter.)
Zie A. DE COCK, in Volkskunde, IX, 10-13 .
(1) Afgezonderde plaats met schaarhout en boomers beplant .
(2 ) Van de hekserij nl.
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28. HEKSEN BEETHEBBEN .
Komt een heks bij u jets ontleenen, dan zult gij best
doers, om to weten of het waarlijk een heks is, haar het
gevraagde voorwerp njet jn handers to geven, maar het
ears de deur of ergens anders to zetten . Zij zal het later
steers en zonder het voorwerp near hujs gears .
Zekere vrouw kwam alzoo om een biji to ontleenen ;
de eigenares zette ze aan de buitendeur en zej tot het
wijf : u Lang ze daar op u ; maar ze bleef er staan.
Bij Felix Collijns kwam een heks zijn moelieberd ontleenen ; hij zette het oak aan de deur, met het verzoek
bet daar op to nemen, maar het bleef er insgelijks steers .
(Denderleeuw en Liedekerke .)
Zie Voikskunde, IX, 20 vgl .

29. EEN LEVENDIG HART .
In een huisgezin van Wieze waren altoos zieken ; dat
scheen wel hekserij . Men raadde de bewoners aan onder
u het hoogen van 0. Heer » (1) een levendjg hart to
koken ; de heks zou onder het koken binnenkomen (2) .
En inderdaad, het gebeurde zoo : men doodde een hen,
en toen men het hart kookte, kwam de heks binnen, en
men dwong hear ((de kwade hand weg to nemen » .
(Wieze en Denderbelle .)
Zie Volkskunde, IX, 20 vgl .
Vgl. A. DE COCK, in Volksk ., IX, 190 vlg . ; 0. KNOOP, Sagen
u . Erzahiungen aus der Provinz Posers, 79 vgl . ; Revue d . Trad .
pop, . IX, 114 . Ook W . DIJKSTRA, II, 166 .

(1) Het opheffen der H . Hostie, in de Mis (elevatie) .
(2) Omdat ze gepijnig& wordt ; zoolang bet koken voortduurt .
Dat is de zin .
r.S .Y .
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e) HEKSEN AAN 'T WERK,

30 . EEN BOL HAAR IN DE PAP .
etteken Pr. . . was een heks .
Op een marktdag trok ze eens van aan de
Kodde, Tangs den kerkweg, naar de Oroebe . Als
de heks voorbij het huffs van Peeken Tiste ging, zegde
zijn oudste dochter tot haar jongere zuster : cc Zie, de
tooveres : . », en eze woorden waren nog niet gansch
uitgesproken of er viel, door de schouw, in haren pappot,
een groote bol haar . Betteken Pr. ., keerde zich naar het
huffs van Peeken Tiste, zette met beide handen een grooten news en trok op naar de Oroebe .
Nooit is men er in geslaagd al dat haar uit den pappot
to verwijderen .
(Denderwindeke .)

B

Vgl . Volksk , IX, 189.

31 . DE KWADE HAND .
Te Mespelare was een gezin, dat maar geen kinderen
in het leven houden kon . Een vrouw uit de buurt, door
iedereen als tooveres geschuwd, had een kwade hand op
deze familie geworpen . Drie kinderen waren reeds, zonder doopsel to kunnen ontvangen, gestorven . Pieter
D'Haese, met nag andere personen, waakte bij het lijkje
van het laatst of gestorven kind . Op zijn doodsbedje uitgestrekt, lag het daar in een klein kamerken, door het
vlammetje eener gewijde kaars flauw verlicht .
Middernacht was nakend, toen een arm door de ruiten
drong en de vlam tusschen vinger en duim uitdoofde .
Ahe pogingen om de kaars weer aan to steken bleven
vruchteloos . Eerst nadat ieder een kruis geslagen en men
wijwater gesproeid had, wilde zij weer opvlammen .
(Denderbelle .)
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32 . BIJ EEN KINDERLIJK .
Eens was Nath . M . . ., de heks van Wieze, bij het lijkje
van een kind geweest . Des anderdaags werden de nagelen van het lijkje blauw en den voigenden morgen zag
men dat 's nachts al de nagelen uitgetrokken waren . Dat
had de heks gedaan.
(Wieze .)
33 . HEKS EN KIND.
Toen mijn vader nog niet lang getrouwd was, trok hij
net moeder en kind naar Oelter . Zij moesten voorbij het
hof gaan, waar een heks woonde . Wanneer zij haar in
't oog kregen, zei mijn vader tot moeder : ((Pas op, dat
die vrouw ons kind niet aanrake, het is een tooveres » .
Toen zij daar voorbijgingen, zei de vrouw
((Ha, gij hebt al een jongen zoon ; mag ik hem
eens zien ? »
Weg, gij, » was vaders antwoord .
Had de heks het kind aangeraakt, het zou zeker gestorven zijn, beweerde hij, of hit zou een bult gekregen
hebben, of iets dergelijks .
(Oelter . )
Vgl . PANKEN, Noordbrab Sagen, (1593), nr 6 .

34 . EEN KWAAL AANZETTEN .
In den abeelboschdreef, to Wieze, woonde een huishouden, waar een heks van het dorp veel aan huffs kwam,
wat dan ook oorzaak was, meende men, dat er altijd
iemand met de koorts lag . Zekere Jef stond toevallig
eens bij dat wijf to praten, terwijl zij gras aan het snijden
was . Ongemerkt kroop zij al snijdende driemaal road
hem . . . Te huffs gekomen, moest hij, door de koorts aangetast, to bed gaan liggen . Nooit verliet hem sedertdien
die plaag en hij heeft niet lang meet geleefd .
(Wieze .)
Vgl . onze nrg 65 en 95 .
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35 . DE HEKS DE BEENEN AFGESNEDEN .
Daar was to Kessel eens een boer en die kon maar
geen knechten behouden : telkens na een of twee dagen
werhuisden zij, zonder dat de man eigenlijk wist waarom1
Op den duur besloot hij geen nieuwen dienstknecht meer
aan to nemen . Doch, op zekeren dag kwam een fatsoenlijke jongeling zich als knecht aanbieden . cc lk houd geen
knecht meer, » zei de boer, ofschoon de vreemde hem
zeer goed aanstond . De jongen drong evenwel zoolang
aan, dat de boer hem eindelijk in zijn dienst nam .
' S Avonds grog de knecht naar bed, en hij , lag spoedig
rustig to slapen, dock eensklaps -werd hij uit zijn slaap
gewekt, en in zijn kamertje zag hij een heelen hoop katten, die een rondedans uitvoerden . Bevend van schrik,
wist hij niet wat doen en liet de katten maar begaan ;
bij zichzelf dacht hij evenwel : « Morgen zal ik een kap^
mes meebrengen en eene haar beenen afsmijten » . Hij
verhuisde dus niet den tweeden dag en vertelde aan den
boer niets van wat er gebeurd was, maar 's avonds, bij
het naar bed gaan, voorzag hij zich van een kapmes . En
wederom werd hij door den kattendans gewekt ; hij zette
zich overeind in zijn bed, vatte het kapmes en riep vriendelijk : « Poesje, poesje . » Daar kwam een poesje naar
hem toe ; de knecht gooide met het kapmes en smeet
haar de twee voorpooten af . (1)
's Morgens stond de boer als van de hand Cods geslagen, toen hij zijn vrouw ganscii bebloed, met doorgesneden beenen in 't bed zag liggen . De knecht pakte intusschen zijn klikken en klakken bijeen en was de gaten uit .
Toen begreep de boer wat er to zijnent omging : zijn
vrouw was blijkbaar een tooverhel s ; zij maakte de
knechten bang en was de oorzaak dat zij na een of twee
dagen hun matten oprolden .
(Kessel .)
Vgl . f e nr° 36, 37, 40 ; ook A . DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nre 20-22 ; W . DIJKSTRA, II, blz . 154 ; BOEKENOOGEN, in
Volksk ., XIX, 65 vlg . ; XX, 62-64 en 109 ; Biekort, III, 105 ; SLOET,
De Dieren, i . h . Germ . Volksgeloo f, 126 .
(1) Ik schrijf zooals tnij verteld werd
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36 . DE WITTE VROUW TE WIJNEGEM .
Veertig jaar geleden keerde een man van Wijnegem,
langs de vaart, terug van zijn werk naar huffs . Een witte
gedaante kwam op hem toe en wilde de hand aan hem
slaan, maar de man schoot er op en de witte gedaante
veranderde onmiddellijk in een kat . 's Anderendaags vernam hij, dat een vrouw, die als tooveres bekend stond,
gewond to bed lag.
(Wijnegem .)
Vgl . onze nrS 37, 39-45 (kat=heks) ; ook ons nr 51 en Ons VolksL,
VIII, 100 ; IV, 201 vlgg.
Hier als een heks beschouwd ; Witte vrouwen, (wijven, juff ers)
zijn gemeenlijk spookverschijnsels . Zie DE COCK-TEIRLINCK,
Brab . Sagenb ., nr 123 (met de aanteekeningen) .

37. DE GEWI JDE KOGEL .
Het gebeurde ten tijde van Napoleon I . Een Belglsch
soldaat kwam van den oorlog, en trok door een Pruisisch
dorp . Hij ziet aan een huffs op de u putmik » een wine
kat zitten, die aan haar achterste een zwarte plek heeft .
Aanstonds gissende dat het een tooverheks is, neemt hij
zijn geweer van den schouder, steekt er een gewijden
kogel op, en schiet cc schampens » Tangs haren news . Daarmee trok hij verder tot op Belgisch grondgebied, waar
hij verplicht was in zeker dorp eenige dagen to verblij .
yen . Daar ontmoette hij de heks met een zwarten lap
achter op haren rok en een schram aan haren news, welke
wonde niet wilde genezen, daar ze door een gewijden
kogel veroorzaakt was .
(Heist-op-den-Berg .)
Vgl. W . DIJKSTRA, II, 152 .

48 . DE KRACHT VAN DEN TROUWRING .
Even man van Beveren-Wags, Jef Rottier, grog 's nachts
eens buiten en zag een grooten, zwarten hond, die zijn
weg vervolgde zonder naar hem om to zien . De man grog
terug naar binnen in zijn kamer en daar stond hij flu voor
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een groote gracht ; hij wilde er over springen, maar kon
niet . Tevens poogde hij to roepen ; hij opende altijd den
mond, maar er kwam geen geluid uit zijn keel . Zijn
vrouw, dat ziende, sprung uit haar bed, nam hem bij de
hand en wilde hem voorttrekken, maar zij kon niet . Dan
reikte zij haar andere hand, wear zij haren trouwring aan
droeg, die natuurlijk gewijd was ; en als de man die hand
vastgreep, verdween oogenblikkelijk de gracht, en de
betoovering was verbroken .
(Beveren-Wags . )
Verteld door onze dienstmeid, Maria Bulteel, een meisje van 21
jaar, uit die gemeente (1920) . Uit haar mond werden ook opgeteekend de nn 39, 115, 116, 134, 174, 189 .
Vgl . ons vorig nr .

39 . ZONDERLINOE HEKSERIJ .
Bij een grooten boer, to Beveren-Waas, drongen des
nachts to een uur dieven binnen, om de varkens to stelen,
maar tot hunne verwondering vonden zij het hok ledig .
De honden blaften zoo geweldig, dat de verschrikte dieyen het zoeken staakten en de vlucht namen . Intusschen
ontwaakten de bewoners en gingen in de s allingen zien
wet er haperde . Hoe stonden zij verbaasd, toen zij zagen
dat koeien en paarden, varkens en hoenders verdwenen
waren ; enkel twee jonge beesten, die 's nachts op de
weide liepen, en de twee honden, dat was alles wet hun
overbleef . Daarop liep de boer bij de politie, en aanstonds kwamen twee politieagenten met hem mede . Om
half vier van den morgen waren ze terug op de hoeve,
en tot hun groote verwondering stonden al de stalbeesten
weer op hun oude pleats, juist alsof er niets gebeurd was .
Toen nu den volgenden nacht de boer met een knecht
een onderzoek in de stallingen grog doen, stond hij als
van de hand Gods geslagen, wanneer hij bemerkte dat al
zijn beesten weer weg waren ; nog enkel een kat zat
char geheel alleen to schreeuwen ! En een pear uren na^
dien was alles weer in orde! Nu grog de boerin bij de
peters to Dendermonde, die wet cc heiligdom » medega-
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yen, dat de beesten om den hats moesten dragen . (1) Het
diende evenwel tot niets, want 's anderdaags was het
« heiligdom n al verdwenen . Toen keerde ze terug bij de
patens, en ditmaal kreeg ze een draadje, dat in het beestenvoeder moest gemengd worden . Doch, dit bleek even
nutteioos, de tooverij was nog niet overwonnen . Dan
grog de boerin voor den derden keen de hulp van de
patens inroepen . Deze gaven haar voor raad haar katten
to vergiftigen en nogmaals zoo'n draadje bij het eten to
voegen . Dat pakte, en als de katten dood warm, was de
tooverij voor goed to niet.
(Beveren-Wags .)
40 . DE HEKS VAN AARTSELAAR .
Jo Vi. ., een herbergierster to Aartselaar, wend aanzien
voor een heks, en grog in de gedaante van een zwarte
kat op de hoeven, waar ze wenschte to tooveren . Op een
hoeve van het dorp was een zieke, die al lang ((meesterde », en door alle dokters verlaten was . Toen er flu
een ziekte in den stal uitbrak, twijfelde men niet langer
er was tooverij in 't spel . Een buurman vroeg aan den
boer
u Hebt gij hier nooit een zwarte kat op de hoeve
zien komen ? »
-- E(Ja zeker, meer dan eens .
E(Welnu, dat is Jo Vi. . ., » zei de gebuur, ((en die
heeft het u gelapt . Let daar in het vervolg eens op . »
Dat was in geen doovemans ooren gevallen en de boer
hield voortaan een oog in 't zeil . Het duurde niet lang
of hij zag de zwarte kat weer eens afkomen . Zoodra zij
in zijn bereik was, sloeg hij er naar met zijn riek en trof
haar aan den kop . 's Avonds grog de boer een pintje
pakken bij Jo VI . . ., en beyond dat deze in haar gezicht
de sporen droeg van zijn riek, De heks was nu in heel
de gemeente gekend . De patens van den Oever, to Antwerpen, moisten gelukkiglijk de hekserij weg to nemen .
(Aartselaar . )
(1~ Ongetwijfeld gewijde medaljes .
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Verteld in 1924, evenals de nr ~ 45 en 181, door mijn Antwerpschen
vleeschhouwer, geboortig van Aartselaar .

41 . VAN SCHRIK GESTORVEN .
Een boerenwerkman ging eens in den Zomer, na op
de hoeve tot in den laten avond gewerkt to hebben, naar
huffs. Hij moest nog al een heel eind gaan en naast een
dennenboschje passeeren . Eensklaps springs er uit een
boompje een zwarte kat op zijn schouder, en hoe hij
schudt of slaat, niets helpt, zij wil er niet' af . Hij loopt,
bijna dood van schrik, op een drafje naar huffs, waar zij
er flu van zelf afspringt en uit de oogen verdwijnt . (1)
Hij kruipt in zijn bed en . ., drie dagen daama is hij een
lijk .
(Keerbergen .)
Vgl . Wodana, 25 ; VAN DEN BERGH, Wdb . d . Ned . Myth ., 283 ;
Ons Volkst ., X, 64.

42 . DE DRIE BLONDE KATTEN .
Jan Saeys, van D.. ., was eens half bedronken to middernacht op de baan en kwam drie blonde katten tegen .
((Ha, schoone blonde katjes, waar gaje gij ? )) vroeg hij .
En zij antwoordden : « Jan Saeys, die vraagt aan mij,
blond katteken, waar gaje gij ! » En terwijl ze met hem
meegingen, herhaalden zij altijd dezelfde woorden . En
't getal katten groeide intusschen gedurig aan ; eindelijk
waren er zooveel, dat hij zijn voeten bijna niet meer kon
verzetten . Nuchter geworden van schrik, haastte hij zich
om thuis to zijn . En met een sprong was hij binnen . Toen
werden er drie slagen op de deur gegeven, dat bet huffs
rammelde .
(Denderleeuw. )
Vgl . Ons Volksieven, IX, 241 ; DE COCK-TEIRLINCK, Brab .
Sagenb ., nrs 18-21 en 130 ; WOLF, N . S ., nr 391 ; Wodana, 122 vlg . ;
PANKEN, Noordbrab . S., nra47, 48 en 19 ; SCHELL, Berg . Sagen,
blz . 49, 413 , BARTSCH, Sagen, Mdrchen u . Gebr. aus Meklemb2lrg,
I, nr 166 ; SEBILLOT, Foiki . de France, IV, 241 .
(1) Die zwarte kat zou bier voor bet werk van
doorgaan.

Kludde kunnen
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43 . DE TOOVERKAT .
Op een schooners Septembernacht, een vijftigtal jaren
geleden, reden eens drie boeren met vette varkens naar
Leuven . De mean scheen fielder ears den hemel, zoodat
men ook het allerminste in het stille landschap kon onderscheiden . Onder gezelligen kout was men ruim een uur
gevorderd en gekomen in de Bolloobosschen, onder Tremelon . Op eens springt er een schoone, gevlekte kat uit
een kreupelboschje . Deze loopt nu den eenen, den den
anderen boer door de voeten, onder akelig gemiauw . Een
der manners stelt daarop voor, de kat to vangen, in een
zak to steken en mede to nemen . Zoo gezegd, zoo gedaan 1 Maar, o wonder, men was nog geen lien stappen
voortgereden of de kat was char weer, zoo rap was zij
uit den zak ontsnapt, hoewel hij goed toegebonden was .
Nu begint de kat zonder ophouden door de speeken
van de rondbollende karrewielen to springen en brengt
daardoor nog meer schrik onder de drie boeren .
Weder was men omtrent een uur verder gereden en de
kat volgde nog mast altijd op en verrichtte haar zonderlinge toeren, toen er bij gva1, uit een zijstraat, een kalverkoopman kwam aangereden . Hij had twee kalveren op
zijn kruiwagen liggen en daarvoor stond een groote hond
gespannen . Hij reed daarmee naar de Leuvensche kalvermarkt . Onze drie boeren vertellen hem hun wedervaren .
- ((Wacht eens, » zegt de man, ((ik zal dear eens rap
mee gedaan makers . Oe moet weten, mijn hond is duivels
kwaad op de katten .
Hij spent den hond uit en jaagt hem tegen de kat op .
Deze heelt dit gezien en, zoo rap als de weerlicht, neemt
ze een sprong en zit boven op den hond, sleet hear
scherpe klauwen in zijn vleezigen rug, en beiden rijden,
terwijl de kat miauwt en de hond huilt van de pun, het
bosch in en zijn spoedig uit het gezicht verdwenen .
Dear stond nu de kalverkoopman zonder hond en
moest nu zelf zijn levende koopwaar alleen naar Leuven
stooten, want de hond wend nooit meer teruggezien .
(Heist-op-den-Berg,)
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44. UIT WRAAK .
Bij Baetens, to Denderleeuw, had een zwarte kat een
duff doodgebeten en opgegeten . Uit wreak had men hear
ears een boom opgehangen . Tiers jeer lang hebben die
menschen, op hunne hoeve, geen kat meer kunnen in
levers houden . Nauwelijks was een jonge, frissche kat in
hun huffs gebracht, of ze begon to kyvijnen en stierf na
weinig tijd .
(Denderleeuw .)
45 . DE KRAAI EN ICE KAT ZIJN HEKSENDIEREN .
B. -v. A . . ., een stokoude weduwe, gold, uit hoofde van
hear hoogen leeftijd en terugstootend aangezicht, vrij
algemeen voor een tooveres . Zij was de eenige vrouw
van het dorp, die spon, en het feit dat zij, in den zomer
buiten spinnend, steeds, een zwarte kat naast zich had,
versterkte het bijgeloovige yolk in zijnen argwaan . Wie
hear zag afkomen gins near de overzijde der street, of
maakte, als 't kon, een omweg, omdat men alle verkeer
met hear schuwde . Kwam er een kraai nabij hear woning
gevlogen, zoo zei het yolk : « Zie, B . v . A . . . is dear, »
terwijl anderen in den -toovervogel den geest zagen van
den overleden echtgenoot, die zijn vrouw opzocht .
Vond een of ander boer nabij zijn veestal een kraai
zitten, zoo zag hij daarin de gevreesde heks en was beducht voor de gevolgen . Oewoonlijk aarzelde hij den niet
lang om den pastoor to raadplegen, of liever neg om near
Antwerpen to trekken, near het Minderbroedersklooster
op den Oever (1), wear de patens bereid waren hunne
hulp to verleenen ten onttoovering van den stal of verM
ijdeling der hekserij,
(Aartselaar . )
(1) Die peters gingen, voor den oorlog, jaarlijks bij de boeren
een omhaling doers ; de geschonken aalmoes bestond veelal in een
klontje boter (van 1 a 2 kilos) ; vandaar kregen die peters den bijnaam van boterpaters . (Door denzelfden persoon medegedeeld als
ons nr 40) .
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Vgl . ons nr 40 ; ook DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr
17 ; Biekorf, VIII, 320 ; A . DE COCK, Spreekw . op Voiksgeloof berustend, nr 121 ; WUTTKE, § 162, SCHEI,I,, Berg Sagen, blz . 551 .

46 . PEREN IN PADDEN VERANDERD .
Een kleine jongen ging veel bij een gebuurvrouw, die in
kwaden roep stond . Hij kreeg sours een of ander, dat hij
meebracht naar huis, waar het hem afgenomen werd ; men
verbood hem nog jets aan to nemen . Op zekeren dag
echter kwam hij met vijf schoone peren thuis, die hij niet
had willen weigeren. De ouders, nieuwsgierig en beducht
dat er tooverij onder schuilde, legden de peren in een
korfje en hingen, het omhoog aan den zolderbalk . Drie
dagen daarna zagen zij den korf wiegelen, keken er in en
vonden er vijf padden in, in plaats van peren .
Geen wonder dat kinderen zeggen : ((Padden zijn tooveressen ; ze kunnen vuur spuwen » .
(Denderleeuw. )
Vgl . onze nr3 47-49 ; ook DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb,
nr 22 en 23 ; MONSEUR, Folkl, wallop, blz . 52, 93 ; W . DIJKSTRA,
II, 152 ; SCHELL, Berg . S ., 21, 338 en 524, STRACKERJAN, I, 377 .

47. NOG HEKSENDIEREN .
Te Iddergem was een tooveres, die dikwijls, onder de
gedaante van een pad, in 't huis van Karen gebuur ging
zitten . Deze kon haar niet buiten krijgen, en als hij er
naar sloeg, was ht nooit rack . De man sprak er over aan
den pastoor, die hem aanraadde de heilige Namen to
noemen .
Dien dag moest zijn vrouw juist boteren, en toen hij
van de pastorij weerkeerde, hief zijn vrouw juist het deksel van de karn, our de boter of to rapen . En heel het
vat zal vol spinnekoppen!
((Jezus, Maria!)) zei de man, ((is ze daar w'eeral! n
En de gaffel grijpende, schoof hij de karn wat ter zij,
zag er de pad van onder kruipen, en bracht haar met
de gaffel een steek toe . De heilige Namen hadden vrucht
gedragen, want ditmaal had hij haar in 't hoofd getroffen .

44
De pad spoedde zich buiten . 's Anderendaags kwam de
tooveres, in menschelijke gedaante, met een doekje om
't hoofd, bij den buurman .
« Wat schort u aan 't hoofd ? » vroeg deze .
cc Wel, hoe wilt gij dat vragen, » zei ze, cc gij hebt
het mij zelf gelal t, met uw gaff el .
De buurman, ongerust, zweeg er over .
((Toe, bestel me gauw wat boter, » zei ze,
zal
intusschen zelve de pap wat roeren . »
Zoo gezeid, zoo gedaan . Men haalde haar een klontje
boter ; de heks betaalde en vertrok .
Toen de buurvrouw haar pap voort wilde roeren, vond
ze den pot vol slekken .
cc

ik

(Iddergem en Denderleeuw .)
48 . DE MASTELAPPELS .
gehucht van Oetingen
Pa de Cleer was naar Holland
naar de kermis gegaan . Onderweg had hij, in een
huisje waar hij gaan « ontsteken n (1) was, twee dikke
mastelappels gekregen . Bij het naar huffs gaan, in 't bosch
van Steenhout, meende hij er een van op to eten . Doch,
Onz' Heer die 't hebben wou, hij dacht in zijn eigen
((1k zal ze houd'en voor mijn vrouwken, n en hij deed het .
Als hij to huffs kwam, was ieder to bed . Oak ging hij
slapen zonder nag aan zijn schoorie mastelappels to denken . Wanneer hij nu, 's Zondags na datum, zijn lijnwa^
den kazak aantrok, am naar de hoogmis to gaan, dacht
hij aan zijn twee mastelappels . Maar zie, ze waren in
twee levende padden veranderd! Wat gedaan ?. . . Een
groat vuur aangelegd en de padden er in . Deze sloegen
met hunne pooten het vuur uit en vlogen met groot gerucht door de schouw naar buiten . Negen nachten ach^
tereen werd Pa de Cleer van de mare gereden .
(Denderwindeke .)
Vgl. ons nr 46 .
(1) Zijn pijpje aanstekex .
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49 . DE BIERDRINKENDE PAD .
Een arme weduwe, die herberg hield, kon moeilijk de
twee eindjes van 't jaar aaneenknoopen . Ze dacht bij
zich zelve : « Indien ik de pintjes wat minder vol tapte,
't ware voor elk een klein, en voor mij een groot » . Zoo
gezeid, zoo gedaan . Op zekeren dag komt er een geeste
lijke binnen en vraagt to drinken .
-- Waarom tapt gij uw pinten niet vol?)) zegt hij .
De weduwe legt de zaak uit, zooals zij gestaan en
gelegen is.
-- cc Ewel, » zei de geestelijke, « ge wint daar niets bij,
integendeel . Want al bet bier, dat gij zoo aan de menschen onrechtvaardig onttrekt, wordt in den kelder door
een pad uit de ton opgezogen . n
Dat kon de vrouw niet gelooven .
-- Gaat ge mee, ik zal u de pad toonen, » zei de
geestelijke .
En beiden daalden in den kelder . De vrouw keek toe,
maar zag niets, dock de geestelijke deed bet flier, met
een stokje, van onder een stelling to voorschijn kruipen .
't Was een vreeselijk groote en dikgezwollen pad .
Zie, hoe vet ze zich al gedronken beef t, » zei de
geestelijke, ((en denk we!, flat ze, geen ontstolen bier
to drinken hebbend, van uw eigen bier drinkt . Oe handeft dus in uw nadeel met de menschen bet hunne niet
to geven . Begin met van heden of iedereen bet zijne to
geven, en de pad zal hier uitdrogen gelijk een stoksken
bout .
En bet gebeurde zoo inderdaad .
(Denderleeuw.)
cc

cc

a

50. HET WITTE PAARDJE .
Zekere boer had een knecht, die nog al dikwijls flea
nachts op de baan was, en elken keer zag hij op een
weide, die op zijn weg lag, een schoon wit paardeken
looperi . cc 't Is wonder, » dacht de knecht bij zichzelf,
a binst den dag is flat paardeken hier nooit to zien, en
's nachts vind ik bet altijd ; den eersten keer flat bet hier
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nag eens staat, neem ik het mede naar onzen stal ; de
boer zal niet weinig blij zijn . n
Zoo, het was weer nacht, en de knecht trok wederom
voorbij die weide, en zie, daar stond nogmaals het wit
paardje . Zoodra het den knecht bemerkte, kwam het
stillekens naar hem afgezakt ; het lies zich een koord om
den hall werpen en gewillig wegleiden . Onze man bracht
het naar den stal en bond het vast . Dan legde hij zich to
bed, in de meening dat hij een goede vangst gedaan had .
Overtuigd dat hij zi jnen boer een blijde verrassing ging
bezorgen, liep hij in den vroegen morgen tot bij hem en
zeide, terwijl hij zich in de handen wreef
((Meester, korn; eens mede, ik heb iets voor u gevangen, dat van geen stroo is, en waaraan gij u zeker niet
verwacht . ))
((Zoo, zoo!)) zei de boer, met eenige verwonde
ring ; (( en wat hebt gij dan geyangen? n
((Kom maar eens mee naar den stal, en gij zult zien
welk schoon, wit paardeken ik dezen nacht gepakt heb .
De boer liep in eenen adem naar glen stal, maar stond
verbaasd to kijken toen hij, in plaats van een wit paardje,
zijn vrouw daar zag vastgebonden staan . Onze arme man
voelde lood in zijn beenen ; hij had de afwezigheid van
zijn vrouw al opgemerkt en wist voortaan, waaraan zich
to houden .
Een uur nadien vertrok de knecht met pak en zak ; in
zulk een huffs wilde hij natuurlijk niet blijven wonen, en
heef t de boer de heks niet losgemaakt, zoo staat ze er
misschien flog .
(Kessel . )
Zie de aanteekenig bid ons volgend nr.

51 . ONDER DE HO00MIS OP LAVEI .
a) Adriaan de Rijck wist een hags liggen . Op een Zondag voormiddag trok hij er op af . 't Werd hoogmistijd en
de hags was nog niet to zien . toch bleef Adriaan op
lavei staan en verzuimde zijn zondagmis . Onder de hoog~
mis kwam de hags voor Adriaan staan . Deze schoot twee
maal, dock miste hem . Toen zei de hags, spottend
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-- « Nu en he-je mij wel niet, he? Nu en he-je mij wel
niet .
En weg was hij . Adriaan had het afvegen van zijn news .
b) Een anderen Zondag stond hij op patrijzen to loeren .
De hoogmis was al begonnen, en hij had nog niets gezien.
Daar versehenen ze plotseling vaor hem en zeiden
« Sta-je (1) daar weeral? Sta-je daar weeral? »
(Denderleeuw .)
Vgl . BOFKFINOOGEN, in Volksk ., XX, 109 ; WOLF, N . S., nr
387, Ons Volksl ., IX, 202 ; Wodana, 44 vgl.
Hazen, vooral driebeenigc, zijn heksendieren, evenals katten
(doorgaans zwarte), paarden en honden, ratten en niuizen, raven,
eksters en uilen, slangen, padden en hagedissen, enz . Nooit evenwel nemen heksen de gedaante aan van duiven, zwaluwen of lammeren (W1JTTKE,, § 217) .

52. DE SPREKENDE HAAS .
Een jager ging op jacht . Dicht bij een bosch gekomen,
zag hij een klein haasje loopen . cc Dat beestje is het schieten nog niet waard, » dacht hij in zich zelven, « ik zal
het maar laten loopen . n Toen hij flu wat vender gegnan
was, kwam daar een groote hags geloopen ; deze riep
omen jager toe
cc Die 't kleine niet begeert, is 't groote niet weerd ;
die 't kleine niet begeert, is 't groote niet weerd . s
De man mikte en schoot, maar trof hem niet . En de
hags, altijd roepend, liep voort en loopt misschien nog .
(Denderleeuw .)
53 . EKSTERS.
Eksters, die in uw nabijheid komen zitten, duiden altijd
nieuws aan, 't zij goed of slecht .
Verleden jaar, vertelde mij een vrouwtje, zaten wij in
een neteligen toestand . Zekeren dag, dat ik de wasch
gedaan had, was ik bezig met de kousen omhoog to hanged, toed echter een ekster boven mijn hoofd kwam
(1)

Aldus to Denderleeuw, Herdersem, I,ebbeke en omstreeh .

48
zitten schetteren . Ik ging bij mijnen man, die in den hof
werkte, en z~ei hem
((Zoudt ge gelooven, N
., dat Onze Tist (1) bezig
.
is met een goeden brief in de bus to steken ?
De man vroeg uitleg en glimlachte, ongeloovig . En,
satterdelle, 't was waar ook, want 's anderdaags bracht
de postbode hun een brief met 50 frank .
(Wieze .)
Evenals nr 1 en de andere sagen van Ben . de Wolf opgeteekend
in 1894.
Zie A . DE COCK, Spreekw, op Volksgeloot berustend, n r 123 ; ook
de aanteek, bij ons nr 51, en Ons Vol ksleven, XI, 132 vlg .) .

54 . EEN HEER IN EEN DIER VERANDERD .
Een vrouw van Oelter was naar Ninove drie brooden
komen koopen . Toen zij buiten de Geeraardsbergschestraat kwam, ontmoette zij een heer, die zegde ook naar
Oelter to gaan .
Mag ik met u medegaanun vroeg hij .
-- ((Wel ja, » zei de vrouw, ((ik ben blij gezelschap
to hebben . ))
Toen de heer nader kwam, dverd hij hoe langer hoe
kleiner, en eensklaps veranderde hij gansch in een beest
en begon aan het brood to bijten . De vrouw zette het op
een loopen tot aan de herberg ((Den Os s . Daar vertelde zij wat haar overkomen was ; zij had nauwelijks
uitgesproken, als de deur openging en de heer kwam
binnen . De bass deed hem buitengaan ; dock hij wilde
niet . Eindelijk nam men een Paaschnagel, men legde
hem onder de deur en oogenblikkelijk was de heer
verdwenen .
(Oelter, Ninove .)
Dat laatste is eenigszins in strijd met het algemeen volksgeloof
omtrent de nagels der Paaschkaars . Vgl . onze nrs 19-23 ; 24-26 ; ook
ons nr 55 .
(1) Hun loon, die rinds lang in Prankrijk werkte .
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55 . BETOOVERD BROOD .
De grootvader van vrouw Boriau woonde to Denderhoutem bij een grooten boer, en zag op zekeren dag,
op den boomgaard, een masteluinen brood liggen .
Dat zal toch voor jets kunnen dienen, » dacht de
man, « ik lean het thuis aan mijn hoenders geven, » en
hij raapte het brood op .
Maar nauwelijks had hij het in de hand, of het brood
veranderde in een grooten, rossen hond . De man, verschrikt, list den hond vallen, dock zie, eer het dier den
grond raakte, was het in een vuurvlam veranderd, die de
kleederen van den man in brand stale . Deze ijlde naar
het neerhof en sprong in den mestpoel, waardoor de
vlammen uitdoof den . Dan moest hij zich to bed leggen,
en leefde maar eenige maanden meer .
(Denderleeuw .)
Vgl ons nr 54 .

56 . BOERKE JANS EN HET WITTE KATJE .
Boerke Jans, van 't Nijken, ging eens op een laten
avond van de Plaats naar huffs . Aan de Lindo, op 't Windikeveld, lisp er voor hem een wit katje . Hij nam het op
en droeg het in zijn kiel naar huffs . Hier sloot hij het in
zijn kleerkas ; maar 's anderdaags 's morgens was het
veranderd in een doodshoofd . Te middernacht droeg hij
het doodshoofd terug, en nauwelijks lag het op den grond,
of het veranderde in een katje en lisp het veld in .
Boerke Jans is van schrik uitgeteerd !
(Denderwindeke .)
Vgl . onze nrs 57-59 ; ook Voile en Taal, VI, 40 vlg. ; DESROUSSEAUX, Mceurs de la Flandre franc ., 11, 321 vlg . ; WAKKER, Wintergrun, Sagen, Geschichten, aus d Prov Luxemburg, n r 120 .

57 . HET DOODSHOOFD TE MEIRE .
Een dronkaard van Meire (bij Aalst) keerde, erg bezo(1) Dit nr kon wel, evenals de nrs 42 en 43, onder de spookgeschiedenissen gerangschikt worden
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pen, to middernacht naar huffs en zag onderweg, op een
haag (1), een witte kornet (2) hangen . Hij nam ze merle
en lei ze thuis in een kist.
Toen hij 's anderdaags de kist opende, beyond hij, tot
zijn verbazing, dat de kornet verdwenen was en er een
doodshoofd in de plaats lag . « Dat is tooverij, » dacht de
man, vol schrik, en hij ging dadelijk den pastoor spreken .
Deze raadde hem ernstig aan, den volgenden nacht, op
klokslag twaalf uren, het doodshoofd terug op dezelfde
haag to dragen, en niet to vergeten een onnoozel kindeken op zijn arm mee to nemen, ((antlers zal het met u
slecht afloopen, n zeide hij .
Onze man volgde dien raad, en met een bevend hart
trok hij tegen middernacht naar de aangewezen plaats .
En zie, aan de haag vond hij een vrouw staan, die hem
toesnauwde
((Zet uw kind neer. »
Doch de man hield het kind stevig vast, en lei dadelijk
het doodshoofd op de haag ; onmiddellijk veranderde het
weer in een kornet . Toen zei de vrouw, die tooveres was :
Ge zijt gelukkig, dat gij 't kind niet neergezet hebt,
want 't zou u 't levee gekost hebben . n
(Meire .)
Vgl . onze nrs 56, 58, 59 ; vooral A . DE COCK, in Volkskunde,
XXII, blz . 163, vlgg . 239 vlgg . ; WOLF, 11' . S . nr 582, LUZEL,
Leg . chret . d l. Basse-Bret , II, 161 vlg . , LE BRA_Z, LeQ de la
Mort, I, 286 vigg . ; 303, P . SEBILLOT, Folk l de Fr ., II, 429 .
Vgl . ook onze n r$ 154 en 162 .

58 . DE BETOOVERDE MUTS .
Een jongeling,van Denderbehe keerde in den Zondagnacht, met een ferm stuk in zijn kraag, van Lebbeke
terug naar huffs en ontmoette halfweg, « op den Hippenteir », een onbekende vrouw . Onbevreesd van aard en
door den drank opgehitst, wilde hij met of tegen dank
die vrouw omhelzen . Doch zij wist zich spoedig uit zijn
(1) Rond het kerkhof ?
(2) Kornetmuts = snort van vrouwenmuts, bij de volksklasse
de boeren sours nog gebruikt .
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nrinen los to wringen ; in de worsteling was hem echter
hare routs -- een wonderschoone routs --- in d~ handen
gebleven . Toen hij flu bemerkte, dat de vrouw spoorloos
verdwenen was, nam hij de muss merle naar huffs, en
sloot ze in zijn kof fer, zonder er zich verder om to
bekommeren.
In den loop van die week wend to zijnent de wasch
gedaan, en onder de waschvrouwen wend natuurlijk over
schoone kleeren gehandeld . Toen nu ook de mutsen ter
sprake kwamen, mengde onze jongeling zich in het gesprek en zeide
-- Ja, maar niemand van u heeft zoo'n schoone mute
ale ik .
Dat wilden de vrouwen niet gelooven .
Waar zoudt gij ze gehaald hebben ? Wat zoudt gij
daarmee doen ? )} vroegen zij, nieuwsgierig .
Nu drongen zij zoolang daarop aan, totdat de jongeling toestemde om de routs voor de pinne to halen . Doch,
pas had hij het deksel van den koffer opgelicht of hij gaf
een luiden schreeuw, dat het in heel het huffs weerklonk,
toegesprongen . En wet zagen zij ? Een
grijnzend doodshoofd, en van de routs geen spoor . Wat
nu gedaan? Er was toove ii in 't spel, dat was zeker, zei
men eenparig . Men ging due bij den pastoor, die aanstonds meekwam, om zich met eigen oogen to overtuigen . De brave man haalde de schouders op en wist den
losbol geen anderen raad to geven, den het doodshoofd
den toekomenden Zondag terug to dragen naar dezelfde
plaats .
« Die vrouw zal er op hetzelfde uur weerkomen, n
zeide hij, ((en gij zult het voorwerp, doodshoofd of muss,
terug moeten plaatsen, wear het behoort . Bovendien zult
gij goed doen, om erger dingen to vermijden, een pasgedoopt kindje met u to nemen .
Die raad werd stipt gevolgd, en den Zondag nadien
trok de jongeling, met lamme beenen en zweetend van
schrik, tegen het gestelde uur naar de plaats der ontmoeting . Nauwelijks was hij dear, of er stond opeens een
vrouwmensch voor hem . Bevend van angst nam hij het
cc

cc

en

alleman

kwam
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doodshoofd, dat op hetzelfde oogenblik weer in een vrouwenmuts veranderde, en zette die op Karen kop . Toen
keerde de heks zicb dadelijk om en zei
cc Gelukkig voor u, dat gij dit kind bij u hebt, want
anders brak ik u den nek en vloog met u naar d'helle . ~~
En daarop verdween schielijk bet vrouwmensch .
(Denderbelle .)
59 . DE DRIE TOOVERKONIJNTJES .

Rosse Pier was naar Geeraardsbergen naar de marks
geweest . Bij bet terugkeeren, in Rapaillenbosch, merkte
hij dat er altijd 'drie konijntjes rond hem liepen . Hij zette
zicb neer tegen een boom, en zie, ze kwamen tot op zijn
knieen gesprongen . Toen pakte Pier de beestjes, stale ze
in zijn korf en trok er mee naar huffs . Daar werden ze in
't stalleken in een kuip genet . 's Nachts, ten twaalf urea,
hoorde Rosse Pier plotseling een groot laweit . Vol schrik,
sprong hij uit zijn bed, liep naar 't stalleken, en daar nag
hij de kuip met de konijntjes rondwandelen . In zijn angst
niet meer wetend wat hij deed, schopte hij bet deksel
van de kuip, en zie, twee oude wijven en een grijs manneken stonden daar nu voor hem to dansen.
Pier viel in onmacht, maar toen hij bij 't eerste morgenlicht weer bijgekomen was, vond hij geen ander gezelschap meer dan de drie konijntjes . cc Daar zit jets achter,
dat niet pluis is, » dacht Pier, en hij ging bij den schaper (1) to rade . Deze zei hem
c(Ge moet de konijntjes terugdragen, waar gij ze
gevonden hebt, en terzelfder tijd een pasgeboren kind in
uw schoot meenemen .
den volgenden
En -- Onz' Heer, die 't hebben wou
nacht kwam zjjn vrouw in de kraam . Pier nam bet kindeken in zijn schoot, droeg de konijntjes terug naar Raspaillenbosch en zette ze daar neer . Toen zei een van de
drie konijntjes : ,
cc Ge zijt gelukkig, man, dat ge dit onnoozel bloed
gra
(1) Sehapers weten doorgaans meer dan een ander . Zie onze
9-94 .
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in uw schoot hebt, want anders zouden wij u hier den
nek breken .
(Denderwindeke en Grimmingen .)
Sage ook meegedeeld can DE POTTER en BROEOKAERT voor
hunne Gesch . der gem . Grimmingen, blz . 59 . Vgl . Ons Volksl, IX,
9U0, D1 COCK-TEIRL ., Brab . Sgb ., nrs 127-129, SCHAMBACH u .
MULLER, Nieders . S ., nr 197 .

60 . EEN « ZENDE » LUIZEN .
De werkman van den pastoor kon op zekeren dag zijn
werk niet gaan verrichten, omdat 's morgens heel zijn
huffs - mensch en beest - vol luizen zat . De pastoor
komt zien wat er schort, en de werkman zegt
- ((We zijn betooverd ; zoolang gij ons daar niet afhelpt, kan ik niet komen werken . »
- (( Morgen is 't gedaan, » verklaart de pastoor, en
't was inderdaad gedaan .
Nu grog de werkman weer naar den tuin van de pastorij en bereidde er twee groentebedden . Den volgenden
morgen waxen deze zoo platgetrapt als een dorschvloer ;
dat was de wrack der heksen . De werkman herstelde
alles, maar den tweeden nacht was 't nogmaals hetzelf de
spel . Den derden nacht grog de pastoor met zijn stok in
den tuin staan en sloeg de heksen links en rechts, dat ze
schreeuwden en huilden . Toen was 't voor goed gedaan .
Maar zie, den volgenden Zondag zat de pastoor zelf vol
luizen, zoodat men een anderen pastoor moest bijroepen,
om hem to onttooveren .
(Denderleeuw .)
h i1 verteld door Leonie Van Herzeele, to Denderleeuw (in 1895) .

Vgl . Loqueta, X, 24 ; XII, 72 ; Biekor f, X, 12 ; Rond den Heerd,
II, 81 vig. ; Volkskunde, XV, 129-137 ; 't Daghet, XIII, 30 ; WaLtoniwc, X, 103 ; WOLF, M . u . S ., nr 160 ; STIJN STREL V ELS, Ongroei (in Lenteleven) ; ROLLAND, Faune pop ., III, 256 ; XII, 170 ;
MEYRAC, Trad . des Ardennes, 179, 207 ; Zeitschr . f . Volksk ., V ., 9
vlg . ; Bldtter f . Pomm . Votk sk ., VI, 93 ; JEGERLEHNER, Sagen a .
d . nterm
.alUs,184 .
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61 . AANGEZETTE VLOOIEN .
Siska Lambrecht, van Gijzegem, wend op zekeren morgen a wakker gebeten n door de vlooien . T oen zij opsprong, zag zij dat haar hemd er vol van zat, en dat haar
bed er van cc vergeven n was . Dadelijk stale zij alles in
het water, maar des anderdaags 's rnorgens krielde het
beddegoed weerom van dat ongedierte . Opnieuw werd
alles gewasschen, maar even vruchteloos . Dat duurde zoo
tiers dagen . Een marskramer, die in dien tijd dagelijks
bij haar een boterham kwam eten, en bemerkte dat Siska
altoos haar zelf de beddegoed uitwaschte, vroeg haar wat
er aan schortte . De vrouw vertelde hem de zaak .
- cc Die vlooien zijn u gezonden, )~ zei de vent, cc maar
wacht, ik zal ze elders zenden . lees gerust, morgen
vroeg zijt gij er van verlost . ))
En 't viel inderdaad zoo uit . Hoe de marskramer daarbij to werk ging, wilt mijn zegsman niet .
(Gijzegem en Denderleeuw.)
Verteld door Siska zelve, die to Denderleeuw getrouwd was . -Vgl. ons vorig nr .

62. DOOR RATTEN OVERRO` PELD .
De molder van Denderbelle kloeg bitterlijk over de
schade, hem door de ratters toegebracht . Een bedelaar,
die wekelijks om een aalmoes kwam, dat vernemende,
vroeg een aardappel of twee, waaraan de ratters geknaagd
hadden, en zei
- cc Kijk wel, ge zult al de ratters, tot de laatste toe,
van uw hoeve zien verhuizen en recht bij de E. . . gaan . n •
Dat was een hoef in de buurt, waar hij steeds voorbijgezonden werd . En, inderdaad,' men zag promentelijk de
ratters, een voor een, wegtrekken .
(Denderbelle .)
Vgl . A . DE COCK-IS . TEIRI,INCK, Brab . Sagenboek, I, nr 24,
WOLF, Niedert . Sagen, nr 441 ; WARKER, Winterg'ritin, n r 52.
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63 . RUPSEN AFLEZEN .
Wanneer to Denderleeuw een bezweerder de rupsen
van een raapveld wil aflezen, gaat hij
'emaal road de
partij rapen, onder 't opzeggen van St . Jans-Evangelic,
wel zorg dragende na elke drie stappen een woord van
dat evangelic uit to spreken, en aan 't eene uiteinde der
partij een paar stappen opening to laten, langswaar de
rupsen zouden vertrekken . Eens had een aflezer van Denderleeuw dat voorschrift niet in acht genomen, en wat
gebeurde er? Al de rupsen waren in het midden der partij
land op een hoop van een meter hoogte samengekropen .
De boer stak zijn stok in den hoop, maar zie, al de rupsen
kwamen met versnelden pas naar hem gekropen en de
vent moest zich haasten dat hij wegkwam .
(Denderleeuw .)
Zie daaromtrent mijn opstel in Volksk, ZV, 129 vlgg Ook A .
DE COCK-IS . TEIRLINCK, Brab, Sagenb ., I, 58 vlg

64 . KIKVORSCHEN BEZWEREN .
In mijn jeugd i » vertelde een bejaard man uit
Wieze, ((had men eens in onzen tuin een put gemaakt,
om er navel uit to schieten . Op zekeren dag zat er een
puit in ; ik sloeg hem dood . 's Anderdaags zaten er drie
in ; ik doodde ze weer . Den volgenden dag zaten er negen
in, en al mijn doodslaan belette niet dat hun getal elken
dag merkelijk vermeerderde . Op weinige dagen waren er
in den put, waarvan de bodem een vierk, meter oppervlakte kon beslaan, zooveel puiten, dat zij 2 a 3 dik op
elkander zaten . Ik werd ongerust en vertelde het geval
aan mijne moeder, dig zeven jaar lang op het cc Neerhof »
gewoond had, bij de grootmoeder van den tegenwoordigen eigenaar . Moeder zei mij, dat haar oude meesteres,
als in de lente de puiten den wal van 't N . . . bevolkten
en door hun gekwaak des nachts de bewoners beletten to
slapen, een taksken gewijden palm nam, gedoopt in wijwater, en daarmede de wallen besprenkelde, tevens
luidop St . Jans-Evangelic lezend . Gedurende heel den
zomer waren de puiten dan weg . Nu wist ik genoeg, en
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juist op dezelfde wijze grog ik to werk met de puiten uit
c nzen tuin . 's Anderdaags was de laatste verdwenen ! »
Bij onze Walen, in Frankrijk en in alle katholieke landen is het volksgeloof en volksgebruik, met betrekking
tot St . Jans-Evangelic, nagenoeg hetzelfde .
(Wieze.)
Ygl . onze nrs 63, 66 en 108 ; ook nr 135 .
Aangaande St . Jans-Evangelic, zie vooral ; Schweizerisches Archiv
fur Volkskunde, XXIII (1920), blz . 22-30 ; ook A . DE COCK, in
Volkskunde, XV (1903), blz . 135-137 ; Wodana, 21, 23, 34 .

65 . AANG~EZETTE KOORTSEN .
Vrouw Van H . . ., vlaskoopster van stiel, vreesde noch
hel noch duivel . Eens, bij laten avond, moest zij voorbij
het huffs van Monica U . .., die bij vele lieden als niet pluis
aangeschreven stand . De lust bekroop haar nadere kennis met Monica to maken, en manmoedig als een dragonder trok zij binnen en bestelde een glaasje brandewijn .
Het was winter . Buiten was het zoo donkey, dat men geen
hand voor zijn oogen kon zien, en de weg lag zoo vol
modder, dat men slechts met de grootste moeite vooruit
kon . Of onze koopvrouw flu to diep in het glaasje gekeken had, weet ik niet, dock stellig is 't, dat zij den rechten weg maar niet kon vinden en den grondigen nacht
((marcheeren )) moest . Af gemat en doodvermoeid, kwam
zij eindelijk 's anderdaags to huffs met de koorts op het
lijf, die haar van diep dag of niet meet verliet . Wat zij
ook aanwendde, nergens vond zij bast . De koortsen
waren haar ((aangezet )) .
Eindelijk toch wend zij in een klooster to Aalst van
hare plaag verlost . Maar van diep dag of spotte zij met
geen tooverheksen meet, want voor haar stond het rotsvast, dat Monica haar de koorts op het lijf gejaagd had .
(Wieze . )
Vgl ons nr 34 en 95 . Zie A . DE COCK, Studien en Essays, blz .
54-256, en Volksgeneesk . in Vlaand ., 238 vlgg . ; VAN ANDEL,
Volksgeneesk . in Nederland, 310 vlgg .
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66. MELK DIENT BETAALD TE

ORDEN .

Melk mag men niet wegschenken noch gratis aanvaarden
Geef er toch iets voor, al ware 't maar een knoop
of een speld, » luidt het voorschrift, in heel Belgie .
De boeren weten genoeg, hoe gevaarlijk het is, iets
gratis weg to schenken . Een vrouw uit de Bellestraat, van
Denderbelle, had zoo eens botermelk gegeven aan een
doodarme buurvrouw . En zie, toen men die week aan
't karnen grog, bekwam men geen boter, maar er spron'
gen zooveel puiten uit het vat, dat het er van wemelde .
De pastoor wend verzocht om, kost wat kost, de betoovering weg to nemen . Ten langen leste kwam hij en zei
u lk weet wel, dat gij iemand verdenkt ; welnu, ga
buiten . »
De vrouw gehoorzaamde ; dan wing de pastoor zijn
werk aan, en onttooverde huffs en stal . Toen riep hij de
vrouw bij zich en zei
u Moederken, flu is alles gedaan, maar houd dat
vrouwken zooveel mogelijk van het hof, en vooral geef
nooit meer iets weg voor niet . »
(Denderbelle .)
Vgl. onze nrs 65 en 108 ; ook de nrs 67-70.
67 . MELK WEGSCI ENKEN .

Een vrouw', die melk weggeschonken had, zonder zich
to doen betalen, werd voor haar goedheid`slecht beloond .
Bij elke volgende botering was er maar geen boter to
krijgen : er was hekserij in 't spel . De vrouw vroeg overal
om raad, dock alle aangewende middelen bleken vruchteloos . Eindelijk werd haar aangeraden vooraf de botering to bederven door er allerhande vuiligheid in to mengen, en dan juist als vroeger het botervat of to karnen .
Ditmaal had de boerin het pleit gewonnen : de hekserij
was afgeweerd en keerde sedert niet meer terug, zoodat
alles op het hof zijn ouden gang hernam .
(Wieze .)
68. BETOOVERDE BOTER .
Vrouw Ph . . . kreeg het bezoeh van de oude Christina
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V . . ., die haar om een pint zoete melk kwam bidden . Daar
de boerin voor dat oogenblik geen kon missen, schonk zij
haar grootmoedig een ken botermelk .
« Ongelukkiglijk is de dankbaarheid uit de wereld, u
zei vrouw Ph.. ., ((want de Peeks was oorzaak, dat wij in
dezelfde week een steep (1) bo4er minder hadden . Daarbij was zij van allerslechtste hoedanigheid, evenals de
melk, die blauw en dun was als pompwater . Wat echter
wonder mag beaten, is, dat hij bet koken dier melk, de
borer kwam bovendrijven . Maar zie, dat heb ik gezworep : nooit of nimmer schenk ik nog een vingerhoed melk
gratis wag, voor wien of wet bet ook zij . ~~
t laze . )
69 . WANNE-MARIE .
\Vanne-Marie, een stokoud moedertje met gxijze haren,
ingevallen wangen en gekromden rug, kwam bij de kin-

deren V . J. ., ears pint zoetemelk koopen . Daar zij in huffs
niemand aantrof en den koestal openzag, ging zij er binnen en vond er de dochter van den huize aan bet melken .
's Anderdaags, hoe men ook karnde en goot, er was Been
boter to bekomen . c~ 0! dat beefs die oude Peeks van
gisteren gedaan, » kermde men, en gelukkig voor ons
oudje verliepen er nag al eenige dagen, vooraleer zij zich
op bet hof vertoonde, want ze zou een slecht oogenblik
beleefd hebben . Largzamerhand, en nadat de H . Berlindis van Meerbeke alles wear in den beak gebracht had,
verdween de slechte indruk, mean nimmer heeft ons moedertje seders op dat hof melk kunnen bekomen .
.(Wieze . )
10 . GEEN BOTER .
Celia E. .. was een leelijke, oude jongedochter, met
rimpelig vel, grijnzenden mond en stark-gebogen rug. Om
haar afstootend uiterlijke, haar eigenaardige levenswijze
en haar geringen omgang met de menschen, wend zij alggemeen als tooverheks aanzien en gevreesd .
Eens bracht zij een bezoek aan een lid haren familie,
(1) Drie kilogr .
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aekeren P . V . S . J . . . . Het was rond den middag en de
dochters waren juist aan 't melken, toen Celia het hof
optrad . Den koestal ziende openstaan, wierp zij er 'nen
oogslag in en werd getroffen door de prachtige beesten,
waarover zij dan ook niet genoeg haar bewondering kon
uitspreken. Naderbij gekomen, legde zij de hand op een
koe, iets wat door een van de dochters, met leede oogen
aanzien werd . . . .
's Anderdaags, en ook de daaropvolgende dagen, kon
men bij 't karnen maar geen boter bekomen . Er viel niet
to twijfelen : Celia had door aanraking den stal behekst .
Zooals het bijna altijd gebeurt, werden zonder uitstel de
paters geraadpleegd. Deze verklaarden, dat er wel degelijk tooverij in 't spel was en dat zoolang de tooverheks
de kwade hand niet opgeheven had er geen boter zou to
bekomen zijn .
Celia werd dan ook goedschiks of kwaadschiks terug
gehaald, en sindsdien is op de hoeve van P . V . S . J. . .
alles weer in den hack .
(Wieze .)
Vgl . onze nra 71 en 115, Volksk , IX, 193, SCHEI1L, Berg 3'
blz . 1$8 (nr 70) .

71 . DE HEKS VAN OELTER .
Mijn vader vertelde mij, dat hij to Oelter een heks
kende (I) . Eens kwam ze bij hem aan huffs en zei
- ((1k heb hier schoone andijviebladeren, ik zal ze
aan uw koe geven .
En ze ging werkelijk naar den stal . De volgende maal,
leverde het karnen geen boter op, en het duurde long,
eer de koe weer boter gaf . Hoe het dier genezen werd,
was hij vergeten, maar aan de heks had hij een ranseling
beloofd, indien zij nog ooit den voet op het hof durfd`e
zetten .
(Oelter.)
Vgt . one n' 74, 72, 73, 74, 75, en 95 .

(1) Daar waren er verscheidene, beweerde hij .
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72 . DE DANSENDE APPEL .
Nath . M . . . staat algemeen als een tooveres behead .
Verleden winter bracht zij bij een buurman, K . D. R . . .,
een korf appelen, die, niettegenstaande de tooverij, toch
dankbaar aanvaard werden . Toen 's avonds flu het gezin
genoeghjk road de stoof gezeten was en moeder voor
ieder een (( bloosaard n op de buffs braden wou, gebeurde
het dat een der appels aan 't dansen grog en van de buffs
op den grond rolde . Herhaaldelijk werd de appel weer
op de stoof geplaatst, dock telkens grog hij opnieuw aan
den daps . Tante, wegens ziekelijkheid rinds eenige weken
van 't begijnhof van Aalst teruggekeerd, merkte op dat
de appel, daar hij van Nath, kwam, wel betooverd kon
7ijn . En plotseling gingen de oogen open ! O ja, er was
geen twijfel . Nath. had de appelen gebracht, om de
f amilie to betooveren . Onder het slaan van talrijke kruisen, en het prevelen van allerlei gebeden, werden de
betooverde appelen weggebracht . Vrouw S. . ., aan wie ze
flu gegeven werden, liet ze zich echter goed smaken .
(Moorsel .)
Vgl . de 3 volg.

nom .

73 . EEN HEKS TE DENDERBELLE .

Weduwe V . D. B. . . wordt door iedereen, zelfs urea in
den omtrek, als een tooverheks gevreesd en gevlucht . Zij
is werkelijk een zonderling mensch, met een weerzinwekkend voorkomen en eigenaardige levenswijze . Vele lichtgeloovige lieden zullen dan ook, vooral der avonds, een
kruis slaan, wanneer zij voorbij haar woning moeten . Pastoors en paters werden reeds menigmaal door vrouw
V . D . B. . . geraadpleegd om de kwade hand, die naar
hare meening op haar hof weegt, weg to nemen . Want
tegenslag van alien aard, als ziekten in huffs en stal, het
niet bekomen van boter, hebben krachtig meegeholpen
om het vermoeden van tooverij bij de bijgeloovige menigte ingang to doen vinden .
Oeen moeder zou het wagen haar kind een appel of
peer, of wat bet ook zijn moge, uit de handen der we-
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duwe to laten aanvaarden . Zelfs haar eigen schoondochter, die bij haar inwoont, schrikt en beeft, wanneer zij
*an de vreemde handelwijze van haar moeder denkt . Hoe
dikwijls die jonge vrouw reeds de Kapucijnen en de
Augustijnen geraadpleegd heeft, zou ik niet kunnen zeggen, evenmin als het aantal bedevaarten, om dezelfde
reden door haar ondernomen .
Eigenmondig verhaalde zij mij v6or eenigen tijd tal van
omstandigheden en bijzonderheden, die een lichtgeloovige wezenlijk aan het bovennatuurlijke zou doen geloof
hechten .
- cc De eerwaarde paters Augustijnen hebben mij verzekerd, dat er wel degelijk • tooverij bestaat, en zoo dikwijls ik mij in gezegenden toestand bevind, moet ik naar
Cent weerkeeren, opdat zij het uitwerksel der tooverij op
mij vernietigen zouden, » zegde zij ons .
In September jongstleden bracht de heks aan vrouw
Ph.. ., wier echtgenoot rinds lang ziekelijk is, eenige
fraaie perziken . Oogenschijnlijk werden zij met blijdschap
en dankbaarheid aanvaard. Doch pas had zij het hof verlaten of de perziken verdwenen in den mestput : Eenige
dagen later werd de os van vrouw Ph. ., ziek en moest
reeds na weinige dagen afgemaakt worden . Oeen twijfel,
vrouw V . D. B . ., had het huffs betooverd . Wat al verwenschingen haar achterduims naar het hoofd geslingerd werden, is onzeggelijk . Haar oudste zoon, echtgenoot van
bovengenoemde sc& ondochter, ging' rond denzelfden tijd
zijn dochtertje bezoeken, - dat kind was uit veees voor
tooverij bij de ouders der vrouw gebracht geworden . Zijn
moeder gaf hem, voor haar kleindochter, twee schoone
appelen mee, dock de schoondochter verbood hem ze aan
to nemen en smeet ze met verontwaardiging in den vuilbak, al zeggende
- cc Wa' meende we!, ge kunt niet weten wat er van
kan komen . ))
(Denderbelle .)
74 . BETOOVERD DOOR EEN MASTELLE .
Te Wichelen was indertijd een vrouw, die voor een
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tooverheks doorging. Toen zij eens van de markt kwam,
had zij haar kleindochtertje een mastelle gegeven . De
eerste beet, die het meisje er van opat, bleef in haar keel
steken . Daze begon zoodanig to zwellen, dat men den
dokter ging halen . Het meisje is verscheidene dagen bedlegerig geweest . Toen zij begon to genezen, stierven al
hunne stalbeesten, hat eene na hat andere .
(Wichelen .)
75 . GEEN SNOEPGOED OPRAPEN .
Vrouw Scheerlinck, van Herdersem, ging kort voor
zonsondergang haar gewasscl~en kinderkleedjes binnenhalen, en zag dat haar kind zich bukte om een stukje
suiker op to nemen, dat op een kleedje lag . IJlings sprong
zij er naar toe, om dat to bcletten, en kon de lekkernij
nog tijdig zelve grijpen . Doodsbleek van schrik, zei ze
((God dank, dat ik nog in tijds kwam ; andere was
mijn kind betooverd .
(Herdersem . )
76 . GOD ZEGENE U .
Wanneer iemand niest, moat men ((God zegene U))
zeggen, om den niezer tegen betoovering to vrijwaren .
Dat blijkt uit de volgende sage
Een tooverheks was op de hoeve van een boar gekomen, om diens kind to betooveren . Op hat oogenblik
('t was donkey) dat zij aan dear luisterde of hat kind niet
niezen zou, kwam juist een diet uit den paardenstal, om
met een paard de plaat to poetsen . Het kind niesde tweemaal, en de dief, die hat hoorde, zei : ((God zegene u ~~ .
Het kind was due gered, en de tooverheks was nu zoo
kwaad op den dief, dat zij hem tot 's anderdaags 's morgens stiff deed zitten op hat paard . Wanneer de boar in
den morgen den betooverde voor de staldeur vond .
meende hij hem duchtig of to rossen, maar daze vertelde
hem op welke wondere wijze hij hat kind tegen betoovering beschermd had . De pachter, dat hoorend, vergaf kern
zijp poging tot diefstal .
(St. Amands-Puurs en Steendorp .
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Sagen,
ni'
4Q
o
Vgl . WOLF, Niederl
; DE COCK-TEIRLI TCK,
Brab . Sagenb ., nr 13 ; Ons VoLksL ., Iii, 199, Eagen Schoon, I`', 45
vlg , i odana, 35 vlg .
77 . EEN ONOELOOVIOE .
Vijftig jeer geleden woonde to Herdersem een metserherbergier, die algemeen bekend stond onder den bijnaam ((De Wegge » . Wanneer in zijn herberg, onder de
klanten, gewaagd werd van tooverij, spotte hij telkens
daarmee en lachte de lichtgeloovigen hartelijk uit . Op
zekeren avond kwam de tooverij weer ter spraak en sommigen beweerden, dat er werkelijk tooverij bestond en
dat zij tooveressen kenden . De cc Wegge » schoot in een
luiden lath en zei
-- o Onnoozele menscnen, dat ge zijt ! Al de tooveressen van tien uren in 't rond mogen dezen n_ acht op mijn
bloot achterste komen tooveren .
En zie, 's anderdaags, zeer vroeg in den morgen, toez
de vrouw van e De Wegge » de oogen opende, zag zsj
dat hear man geheel naakt in bed lag, en zijn hemd hing
op een stoel van de slaapkamer !
(Herdersem .)
Verteld door mijn zwager, Frans WTauters (in 1912) .
78 . TOOVERGELD KEERT WEDER . (1)
Jan Moens, oud-schepen to Herdersem, was een bijgeloovig man . Op zekeren morgen vond hij in zijnen gang
een vijffrankstuk liggen, dat iemand onder zijn deur had
gestoken . Hij had in dat geld geen vertrouwen, omdat hij
het als toovergeld aanzag, en zulk geld, near hij geloofde,
keert terug tot zijn vroegeren eigenaar ; het voert zelfs al
het geld mede, dat er mede in aanraking komt . Daarom
durfde hij dat stuk niet in zijn koffer steken, bij zijn ander
geld . Eerst wilde hij een proef doen : hij legde op zijn
huistaf el een enkelen frank naast het verdachte vijff rankstuk, en 's anderdaags vond hij apes terug . Dan legde hij
er vijf frank bij, met denzelfden uitslag . Daarna tien
(1) Vgl . Keergeld (Loquela, VII, 84) .
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frank, dan twintig, maar het bleef telkens onaangeroerd .
Toen was zijn wantrouwen verdwenen en hij legde eenvoudig het vreemde stuk bij de andere . Niets verdween
uit zijn koffer .
(Herdersem .)
79 . BETOOVERD .
Reeds lang is het geleden . Op een hoeve under Beersel
kwamen geregeld alle jaren een scharenslijper en zijn
vrouw vernachten . De menschlievende en gastvrije boer
gaf hun dan nog bovendien het avond- en morgenmaal .
Als vergoeding daarvoor sleep de man de schaar en de
messen der pachteres .
Nu, het gebeurde eens, wanneer zij weer op de hoeve
waren, dat na het avondmaal man en vrouw zulken hevigen twist kregen en zoo verschrikkelijk begonnen to vloeken en God to lasteren, dat de boer vol angst een kruis
sloeg, denkende de hel to zien opengaan, om die gods
lasteraars to verzwelgen . Doch na korten tijd bedaarde
het krakeel en gingen allen ter rust .
- ((Gelooft gij, » zegde des anderdaags de boer aan
zijn vrouw, ((dat ik met dit gemeen yolk niet meer wil to
doen hebben ; 't is om Gods straffen over ons to trekken .
1k geef hun geen huisvesting meer. n
Het volgende jaar kwam de scharenslijper weer en verzocht om nachtverblijf your hem en zijn vrouw, maar de
boer weigerde vlakaf .
- ((Molten wij dan hier niet meer slapen ? » vroeg de
vent .
- ((Neen, » zei de pachter kort af, « 't is mijn laatste
woord, en trek er maar gauw van door .
- a Boerken, dit zal u rouwen, » zei de scharenslijper,
en hij vertrok .
Weinigen tijd nadien kwam de ziekte in den veestal .
Al de dieren der hoeve werden ziek . Twee koeien stieryen en de overige, ondanks de voortreffelijkste zorgen,
welke men er aan besteedde, gaven bijna geen melk of
boter meer en werden zoo graatmager, dat zij Ietterh;k
op geraamten geleken .
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Daarna was het de beurt den pachteres, dock zij herstelde gelukkiglijk na eenigen tijd . Nu wend de zoon ziek,
die maar zeer langzaam genas, na veel geld aan geneesmiddelen to hebben uitgegeven . In een woord, het eene
ongeluk volgde op het andere .
Het tijdstip waarop de scharenslijper altijd placht to
komen brak aan, maar niemand verwachtte hem flog.
Op zekeren avond last, kwam er iemand op het hof
gereden, en hoe verwonderd stond de boer ! 't Was de
gevreesde rondleurder en zijn vrouw . Zij vroegen opnieuw
om nachtverblijf . De boer had flu zulken schrik van dien
man, dat hij aanstonds hunne vraag inwilligde . De pachter vertelde hem zijn ongelukken, met tranen in de oogen .
Wat heb ik u verleden jaar gezeid, » zei de scharenslijper ; ((dock heb flu maar cooed, de plagen zullen
wel ophouden en alles zal gauw hersteld zijn, n
Inderdaad, de ongelukken hielden op en er heerschte
weer voorspoed en welvaart op de hoeve, zooals vroegen .
(Beersel, bij Heist-op-den-Berg .)
80 . DE JIPPENESSEN IN DE OMSTREKEN
VAN NINOVE .
In meer dan een sage is to Denderwindeke spraak van
Jippenessen (1) en van hun zwarte kunst . Deze zwervende
benden, van Egyptischen oorsprong, waren, zoo vertelt
men, voor godsdienstaangelegenheden uit hun vaderland
gebannen . Zij verbleven hier to laude nagenoeg twee
eeuwen . In holle straten, zooals to Nederhasselt, in de
diepe baan van 't Orooteveld -- flu flog (( het heksenhol n
geheeten -, dock meer rood pachthoeven, sloegen zij
hun leger op . Zoo zegt mij de persoon, die mij deze
inlichtingen gaf, dat zij to Denderwindeke een legerplaats
hadden, to Dosselt aan Van Wilclers' hof, en aan 't hof
van Tonen de Pont, een tusschen de twee hoven van
Steenhout en een aan Van den Broeke's hof, in de Krepelstraat. De oudjes ervan, wanneer ze tot last van het
(1) Jippenes of Gypenes, Gypsy .
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gezin dienden of de ber den niet gemakkelijk meer volgden, werden levend begraven . Twee zulke begraaf plaatsen wijst men heden nog aan ; een in de Krepelstraat
en een in 't Onders, to Dosselt . Rond den put vierde men
let 'af scheid luidruchtig door zang en daps : Een witte
stuiver en een broodje werden tot reispenning naar
cc 't `Jaderland » meegegeven .
(Denderwindeke .)
Men schrijft ook Gypnissen, Gipten of Djipten, Gztanos, enz .
(= Zigeuners, Bohemers) . Zie daaromtrent : Volkskunde, I, 211-212,
II, 89, 126 ; ~Zond den Heerd, IV, 256 ; X, 7, 21, 44,146 , Ons Voiksleven, VI, 18, 't Daghet XII,134 vlg ., 16 vlg. ; VAN DEN BERGH,
Wdb . v . Ned . Myth ., 312-315 ; A . HENNE, Hist . du regne de Charles-Quint en Beig ., V, 213-216 .
In Opwijk vindt men nog de Gippenessenbosschen (Eigen
Schoon, III, 62 vlg. Zie nog jaarg. IV, 46 .48, en in Oudegem (hij
Dendermonde, het Jippenessenstraatje (J. VAN DE VEI,DE, in
Wodana, blz . 36 ; WOLF, Nied . Sagen, nr 408) .

81 . DE JIPPENESSEN TE DOSSELT .
De Jippenessen waren to Dosselt aangekomen . Onder
de graanmijt van Tonen de Pont maakten zij van 's morgens tot 's avonds vuur, om zich to warmen en hun spijzen
to bereiden, en toch schoot de mijt zelve niet in brand .
De paardenknecht van 't hof, een struische kerel, zegde
in zijn eigen : cc Het zal niet waar zijn, dat dit slecht yolk
het hof van mijn meester zal in brand steken » . En hij
wilde de zwervers doen vertrekken . Tevergeefs, zij bleyen i En daarbij moest de knecht, van aan ((den Houten
Hamer », waar hij to vrijen ging, Kludde dragen met zijn
zware ijzeren keten . Bovendien wend hij 's nachts van de
mare bereden en den volgenden nacht eveneens . o Dat
lieken is uit, » dacht onze gast den derden avond . Hij
droeg het groote brodmes mee naar zijn bed en plaatste
het, met de punt omhoog, op zijn borst . De mare wam,
viel in het mes en hij was verlost !
's Anderdaags, in den morgen, zegden de Jippenessen
dat hun oude grootmoeder 's nachts schielijk gestorven
was, en zij trokken met het lijk de Koolbaan op . Sedert-
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then zijn er to Dosselt geen Jippenessen meer to zien
geweest .
(Denderwindeke . )
Vgl. onze nrs 134437.
82. DE GYPNISSEN VAN OORDEGEM .
Te Oordegem, wijk cc Kluise », op de plaats genoemd
cc Het Beggelken », stond eertijds een kasteel . Het wend
opgebouwd in een nacht, en 's morgens verdween het -zoo spraken de oude lieden . Daar woonden de Gypnissen, een soon van kleine, wondere vrouwkens .
Was er jets to wasschen in eenig huffs, dan zetten de
bewoners den wasch des avonds gereed, plaatsten er een
potje koffie met een boterham bij, en des anderdaags was
alles gewasschen, en boterham en koffie waren verdwenen . De Gypnissen deden niemand kwaad . Een oude
vrouw heeft mij verzekerd, dat hare moeder met deze
heksen heef t omgegaan .
Oude lieden zouden overigens zweren, dat het waar is .
Een van mijn schoolmakkers heeft mjj verzekerd, dat jets
dergelijks heeft plaats gehad op zijne parochie (Kluizen) .
Daar geef t men een anderen naam aan die heksen, naam
then ik flu vergeten heb.
(Oordegem .)
Mededeeling van D . in het Pennoen, 1880, blz, 78
kunde, II, 89) .

(zie Volks-

83 . HET El ALS TOOVERMDDEL .
Ook de veldvruchten kunnen betooverd worden, en
= t is bijzonderlijk tijdens de Lange Vespers van Allerheiligen, dat de heksen daarop uitgaan . Een boer van Denderleeuw had een dagwand land met tarwe bezaaid en
de helft daarvan voar zijn knecht bestemd . Op Allerheiligen, onder de Lange Vespers, ging hij eens zijn akker
bezoeken, om to zien of er geen kwade hand naar uitgestoken wend . Hij bemerkte een vrouwmensch op zijn stuk
land en liet haar betijen . Toen zij vertrokken was, ging
hij ter plaatse zien, en vond een ei op zijn partij tarwe
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liggen . Nieuwsgierig om to weten wat daaronder schuilde,
legde hij hat ei in hat tarwestuk van zijn knecht . En toen
hat oogst wend, had zijn knecht niets anders dan zwarte
tarwe, terwijl de zijne opperbest was .
(Denderleeuw . )
84. HE' SEN OP KRUIWAGENWIELEN .
Twee jongens van Denderhoutem gingen eens naar
Steenhuize to vrijen . Ze waren 's nachts van hunne baan
afgedwaald en, na lang gegaan to hebben, kwamen zij
in 't veld aan een huffs, dat geheel en al alleen stond .
Daar was geen mensch to zien en er brandde in huffs geen
licht . Een eindje verder op hun baan ontmoetten zij een
vrouwmensch op een kruiwagenwiel . Daze reed recht hat
huffs binnen . Nog wat verder kwamen ze wear een vrouw
tegen, en dan nog eerie . Als ze flu nog een beetje verder
waren, keken zij eens om, en zagen dat huffs geheel in
vlam en vuur . Bijna flood van schrik kwamen ze thuis .
(Denderhoutem.)
85 . BETOOVERD DOOR ENVOUTEMENT .
In Overmeire was een pachter, die slechts Pen kind
had, een meisje, flat alle dagen, op zekere uren, door de
sporten van de stoelen getrokken ward . Het gezicht was
dan ook zoodanig verwrongen, flat hat op geen mensch
meer geleek . De vader ging bij de eaters ; daze zegden,
flat het een buurvrouw was, die hat kind martelde, en flat
zij binnen de negen dagen in hun huffs zou komen . Den
zesden flag kwam de buurvrouw ; de boar bond ze op
een stoel en zeide
((Ge gaat hier ontdoen wat gij gedaan hebt, anders
verbrand ik u levendig . »
De vrouw kreeg schrik ; zij nam een doosje uit Karen
zak, waarin een wassen kindje lag met spelden overstoken ; zij nam er al de spelden uit en stak ze in een antler .
Van dien dag of was hat kind genezen .
(Wichelen .)
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Vgl. DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 55 .
Ook A . DE COCK, in Volksk ., IX, 190-192, en X,II, 2+44 vlg .,
WOLF, Niederl . Sagen, nr 410 ; en vooral DE KERDANIILL, Recherches sur I'Envoutement (Paris, 1898) , BOEKENOOGEN, in
I7 olksk, XX, 113 vlg . ; VAN DEN BERGH, Ned . Myth ., 290 .

86. KLOKHEN DES ZONDAOS OEZET .
To Moorsel ging 's Zondags iemand om eiers . De stokoude vrouw van den huize vroeg
- ((Gaat ge de kloek vandaag nog zetten ? »
Op het bevestigend antwoord, klonk het
--- (( Ielnu, ge zult geen enkele hen hebben .
En inderdaad, het waxen allemaal hanen ; dat moet dus
toch wel een tooverheks zijn, he? (1)
(Moorsel .)
87 . ONWEDER IS HEKSENWERK .
Te Lede woonde een pachter met vrouw en kinderen.
Zekeren dag was de meid in het bosch aan 't grassnijden,
toen een hevig onweer opkwam . Het weerlichtte gedurig
en het donderde en hagelde zoo geweldig, dat niemand
zich buiten wagen durfde . Niemand bestond het de ongelukkige meid hulp to brengen . Te recht vreesde men dan
ook voor haar leven . Nauwelijks toch was het tempeest
aan 't bedaren, of de pachter en zijn huisgenooten liepen
naar het bosch en vonden er de meid levenloos uitgestrekt . Hear aangezicht was zoo zwart als pek . Oeen
twijfel of de ongelukkige was doodgebliksemd . Men
voerde haar dan ook mee naar de hoeve . De pastoor, in
allerijl verwittigd, kwam aanstonds ter pleats, maar stond
atom van verbazing en schrik bij het zien der meid, en hij
deed haar terugdragen op de pleats, wear men haar gevonden had . Pas rommelde de laatste donderslag, of zij
ontwaakte als uit een diepen sleep en zei met ontroering
((Ei mij, wij hebben dear nu weer 'nen molen verpletterd .
(1l Men ken er ook een schending van den I)ag des Heeren in
zien, en dan zou de sage als een legende mogen beschouwd worden .
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En alzoa kwam het uit, dat de meid met den duivel
omgmg.
(Lede en Denderbelle .)
Vgl . GRIMM, D . S . nr 251 . SCIIELL, Berg . S ., blz . 266 ; VAN
DIN BERGH, Ndl. Myth ., 284286 ; WUTTKE, D . Volksaberglaube,
216 . Men denke aan Duitscu Hexenwetter en Drutenwind.
Vgl
. ook A. DE COCK, Studien en Essays, b1~ . 260 vlg.
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I HEKSENMEESTERS,
ONTTOOVERAARS EN
WONDERDOENERS
88. LOWIEKE, DE TOOVERAAR .
owieke was destijds, een vijftigtal jaren geleden, een
oud, grijs manneken . Hij had din naam to kunnen
tooveren, en dat daar wel jets van aan was, bewijst
het verhaal van mijn verteller, een man die in de buurt
van den tooveraar was groot gebracht.
1k laat hem het woord
« Toen ik nog bij mijn ouders thuis was, hadden wij
vier schoone koeien, die allemaal veel melk gaven . Op
zekeren dag, wanneer mijn moeder 's middags grog me!ken, trok zij uit den uier der beste koe niets dan zuiver
water . Den volgenden keer was het weer hetzelfde lieken .
« Moeder, » zei ik, « ik ga seffens naar Lowieke,

L

want

die

koe

is

zeker

en

vast

betooverd . ~~

Zoo gezegd, zoo gedaan . 1k legde het geval uit en het
manneke grog aanstonds mee .
Is er geen vrouw in den stal geweest ? » vroeg hij .
« Ja, n zeiden wij, «een buurvrouw is dezen morgen
naar de beesten komen zien en heeft deze, die flu water
geeft, op haren kop geklopt en op haren rug gestreeld . ~a
((1k dacht het . Houdt die vrouw uit den stal . Zij zal
morgen weerkomen, maar ziehier een stuk van den nagel
der Paaschkaars . Steekt dit onder den dorpel van de deur,
dan kan zij niet meer binnen .
Daarna mompelde hij een gebed, terwijl hij in de vier
hoeken van den stal rondging en eenige kruiskens maakte .
Des anderdaags '`s morgens had moeder weer dezelfde
melk als vroeger .
De buurvrouw kwam, zooals Lowieke voorspeld had,
tot tweemaal toe, maar wanneer zij de klink opheffen
wilde, trad zij niet binnen, maar grog terug.
Een andermaal werkte ik in den hof, nevens djen van
Lowieke . Opeens hoor ik een hevjg gerucht in zijnen hof .
cc
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1k kijk door de hooge beukenhaag, en wat zie ik : Lowieke zit op zijnen kruiwagen en is tegen een grooten,
zwarten hond aan 't worstelen, en doet geweld om hem
to worgen . De man had nochtans geen hond, dit wist ik,
en de hond deed zoo leelijk, dat ik het niet meer durfde
aanzien . Toen ik eenige oogenblikken daarna nog eens
ging piepen, was Lowieke gerust aan 't spittera, alsof er
niets gebeurd was . 1k zegde dit tegen den persoon, bij
wien ik werkte . Die verschoot daar niet van en zei
-- cc Dat is nog niets, ik heb er al andere dingen van
gezien. s
1k kreeg eens goesting om ook to leeren tooveren, lk
ging bij Lowieke en vroeg om in de tooverkunst onderwezen to worden .
cc Dan moet ge 's avonds maar eens komen, s zei
't manneken .
Hij las mij voor uit een dik-, oud boek met cc katteletteren n, leerde mij allerlei bezweringen, maar wanneer ik
telkens rond middernacht naar huffs ging, zag ik alle soorten van monsters, maar Lowieke had gezeid, dat ik niet
bang mocht zijn en voor niets mocht omgaan, dat de duivels mij niets konden doen . Den vierden avond zegde hij,
dat er kruisefiksen op den weg zouden liggen, dock dat
ik daar maar moest overloopen . Ik begon zulken schrik
to krijgen, dat ik er aanstonds van door trok en de tooverkunst opgaf .
1k vertelde mijn geval eens ' aan een jongeling van het
naaste dorp. Neen, die was niet bang, noch voor hel noch
voor duivel . Maar op eenmaal was het of geloopen . In
't naar huffs gaan moest hij door een jong dennebosch .
Lowieke had gezeid, dat de takken van de boomen rond
zijn beenpn zouden slaan, maar dat hij niet vervaard
moest zijn, dat, zoo hij maar doorging, hem niets kon
hinderen . Coed, de jongen geloof de het niet, maar de
takken sloegen zoodanig op zijn achterste, dat hij nooit
meer naar Lowieke, den tooveraar, omzag .
Ik vroeg eens aan Lowieke, waar die vrouw, die onze
koe had betooverd, dit geleerd had .
((Van mij, » zei Lowieke ; « zij betoovert en ik onttoover, dat is stiel .
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Mijn verteller verhaalde mij nog het volgende over die
vrouw
Op een Zondag, na de hoogmis, kon zij niet meer uit
de kerk . Iemand had een stuk van den nagel der Paaschkaars in het sleutelgat der kerkdeur gestoken . Zij had
herhaalde malen beproefd buiten to geraken, maar to ver^
geefs . Wanneer zij weder tot aan de deur kwam, trok de
koster hear met geweld over den dorpel, en zoo geraakte
zij buiten .
Op een anderen keer grog hij met hear en nog andere
jongens en meisjes near Scherpenheuvel . Onderweg kocht
zij een peperkoek en wilde er van aan hen mededeelen .
Een nam een stukje aan en at er van . Weinigen tijd
daarna gaf hij over en al wet hij braakte waren kleine
spinnen . Hij is er wel een half jeer ziek van geweest . »
Zoo eindigde mijn verteller .
(Heist-Goor .)
Vgl . DID; COCK-Ti IRLINCK,

Brab . Sagenboek, nr

58 .

89 . NA DRIE DAGEN DOOR .

Het is reeds lang geleden . Het kindje van Frans teerde
of ten minste 't scheen uit to teren . De geneesmiddelevi van den dokter brachten geen bast en men nam zijn
toevlucht tot een aflezer of tooveraar . Maarten, . zoo was
zijn naam, kwam spoedig, bezag het kind, belas het,
maakte er een dozijn kruiskens over en herhaalde dit in
alle hoeken van het huffs . Maarten schuddebolde en zei
-- o Het zal to last zijn, Frans ; 't is jammer, dat gij
niet eerder gekomen zijt .
Frans grog daarna met Maarten een eindje welts mede
en er werd over het kindje gesproken .
-- cc Nog drie dagen heeft het kindje to leven, n zegde
Maarten .
En het was zoo inderdaad : den derden dag stierf het
kind .
(Heist-op-den-Berg .)
uit
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90. DE RECTOR VAN HULSHOUT.
u Als kind zag ik to mijnent, met Sint-Jan, de huifkarren der boeren, alsook het paard, met bloemen en kransen versierd en met zingende en dansende knechten en
meiden opgepropt . De nieuwe meid of knecht, die bij een
anderen boer kwam woven, werd alzoo door liens geburen plechtigwroolijk cc uitgehaald » en, door het dorp
heen, naar den nieuwen meester gebracht . Wat ik nu zal
zeggen is to Hulshout gebeurd, toen nog een parochie
van Heist-op-den-Berg .
De pastoor van lien tijd droeg den titel van Rector,
om.dat hij vroeger, zoo ik meen, aldaar een Latijnsche
school bestuurd had . Welnu, vader vertelde ons meer dan
eens, dat, ter gelegenheid van zoo 'n « verhuis n 3met
St . Jan, een boerenknecht, tot versiering van zijn kar, in
den hof van den Rector een bloem had afgesneden, die
slechts alle honderd jaar eens bloeide (1) . Dat vemam de
Rector, die besloot zich to wreken, . Toen die kar nu voor
de pastorij kwam gereden, joist recht voor de ingangspoort, bleef het paard met de kar en haar lading knechten en meiden plotseling roerloos staan : alien waren door
den Rector « vastgezet » .
(Hulshout, Boisschot.) '(2)
Vgl . de 2 volg . nrp.
41 . EEN SPOORTREIN VASTGEZET .
Een boerin kwam op zekeren lag in de static en vroeg
een reiskaartje, loch zonder een cent to betalen . De beambte weigerde het kaartje to geven . Dan werd ze kwaad
en begon to dreigen
-- ((Zoo ge mij geen kaartje geeft, zal ik den trein
hier vastzetten . »
En het was gelijk ze gezeid had : de trein stopte en kon
daarna, op geenerlei wijze, terug in gang gezet worden .
(1) Hier wordt de Agave Americana L, bedoeld, van welke plant
zulks, ten onrechte evenwel, gezeid wordt .
(2) Die sage vied ik eenigszins angers verteld in 0 . Volksl ., XII,
173 vlg .
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Hij stond en bleef staan, totdat men aan de vrouw een
reiskaartje gegeven en zij zelve op den train plaats genomen had . Nauwelijks was hij vertrokken, of men telegra^
feerde naar de volgende statie, dat men den train moest
onderzoeken en er een boerin doers uitstappen, wier portret en kleeding men beschreef . Toen de train bij de--volgende static aankwam, was er evenwel geen spoor van
die vrouw meer to zien .
(Wichelen .)
Vgl . onze nrs 90 en 92 Over dat

vastzetten p, zie A . DE COCK,

in Volkskunde, XXIV, 142-149 ; 207-209 ; Ons Volksleven, IV, 193 ;
FR. COECKELBERGS, Sprookjes, Leg., Sagen (1903), blz . 85 ;
BOFKENOOGEN, in Volksk ., XIX, 27-29, en 229-235, PANKEN,
nr 23, SCHELL, Bergische Sagen, 7, 27, 29, 49, 55, 86,152, 177, 186,
208, 209, 397, 399 ; BARTSCH, Sagen . ., aus Meklenburg, I, 231, II,
3
KUHNAU, Sehleslsche Sagen, III, 175, 189, 224, 237-242 ; JEGERLEHNHR, Sagen a . d . UnterwalUs, 26, 132 vig . ; SEBILLOT,
Folkl. de France, III, 483 .

92 . DE SCHAAPHERDER DIE DE BAANSTROOPERS
VASTZET .
Een schaapherder van Beersel had to Mechelen een
kudde schapen verkocht en met de ontvangen som, in
zijn gordelbeurs verborgen, keerde hij flu terug naar huffs .
Toen hij in de bosschen kwam, die op zijn wag lagers,
ward hij eensklaps door baanstroopers overvallen, die hat
natuurlijk op zijn geld gemunt hadden . Geen mogelijkheid
om to ontsnappen . Als eenig redmiddel greep hij zijn
geldriem en wierp dien voor zijn voeten op den grond.
cc Raapt hem nu op, zoo gij kunt, » riep hij .
Maar de twee schurken bleven onbeweeglijk staan,
totdat hat 's anderdaags den herder belief de hen wader
vrij to laten .
(Beersel, bij Heist-op-den-Berg .)
Vgl . de 2 voorg . nrb .

93 . TOOVERMACHT DER SCHAAPHERDERS .
Aan de schaapherders kept men ook een bijzondere
kunst toe . Zekere schaapherder, toen hij op een weide
kwam met zijn schapen, veranderde daze in een grooten
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hoop hoof, en legde zich er dan op to slapen . Toen het
tijd was om naar huffs to gaan, wierp hij met zijn gaffe!
den hoop open en uit elk klein hoopje kwam een schaap .
Iemand zag eens op een plek klaver, een menigte hoopjes
mest, en was niet weinig verwonderd, toen hij na eenige
oogenblikken ieder hoopje in een schaap zag veranderen .
(Wichelen .)
Vgl . ons volg, nr ., alsook ons nr 59 .

94. DE SCHAAPHERDER .
Op zekeren dag kwam een oude vrouw de hoofdonderwijzeres van het dorp (1) verzoeken, in de school to willen zeggen, dat zij geen tooverheks was, en tot staving
daarvan toonde zij haar een certificaat van den pastoor,
luidend als volgt : cc 1k, ondergeteekende, Goderus Gustavus, pastoor, verklaar en bevestig dat de weduwe De
Windt valschelijk beschuldigd wordt van tooverij » .
Die vrouw vertelde haar de volgende sage
1k was een jong meisje en werkte op een hoeve . Het
was in den oogst en wij moesten schooven binden. Daar
kwam een onweer op, en op een amerij was heel de
lucht betrokken .
((Toe, haast u wat, » zei de boerin, cc of wij krijgen, voor de vlaag, het koren nog niet gebonden . s
Een herder, die daar voorbijging en dat hoorde, vroeg
- cc Wil ik uw koren binden, bazin ?
Hij deed de arbeidsters in de gracht zitten, met hun
gezicht in den beret, op hun gekruiste armen, hen streng
verbiedende op to kijken . Ik had echter wel opgekeken,
en zag wel 50 roode mannekens van geen el hoog, die
aan het binden waren . De herder was een tooveraar .
(St. Elooi's Vijve .)
95 . EEN KIND DE KOORTS AANGEZET .
Een oude vrouw vertelde de volgende sage uit den tijd
van haar moeder
(1) Mej . Anna Germonprez .
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't Was in den tijd dat mijn moeder nog leefde, zei ze.
lk en mijn zuster waren naar de vogelbolling gegaan, en
ons Finneken (1) was meegeloopen . We gaven haar elk
'nen cent en ze kreeg nog eenen van 't vrouwmensch, dat
bij ons was . Een half uur later had ze alles « opgesmokkeld ~~ . De vrouw, die met de cc smokkeling (= snuisterij)
leurde, was van Denderleeuw .
- (( Omdat gij al voor drie cents van mij gekocht
hebt, » zei ze tegen ons Finneken, cc geef ik u een kaak
van een schorre (= schol) voor niemendal . Loop er algauw mee naar huffs en last ze uw' moeder braden . »
Die schorrekaak was zoo slecht, dat bet schaap er maar
een beetje van opat en bet overschot wegsmeet . Maar
's anderdaags kreeg ze de koortsen (2) to peerd )), en
gingen op hun uur af . We
die kwamen
spraken een schipper
hij zei ons, dat hij er niet
aan twijf elde of bet waren aangezette koortsen » . Hij
kwam bier in ons huffs, en als ons Finneken hem zag,
kreeg ze zoo'n schrik, dat ze builds en schreeuwde . En
als wij haar wilden geruststellen, meenden wij dat ze onze
oogen ging uitkrabben .
-- (c 't Zijn aangezette koortsen, » zei de schipper, « en
als ge wilt, zal ik de tooveresse bier voor u doen verschijnen ; zij heeft bet schaap die ziekte aangezet met
jets, dat maar een cent waarde had . ~>
Onz' moeder zei, dat ze bet leelijke wijf niet wou zien .
Dan gal hij ons deze remedie
-- ((Lees vandaag negen vaderonzen ter sere van de
H . Drievuldigheid, morgen acht, overmorgen zeven, enz .,
en den negenden dag zult ge maar een vaderons lezen .
Daarbij most ge kernen van cc pronkappels n (3) halen en
die in den grond begraven, zoo diep, dat ze niet meet
boven kunnen . n
We deden dat allemaal, en negen dagen nadien was
ons Finneken genezen .
cc

op

hun

uur

op

en

aan,

en
cc

(1) Haar dochtertje .
(2) Rond Denderleeuw zegt men u de ketsen », (altijd in 't meervoud) .
(3) De ronde pompoen (potiron=Cucurbita maxima Duch .) .
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Sedert is die vrouw nog eens met haren korf aan onze
deur gekomen en ze wou ons een stuk schorre gratis
geven . Mijn zuster deed me teeken, dat ik bet niet mocht
aanvaarden, meat ik heb bet toch aanvaard en 2 1 12 cents
in haren korf geworpen .
-- cc Houd bet maar voor niets, » zei bet wijf, « ik en
ken ik toch nie meet .
Maar ik heb hear het geld gelaten, en alzoo was ik er
vrij a f .
(Denderleeuw en Liedekerke .)
9b. ONTTOOVERING DOOR EIERS .
Te Oelter was in den tijd een oude vrouw, die den
naam had een tooverheks to zijn . Eens was er een kind
zest ziek, en zij zegde bet to kunnen genezen ; zij nam
een hoed, vulde hem met eiers, en legde hem in een
koff er . Op den hoed wierp zij bet zieke kind : Na eenigen
tijd opende- zij den koffer ; geen enkel ei was gebroken
en bet kind was genezen .
(Oelter.)
97. HET KIND ONTTOOVERD .
Een herbergierster had een ziek hind, en dat weende
zonder ophouden . Een oud-soldaat, die nu en den in die
herberg kwam, vroeg op zekeren keen aan de bazin
-- cc Maar wet deert uw kind, bet doer niets den
schreien?
cc Ik west bet zelf niet, n zei ze ; « ik heb ells middelen reeds beproefd, om het to stillen en to genezen,
maar 't is al verloren moeite .
Daarop vroeg de man of hij het kind een nacht bij zich
mocht nemen, hij zou bet genezen, verzekerde hij . De
moeder wilds er eerst niet vann hooren, maar op zijn aandringen, en dear hij een brave vent was, stemde zij er
eindelijk in toe . De soldaat vroeg veel bout (1), om hard
to kunnen stoken, zeide hij ; dat werd hem natuurlijk
gegeven .
(1) De vertelster zei bier
houtvuur aan den heard .

kolen i, maar bet geldt blijkbaar een
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Toen hij, met het kind op zijn schoot, in de kamer
alleen zat, begon hij met ijver to bidden, en vergat ook
niet altijd nieuwe stukken hout op den haard to leggen
en zoo een heet vuur to onderhouden . Rend middernacht
was hij zoo verdiept in zijn gebed, dat hij nauwelijks
hoorde twaalf uur slaan . Daar drong opeens een vrouw
door 't sleutelgat binnen . De man geliet zich alsof hij haar
niet zag en zette zijn gebed voort, en hoe meet hij bad,
hoe dichter zij bij het vuur schoof . Daar vatten haar klee^
deren vuur, en onze man bad maar altijd voort, zonder
zich om haar to bekommeren of er aandacht op to slaan .
Toen tastte het vuur ook Karen arm en haar been aan,
en nu barstte de vrouw eensklaps los en smeekte om
genade. De soldaat gebood haar eerst het arms kind to
verlossen, dat zij zoolang al plaagde ; daarna zoude hij
ook haar verlossen . Dadeliik begon zij een voor een al de
spelden uit to trekken, waarmede zij het lichaam van
't arms schaapje had volgestoken . Nauwelijks was do
laatste speld er uit, of het kind was van zijn pijn verlost
en staakte zijn geschrei . Daarop list de soldaat de heks
vertrekken .
((Zoo ik nog oojt van u jets hoot, ~~ zei de hij, a zal
ik u levend verbranden . ~~
D\e ouders van 't kind waren in den hoogsten hemel
van blijdschap ; ze bedankten den soldaat wel honderdduizend keer en schonken hem een goede belooning .
(Kessel .)
Vgl . Volksk ., IX, 189 vlgg . ; Kunst- en Letterblad, 1843, nr 12,
blz . 48 ; WOLF, D . Mdrchen u . Sagen, nr 164 ; Ons Volksl ., I, 65 .

98. DE BOVENNATUURLI JKE MACHT DER
OEFSTELI JKHEID .
Pastoors en andere geestelijken zijn dienaars van God,
en bezitten daardoor een bovennatuurlijke macht . Wan..
neer zij iemand vijandig zijn, of warmest iemand jets boos
tegen hen in het schild voert, hebben zij maar to willen,
om hem stiff en onbeweeglijk to zetten . Als er ergens
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brand uitbreekt, loops men spoedig pastoor of onderpastoor verwittigen, die in de meeste gevallen zoo gauw mogelijk ter plaatse snellen . Wanneer net grootste gevaar
geweken is, boors men dan dikwijls : cc tat geluk, dat
meneer de pastoor dear was, of de geheele straat ware
afgebrand » . Ofwel luidt bet : a Oelukkig, dat de pastoor
in tijds den wind beefs doen keeren, antlers . .. » .
Toen, eenige jaren geleden, de schuur van vrouw H . . .
door bet vuur vernield ward, beweerde een der buurvrouwen, dat zoodra de onderpastoor aangekomen was, de
vlammen ineensloegen en zich niet meer near omhoog
richtten, waardoor bet gevaar voor de aanpalende gebouwen dan ook geweken was .
(Denderbelle .)
Zie Volkskunde, XXIV, 145 ; en A . DE COCK, Studien en Essays
over Oude Volksvertelsels, 249 vlgg .

99. EEN BRAND TE WIEZE .
Te Wieze, een aanpalende gemeente van Denderbelle,
barstte zekeren avond een hevige brand uit . Water was
er niet meer to bekomen en intusschen woedde 't vuur
maar steeds vreeselijker voort . Toen meneer pastoor, die
ter plaatse gesneld was, dat vernam, vroeg hij een schup,
groef een putje en. . . er was water in overvloed .
Alhoewel geheel onwaar, beef t dit verhaal in vale huisgezinnen van Wieze ingang gevonden en vertelt men bet
met een overtuiging, die door niets aan bet wankelen ken
gebracht worden .
(Denderbelle en Wieze .)
100 . DE OUDE PASTOOR .
Een schrikkelijke brand had, voor vale jaren, een deal
van hat dorp D'enderbelle in asch gelegd, en slechts aan
de bovenmenschelijke pogingen der toegesnelde menigte
dankte men hat behoud van hat overige gedeelte der
dorpsplaats . Wanneer de brand op zijn hevigst was en
niemand hat vuur op geruimen afstand naderen kon,
kwam de stokoude pastoor aangesukkeld . Een dichte, ja
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ondoordringbare Spaanschhouten haag scheidde hem van
den vuurpoel . Doch, alsof hem niets belette, ging hij recht
door, cte haag liet hem doorgaan en hij naderde bet vuur
zoo dicht, dat niemand, die geen bovennatuurlijke macht
bezat, bet hem zou hebben nagedaan . Hoe men later ook
zocht en herzocht, nergens was in de haag een spoor van
den doorgang van den pastoor op to merken .
(Denderbelle . )
101 . PATERS KUNNEN ONTTOOVEREN .
Brannekens' jongstgeborene, Rozalie, deed niets dan
krijten, zoo bij dag als bij nacht . Vat men ook deed of
beproefde, niets mocht oaten . Het kind verkwijnde zichtbaar .
Soldaten, in de gemeente gekampeerd, en die Brannekens' huffs bezochten, - want hij hield herberg, - verklaarden maar niet to begrijpen, waarom hij dat doode
kind langer in huffs dulden wou . . . . Volgens hen iced bet
geen twijfel, of er moest op die kleine een kwade hand
rusten .

Zekeren dag trokken de ouders er mee naar de abdij
den Benediktijnen, to Dendermonde . In 't weerkeeren
kreet de kleine Roza zoo aanhoudend en zoo geweldig,
dat Brannekens, die baar droeg, alle geduld verloor en
haag op den boord van een stuk land neerwierp .
u Daar, » zei hij, « krijt nu maar zooveel ge wilt . »
Zijn vrouw echter, die een gevoeliger hart bezat, nam
de ongelukkige kleine weer op en legde ze, tehuis gekomen, terug in baar wiegje . Zij sliep in en gaf sindsdien
geen enkelen schreeuw meet, maar veranderde zichtbaar
en rolde op als een molleken . De patens hadden de kwade
hand verwijderd .
(Lede en Denderbelle .)
102 . BIJ DE PATERS TE RADE .
In de omstreken van Aalst en Denderleeuw gaan de
boeren, die aan beheksing van huisgezin en stalvee gelooyen, gewoonlijk de patens van Affligem raadplegen . Een
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man van Denderleeuw, die zijn hoornvee betooverd
dacht, trok bij de paters en ontving o . a . deze aanbeveling
((lemand zal 's nachts driemaal op uw deur komen
slaan ; wacht u wel ze open to doers, anders zal de hehserif voortgaan, ))
Den volgenden nacht wend er inderdaad driemaal op de
deur geklopt, dock deze bleef gesloten ; en de tooverij
hield op . Karel Van der Str . .., van Denderleeuw, was
onvoorzichtig genoeg om in dergelijk geval de deur to
openers, en nieuwe ziekten braken nadien in den veestal
uit .
Tot een anderen boer had een peter gezeid
- ((Te middernacht zal een hond onder uw vensters
komen huilen ; doe echter niet open . »
De hond kwam inderdaad, zooals de peter voorspeld
had, maar de boer stoorde zich niet ears zijn gehail, en
ook bier bleef de hekserij achterwege .
(Denderleeuw .)
103 . DE OUDE MOEDER

EEN TOOVERES .

Een boer had veel tegenspoed in zijn koestal en wilt
niet waaraan dat toe to schrijven : er was een kwade
hand over zijn huffs gekomen, zoo besloot bij . Oeen beter
middel, in zulk geval, den near Dendermonde to gaan,
bij de paters, en bij trok op . Nadat bij alles verteld had
wet to zijnent omging, zeide de peter
(( Kort voor middernacht zult gij met heel uw huisgezin beginners to bidden, en op klokslag 12 uren van den
nacht gaat gij gezamenlijk den stal binnen, om, to zien
wet er voorvalt, ))
Eenigszins gerustgesteld keerde de boer near huffs, vast
besloten den read van den peter to volgen . Eerst last in
den avond was bij weer thuis, en omtrent middemacht
begonnen zij alien semen to bidden, en, toen bet twaalf
sloeg, gingen zij al biddend near den koestal . Nauwehjks
waren zij binnen, of dear opende zich de hooischelf en
een vrouwmensch gleed near beneden en viel op den rug
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van de schoonste koe . Het beest zakte op den grond en
was dood, en de heks verliet den stal, Tangs waar ze
gekornen was . De ongelukkige boer herkende in haar zijn
oude moeder, die bet bakhuis in zijn tuin bewoonde .
's Morgens, heel vroeg reeds, ging de boer haar vinden
en zei dat ze dadelijk moest vertrekken, daar hij geen
tooverheksen op zijn hoeve toeliet .
--- ((1k zal vertrekken, » zei ze, «zoo gij aan niemand
vertelt wat ik gedaan heb . »
De man beloofde het, en het wijf vertrok . En sindsdien
bieven de koeien gezond .
(Kessel .)
104 . BETOOVERDE ZWIJNEN .
Jef . H .. ., to Denderleeuw, had een koppel schoone
zwijnen gekocht en gezond naar huffs gebracht . 's Morgens vond hij ze alle twee in het hok g,ebonden liggen
met een stroowisch, en niemand kon dien knoop losmaken . « Daar schuilt tooverij under, » dacht men, en de
vrouw ging bij den pastoor . Deze schudde bet hoof d en
zei
cc Dat tooveren is enkel superstitie ; ga maar gerust
naar huffs . »
De echtgenoot dacht er anders over en trok ook naar
de pastorij, om de zaak eens beter uit to leggen .
-- « Welnu, » zei de pastoor toen, « zeg aan uw vrouw
dat zij bij mij eens to biecht en to kommunie gaat . »
En de vrouw deed bet . De pastoor legde haar op, negen
achtereenvolgende dagen drie vaderonzen to lezen, ((en
den 9" dag, » zeide hij, cc zal men u willen bang maken,
maar ge moogt geen schrik hebben » . De vrouw beloofde
dat voorschrift to zullen volgen .
Te middernacht van den 9" dag hoorde zij een vreeselijk rumoer op den zolder : stukken bout en kof fens werden been en weer geslingerd, zoodat bet huffs daverde .
Doch de vrouw hield zich kloek . De man lag naast haar
gerust to slapen en hoorde niets .
Toen men den volgenden morgen op den zolder ging
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zien, lag alles op zijn oude plaats Sedert zijn de zwijnen
nooit meer gebonden geweest .
(Denderleeuw .)
Vgl,

ons

nr 174

105 . BRANNEKENS BETOOVERD .
De oude Brannekens was steeds een vieze kwant geweest . Van een ijzersterke natuur, was hij flu toch eenmaal aan het kwalsteren n (1) gegaan .
Op zeer weinige dagen was de blos van zijn wangen
verdwenen en vervangen door een vuile, gele kleur . Alle
eetlust was weg, als bij tooverslag, en van den eens zoo
krachtigen man bleef slechts een nog levend geraamte
over .
ledereen dacht en zei dan ook : cc Brannekens is 'ne
vogel voor de kat » .
Vele raadgevingen werden gevolgd, allerlei geneesmiddelen beproefd, dock to vergeefs . Het was alsof het
kwaad er mede bemoeid was . Dit gedacht werd dagelijks versterkt door allerhande maren, die hem en zijn
huisgenooten door geloofwaardige buurvrouwen aangebracht werden .
Ten slotte kwam men er dan ook toe to gelooven, dat
een kwade hand over hem was gekomen . Een stokoude
vrouw uit de buurt, die men sinds lang verdacht had met
booze geesten to heulen, had hem dat gelapt .
Meter, Brannekens' schoonzuster, die bij hen inwoonde,
-- een wondergeleerde vrouw voor Karen tijd, en die al
menige list der booze geesten verijdeld had, -- trok dan
ook zonder dralen naar de abdij der Benediktijnen, to
Dendermonde .
Zij bracht een pakje wee, dat oogenschijnlijk niets dan
gemalen beenderen, ja, gemalen beenderen van doode
menschen bevatte . lets anders kon men er niet van
waken.
Dagelijks moest de zieke er een weinigje van innemen
en de boet onderhouden gedurende negen dagen lang, op
deze wijze : negen vaderonzen den eersten dag, acht den
cc

(1)

hangdurig~kwi]nen .
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tweeden dag, en zoo steeds verminderend tot een vaderons den negenden dag
Dit alles moest telkens voor zonsopgang geschieden,
anders was het heele werk to herbeginnen .
Moeder Brannekens paste er dan ook bijzonder op, dat
er aan de stipte uitvoering niets ontbrak . Eindelijk verscheen de negende dag, de laatste . Om zich zeker niet to
overslapen, bleef moeder den ganschen nacht waken .
Pas had het middernacht geslagen, of zij wilde Brannekens wekken . Maar dit was geen klein werk . In vorige
nachten had hij geen oog kunnen dichtdoen, maar had
steeds liggen wentelen en woelen . Nu evenwel sliep hij
zoo vast, zoo vast, dat zij slechts met de allergrootste
moeite er in slaagde hem wakker to krijgen . En wat
moeite het gekost heeft, onder het lezen van den laatsten
vaderons, hem wakker to houden, o, dat kan men geen
menschen wijsmaken .
Eindelijk toch was het gelukt, en zie, op dat oogenblik
was het hem alsof hij uit een langen, bangers Broom
schoot . Saar 's morgens, bij het opstaan, o Jezus, Maria,
wat zag hij ? Zijn pikzwarte Karen waken flu sneeuwwit
geworden, bij zooverre, Bat hij zich zelven in den spiegel
niet meer herkende, en de koster in de kerk van de hoogzaal daalde om zich to overtuigen of het wel degelijk
Brannekens was, die daar zat .
Verder in den dag, toen de zon reeds hoog aan den
hemel stond en Brannekens sinds lang uit de kerk weergekeerd was, kwam de heks naar zijn toestand vernemen .
Gelukkig Bat hij de vraag niet gehoord had, en er Bus niet
op antwoordde, anders was hij terug in den duivel zijn
macht gevallen .
(Lede en Denderbelle .~
106 . EEN FLINKE KNAAP BEFIEKST .
Arnold Wellens (1) was tot zijn 13 jaar een gezonde,
kloeke jongen . Een buurvrouw, B . P. . ., een oude heks,
kwam dikwijls bij ons in huffs, om door den kleine een
boodschap to laten doers, en dan gaf zij hem telkens een
(1) De eigen broer der vertelster .
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of andere snoepenj . Op zekeren keer had hij wederom
voor haar een boodschap verricht, en dan kreeg hij muntebollen, die hij onmiddellijk opat . En zie, daar begun
zijn keel to zwellen en hij ward door krampen gepijnigd,
en dat duurde zoo den heelen dag . De geneesheer, er
bij gehaald, schreef een fleschje voor, dock een buurman
raadde aan, naar Dendermonde, bij de patens, to gaan .
Eerst en vooral trok mijn moeder bij haar buurvrouw,
B. P . . ., en deed haar hat geval uiteen . B . P . . . keurde de
bedevaart goad, mar dadelijk na hat vertrek van moeden, greep zij haar ooverboeken, en wist zoo den goeden
uits ag van en a wag to eleven, ant, ge moat weten, wie naar Den ermonde bij de patens gaat, speelt
cc leven of dood >~ ; als de heks hat plan weet to verijdelen is 't de dood, oafs in dit geval .
De paten schreef een negendaagsche boat voor en gaf
drie medall'ekens vdor den zieke : een moest hil ' alti)'d o A
zich dragen, een elken keer in zijn drank en een in zijn
medicijnen steken .
Doch niets hielp ; de krampen duurden voort . De jongen zag den kop van de heks bij zijn bedsponde, terwijl
ze voor de andere huisgenooten onzichtbaar bleef . Een
andere broader bemerkte evenwel, een paar avonden, dat
de heks aan 't buitenvenster op een bankje stond, naar
hat ziekbed keek en dan verdween . Voor den negenden
dag stierf de arme jongen : 's Morgens, heel vroeg reeds,
trad B . P . . . binnen en vroeg
cc Is 't met den kleine wat beter? »
cc Ja, 't is wat beter, n antwoordde moeder, zonder
erg, en dat was zijn doodvonnis .
Een vraag van een tooveres mag men nooit met cc ja »
beantwoorden ; moeder had enkel mogen zeggen : «hij
is wat hater », zonder een cc ja n er bij .
Een half uur nadien was de jongen dood . Dan kwam
alles uit e~ wist men dat B . P. . . mijn broer betooverd
had . Toen zij 's anderdaags kwam vragen, om den doode
eens to mogen zien, ward zij buitengekegeld, en mijn
ader meende haar omver to schieten .
(Kessel . )
Vgl . W . DIJKSTRA, II, 152 .
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107 . DE STEKKEN DER H . DRIEVULDIGHEID .
V . K. . .'s jongste dochtertje was sinds lang ziekelijk .
Niettegenstaande de baste en aanhoudendste zorgen,
wilde er maar geen beternis in Karen toestand komen en
langzaam maar taker nam hare verzwakking toe . Koortsen, die bij tusschenpoozen zoo hevig waren, dat men de
kleine maar niet stilhouden kon, deden vermoeden dat
er cc hat kwaad mee gemoeid was » . Het was alsof iemand
alsdan de zieke op hat lichaam tat en de borst to platter
drukte . Bedevaarten her- en derwaarts werden ondernomen, gebeden gestort, tat van kaarsen geofferd en ontstoken, dock niets mocht oaten . De paters van Affligem
en Dendermonde werden geraadpleegd en brachten evenmmn beternis aan . Weliswaar had men op een deter plaatsen gezeid, dat het kindje nog niet sterven zou, en, indien
hat dan toch gebeuren moest, de tooverheks v6or hat
afsterven in huffs komen zou . De Augustijnen, to Gent,
verzonden naar derv hear pastoor der parochie, die den
zelfden dag nog ten huize van V . K.., verscheen . Ziende
dat hat kind aan een borstziekte lead, vertrok hij zonder
kruis of teeken over de zieke to maken, wat moeder
V . K . . . lang niet beviel .
Zoo stonden de taken, toen zekeren B. ., bij toeval de
task tar oore kwam . Daze verklaarde een onfeilbaar middel tar bestrijding van de koortsen to kennen . Bij vrouw
V . K. . . geroepen, vertrok hij kort daarop naar Aalst, waar
hij in hat een of ander klooster de Stekhen der H . Drieuuldigheid (1) wel zou vinden . Intusschen ward de zieke
onderzocht door een tweeden geneesheer ; er volgde weldra beternis en zij genas langzamerhand . Moeder V . K. . .
blijft evenwel staande houden, dat alleen de Stekhen der
H . D'rieuuldigheid haar kind genezen hebben .
(Wieze .)
108 . DOOR VORSCHEN GEPLAAGD .
Een hoeve van Kessel, waar zeven koeien op stal stop
den, was betooverd . M, en Is. Spr . . ., broader en zuster,
woonden daar samen . Als M : op 't veld was, en met de
(1) Waarin die bestaan, wordt niet gezeid .

88
schop mast van den mesthoop of stak, kropen er telkens
vorschen uit, die een laid gekwaak lieten hooren . Ging
ze de koeien melken, zoo kwamen er altijd rood haar en
de melkemmers vorschen gesprongen, maar ze konden er
niet in ; ging zij hat vee drenken, zoo wilden er vorschen
in de kuip springen, maar hat lukte hun niet . Wanneer
men 's Zaterdags kuischte en schuurde, kwam de bornput vol vorschen . Des nachts zag de boerin zich door
kwakende vorschen omringd . Toen zei M . tot haar broer
- ((Jongen, we zijn betooverd, dear is geen twijfel
aan . ))
's Anderdaags, met den eersten train, trok Is . near
Dendermonde, bij de peters Benediktijnen, en vertelde
hun zijn gavel . Dc paten gaf hem veertien medaijes made,
twee voor elke koe, om ze aan hun hoorns to hangen . Als
hat vee to drinken kreeg . moesi men ieder keen de medaljes eerst in den drank doopen . Negen dagen lang diende

men een boat to onderhouden
- ((Die negen dagen, zeide hij, zult gij nog altijd
vorschen rond u zien ; sla ze flood, zooveel mogelijk met
een slag . Na den negenden flag zullen de vorschen wegblijven en alles zal gedaan zijn .
En hat vie! zoo precies uit . En flat is wear gebeurd.
(Kessel .)
Vgl onze

rS

64 en 66 .

109 . HEKSERIJ TE MOORSEL .
De kinderen de Wolf hadden wondergoede koeien .
Toch begonnen ze eens to sukkelen in den stal . Als de
melk uit den uier kwam, was ze goad en frisch, dock een
half uur later stonk ze reeds . Dat zij geen boter konden
krijgen, spreekt vanzelf, en hat weinige flat er van voortkwam stonk eveneens . Velerlei middelen warden aangewend, dock hat een hielp zoo mm als hat ander . Eens
nochtans, een enke!e meal, hadden ze wear goede melk
en boter hat was toen hun vader bediend ward en O .~L .~
Hear hun huffs ward binnengedragen . Den dag nadien
echter was alles wear om zeep . Ten einde read, gingen
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zij bij den pastoor . Deze beloofde eens to komen, dock
hij , moest eerst, naar hij zei, de macht vragen aan het
bisdom. Omtrent acht dagen later - op een Vrijdag kwam hij to hunnent, deed zijn stool aan en begon to
lezen, to lezen, to lezen . . . .
Intusschen was de zoon de Jezuieten van Aalst gaan
raadplegen . Deze raadden aan, buiten de verplichte
Paaschkommunie, nog een andere kommunie to doen met
heel het huishouden en daarbij een novene to lezen .
-- « Heel het kollege, » ver'zekerde de eater jezuiet,
u zou met hen meelezen .
Toen vader de Wolf kort daarop gestorven was, waren
's nachts, terwijl men bij het lijk waakte, alle deuren
slotvast . Plotseling, zonder dat iemand jets gehoord of
gezien had, stond er een vrouwspersoori to midden der
kamer . Het was de tooverheks, die de kwade hand op
de hoeve geworpen had . Nonkel de kanunnik verklaarde,
toen zij hem dat alles vertelden, dat zij zonder de tusschenkomst van den pastoor nooit verlost zouden geweest
zijn . Tot zekerder bevrijding hebben zij sindsdien een
Paaschnagel onder alle deuren verborgen, en daardoor
was de macht der heksen op hunne hoeve voor goed
gebroken .
(Moorsel, bij Aalst .)
Vgt . onze

nrn

19-25, 88 .

110. TOOVERIJ IN EEN KOESTAL .
In mijn jongheid kwam er - nu 50 jaar geleden , in
omen koestal (bij Willems, op den Boschkant), een
vreemde ziekte : vandaag vonden wij 's morgens een koe
flood liggen ; 's anderdaags twee, die zich aan de kribbe
verhangen hadden . Daar scheen « het kwaad » mee gemoeid . Moeder trok naar Gent, bij de eaters Augustijnen .
Negen dagen lang moesten wij 's avonds de boet onder
houden, maar al de leden van het huisgezin dienden aan
het gebed deel to nemen . Dat werd natuurlijk aldus gedaan . Doch zie, den negenden flag had mijn oudste broer
wat langer gewerkt op 't veld en flan nog wat gedraald .
Daar hij zoo lang uitbleef, was men thuis toch reeds be-
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gonnen met de boat to lezen, overtuigd dat hij spoedig
komen zou en hat gebed met de anderen zou kunnen
eindigen . Op den terugweg naar huffs, voelde mijn broer
rich op dit oogenblik aangegrepen en van bier naar
ginder geslingerd . Met moeite geraakte hij thuis, waar
juist bet gebed geeindigd was . Van dien dag of was de
ziekte verdwenen .
(Herdersem .)
Verteld door den zoon Willems zel .

111 . ONTTOOVERDE VEESTAL .
Tweemaal was de veestal van L . Van H . ., reeds uitgestorven. Al de maatregelen door den veearts voorgeschreven, als herbezetten, hervloeren, bekalken en dergelijke dingen meer, brachten maar geen aarde aan den
dijk, en de eene koe stierf na de andere . Ten einde raad,
ging hij de paters van Bornhem bezoeken . Een onder hen
vergezelde hem en kwam tar plaats . Hij doorzocht bet
hof in alle richtingen en sloot rich eindelijk in den
veestal op.
Wat hij er verricht heeft, is mij niet tar oore gekomen .
Stellig is 't dat hij, na verloop van eenigen tijd, er wear
uittrad met daze woorden
- cc Alles is volbracht . Oe moogt er gerust uw koeien
wear in plaatsen ; zij zullen u niet meer ontnomen
worden, n
En inderdaad, sinds dien tijd, cc zegt de vent ~~, is er
niet een koe meer gestorven .
(Denderbelle . )
112 . DIET STERVENDE FAARD WEEK HERSTELD .
Ht paard van F . V . H . . . was doodelijk ziek en had
schiinbaar maar weinige oogenblikken meer to leven,
wanneer zijn broer J . . ., kapucijn, met eenige ordebroeders bet ouderlijke huffs binnentrad . Dadelijk waren de
paters met bet voorval, dat druk en kommer in huffs brengen zou, bekend gemaakt . Samen gingen zij eens eventjes naar bet ar~rae dier zien . Een onder hen, de overste
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waarschijnlijk, beschouwde het stervende beast met buitengewone aandacht en zei ten slotte
((We!, hebt geen vrees, uw paard zal nog niet
sterven .
En oogenblikkelijk sprong hat op, zoo frisch en gezond
als hat maar ooit geweest was .
(Denderbelle .)
113 . MISGEBOORTEN DOOR TOOVERIJT
Boer C. .., van Denderbelle, ontmoette, toen hij met
zijn koe terugkwam van den stier, _ een zoogezeide too
veres van zijn dorp . Sindsdien hebben al zijn koeien,
achtereenvolgens, na vijf maanden dracht, een misgeboorte gehad . De paters Augustijnen van Gent hebben
eindelijk de kwade hand opgeheven .
(Denderbelle .)
114. EEN BETOOVERD EN ONTTOOVERD MEISJE .
Bij pachter Sis Sch . . ., to Denderhoutem, woonde eens
een dienstmeid . Op zekeren nacht hoorde zij aanhoudend
roepen : cc Marie! Marie! » Ze stond op en ging zien wie
er riep, en ze zag daar drie vrouwen in het zwart gekleed, die de hand op haar legden en haar alzoo betooverden . Van dan of voelde de maid zich, elke maal dat
hat uur sloeg, zoo bij dag als bij nacht, onweerstaanbaar
gedrongen om to dansen, maar zoodra zij het grondgebied
der naburige gemeente Haaltert betted, hield de tooverij
op en voelde zij geen danslust meet . Te Brussel, wear zij
voor eenige waken ging wonen, danste zij evenmin, maar
weergekeerd naar Denderhoutem, bij denzelf den pachter,
deed de hekserij zich wear gevoelen . Zoodra zij de grens
overschreed tusschen Haaltert en Denderhoutem, herbegon ze to dansen . De boer wend eindelijk ongerust in haar
en ging den pastoor raadplegen . Daze wide
-- ((Doe haar to biecht en to kommunie gaan . »
Doch ze weigerde en bekende dat zij betooverd was .
Toen de boer haren toestand aan den pastoor uitlegde,
raadde daze hem aan naar Aff ligem bij de paters to gaan .
Dadelijk trok de boer er heen, en de paters widen
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Doe haar, onder bedreiging van wegjaging, to
biecht en to kommunie gaan, en haar, negen dagen lang,
's morgens en 's avonds, vijf vaderonzen luidop lezen, en
were telkens wat gewijd zout in haar voedsel . ~~
Met wegzending bedreigd, gehoorzaamde zij eindelijk,
ofschoon met tegenzin . Na de negen dagen was zij onttooverd en danste zij niet meer .
(Denderhoutem .)
cc

Vgl . 6V odana, 34 .

115 . DOOR AANRAKING BEHEKST .
Bij E . Bolsens, to Beveren-Wags, kwam eene in 't zwart
gekleede vrouw in den winkel, om kaas to koopen . Daar
de winkelierster sedert de week to voren in de kraam was
en to bed lag, bestelde haar dochter het gevraagde, dock
ze moest even in de slaapkamer gaan bij moeder, om
pasmunt to halen . Intusschen was de zwarte vrouw in de
keuken gegaan, waar een kindje van eenige dagen oud
in de wieg lag . Bij het terugkomen in den winkel, zag de
dochter hoe de zwarte vrouw met hare hand over het
kindje zijn gezicht wreef .
- cc Halt! daar moet gij afblijven, zei het meisje tot
de vreemdelinge .
---- cc 't Is omdat ik geen kind kan hooren schreien,
antwoordde zij .
Doch, nauwelijks was ze buiten, of het kind begon zoo
hevig to schreeuwen en met zijn voetjes to stampen, dat
het verschrikkelijk was . Onderwijl kwamen de broeders
thuis ; deze gingen bij een oude, godvruchtige boerin uit
de buurt een heiligdom van O .-L .-vrouw halen en legden
dit in de wieg, maar het bracht geen beternis ; zij moesten het kindje uit de wieg nemen, want het huilde en
sprong omhoog als een bezetene . Toen gingen zij naar de
pastorij ; de pastoor las eenige gebeden en zei, dat alles
wel zou gedaan zijn en zij gerust mochten terugkeeren
naar huffs . 's Anderdaags is de pastoor bij den winkelier
gekomen en heeft dan het kind gewijd » . Nu lag het
zoo stil als een muisje, en de zwarte vrouw werd nooit
meer weergezien .
(Beveren-Waas .)
f~

flu

cc

V,gl, onze n rs

70, 71, 114 .
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116 . HET KIND VAN DEN DOUANIER .
Te Antwerpen, op 't Kiel, wounds een douanier met
zijn vrouw en een kindje van drie maanden . Tot grout
verdriet van de ouders, ging dat kind maar niets vooruit,
en was nu nog, juist gelijk den eersten dag na de geboorte .
De vrouw had een goads vriendin, die haar dagelijks
kwam bezoeken en troosten . Ten einde read, ging de
moeder met haar kleintje bij de ,jezuieten, en zegde dat
zijn toestand sender verslechtte den verbeterde . De paten
legde de ouders een zware boat op, die ze dienden to
onderhouden ; sevens gaf hij hun een gewijd voorwerp
made, dat zij under den drempel van de deur moesten
steken
---- cc Er komt alle dagen iemand bij u, » zei de peter,
cc en die zal nu voortaan buiten blijven . ~~
Zij deden wet de peter hun voorgeschreven had, en
de gevolgen bleven niet uit : de vriendin list zich niet
meer zien, en hat kind geraakte alien skens in bloei .
(Antwerpen .)
117. DE TOOVERPLUIMEN .

Te Iddergem was een boar, die op zekeren morgen
zijn drie koeien in den stal flood vond : ze lagen den nek
omgewrongen . Hij kocht er andere, maar ze ondergingen
hetzelfde lot, Als hij geen beesten meer had, ging de
kwaal op de kinderen over ; ze warden door een sours
van beenderziekte aangetast, zoodat ze geen beentje meer
konden stijven . Eindelijk ward de pastoor geroepen, en,
na lang aarzelen, kwam hij toch merle ; hij deed den
drempel, de kribben en den vloer opbreken, en zie, under
dorpels en kribben lag hat vol pluimen . (1)
Toen daze weggenomen waren, was de tooverij verdwenen .
(Iddergem .)
Vgl A . DE COCK, in Volkskunde, IX, 189 vlgg . ; W . DIJKSTRA,
Uit Friesland's Volksleven, II, 172, Am Urquell, II, 204 ; STRACKERJAN, I, 380 vlgg .
(1) Duitseh : Hexenkrdnze .
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B.

WAARZEGGERIJ .

118. BI J DE WAAI ZEGSTER.
e Melsele was er bij een horlogemaker gestolen . De
man trok naar Antwerpen, bij de waarzegster, op
de Ossenamarkt, en kreeg er den dief in een spiegel
to zien . Maar als hij 's nachts thuis kwam, was er bij hem,
in zijn mooning, een verschrikkelijk geraas, een sleepen van
kettingen, een huilen en tteren . De man kon van heel den
nacht niet slapen . En elken nacht herbegon dat spel .Toen
trok hij weer naar de stad en ging to biechten bij een
ouden, bruinen eater. Deze was uiterst kwaad, toen hij
hoorde dat zijn biechteling bij een waarzegster was
geweest .
((1k zal u ditmaal die zonde vergeven, » zeide hij,
c( maar zij is zoo grout, dat , e slechts eenmaal in 't levee
van den mensch kan vergeven worden . Als ge nu nog eens
naar de waarzegster gaat, kan niemand, zelf s niet de Pains
van Rome, u daarover vergiffenis schenken . (1)
De horlogemaker keerde weer naar huffs, en nu was
alle nachtelijk lawaai verdwenen .
(Melsele .)
119 . EEN KEERMIS . (1)

T

Te Burcht was een paard gestolen . De menschen namen hue toevlucht tot de waarzegster van de Ossenmarkt,
to Antwerpen, dock char het paard reeds in de derde
hand was, kon de waarzegster het in den spiegel niet to
voorschijn roepen . Daarom gaf ze dezen raad aan de
bezoekers
--- ((Ge moet, » zei ze, ((een keermis laten doen, om
het paard to doen weerkeeren . Die mis moet heel en al
verkeerd gedaan worden ; de kaarsen moeten verkeerd
op de kandelaars staan, de priester moet zijn kleeren ver(1) Vg1 . Keerlof (Logueia,XTV, 51), n Keermis (GITT]E,Vraag-

boek, 23) .
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keerd aantrekken en de mis beginners met het laatste
Evangelic, enz . Daarbij moet de mis gediend warden door
een oude vrouw. Dergelijke mis heeft een groote kracht
en de dief wordt er door gedwongen zelf het paard terug
to brengen . Doch die missen kosten zeer veel geld .
De menschen volgden den raad der waarzegster, en
gringen bij den pastoor van Burcht, maar deze wilde geen
keermis doers
c( Die missen zijn heel krachtig, » zeide hij, u maar
ze zijn veel to gevaarlijk .
(Burcht .)
120 . GESTOLEN GOED.
Te Zwijndrecht was het paard van een boer gestolen .
De man trok naar Antwerpen, bij een waarzegster van de
Ossenmarkt . Het wijf deed hem neerzitten, maar verbood
hem om to kijken, «want anders, '» zei ze, (( zou de duivel hem den nek breken » . Toen plaatste zij voor hem
een spiegel en deed daarin het paard verschijnen met den
man, die het gestolen had . Het was juist hetzelfde paard,
en de man, die het leidde, was hem goed bekend : het
was een paardeknecht uit de buurt .
(Zwijndrecht .)

IL SAGEN U1T DE GEESTENWERELD
A. LUCHTGEESTEN

v.s .v .
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a) KLUDDE .
121 . KLUDDE EN ZI JN VEL .

D

e verschijningen van Kludden(s), waterduivels of
weerwolven waren, naar men verzekert, het werk
van booze lieden, die hunne ziel aan den duivel
verkocht hadden en van dezen een vel hadden bekomen y
dat zij moesten aantrekken . Dit vel wisten zij ergens to
verbergen, vermits hij voor derzelver inlevering verantwoordelijk waren . Zoo vertelt men to Wichelen en in de
©mstreken van zekeren dienstbode, die 's nachts Kludde
liep en zijn vel zoo slecht had weggestopt, dat zijn meester het had weten to ontdekken . Op het advies van pas..
toor en bisschop, moest dit vel in de afwezigheid van
den knecht verbrand worden . Hiertoe zond men hem op
zekeren dag naar een verafgelegen dorp een boodschap
doen . Toen hij een geruimen tijd vertrokken was, werd
er een groot vuur aangelegd, het vel voor den dag gehaald en in het vuur geworpen . Wanneer het door de
vlammen verslonden was, kwam de knecht, buiten adem
en gansch nat van 't zweet, to huffs toegeloopen, dock het
was to last, de huid was verbrand . Hij vertelde dan hoe
hij, door een geheime macht, werd teruggedreven en ijselijk gemarteld, en nu, tot zijn groote vreugde, door de
vernietiging van 't vel verlost was .
(Wichelen .)
Vgl. DE COCK-TI IRLINCK, Brab . Sagenb ., nra 67 en 73 ; ook
nra 81-82 ; Eigen Schoon, I, blz . 91, 109, 135 en III, 107-111 .
Te Hundelgem wordt dat zelf de verteld van een man, die to middernacht, op een kruisstraat, uit de handen van den duivel, een vel
had bntvangen, waarmede hij sedert « weerwolf n liep . - Ook nog
elders (Ons Volksl ., II, 101) .
Zie nog SCHRIJNEN, Ned . Voiksk ., I, 73 vlg.

122 . KLUDDE VERLOST .
Een boerenknecht grog alle avonden uit, en niemand
wist waarheen . Heele nachten bleef hij weg, zonder dat
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iemand hem ergens ontmoette . De jongen was mager en
scheen afgemat en lijdend . Elk zag het en elk zei het .
Toen de andere knechten of zijn vrienden hem vroegen,
waar hij elken avond ging, ontvingen zij geen antwoord .
Eindelijk besloot men hem gade to slaan, en zie, hij trok
's avonds naar een eenzaam boschje, waar een holle wilg
stond . Daar haalde hij een groot beestenvel uit, trok het
aan en begon als Kludde rond to loopen . Dat duurde den
heelen nacht . Nu kende men het geheim en men zocht
een middel, om den jongen to verlossen .
Op zekeren dag wend hij, na voorafgaandelijke afspraak,, naar een afgelegen dorp gezonden, en terwijl hij
weg was, gingen de vrienden het vel uit den boom halen,
terwijl men intusschen den bakoven gloeiend maakte .
Dan werd er het vel ingeworpen, maar nauwelijks was
het aan 't branden, of de uitgezonden knecht verscheen
daar en wilde met alle geweld het vel uit den oven halen .
Doch de omstanders beletten het hem . Intusschen stond
de jongen zich to wringen en to kronkelen van de pijn,
al zijn krachten inspannend, om zich los to rukken . Het
was evenwel vergeefsche moeite . Zoodra echter het vel
geheel verbrand was, stond de jongen st11 en voelde geen
pijn meer. Van dat oogenblik of was hij verlost en moest
cc geen Kludde meer loopen » .
(Herdersem .)
Verteld door mijn ondsten broeder (in 1912) .
Vgl. het voorg. nr .

123 . KLUDDE LAAT ZICH DRAGEN .
Toen Kobe Pieters nog een jongeling was (eerste kwart
der 19° eeuw), had zijn onkel -- Lammen Oom (1)
zijn arm gebroken . Oom verzocht Kobe om wat met de
paarden to komen werken, wat de neef gaarne deed .
Toen hij 's avonds Tangs een eenzamen weg van het veld
terugkeerde, kwam Kludde hem op den rug gesprongen
en liet zich tot aan de hoeve dragen . Kobe wipte haastig
binnen en sloeg de deur dicht . Toen hij op den zolder
( 1 ) Lammen (vaak Lommen) = Gelam = Guillaume of Lambertus .
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slapen ging, kwam Kludde met zijn pooten door het zoIdervenster liggen .
(Lebbeke .)

Verteld door mijn schoonzuster, dochter van Kobe . -- Vgl . DE
CO(iR-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 77 ; Eigen Se/soon, I, blz .
91 ; III, 108 vlg . ; Ons Volksl ., V, 83 en 103, VAN DE WAI,I, PER-

N, Veluwsche S ., I, 101 vlg .

124 . DE WATERDUIVEL VAN WETTEREN .
Zekere Meesters kwam eens, des nachts, van de wijk
((den Ecke », to Wetteren, naar huffs terug . Ter plaatse
waar zich thans de poedcrfabriek bevindt, zag hij een
zwarte gestalte op hem afkomen, en zie, zij sprong hem
op den rug, en de verschrikte Meesters moest het spook
dragen tot in de Moerstraat ! Aan de herberg ((De vier
Gekroonden a wend hij van zijn last bevrijd, maar nu tot
huffs toe begeleid door meer dan zestig witte kattenl Eene
der katten ode hem tergen, en hij sloeg haar een pout
of .. . . 's An l&
,gs was een wijf van het dorp hare hand
kwijt .
(Wetteren en omstreken . )
In Votl Ckuv4e,
s6 . -- Vgl. onze nT° 1'25 en 128 ; Eigen Sc/soon,
III, 108, DE
V'ST, Sagen en Leg ., nr 2, VAN DEN BERGH,
Wdb . d . Ned. Myth ., 123 .

125 . DE WATERDUIVEL (1) VAN NEVELE .
Op een kwartuur gaans van de cc plaats » van het OostVlaandersche dorp Nevele, liggen de zoogenaamde stein
of steenputten . Naar het zeggen van oude lieden, bestond
er daar, voor vele eeuwen, een geest of waterduivel, die,
telkens een voorbijganger in de nabijheid kwam, een
grooten steep in het water smeet, en dan schielijk zelf in
de diepte verdween .
(Nevele .)
In Volkskunde, IV, 15 . - Vgl . Ons Volksl ., V, 101-105 .

(1) We beschouwen dien waterduivel meer als een .Kludde, dart
als een Nekker . Dat is ook het geval met ons nr 128 .
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126 . KLUDDE

EEN PLAAGGEEST.

Toen ik nog een kleine jongen was, vertelde Ricus Van
den Steen (1), woonde mijn grootmoeder op den Aart (2),
in 't huffs van Van den Eede's . Meer dan eens heb ik hooren zeggen dat, wanneer men 's Zaterdags gekuischt en
geschuurd had, Kludde 's avonds binnenkwam . Hij hield
zich op in den Dender - thans den ouden Dender ---, in
de buurt, en van dear kwam hij dan, gansch net en bemodderd, binnengesprongen . Hij liep den v1Qer rond en
schudde zich eens funk af, zoodat de pas-geschuurde
vloer weer vol net en slijk lag. Dan liep hij al lachende
weg.
(Herdersem .)
Hetzelf de wordt ons verteld van het V erbrand Hof , to Aalst-Mi j 1beke, dicht bij de brouwerij-stokerij Van Assche . (Verteld door
mijn zwager, neef van Ricus, in 1912 .)
Vgl. Wodana, 125 vlg.

127 . KLUDDE HERKEND.
Te Wichelen bestond een brugsker~, waaronder Kludde
zich verborg en van wear hij dikwijls to voorschijn sprong,
nm iemand schTik aan to jagen . Een vrouw, die veel bij
nachte gaan moest, was daardoor al meermaals doodelijk verschrikt geweest . Op zekeren dag kreeg de vrouw
voor read een doek to werpen in den muil van het monster, dat plezier vond in den dock stuk to bijten . Toen
zij 's anderdaags aan tafel zaten, bemerkte men de vezels
van het stukgebeten linnen tusschen de tanden van een
der knechten, die alzoo overtuigd en tot bekentenissen
gedwongen werd .
(Wichelen .)
Vgl. DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 73 ; 't Daghet
VIII, 57 ; Ons Volksleven, II, 101 ; Volk en Taal, III, 209 ; BOEKENOOGEN, in Volhsk ., XX, 112 vlg. ; PANKEN, nra 44-45 ; Wallonia,
VI, 77 ; WUTTKE, § 405 .
(1) Over 30 jear overleden, meer dan 74 j . oud .
( 2 ) Wijk van Herdersem, bij den Dender gelegen .

128 . DE WATERKLUDDE
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Een visscher zag bij zijn nachtelijke bezigheden meermaals den waterkludden, en deze kwam boven den
trekstok van 't vischnet a plofte dan met helsch ge.
druisch in 't water . Telkens hij het monster zag, sours
in hond of kat veranderd, kon hij van gansch den nacht
niets vangen . Dikwijls werd ook de waterduivel 's nachts
aan den overzet bemerkt, waar hij zich vermaakte met
den veerman een poets to spelen, char hij aan den overkant ((over, he!)) stond to roepen . Als nu de veerman
hem to gemoet vaarde en in de boot opnam, sprong
Kludde met vreeselijk gedruisch terug in 't midden van
den stroom .
(Wichelen .)
129. KLUDDE EN DE VISSCHER VAN UITBERGEN .
Te Uitbergen was indertijd een man, die altijd 's nachts
visschen . Op zekeren nacht zag hij voor zich een
vreemd dier, dat veel van een paard had, en zich op den
weg heen en weer wentelde . Overtuigd dat het een paard
was, aan zijn stal ontvlucht, grog hij aan een nabijgelegene hoeve kloppen . De boer trok met hem mede en op
de plaats gekomen, zagen zij geen dier meer, dock hoorden op een nabijstaanden boom een zonderling gelach .
Die zelfde visscher had bijna alle nachten zonderlinge
ontmoetingen . Hij zag zeer dikwijls een zwart dier, dat
op een hond geleek, dock dat hem niet het minste kwaad
deed ; het zat meestal nevens hem aan het water en dan
ving hij altijd veel visch .
Een andere boer wilde zulks niet gelooven en grog eens
met hem mede . Hij had gezegd, dat hij dat leelijke beest
zou in het water werpen . Toen zij op weg waren, sprong
er iets op zijnen rug ; het was de hond, en den ganschen
nacht moest hij er mede rondloopen . Des morgens lag
hij uitgeput voor de deur van zijn huffs .
grog

(Uitbergen.)
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130. HET GROEIENDE SPOOKDIER .

Een man had zijn vrouw verloren en grog haar overlijden bij den pastoor aanmelden . Op het kerkhof, aan het
beenderhuis, bad hij een vaderons tot lafenis van haar
tiel . Terwijl hij daar zat, drukte een grout gewicht op
zijn schouders, dat echter ve dween . Toen hij nu huiswaarts keerde, kwam uit een beek een diertje als een rat
tusschen zijn beenen geloopen . Dit diertje werd zoo grout,
dat hij er op den duur wel kon op rijden . Niet verre van
zijn wooing sprong het beest terug in de beek en was
verdwenen . Zulk dier had hij nog nooit gezien .
(Sinaai en Daknam . )
Vgl. ons nr 132 ; ook DE COOK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr
132 ; WOLF, N . S ., nl' 213 ; Mdi then u . S ., nrS 153, 93, 152, 209,237,
Eigcn Scicoon, III, hlz . 108 vlg . nr$ 36 en 39, Ons 1'olksL, V, 121
vlg., XI, 130, Wodana, blz . 125 en 143 ; VAN DEN BERGH, Wdb .
d . Ndl . Myth., 123 ; SCHEIIL, Berg, S ., 26, 59, 167 ; MEICHE, Sagenbuch (KOn . Sachsen), nr 38 ; SCHAMBACH u . MULLER, Niedersdchs . Sagen u . Mdrchen, nr 197 ; SEBIL OT, Folki. de France,
II, 417, III, 119 .

131 . KLUDDE TE AALST .
Een jong meisje van Aalst keerde in den laten avond
't was meer dan elf uren -- van het bal terug naar
huffs . Bij het verlaten der danszaal, zag zij een zwart
hondje, dat haar opvolgde en altijd grooter en grooter
=erd ; aan haar huffs gekomen, was hij bijna zoo grout
als zij zelve . Hij sprong met zijn twee voorpooten op haar
schouders en lachte luidop . Vol schrik klopte zij bij haar
Guders aan, en vertelde haar wedervaren . Buiten stood
de hood intusschen nog hardop to lachen en toen verdween hij .
(Aalst . )
Vgl . nrS 130 en 132 ; Wodana, 15 vlg . ; ook W . DIJKSTRA, II, 197 .

132 . DE ZWARTE HOND .
Op den weg van Aalter naar Lootenhulle stood er woeger een oud kapelleken, waar het spookte . Ziehier wat
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er voorviel : Op zekeren avond keerden acht Aaltersche
gaaischieters van de kermis van Nevele naar huffs . Onder
het vertellen van spookgeschiedenissen vervorderden zij
hunnen wag. Een onder hen verzekerde, dat hat spookte
aan hat slijkkapelleken .
(( Och toe, )) zei een ander, spottend, « 'k zou 'me
keer dat spook willen zien .
(( Wat zoudt ge dan doen?
(( Schieten, schieten, verdraaid !
(( Laat ons dan zeere gaan . ))
Maar pas waren de mannen eenige roeden van hat
kapelleken verwijderd, of ze bemerkten, tot hun schrik,
dat er een groote zwarte hond voor hat kapelleken lag .
((Zie, zie, wat is dat? )) fluisterden zij tegen elkaar .
((We!, een hond ! » lachte de spotvogel ; « zie, ik
ga mijnen bong spannen en schieten . n
((Wacht een oogenblik, last ons eerst voorbijgaan,
vroegen de anderen .
Als zij voorbij den hond traden, hief daze den kop op
en staarde hen met zijn wijde, roode oogen aan, zoodat
hun hart geen boontje groot meet was .
- ((Last af, Jan, » waarschuwden zij den makker, die
was blijven staan ; « ontspan uw boog en last hat beast
gerust ! Kom zeere ! »
Jan ontspande zijn boog en kwam stille voorbij hat
ruige beast ; meat nauw was hij de kapel voorbij, of de
hond kwam hem even stille achterna, klampte zich met
de voorpooten vast aan de schouders van Jan, en bleef
zoo een kwartier lang in daze houding. De gaaischieter
was haast dood van schrik . Des anderdaags bleef hij to
bed liggen, en, als hij opstond, bemerkte men dat al zijn
haar wit geworden was .
De hond ward « priesterazen(?)hond » genoemd, en
van toen of zegt men van iemand, die geen haar op hat
hoof d heeft : (c hij is bereen van den priesterazenhond !
(Knesselare .)
Vgl . ons volg nr.
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133 . VAN EEN VREEMDEN HOND .
Een grijsaard vertelde mij : Over een dertigtal jaren
ging ik des nachts dikwijls in gezelschap van andere menschen met visch naar cle Leuvensche markt . Wanneer wij
to Tremeloo achter de pastorij kwam' n, was daar altijd
een tamelijk groote hoed, met pikzwarte Karen . Als ge
er naar sloegt, kondet gij hem nooit treff en, en nochtans
hij was zoo stout, dat hij tusschen onze beenen doorliep .
Als wij op genoemde plaats kwamen en hij was nog niet
to zien, moest er maar een van 't gezelschap over hem
spreken of hij was daar . Dit heeft geduutd zoovele jaren,
als ik naar Leuven ging .
(Heist-op-den-Berg .)
Vgl . ons v oorg . nr en Ons Volksl ., V, 82-84, 101 ; ook DE COCKi EIRLINCK, Brab . Sagenb ., I, blz . 82 vig . Zie nog VAN DEN
BERGH, Ned . Myth . ; i . v . Lodder en Osschaert .
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b) MARE .
134. DE MARE - EEN OUDE VROUW
IN 'T ZWART .

E

en vrouw van Beveren-Wags, Pr . Buytaert, was op
een vroegen morgen opgestaan om voor haar man,
die naar zijn werk moest gaan, alles in gereedheid
to brengen .
Een persoon van het dorp was gewoon haar man to
komen uitroepen, maar dien morgen verscheen hij niet .
Nadat de vrouw nog eens eventjes buiten was gaan uitkijken, zonder iemand to hooren of to zien, trok ze terug
binnen in huffs, deed de deur op slot en legde zich opnieuw to bed . En zie, ze lag nauwelijks vijf minuten neer,
of het scheen haar dat de sleutel op de huisdeur wend
gestoken en dat er iemand binnenkwam in de kamer : het
was een oude, dikke vrouw, gansch in het zwart gekleed .
Het dikke wijf kwam, naar onze boerin toe en liet zich
op haar neervallen : ze scheen wel honderd kilos to we. De vrouw wilde roepen, maar ze voelde zich de keel
gen
dichtknijpen, -- zoodat ze bijna versmacht was . Doch,
op dat zelfde oogenblik was de mare verdwenen, en de
vrouw kon weer vrij ademen .
(Beveren-Waas .)
Vgl . de 4 volg,

nom .

135 . DE NACHTMERRIE VERJAAGD .
Over ruim honderd jaren brandde de helft van het dorp
Ramsel af . Mijn grootvader, timmerman van beroep,
werkte aan den opbouw der huizen . Hij bleef er bij een
boer in het dorp slapen, omdat hij to ver van huffs was .
De mare liep dat het bij dien vent niet heel pluis was ;
men vertelde namelijk, dat het er spookte . Mijn grootvader sliep op den zolder en was zoo aan 't zuilen (1)
(1) Tusschen slapen en wakker ~ijn in .
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geraakt, en opeens hoort hij duidelijk jets de ladder opkomen . Zoodra het boven is, komt het recht naar zijn bed
en gaat boven op hem liggen . Onbevreesd onderzoekt hij
het voorwerp en vindt er beenen aan gelijk van eel
schaap en omtrent van dezelfde grootte .
Hij denkt alzoo in zijn eigen : ((Lig ik hier op uw
plaats ? ))
Het dier zucht .
Hij denkt : ((1k zou u wel de beenen kunnen breken n .
Het dier zucht opnieuw.
Nu begint het zoo fel op zijn borst to drukken, dat hij
niet meer weet wat aanvangen . Blotseling schiet hem, een
gelukkig gedacht to binnen : hij begint St-Jans-Evangelic
to lezen en op 't laatste woord staat het dier op en daalt
de ladder af, van waar het gekomen was .
(Boisschot .)
136 . OM VAN DE MARE VERLOST TE WORDEN .
Neem « gewijd » in de handen, by . gewijd zout, dat
men naar de abdij to Dendermonde gaat halen, en houd
dap de handen op de hoogte der schouders onder de dekens verborgen . Zoodra ge de mare hoort of voelt afkomen, slaat ge de handen, en meteen ook het a gewijd
op haar, en op denzelfden stond zal de tooverheks, die
ze u overzendt, voor u staan .
(Denderbelle .)
Vrl A DE COOK, Vo~ksgeneesk ., 177-184 ; DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., n rg 48-87 ; Biekor f, V, 299-302, 367 vlg . X,
285 vig . ; SCHRIJNEN, in Volksk ., XIV, 1-4 ; Ned . Volksk ., I,
75-77 ; TFIRLINCK, Folki, myth ., 124-120 ; VAN DEN BERGH, 155
vlgg . ; 331, 336 ; WOLF, N. S ., nrb 249-154, 563 ; M . u . S ., n r8 360-362 ;
MONSEUR, Folki, wallop, 86 vlg . ; WU'fT'KE, § 419 ; GRIMM, D .
S . nr 81 ; SCHELL, Berg . S ., blz . 40, 51, 165, 214, 249, 250, 279,373,
440 : Were Berg . S ., blz . 107 vlg . ; Am. Urquell, I, 69 ; II, 71, 143,

119, 168, 191 ; HENNE-AM RHIJN, D . Volkssage, 414 vlgg . ; SEBILLOT, Folki . de Fr ., I, 141 .
Vgl . nog ons nr 81 .
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137 . DE NACHTMERRIE TE VOORSCHIJN
DOEN KOMEN .
Een oude vrijster, Belloo, van Wieze, werd veal « van
de maar gereden » . Allerhande remedies warden aangewend, dock geene mocht oaten . Eens, op 'nen Zondag,
tegen den avond, toen hat reeds begon to grauwen, zat
ze ale naar gewoonte in den hoek der schouw achter de
stool, toen ze opeens een geritsel aan de deur hoorde en
bijkans op hetzelfde oogenblik door 't sleutelgat ten
windje in hat aangezicht voelde waaien .
Haar voorgevoel verwittigde haar, dat de cc maar » daar
onzichtbaar aanwezig was . Nu, ze had gehoord dat men
den persoon, die ze u overzendt, in levenden lijve voor
zich zien staan zou, indien hat gelukte de mare to treff en ; daarom sloeg ze op hat oogenblik der gewaarwording voor haar gezicht ; en zie, terstond verscheen de
nachtmerrie voor haar oogen . Het was een persoon van
Herdersem . Wat al scheldnamen en verwenschingen hem
van Belloo naar hat hoof d geslingerd warden, kan ik
onmogelijk zeggen . Geheel beteuterd en ale van de hand
Gods geslagen, stood hij daar to kijken . Hij bad haar
zijn naam niet bekend to maken en er toch nooit aan
iemand van to gewagen, jets wat hem ten slotte toegestaan werd, mite de stellige belofte haar voortaan met
rust to laten . Dat daze voorwaarde aangenomen werd,
hoef ik zeker niet to zeggen . Hierdoor waarschijnlijk aangemoedigd, vroeg hij met fleemende seem here uit to
laten, waarop Belloo norsch zeide
- ((We!, ge zijt hier ongemerkt binnengekomen, zie
chat ge maar op dezelf de wijze buit~nraakt . »
En op denzelfden stood was er een geritsel, en wag
was de kerel . Hoe of langs waar, heel t Belloo nooit
geweten, dock tot hare tevredenheid heeft zij sindsdien
van de nachtmerrie niet maar to lijden gehaj .
(Wieze .)
138 . PAARD VAN DE MAAR BEREDEN .
Sedan eenigen tijd was er een voerman, to Ninove,
die 's morgens bemerkte dat de staart en de manen van
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zijn paard gevlochten waren . Dit duurde zoo eenigen tijd .
Men bewaakte het paard, en toch was het haar des morgens gevlochten ; eens zelfs was er een rood lint aan
zijn staart gebonden (?)
(Ninove.)
Vgl . WOLF, N . S ., nra 255 en 515 ; DE COCK-TEIRLINCK, BraI .
Sagenb ., nr 87 ; Ons Volksl ., XI, 132 ; Biekorf, V, 301 ; SCHRIJNEN,
Ned . Volksk ., I, 75 ; Driem-Bladen, II, 93 ; GRIMM, D . S ., nr 81 ;
Aw Urquell, II, biz . 120.

139 . DE KRACHT DER « PAASCPINAGEEN » .

De Paaschpagelen, dat is de vijf wierookkorreltjes der
Paaschkaars, kunneri de tooverij breken . Zoo vernam ik,
dat het paard van een buurman heele nachten dusdanig
rtampte en achteruitsloeg, dat het elken morgen in voile

zweet stond en dampte ale een ga,renketel . Er was too-

verij mee gemoeid, oordeelde men, lemand gaf voor raad
een brokje van een Paaschnagel to halen en in den stal
to leggen : Zoo gezeid, zoo gedaan . En zie, het paard
wend gerust en het ((kwaad )) was buitengedreven .
(Denderleeuw .)
Verteld door Leonie Van Herzeele (in 1895) .
Vgl . onze nra 19, 200, 22-27 .
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c) DE WILDE JAGER EN DE
WERVELWIND.
140 . DE EEUWIOE JAOER TE MELSELE .

T

e Melsele, in de linningen, stond vroeger een kasteel . Daar woonde een weduwe met haar zoos .
Maar de zoon gedroeg zich uiterst slecht en deed
niets anders dan jagen . Toen zijn moeder op sterven lag,
was hij weer op jacht en wilde hij niet bij haar sterfbed
komen . Daarom vervloekte hem zijn moeder en ze verwenschte hem, om eeuwig to blijven jagen .
Sindsdien is de ongelukkige altijd op jacht in de Winningen, en als het slecht weder is, hoort men hem daar
loopen en roepen en op zijn hond f luiten .
Vele Melsenaren hebben dien fluitenden jager al
eho®rcj,
(Melsele .)
Vgl. DE COOK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 88 ; DE COCK,
Studien en Essays, blz . 260 vlgg . ; Biekorf, VII, 177 vlgg . ; Ons
Volksl ., II, 9 ; 't Daghet, II, 107, 191 ; WOLI, N. S., nr~ 258, 26,,
516, 517 ; D . Marchen u . Sagen, n' 203, 204, 467, 468 ; PANKEN,
Noordbrab . S., nr 84, VAN DE WALL PERNE, Veluwsche Sagen,
I, 53-61 ; Driem-Bladen, II, 5, VIII, 27 ; J. SCHRIJNEN, Ned .
Volksk ., I, 72 vlg , MONSEUR, F. w ., 1 ; GRIMM, D . S., nrs 48,172,
173, 309-313 ; SEBILI IOT, Folkl . de Fr ., I, blz . 165-178, 240 vlg .

141 . DE BARENDE VROUW .
De Barende Vrouw, beweert men rondom Aalst, is een
door de lucht varende heks, die enkel uit is om kwaad
to doen ; ook slaan vele landlieden to Denderleeuw een
kruis, wanneer er een dwarrelwind opstijgt, en to Hundelgem waarschuwt men u : u Ga er niet to midden in
staan, of ze zal u oppakken ~~ . Te Wichelen houdt men
de Barende Vrouw voor een geest in 't algemeen, en men
is er bang voor ; men vertelt, dat zij eens een mensch in
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de hoogte had meegenomen . Toch beweert men aldaar,
dat men ze kan stillen, als men er in shat of in springs .
Te Heist-op-den-Berg zegt men, bij 't zien van een
Boerehouw (1) : « de dowel treks met een verdoemde ziel
naar de he! » .
(Denderleeuw . )
Vgl . WOLF'', N . S ., nra 518-520 ; DE COCK-TE+ IRLINCK, Brab . Se-

genb ., nr° 89-90 ; A . DE COCK, Studien en Essays, blz . 261 vtgg .
VAN DEN BERGFI, Ned . Myth ., blz . 360 vlg. ; GRIMM, D . Myth .,

525 vlg . ; WUTTKE, D . V ., § 216 en 444.

(1) De naam verschilt volgens de streek .
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d) HEL LEWACEN, NACIITKOETS,
142 . DE HELLEWAGEN TE BRUGGE .

D

en eersten Meinacht klinkt er in de Kathelijnestraat
een wondere muziek van fluiten en kinderstemmen ; maar niemand zou het durven bestaan op
straat to kijken, want met den eersten klokslag van middernacht vertrekt de Hellewagen (1) van de Kathelijnepoort . Hij is volgeladen met in 't wit gekleede kinderen
en bespannen met vier paarden, die vuur uit de neusgaten
blazen en in dolle vaart over de stiraatsteenen voorthollen . Hij rijdt tot aan St-Janshospitaal, keen terug en zinkt
met een donderend gerucht in den grond, juist op den
twaalf den klokslag.
(Brugge .)
Vgl . WOLF, M . u . S., nrn 203 vlg, en onze 3 volg . nT° ; ook DR
COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb . nT° 95-97 ; GRIMM, D . S ., nr
278.

143 . DE HELLEWAGEN TE LEBBEKE .
In Lebbeke vertelt men van een koets zonder paarden,
hellewagen geheeten ; deze reed, to middernacht, tusschen Brussel en Dendermonde . Men beweerde, dat de
koets zich door duivelskunst bewoog en met de snelheid
van den wind voortvloog. Wij hebben personen gekend,
die in vollen ernst staande hielden, dat zij den hellewagen met eigen oogen hadden ' zien voorbijvliegen.
(Lebbeke.)
Vgl. ons vorig en volg. nr ; WOLF, N . S., nr 240 ; Ons VolksL .,
V, 92 vig . 187 en 232 ; VI, 19 ; Volk en Taal, III, 200, IV, 57, JOGS,
Vert ., I, nr 62 ; PANKEN, Noordbrab . S., nr 5 ; J. SCHRIJNEN,
Ned . Volksk ., I, 73 ; SEBILLOT, Folkl deFr ., II, 437 .
Vgl. nog ons nr 149 .
(11 Ook wel Vuurwagen geheeten .
V S .V .

8
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144. DE NACHTKOETS .
In den ouden tijd reed er to rniddernacht, 'klokslag
tw~alf, een koets zonder paarden vary Overmeire naar
Uitbergen, waar zi j telkens in de Schelde scheen to verdwijnen . Zoo luidt de overlevering .
(Wichelen . )

Vgl . de twee voorg . nr~ ; ook WOLF, N . S ., n r 443 ; Wodanctr bir .
37, (nr 25 ) .

145 . OP DE SPOOKHOEVE.
Op zekere hoeve, to Exaarde, --- het huis bestaat nog,
spookte lies ; vreemde dingen waren er reeds to zien
geweest . Op een nacht moest er een koe kalven ; de
bewoners van het huis gingen naar den stal en zagen
voor de deur een gedrochtelijk paard liggen . Toen zij
dicht bij de deur waren, week het paard half ter zijde,
om doortocht to verleenen . Wanneer alles in den stal
afgeloopen was en de bewoners terug in huis gingen,
legde het paard zich rustig weer op zijn eerste plaats .
Seders veranderden de nachtgezichten . Menigmaal
stond de boer om middernacht aan zijn venster en zag
een vurig rijtuig met twee paarden bespannen op zijn hof
rondrennen . Gansch het hof werd er door verlicht . Toen
werden de paters geraadpleegd . Zij deden den boer zorgvuldig op de hoeve rondzoeken, om to zien of nergens
een spoor to vinden was . Op zekeren morgen vond hij,
to midden van den wegel, een paardevoet staan . D'at werd
aan de paters meegedeeld, die denzelf den dag op het
lick aan de straat, Tangs de b~nnenzijde, een hoefijzer
anagelden, waardoor alle spokerijophield.
Toen in later tijd' het lick versleten was en er een
nieuw geplaatst werd, hadden de bewoners verzuimd het
hoefijzer op het nieuwe hek to doen plaatsen . Welhaast
was de spokerij weer in vollen gang, en dat duurde voort,
totdat de boer het hoefijzer op lies nieuwe hek deed
(Exaarde en Daknam .)
slaan .
Over de afwerende kracht van het hoefijzer, zie : SCHRIJNEN,
Ned . Volksk ., I, 99 ; SLOET, De Dieren in het Germ . Volksgeloo f,
157-159.
ygl . nog ons nr 253 .
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e) FRAMASSONS,

146 . HET LIJK VAN EEN VRIJMETSELAAR DOOR

O

DEN DUIVEL WEGGEHAALD .

ver een honderdtal jaren stierf er een bemiddeld
persoon, die, volgens het scheen, nog al wat op
zijn geweten had . 't Volk ±eide, dat het een f ramasson was, dat zijn ziel in den duivel zijn klauwen zat,
en deze ook zijn lichaam had weggehaald ; men voegde
er bij, dat de familie, our geen argwaan op to wekken,
de doodskist met steenen had gevuld.
Een kind dat zijn eerste kommunie ging doen, zoodat
het gezuiverd was van alle zonden en de gave van zten
had gekregen, zag duivels in de gedaante van zwarte
raven, in en uit het kamervenster vliegen, waar zonder
twijfel het lijk was geplaatst .
(Heist-op-den-Berg .)
147. DE FRAMASSONS BI J NACHT
TE DENDERBELLE .
Te D'enderbelle meent het yolk dat de « f ramassons »
bij avond en ontij vergaderen en op een bok, in een
nacht, sours honderden urea weg afleggen .
Zij hebben maar to willen, en onmiddellijk wordt hun
wensch vervuld . Gewoonlijk hoort er muziek bij dien
nachtelijken tocht . Wanner Verberckmoes, van Moorsel
(bij Aalst), kwam op zekeren nacht terug van de muziek
les, toen hij opeens de schoonste muziek en de vreemdste
aria's boven zich, in de lucht, hoorde .
(Denderbelle .)
Over het volksgeloof omtrent de vrijmetselaars, zie : A . DE COCK,
Volkssage, 175-1S3 ; en Volkskunde, XXIV, 217-224.
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148. DE FRAMASSONS TE WIEZE .
Ook to Wieze, voor de hoeve van H . . ., waren de framassons, des nachts, eens aan 't spelen ; de pachteres,
die eventjes haar venster had geopend, had ze met eigen
oogen gezien en vertelde het 's anderdaags aan al wie het
hooren wou .
(Wieze .)
149. FRAMASSONS OP DEN HELLEWAOEN .
Te Wichelen en in de omstreek zegt men, dat de f ramassons des avonds voor de groote hoogdagen door de
lucht vliegen ; ze utters dan op den hellewagen, en varen
zoo met gtoot gedruisch door het ruim .
Vgl, hovers, de n r s 142 en 143 .

(Wichelen .)
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t) SPOKEN .
150 . DE LANOE MAN TE WICHELEN .
n de omstreken van Uitbergen en Overmeire was de
bevolking indertijd uiterst bang voor den Langen
Man, die bij avonden en nachten to zien was en meer
dare een den dood op het lijf joeg .
Eens ging een vrouw haar man uit de herbergen opzoe .ken en zag hem daar, zoo meende zij, op den hoek van
een straat staan .
e Pier, n zei ze, a 't is tijd dat gij naar huffs komt »,
en zij nam hem bij den arm .
Maar op hetzelfde oogenblik schoot de zoogezeide
Pier de hoogte in, zoodat hij wel vier of vijf mannen
lang was .
(Wichelen . )
Vgl ons volgend n', ook Wodana, 11, 27 en 45, WOLF, Niederl.
Sagen, nrs 555 en 556 ; 490 en 491, WARKER, Wintergri n (Prov .
z uxemb .), nr 240 ; GRIMM, D . S ., nr 168 ; SCHEIIL, Berg. S., blz .
167 .

151 . DE LANCE MAN TE DENDERLEEUW .
De grootvader van Jef de R.. ., een boer van Denderleeuw, hoorde elken nacht zijn hoenders geweldig kakelen, en toen hij door het venster keek, vond hij ze boven
op de haag zitten, waar ze heen en weer fladderden err
veel misbaar maakten . Den derden nacht besloot hij to
waken, en wandelde rondom zijn woning . Omtrent middernacht kwamen zijn hoenders weer, met veel lawaai,
uit hun hok, vlogen op de haag en verdubbelden hun
geschreeuw . En zie, niet verre van daar zag hij een langen, schrikkelijk langen man op hem of komen, met een
hoogen hoed op . De boer dacht ; ((1k zal mij op eenigen
afstand houden en zien wat hij in zijn schild voert ~> .
Doch, toen de Lange Man nog weinig minder dan twee
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meters van hem verwijderd was, neigde hij zich diep,
alsof hij den boer wilde groeten . En, door die beweging,
raakte hij met zijn hoed den boer aan, en met zulke
kracht, dat de boer niet alleen zijn evenwicht verloor en
neerplofte, maar zelfs in bezwijming lag . Tot bezinning
gekomen, bemerkte hij niets meet . De boer kon hat bijna
niet gelooven, dat de Lange Man hem op diep afstand
met zijn hoofd had kunnen aanraken ; en, na meting,
bleak hat, dat zij op dat oogenblik 1 m . 80 van elkander
stonden .
De boer vond hat zoo zonderling, dat hij er den pastoor
kennis van gaf . Daze raadde hem, drie nachten op een
kruisweg to gaan vuur maken en er gewijden palm in to
verbranden . De man volgde diep raad, en toen was alles
gedaan .
(Denderleeuw .)
Vgl . hat voorg, nr, en 't Daghet, VI, 101 ;vooral : J . GESSLER,
Le Langeman on Geant hasseltois, in Melanges Charles Moeller,
fascic ., 40-41, (houvain, 1914) ; ook WOLF, M. it . S ., nr 91 .

152 . OP DE WACHT .
1k heb hat mijn gebuur meet dan eens hooren vertellen .
Een vijftigtal jaren geleden, zoo begon hij, was ik soh
daat en lag in garnizoen to Antwerpen, in de Falconkazerne . Wij d~den de wacht aan den Scheldekant . Op
acht dagen tijd mankeerden drie schildwachten, die op
een zekere plaats aan 't water stonden . Men veronderstelde dat daze mannen in 't water geworpen waren en
de soldaten kregen zoodanigen schrik voor die plaats, dat
er niemand alleen op wacht meet durfde gaan . Er kwam
dan van hoogerhand can bevel, om er twee mannen to
plaatsen . Van dat oogenblik of was alias goad en hoorde
men van niets maar .
Dit duurde zoo can geheelen tijd en men was hat gebeurde geheel vergeten, zoodat men wear maar een man
meet plaatste .
Op zekeren nacht, wanneer ik ook de wacht was, komt
er rond een uur can soldaat de wacht binnengestormd,
witter dan de muur an meet dood dan levend . Onder-
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vraagd, zegde hij dat hij in zijn schildwachthuisje stond,
wanneer er eensklaps een dier, een cc jaarlingsveulen )~
groot, geheel in vlam en vuur (1), bij hem kwam staan .
Bijna dood van schrik had hij de vlucht genomen . De
ongelukkige soldaat is to bed gaan liggen, men droeg
hem naar 't hospitaal, en drie dagen later was hij een
lijk .
(Hallaar .)
153 . DE DOODE GAST.

Langen tijd geleden woonde er to Welle (bij Dender'
leeuw) een rijke heer, die aan niets meer geloofde, en
met alle dingen, waar een ander eerbied voor had, den
spot dreef . Als hij over het kerkhof ging, vond hij er verM
mask in de doodsbeenderen weg to schoppen .
Op zekeren dag dat er to zijnent een groot avondfeest
zou plaats hebben, trok hij weer over het kerkhof, en
toen hij daar een doodshoof d zag liggen, gaf hij het een
krachtigen schop, en zeide met een spotlach
- « Allo, weg, en als het waar is dat gij, na den dood,
nog een ander leven hebt, kom dan t'avond naar mijn
feestmaal. ))
Als nu dien avond al de genoodigden reeds aan taf el
zaten, werd er hevig gebeld . De meid ging openen en
vond, tot haar schrik, een doodshoof d (2) voor de dear .
Het doodshoof d sprak haar aan, en zeide dat het door
meneer ter tafel genoodigd was, en het poogde dan ook
binnen to dringen . Doch de meid wierp haastig de dear
toe, en ging aan meneer vertellen wie daar was .
Zeg, » antwoordde de heer, ((dat al de genoodigden reeds aanwezig zijn, en er niemand meer binnen
komt .
De meid bracht die woorden over aan den vreemden
gast, maar deze kroop onder hear armen door, en ging
naast de anderen aan tafel zitten . Het doodshoofd dronk
een glas wijn en zeide dan tegen den heer
((lk ben uw eigen grootvader, en omdat gij mij mishandeld hebt en aan God of zijn gebod niet gelooft, zult
(1) Dit zou ook als een vuurgeest kunnen beschouwd worden.
(2) Eigenlijk een geraamte .
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gij met mij naar d'helle gaan, waar gij zult kermen en
huilen en op uw tanden bijten van de pun .
Bij die woorden, greep (?) het den rijken heer vast,
smeet hem tegen den muur dood en vloog met hem naar
de he! .
(Welle .)
Zie DPI COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nr 147, en vooral het
opstel over die wiadbekende, merkwaardige sage in mijn : Studien
en Essays over Oude Volksvertelsels, (Antes . 1920), 108-152.

154 . HET HE IDS VAN DEN OEEST .

Te Lebbeke gingen drie vrouwen dagelijks samen uit
wasschen . Van zeer vroeg in den morgen, lang nog voor
de zon in het Oosten verscheen, begaven zij zich aan den
arbeid. Telkens zij over het kerkhof m,oesten, zagen zij
v®or de ingangdeur een persoon staan, die een wit hemd
aangetrokken had .
In den beginne waren de vrouwen hevig verschrikt,
dock daar dit zoo dikwijls gebeurde, verging de schrik
allengs, en ze waagden al eens een schertsend of schimpend woord . Op den duur waren zij overtuigd, dat de
een of andere grappenmaker zich daar in witte kleedij
plaatsen kwam, om haar schrik aan to jagen . In deze
meening besloot dan ook de stoutste onder haar bij de
eerste gelegenheid hem het hemd van het lijf to trekken .
Eenige ~lagen nadien, toen het drietal in de pastorij de
w~sch ging doen en weer over het kerkhof moest, voerde
zij haar plan uit : ze trok hem het hemd van het lijf en
stak het met het overige linnen in de kuip .
; anneer flu de pastoor, na de mis, zijn dagelijksche
wandeling in den hof deed, en het to bleeken liggende
linnen opmerkte, trof dat hemd zijn bijzondere aandacht .
Bij nader onderzoek herkende hij daarin met schrik een
geestenhemd, en spoedde zich bij de waschvrouwen, om
naar de oorzaak van deze buitengewone gebeurtenis te
vernemen .
Verbeeld u den toestand onzer waschvrouw, wanneer
zij da.t akelig nieuws hoorde, en vooral wanneer de pastour haar uitdrukkelijk gebood den eerstvolgenden nacht
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op denzelf den stond bet hemd weer to gaan oversteken,
genomen had .
Niet zon er angst besloot zij er ten langen leste toe,
maar eerst nadat de pastoor haar beloofd had, haar van
verre to volgen en, in voorkomend geval, tegen alle onheil
to behoeden . Eindelijk was bet oogenblik gekomen . Met
toegenepen hart, en meet dood dan levend, trad zij, door
den pastoor gevolgd, op den geest toe en volbracht den
haar opgelegden last. Pas had zij er mee gedaan of de
geest keerde zich om, en zei met holle stem
-- « Duizendmaal dank ; ik zal u niet vergeten, gij hebt
mij uit bet vagevuur verlost ; ik was veroordeeld om alle
nachten weer to keeren tot iemand mijn hemd van bet
lichaam rukken en weer aandoen zou . ~~
En weg was daarop de geest .
(Denderbelle .)
waar zij bet

Vgl . nr s 57-59, met de toegevoegde referencies .

155 . VAN JANNEKEN DEN KOEKENBAKKER .
Janneken de Koekenbakker was een f erme kerel, en
eerste gast in een koekbakkerij .
Vervaard was hij voor niets ; hij ware wel gaarne eens
de wijde wereld ingetrokken, maar daar de bass een
brave vent was en hem goed behandelde, zoo bleef hij
rustig in de bakkerij . Ook buiten den winkel kende men
de onversaagdheid van den bakkersgast . Op zekeren dag
trad een beer in den winkel en vroeg naar den gast, die
spook nosh duivel vreesde .
Janneken kwam voor.
-- u Mijn jongen, » zei de beer, « ik heb een kasteel,
waar bet ahe nachten spookt . Het heeft voor mij geen
waarde meet . Kunt gij to weten komen, wat daar achter
steekt, ik geef u een groote som geld .
cc Welnu, i zegt Jan, «geef mij een pot, bloem en
melk, een koekepan en brandhout, en dezen nacht zal ik
in bet kasteel doorbrengen .
Om tien uren was Jan op zijn post . Hij « besloeg » de
spijs, maakte vuur en begon rustig koeken to bakken . Op
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't uur van middernacht hoort hij een schrikkelijk geruisch

en een vervaarlijke stem roept

cc Ik val, ik val, ik val ! »
« Val maar, » roept Jan tegen, cc als ge maar in mijn
koekepanne niet valt. ~~
Nauwelijks heeft hij dat gezegd, of een groot been valt
door de schouw, juist op Janneken zijn pan .
« Is dat stoof hour misschien, » zegt Jan, « beenderen brand ik niet, dat stinkt to danig !
Hij grijpt het been en smijt het in den hoek der kamer .
Twee minuten later roept een andere stem, even vervaarlijk als d~ eerste
cc Ik val, ik val, ik val 1. .. »
cc Potstoemen, val maar, » zegt Jan, « maar spaar
dezen keer mijn koek . »
Een tweede been valt juist op de pan .
Twaalf beenen vielen zoo door de schouw en werden
door Janneken, die altijd maar bakte, in den hock
gesmeten .
Maar zie, daar veranderden de beenderen in zes
schoone dames en zes schoone heeren, die hand aan hand
rond de zaal begonnen to dansen .
- ((Halt ! » zei Janneken, ~c ik daps nice », en zij
dansten ,een heele pons . ((En nu gegeten en gedronken,
.zei Jan .
En alien zetten zich aan tafel, en aten en dronken smakelijk . De zes dames en heeren stonden op klokslag een
gelijktijdig op . De tweede lei de handen op de schouders
van den eerste, de derde zijn handen op de schouders
van den tweede, en zoo voorts . Op stag trokken ze de
kamer uit .
- « Ik ga nice ! ~~ riep Jan, en hij lei zijn handen op
de schouders van den laatsten heer en volgde .
Zij daalden in een kelder, die vele trappen diep was .
Daar was in den vloer een ronde steep en de dames en
heeren plaatsten zich rond den steep .
- cc Hef die steep op, » beval een heer aan Jan .
((0, o ! ~~ zei Jan, cc zoo niet geboerd, hef hem
self op ! n
« Hef hem op ! » zeg ik u.
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En ik zeg u : hef hem zelf op ! »
De heer bong zich en nam den steep weg met alle
gemak .
Jan zag een groote opening en daarin hoopen goud .
- « Ga in den put en haal het geld er uit, ~> beval
de heer .
Maar Jan had het niet gehoord, hij keek in den put
en riep met bewondering
- ((God, Maria, zooveel geld!))
Doch zie, nauwelijks had Janneken gezegd :
Maria ! n of brr . ., alles was weg en Janneken stond daar
alleen .
Hij bleef in den kelder tot het dag was en ging dap
boven .
Een weinig radien kwam de heer binnen en Janneken
verhaalde het gebeurde .. . .
cc Wij zullen deelen, » zei de heer, en Janneken was
ri'k
(Neigem .)
-

cc

cc

God,

Vgl . Wodana, 42 vlg, en 127 ; DE COCK-TEIR :GINCK, Brab . Sagenb ., nr 119 ; H . CONSCIENCE, De Geest, (irk Avondstonden) ;
POI, DE MONT, in Volksk ., VII, 128 ; Folk en Taal,x VI, 4, VII, 72 ;
DE PLONNIES-PIR1, Leg. et Trad . de la Belg., blz . 32 vlgg . BOEKENOOGEN, in Volksk ., XIII, 195 ; GITTEE-I EMINE, Contes
pop . Wallops, 35 ; SCHEhh, Berg. S., 178 ; WOLF, Hessische Sagen,
nrs 145, 175 ; KNOOP, Ostmarck, Sagen, nr 67 ; SEBILLOT, Folkl .
de Fr ., IV . blz ., 187-201 .

156 . SPOKERIJ IN DE KERK .
Jan, de grafmaker, stond , algemeen bekend als een
kerel zonder vrees ; voor geen duivel zou hij een stag uit
en weg zijn gegaan . Op zekeren dag kwam de pastoor
van de parochie bij hem en zeide
((Jan, weet gij dat het alle nachten in de kerk
spookt ? Gij moest eens onderzoeken wat bet is ; ik zou
u goed betalen .
Avonds was Jan in de kerk en ging zich op den
preekstoel verstoppen . Op slag van twaalf uren kwamen
vijf witte gedaanten uit de sakristij, verschoven de stoelen
's
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en begonnen a vloer to bollen », i ij l eulden wie meteen!
cc Halt ! » riep Jan, cc ik speel mee ; dan zijn we met
zessen. ))
c(Hebt gij een bolle? » vroegen zij .
-- cc Bah I daar is wel raad . Wacht een oogenblik !
En naar de sakristij loopend, kwam hij spoedig terug
met hat hoof d van een afgedankt heiligenbeeld .
Nu kon hij meebollen . Toen hat spel of was, zeide een
wan de schimmen
-- ((Jan, wel bedankt voor uw goedheid. In 't vervolg
zal hat hier niet meer spoken . Wij moesten hier, voor
onze straf, alle nachten komen, totdat wij een paar getal
geraakten . Wij zijn paar geweest dawn nacht, dank aan
u. Vaarwel .
Jan kreeg van den pastoor een halven wagon franks .
Hij was rijk en leefde lang en gelukkig .
(Neigem . )
157 . DE PASTOOR VAN CALCKEN .
Voor vela jaren was er to Calcken een pastoor overladen, en nog langen tijd daarna zag men hem, elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten in een
rijtuig, dat met twee sterke paarden was bespannen . Later
heef t men in den hof een verborgen schat ontdekt, en
van dan of is hat rijtuig achtergebleven .
(Calcken, Wetteren en omstreken . )
In Volkskunde, I, 16 .
Vgl . de schatsagen bij DE COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb ., nr 124,
PR . ZAND, iii Ons Votkst ., XII, 175, volg ., BOEKENOOGEN, in
Volhsl~ , XIX , 150-154 ; WOLF, Hessische Sagen, nr° 175-193,
BARTSCH, nrs 305-335 ; SCHELL, Berg . S ., blz ., 178 ; MEICHE,
Sagenbuch des Kon Sachsen, n~~ 846-929 ; Wallonia, XXI, 108 ; Zie
vender VAN DEN BERGH, Ned . Myth ., n r s 202-245 ; P. SEBILLOT,
F . de Fr ., II, 452-454.

158 . DE SPOKENDE MOLEN .
Voor jaren stond to Viane een molen, die den naam
had dat hat er 's nachts spookte . En, inderdaad, er ge-
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beurde daar toch jets bijzonders : Het was er onmogelijk
knechten to houden . Toen zij er een nacht op den molen
doorgebracht hadden, verhuisden ze . Dit had zooal een
heelen tijd geduurd, wanneer zich op zekeren dag een
gast aanbood, die wide geen schrik to kennen .
Den eersten nacht beklom hij 's nachts de trappen van
den molen, waar in den dag de molenmakers op gewerkt
hadden . Hij nam een f lesch genever mede, die hij daar
tusschen de schavelingen en het timmerhout zette, en die
djenen moest om hem moed in to geven . Alles ging wel
tot twaalf uren . Maar toen dan de klok den eersten slag
gaf, begonnen de ketens van den molen hevig to rammelen . De wind stak op en deed de molenas zoo rap rondzwieren, dat men de wieken niet onderscheidde . En daarbinnen was het een spel ! De schavelingen draaiden als
stof rond ; de zakken werden zonder iemands hulp opgegoten en weer neergelaten . De planken en het timmerhout van den molen, het draaide al wat er aan en bij was .
En schrik dat onze gast nu had
Maar 's morgens was toch alles klaar, de zakken waxen
gemalen en gewogen, en alles stond nog op zijn plaats
van vroeger. De molenaarsknecht evenwel had sedertdien
een zoodanige vrees voor molens, dat hij zijn twee zoons
tot het soldatenleven bestemde, in plaats van er molenaarsknechten van to maken, en dat hij weinigen tijd
nadien, ten gevolge van het voorval, naar het kerkhof
werd gedragen .
(Viane .)

Vgl . PANKEN, nr 59 ; BOEKENOOGEN, in Vobksk ., XIX, 65
vlg , GRIMM, D. S ., nr 184, 196 .

159. OP ((DEN TROON » .
In de vallei der Kleine-Nethe, onder Orobbendonk, treft
men een zonderlinge hoeve aan, a De Troon » genaamd .
Deze hoeve was vroeger een bloeiende abdij . De voormalige kerk is in een schuur herschapen en van het klooster is ook maar weinig meer overgebleven .
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Ruim zestig jaren is 't geleden . Op een zekeren avond
kwam een scharenslijper met zijn vrouw nachtverblijf
vragen . De boer, die niemand gastvrijheid weigerde,
stond dit gereedelijk toe, maar waarschuwde den man
dat hij niet bang mocht zijn, want dat het juist op dit
tijdstip van ,t jeer was dat het dikwijls s nachts spookte .
((Ge weet, » zeide hij, ((dat de schuur vroeger een
paterskerk was . Die peters komen dear 's nachts nog
processie houden . Dan wordt geheel de schuur verlicht
en de koomtassing schuift in 't midden der schuur bijeen,
om doorgang to verleenen, f>
((Wij hebben geen schrik, a zeide de man, «last de
spoken maar komen .
De scharenslijper en zijn vrouw trokken de schuur binnen en vlijden zich gekleed op het zachte hoof neder . De
boer grendelde de deur langs buiten dicht . 't Werd middernacht . Opeens ontstond er een schitterende klaarte,
alsof geheel de schuur in brand stond . De scharenslijper
en zijn vrouw schoten eensklaps wakker en wisten van
schrik niet wet beginners . Zij hoorden als een ver verwijderd gezang . Zij liepen near de deur, maar die was gesloten . Ten einde read en een uitweg zoekend, ziet de
scharenslijper, op manshoogte, een road get in den muur,
wear ternauwernood een persoon door ken .
Hij heft eerst zijn vrouw door het get en den, na
krachtig wringers, geraakt hij er ook door, maar een stuk
van zijn jas blijft er aanhangen .
Zij loopen, zoo hard zij kunnen near de hoeve en bonken met geweld op de deur, om den boer wakker to
makers .
- « 't Spookt in de schuur ! n is al wet zij konden uitbrengen .
Zij zagen zoo bleek als de dood en waren als verlamd
van schrik .
't Slapen was gedaan . Zij bleven semen op de hoeve
wakker zitten tot 's morgens . Doch wie nooit meer om
nachtverblij c kwam v~cagen, was de scharenslijper en zijn
vrouw .
(Grobbendonck .)
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Vgl . P . SEBILLOT, Ldgendes locales d . l . Haute-Bretagne, II, 48

en 51 ; Litt . orate de l'Auvergne, 143-106 ; LE BRAZ, Leg. d . l . Most,

II, nr 80.

160 . EEN OEESTELIJKE DIE WEERKOMT .
Te Uitbergen vertelt men van een prieste-r, die terug
kwam en 's nachts in den~hof van de pastorij wandelde .
Twee meiden, die de wasch kwamen doen, spraken den
priester aan en vraagden hem, waarom hij zoo vroeg
wandelde . Hij antwoordde
lk en dots, ik en doe, lk weet wel wat ge zeggen
wilt : hij wordt wat stout, we zullen hem maken weg to
krijgen . n (1)
Sindsdien heeft men hem niet meer teruggezien ; men
vertelt, dat de pastoor van de parochie den geest naar
den never der zee heeft gebannen .
(Uitbergen . )
Vgl . DE COCK-TEIRL., nrI 138, 141 ; Ons Volksl ., VIII, 131 .

161 . DE KERKDIEF .
De kerk van Borsbeke bezat een grooten schat, voortkomende van het offergeld aan St-Cornelius . Dat geld
verborg men op den toren . De sjampetter, P. . . genaamd,
bewaakte het . Op zekeren dag was de schat gestolen en
niemand kon den dader aanwijzen . Na eenigen tijd begon
de sjampetter land to koopen en weldra was hij eigenaar
van een groote hoeve . De inwoners van het dorp hadden
kwaad vermoeden . De veldwachter stierf evenwel zonder
rechterlijk vervolgd to worden . Op een veld, achter zijn
woning, hoorde men nadien alle nachten roepen : a Breng
dat weer ! Breng dat weer ! » 't Was de geest van den
sjampetter, zei het yolk . Niemand durfde daar nog voorbijgaan .
(Borsbeke en omstreek . )
Vg1 . DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nra 117-118 ; Wodana, blz. 124 ; WOLF, N . S., nra 428, 432 ; M . u . S ., nT8 53, 217 ; TF.+ IR(1) Wel wat onsamenhangend .
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I,IN CK, Folki . myth ., 136 ; DE COCK, in Volksk ., X, 238 ; CORNELISSEN, oos Volksl ., I, 91 vlg. ; GRIMM, D . S., nr$ 285,286 ;
SCHELL, Berg . S., blz . 93, 118, 198 .

162 .

IAN HET BEGIJNTJE .

Een vader had twee dochters, die in den kant werkten .
Reeds tweemaal hadden zij hem geld gegeven, om wat
vleesch naar den slachter to halen, en telkens had hij hat
geld in drank verteerd . Hij kreeg knaging aan zijn geweten, en besloot vast, hat nu de derde maal niet wader
to doen . Maar, niets gekort ! Zijn dorstige keel sprak luider dan de stem van zijn geweten, zoodat hij zich op .
nieuw, met hat geld zijner kinderen, dronken maakte .
op den terugtocht naar huffs overwoog de man, hoe
slecht zijn gedrag toch was, en hij pijnigde zich de her .
sans moe, om aan een uitkomst to geraken . Zoo mijmerend, naderde hij hat Begijnenhofgat . (1) Daar zag hij
plotseling een menschelijke gedaante, die tegen een der
zijmuren geleund was : hij naderde, en beyond, dat hat
een begun was, die zichzelve had verhangen .
cc Een gedacht !)) peinsde de vader, en hij speed
een bil of van hat begijntje, nam hat merle, en gaf hem
als a 'pen lel keren schenkel )) thuis of .
De meisjes'aten smakelijk van den zoogezegden schenkel . Maar toen zij des nachts to bed lagen, kwam, op slag
van twaalf uren, hat begijritje, op hunne kamer spoken,
gedurig roepen e
--- ((Geeft mijn armen bil, bil, bil ! Geeft mijn armen
bil ! ))
Na twee nachten verklaarden de dochters, dat zij voor
geen geld ter wereld nog in een huffs wilden blijven, waar
hat spookte, en dadelijk ward er verhuisd .
Maar nu gavial hat ongelukkiglijk, dat men den handvleugel in hat verlaten huffs had vergeten . Niemand durfde
hem gaan terughalen, tot de vader er eindelijk zelf toe
besloot .
In dronken toestand kwam hij tegen middernacht aan
(1) De doorgang van de sinds 1867 gesloopte Antwerpsche Kipdorppoort, waar hat akelig donkey was t
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zijn oude mooning, en als hij binnentrad, en juist de hand
uitstak, om den handvleugel to nemen, sprong opeens de
geest van het begijntje van achter een gordijn op hem toe
en huilde op verschrikkehjken toon
-- u Gij hebt mijnen bil ! . . .
En zij maakte hem kapot .

Volkskunde, II, 68 volg . - Vgl. Volksk ., XV, 229-231 ; I,EHEMBRt, Volksvertelsels, nr 19, A . DE COCK, Studien en Essays, blz .
108-111, BLADI, Contes p op . de la Cascogne, II, 328 vlgg., COSQUIN, Contes p op . d e Lorrame, II, 76-78, GRIMM,Kinder- u . Hausmarchen, dl . III (Reelam-uitg ., Bruchstucke, nr 27) . Zie vooral
BOLTS en POLIVKA, Anmerkungen zu den K . H . M . der Bruder
Grimm, III, 478 vlgg . Ook KUHNAU, Schlesasche Sagen, I, 601
vig, KN OOP, Sagen u . Erzkhl . a . d . Prov . Posen, 113, Ostmarkische Sagen, 181 - Verder S . de VRIES, De Satan in sajn weesen,
II, 348 (bid WOLF, M . U . S ., nrs 132 en 133, LE BRAZ, Leg de la
Mort, I, n rs 54 en 55.
Het thema is over heel Europa verspreid

163 . DE INGEPRENTE HAND .
Wanneer een familielid aan een stervende jets beloofd
heeft en zulks vergeet of vrijwillig veronachtzaamt, -ofwel wanneer de doode zelf een onvervulde belofte op
het geweten heeft, - zal hij zijn bloedverwanten niet
met vrede laten, en zijn geest zal hen plagen, totdat zij
toestemmen het kwaad to zullen herstellen . Een karakteristiek geval werd ons dienaangaande verteld en door
ooggetuigen bevestigd
In onze buurt, to Moorsel (gehucht Houten Kruis), was
een jongeling, met name Nellis Arys, op een Zondag
tijdens de hoogmis op een boom gekiommen . Schielijk
tuimelde hij naar beneden, en in zijn val beloofde hij een
Lieve-Vrouwmis to laten lezen, bijaldien zijn leven gespaard bleef ; hij was echter morsdood . Desniettegenstaande dacht de verongelukte die belofte to moeten uitvoeren . Alle nachten verscheen hij aan zijn broeder en
verzocht hem dringend zulk eene mis to doen lezen . Toen
deze plaats had, moest de broeder, op verzoek van den
geest, in de kerk een witten zakdoek ter hand nemen .
Dare drukte de doode, tot teeken van dankbaarheid, hem
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de hand en de broader bemerkte met verbazing, dat de
hand van den afgestorvene duidelijk in den zakuoek geprent stond ! Nog heden ten dage wordt diezelfde doek,
als ears kostbare reliek, door den broer bewaard ; hors
derden personen hebben de wonderbare doodenhand gezien en bevestigen de echtheid van hat gebeurde !
Ook to Okegem verteld .

(Herdersem en Moorsel .)

Vgl . DE COCK-TEIRI, ., Brab . Sagenb ., 11r 104, Pozksk, ZIII,
!7 ; Ons Volksl ., VII, 115 vlg ., XII, 158, 176 ; COECKELBERGS,
66-68 en 69-70, PANKEN, nr 63 ; BOEKENOOGEN, in Volksk .,
XIX, blz .106, nr 114, Wallonia, XVI, 333, SCHELL, Neue Berg. Sagen, 117 ; STRACKERJAN, I, 243 ; SINGER, Schweizer Marchers,
II, (Bern, 1908), blz . G0.
164 . DE WEERKOMENDE VROUW .

Te Sinaai was zekere vrouw gestorven . De man ging
dat overlijden aangeven, en van daar ging hij een oogen.blik aan het beenderhuis bidden . Toen hij nu huiswaarts
keerde, zag hij op eenigen afstand van zijn huffs zijn
vrouw buiten $taan, in haar gewone kleeding . Zeer verschrikt liep hij terug bij den pastoor en vertelde hem hat
voorgevallene . De pastoor zeide
cc Indian gij waarheid spreekt, zult gij uw vrouw nog
zien . Spreek haar aan, onbevreesd, en vraag wat zij van
u verlangt. ))
Bij hat terug'keeren naar huffs, zag hij zijn vrouw wear
op dezelfde plaats staan . Hij trad op haar toe en vroeg
wat zij verlangde . Zij antwoordde, dat zij aan Onze-LieveVrouw van Enghien twaalf steen(1)kaarsen beloofd had,
die hij aanstonds moest gaan offeren .Voortgedreven door
den geest der doode, ward hem niet de minste rust gegund en moest hij den wag bijna al loopende afleggen .
Bij zijn terugkomst was zijn haar geheel wit geworden en
men heeft hem nooit meer zien lachen .
(Daknam .)
(1) 1 steep doet 3 kilos .
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Vgl, Dli COCK-TEIRLINC'K, Brab Sagenb, nrs 100-101, Volk
en Taal„ I, 30 vlg., VI, 23 ; Ons Volksl ., III, 16, VI, 34, VIII, 36,
XII, 176 , PANKEN, nr62, BOElKENOOGEN, in Volksk , XIX, 108 ;
W . DIJKSTRA, I, 154 vlg . ; STRACKERJAN, Aberglaube U . Sagen
aus Otdenburg, I, nr 174 (blz . 211 vlgg .), SCHOEINWERTH, Aus
der Ober~ f atz, I, ,blz . 297 ; JEGERLEHNER, Sagen a . d . Unterw .,
116, 193, MEYRAC, Traditions des Ardennes, 173, SAUVE, Folkt .
d . Hautes Vosges, 306 .

165 . TE VEEL BELOOFD .
In 't oud huffs van Pee Koster had, lang geleden, een
man beloofd zooveel zakken green aan den arme to geyen, als er graantjes konden liggen van aan den mestput
tot aan het zoldervenster . Die belofte kon hij niet volbrengen . Na zijn flood kwam hij spoken . De geestelijkheid werd verzocht den geest voor 99 jeer op cc de zee
to zweren n. Aan flat verzoek werd voldaan, en het spoken hield op . Eerlang zijn die 99 jeer om, en het yolk is
bang voor het terugkeeren der spokerij .
Vgl. Ons Volksleven, VI, 20.

166 . EEN VERSCHIJNING .
Een halve eeuw geleden maakten twee vriendinnen het
godvruchtig voornemen van semen in bedevaart near
Scherpenheuvel to geen . Doch intusschentijd werd de
eene ziek, kreeg de vreeselijke tering en overfeed na
eenige maanden lijden . Van de bedevaart kwam niets .
Nu, 't gebeurde flat in dezelfde kamer, wear de stervende
den geest had gegeven, een meisje sliep van slechts een
elftal jaren oud . Telkens rond middernacht zag deze in
hear sleep de afgestorvene in een lichtkrans, maar met
een droef gelaat . De andere huisgenooten zagen niets . Dit
duurde zoo eenige dagen en het kind was om ziek to
worden van schrik . Men wist geen read . Eindelijk besloot
men den pastoor dear eens over to raadplegen . Deze
oordeelde, flat het kind, wanneer de verschijning nogmaals pleats had, zou vragen wet zij verlangde . Verder
vroeg hij of de afgestorvene somtijds geen belofte gedaan
of een of ander voornemen gemaakt had, waarvan de
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huisgenooten kennis hadden, en waaraan zij was to kort
gebleven .
Toen herinnerde zich de vriendin, dat zij hat voornemen hadden gemaakt samen naar Scherpenheuvel to gaan
beewegen .
Des anderdaags reeds ward de beloofde bedevaart ondernomen tot verkrijging van de zielerust der overledene .
Eenige dagen daarna zag hat elfjarig meisje opnieuw
de verschijning, maar ditmaal met een bljj gelaat en zij
lachte hat kind vriendelijk toe .
Sindsdien heef t hat meisje nooit meet jets gezien of
vernomen .
(Heist-op-den-Berg .)
Vgi nr 164 (met de referencies) .

167. DE GEEST MAAKT IETS VERBORGENS
BEKEND .
Meet dan vijftig jaar geleden verloor Arjaan de R . . .,
een schamel boertje, zijn vijfjarig dochtertje Liza ; hat
kind ward of geleid op wat stroo, en, na de begraf enis,
ward dat 'stroo nabij de haag verbrand . Die plaats sloeg
broers en zusters met een geheimzinnigen schrik, en wanneer ze daar voorbijgingen, maakten ze telk'ens hat kruisteeken . Eene diet zusters, Wanneken, toen negen jaar
oud, vertelde haar vpader dat zij daar elken keer, in hat
voorbijgaan, den geest zag van Lizaken .
- ~~ Het kind heeft u ongetwijfeld jets mee to deelen, n zei de vader, die een zeer bijgeloovig man was ;
((mijn ouders hebben indertijd hun kostelijke gouden
ringen verloren ; en misschien komt hat kind u zeggen,
waar die to vinden zijn . Roep eens de kleine Leonie van
Sis' gebuur ; dat_ kind is nog maar een onnoozel schaapken van vijf jaar, met haar zal Liza wel willen spreken . »
Leonie wend gehaald en Arjaan zeide haar wat ze to
doen had
(( Maak eerst een kruisteeken en, als ge dan den
geest ziet, moat ge zeggen : ((Spreek maar, wat wilt ge?
Men ging met Leonie en Wanneken tar plaats ; de laatste zag wear den geest, maar 'Leonie zag niets . Dat ward
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nog een paar keeren herhaald, maar altijd met hetzelfde
gevolg.
- « 't Is wonder, a zei Arjaan tot Leonie's moeder,
u ons Wanneken, hoewel vier jaar ouder, moet zuiverder
zijn dan uw Leonie .
Deze was zoo bang geworden, dat zij er 's nachts niet
van kon slapen, en daarom mocht zij niet meer meegaan .
Eindelijk sprak Wanneken zelf den geest aan, en hij
antwoordde
De ringen liggen in grootvader zijn ouden koffer .
Men ging zoeken en de ringen werden daar inderdaad
gevonden .
(Denderleeuw .)
Mia verteld door Leonie, die nog in leven is, ook Wanneken leeft
nog, haar broer Jef, even bijgeloovig als Arjaan, zijn vader, kon
evenals hij rupsen bezweren (zie Volkskunde, XV, 131 vlg.) Hid
moist een dozijn sagen to vertellen, die hij van vader gehoord had
en die ik uit den mond van Leonie heb opgeteekend .
Zie : A . de COCK, Volkssage, hlz . 161-167,

168. EEN ZONDERLING GEVAL .
Th. M . . . kwam verleden jaar, op een Zaterdagavond,
van zijn werk terug. Hij had zijn zakken met peren ge'
vuld en kwam cc al hobbend en tobbend n op zijn zeventien gemakker~ naar huffs . Halfweg gekomen, verscheen
hem zijn vader, die pas eenige maanden vroeger overleden was . Deze ontnam hem al de peren, die Th . op
zich d oeg, en verdween daarop zonder een enkel woord
to spreken .
Bij hoog en bij laag houdt Th . M . ., dit voorval staande.
(Denderbelle .)
169 . a) SPOKERI J TE SCHELLEBELLE .
Eens zat de pachteres van Let hof ter Ertbrugge, aan
statie, to Schellebelle, tot last in den nacht to werken .
Rond middernacht hoorde zij opeens zulk wonderschoon
gezang, zooals zij er nog nooit binst haar leven gehoord

cde
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had . Toen het ophield, bleef zij nog eenigen tijd zitten
fuisteren en, daar zij niets meer hoorde, ging zij eindelijk
slapen. Wanneer zij 's anderdaags in de keuken kwam,
vond zij de deur, die zij 's avonds to voren gesloten had,
wijd openstaan . Hierover verwonderd, ging zij tot een
der paardenknechten, die in den stal sliep, en vroeg hem
of hij sours niemand op het hof had hooren komen . Deze
vertelde haar het volgende
1k had dezen nacht reeds een uur of twee geslapen, als ik opeens gewekt wend door een wonderschoon
gezang. Toen het had opgehouden, hoorde ik de deur
van den stal opengaan en daarna die mijner alkoof . Op
hetzelfde oogenblik voelde ik iemand op mijn bed gaan ;
ik zette mij recht en, de handen uitstekende, ontmoette
ik twee duimen van een buitengewone grootte ; ik hield
ze eenige oogenblikken in mijn handen, er op nijpend
zoo hard ik maar kon . Toen ik ze eindelijk losliet, voelde
ik weerr op mijn bed stappen en daarna wend de deur van
mijn alkoof met geweld toegeslagen . Oogenblikkelijk
daarna was alles weder rustig . Toen ik dezen morgen
opstond, liepen al de beesten los in de stallen en al de
deuren stonden open . »
(Wichelen .)
Lezing b doet meer aan de mare denken .
Vgl . GRIMM, D . S ., nr 81 .

b) ANDERE LEZWG .
Op een pachthoeve, to Schellebelle, hoorde de dochter,
die nog niet to bed was, 's nachts een schoon gezang
opgaan . Om des to beter den zang to hooren, trok zij de
deur open, dock toen zij op den dorpel verscheen, hield
dit gezang plotseling op . Haar broeder, die in den paardenstal sliep, kwam 's morgens in de keuken en zeide,
dat hij nooit in den stal meer zou gaan slapen, zoo hetgeen was gebeurd zich nog eens vernieuwen moest . Hij
had hetzelfde gezang gehoord als zijn zuster . Wanneer
dit gezang ophield, voelde hij een zwaar gewicht op zijn
voeten zakken, dat zich langzamerhand naar hart en
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hoof d voortzette . Hij greep near den drukkenden last en
voelde dat hij in elke hand een duim had en, wanneer hij
ze los liet, sloes plotseling het venster met geweld toe
en verdween alles .
(Wichelen .)
170 . HET WITTE PAARD .

In 't cc Zwalperland )) kwam, over ettelijke jaren, bijna
alle nachten, juist to middernacht, een wit paard ronddolen .
Twee jongelingen, die niet bang waren, volgens hun
zeggen, gingen het paard doodschieten . Op zekeren nacht
stelden zij zich eenige oogenblikken voor twaalf uren op
wacht . De eene sing aan den vijver zitten, wear het paard
geregeld overkwam, de andere een weinig verder, op den
weg near Schriek . Op klokslag twaalf kwam het paard
ginder verre in de straat op, goed zichtbaar met zijn
sneeuwwitte haren .
Het maakte geen gerucht met de voeten, maar zweefde
stillekens aan voort .
Paf ! Daar valt een schot . Oeen spier van het paard
vertrekt, het drijft zachtjes verder .
Hebt gij het getroffen)a roept de andere .
cc Neen, het komt near u ! n
De haren van den jongen rijzen to berge, dock hij mikt
en schiet, maar geen vezel van het paard verroert zich .
Het paard drijft langzaam near het leas eikenbosch af,
en geen van beiden had lust om het to achtervolgen .
(Heist-Ooor .)
171 . VIER WITTE KATTEN .
Een muldersgast zag op een avond, toen hij van den
molen near huffs kwam, vier schoone witte katten nevens
hem geen ; zij hadden oogen als kogels . Hii wilde ze
verjagen, dock telkens hij er near sloes, verdwenen zij,
om oogenblikkelijk weder to verschijnen . Hij sing zijn
meester wekken, die met hem mede kwam, om die zon-
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darlings katten to zien ; zij bemerkten echter niets . Wanneer de gast rond middernacht alleen voorbij den molen
ging, zag hij altijd die katten ; als er iemand bij hem was,
zag hij niets . Een boer had ze nochtans ook eens gezien,
toen hij rond middernacht Tangs daar kwam .
(Ninove.)
172. DE VERWENSCHTE KINDEREN VAN
WIENTJE MEEUS .
Wientje Meeus had zijn twee kinderen in katten verwenscht, en zie, ze waren allebei, als katten, hat huffs
uitgevlucht . De eene kat lisp verre, verre, zonder to weten
waar ze eindelijk terecht zou komen . De andere kwam
aan een hoef, waar ze zich in een hoeksken van den
haard ging warmen en ze wilds hear plaatsken voor geen
geld van de wereld meet verlaten .
Wientje Meeus stierf . Nu, de boer en de boerin van
de hoef, waar die eene kat de wijk had genomen, waren
van Wientje Meeus zijn familie, en zij gingen dus de
begraf enis bijwonen.
's Avonds last, als ze met den « wuttenwagen n (1) naar
huffs reden, bemerkte de paardenknecht nevens hat spoor
een witte kat, die hat gespan altijd volgde . Van tijd tot
tijd miauwde ze eens, keek den bedremmelden paardenknecht met hear vurige, groans oogen vragend aan, en
zei dan maar geaurig
- « Zeg aan pier den Frol, 't graf van Wientje Meeus
is vol ! n (2)
De knecht, de boer en zijn wijf waren van schrik maar
dood dan levend en durf den met moeite adem halen .
Thuis gekomen spande de knecht, zonder een woord
to spreken, de paarden uit, en lisp bevend de keuken in,
waar de boer en de boerin zich weggestoken hadden van
benauwdheid .
((Hebt gij ook gehoord, n vroQgen zij hem, « dat de
( 1 ) Huif kar .
(2) Is gevuld, namelijk - omdat hat iijk begraven is .
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kat, die Tangs den wagen liep, gedurig riep : ((Zeg aan
Pier den Frol, Wientje Meeus zijn graf is vol ! »
- ((Wat ! » riep de vreemde kat, die in den haard zat
to staren, en in eens wel drie voet Tang hoog sprong ; ((is
Wientje Meeus dood ! ~~
En meteen klom zij door de kave (1) naar buiten, want
zij was een van de twee verwenschte kinderen van
Wientje Meeus .
De boer en de boerin voelden als een pak van hun
harte vallen, en ze gingen eens piepen door de kave, waar
de kat henen was .
(Westkerke, bij Gistel . )
In Vobksk ., VII, 139 vlg .

173 . DE BLATENDE GEIT .

Te Rooborst, op het oude, afgelegen hof Vijversbosch,
kwam er over twintig a dertig jaar, alle nachten, op klokslag twaalf, een geit blaten . Dat was zeker een spook .
Veel yolk ging er naar luisteren . Op zekeren nacht was
dat geblaat verdwenen, en niemand moist de reden .
Menigeen maakt nog heden een omweg, om daar niet
to moeten voorbijgaan .
(Hundelgem en Rooborst .)
174 . DE SPOOKHOEVE TE BEVEREN-WARS .
Bij den landbouwer Piet V . . ., to Beveren-Wags, waxen
al de kinderen gebrekkelijk en meer dan een stierf op
jeugdigen ouderdom . Dat ging overigens gepaard met
vreemde verschijnselen : to twaalf uren van den nacht
liep er in huffs en stal altijd een wekker of ; terzelfdertijd
vlogen de aardappels en het graan den zolder rond of
rolden Tangs de trappen naar beneden . Erger nog : al de
stalbeesten lagen uitgestrekt op den grond . Ging men met
licht de zaak van nabij onderzoeken, dan vond men apes
rustig en in orde, zoodat er nets scheen gebeurd to zijn .
Nauwelijks was men echter terug in bed, of hetzelf de
( 3 ) Schoorsteenpijp .
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spel herbegon, en toch was er 's morgens geen spoor
van to merken .
Eindelijk poogde men op een andere wijze de spokerij
wag to nemen : bet O .-L .-Vrouwbeeldje, dat aan bun
huisgevel bevestigd was, hing men aan den stalmuur, in
de hoop aldus bet kwaad to weren . Dat deed echter meer
kwaad dan goad en 's morgens vond men bet beeld terug
op zijn oude plaats .
Toen ging de boerin bij de Dendermondsche paters to
rade ; bet wachtwoord was bidden, veal bidden, maar bet
hielp niet . Dan gaven de paters cc heiligdom » made, dock
bet bracht weinig bast bij . Ten einde raad, verliet de
boar zijn betooverde hofstede en ging elders wonen .
Sindsdien is er nooit jets meer gebeurd .
Vgl . onze nr5 104 en 175 .

(Beveren-Waas .)

175 . SPOKERI J TE ZULTE .

Op bet kasteel van Zulte beef t bet gespookt zoolang
de familie de Limnander er gewoond heeft ; flu bet aan
de familie van Malcott baboon, is bet spoken gedaan .
Het bestond vooral in de zonderlinge geruchten, die om
middernacht in de keuken vernomen warden, rammelen
van schijven, enz .
(Zulte en St-Elooi's Vijve .)
176 . HET KASTEEL VAN STADEN .

Op bet kasteel van Staden, eigenlijk maar een jachtpaviljoen, en heel ver of gelegen, verschijnt altijd de geest
van een oude markiezin . Zij houdt zich voomamelijk in
den kelder op, en maakt er lawaai . Oaat men zien, ze
blaast bet licht uit .

B.

VUURGEESTEN
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a) DWAALLICHT .
177 . WAT IS EEN STALKAARS ?

n Munkzwalm wijst een stalkaars de plaats aan, waar
een schat verborgen ligt . Naar een stalkaars wijzen
is gevaarlijk, zegt men aldaar ; ze zou u den nek
breken .
Te Elst is bet een ronddolende geest van een afgestorvene, die tijdens zijn leven onrechtvaardig goed verworven en nog geen restitutie gedaan beef t ; eerst na de
schadevergoeding zal die geest rust hebben . Sommigen,
in Elst, meenen dat de stalkaars de geest is van iemand,
die geld heeft verborgen, zonder dit aan iemand to hebben toevertrouwd . Die geest keert ook weer, zoolang bet
geld niet is u uitgekomen » . Men vertelt bier van personen, aan wie ongelukken overkwamen, omdat zij de stalkaarsen to dicht naderden of er met den vinger naar
wezen .
(Munkzwalm en Elst.)
Zie : A . de COCK, in Volksk ., X, 182 vlg . ; 206-210 ; 236-241 ; V .
LOVELING, in Volksk ., X, 180-182 ; DE COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb ., nr s 148, 154, 155 ; Rond den Heerd, II, 18 ; GRIMM, D . Myth .,
420, 764 ; KUHN u . SCHWARTZ, Nordd . Sagen, nr8 80-90 ; Zs . d .
Ver . f . Volksk ., XIV, (1904), blz . 425 ; P . SEBILLOT, F . de Fr .,
II, 418 vlgg .

178 . HET DWAALLICHT IS EEN ZIELTJE .
Sicken Villemans, van Denderwindeke, ging eens op
een Meinacht over bet kerkThof en zag er een stalkaars
dansen.
- ((Ze zeggen, » dacht de vent, ((dat dit de ziel is
van een ongedoopt kind en dat zij op uw vinger komt
zitten, als gij er naar wijst . Ik wil eens weten, of dat
waar is . )}
En hij stale den vinger naar de stalkaars uit . Deze kwam
er naar toe gedanst, maar Sicken Villemans werd opeens
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zoo bang, dat hij bet op een loopen stelde . De stalkaars
volgde hem op de hielen, en nauwelijks was hij binnen
en had hij de deur achter zich toegeworpen, of hij hoorde
zoo'n geweldigen slag op de deur, dat heel bet huffs
daverde .
(Denderwindeke .)

Vgl . nr 179 ; DE COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb ., nr 155 ; Ons
Volksl ., VIII, 196 vlg . ; TEIRLINCK, Foikl . myth ., 145 .

179 . DE STALKAARS TE WICHELEN.
Stalkaarsen, zegt men, zijn kinderen die ongedoopt gebleven zijn, en rondzwerven, om gedoopt to worden .
Kunnen zij bet doopsel ontvangen, dan verdwijnen zij en
keeren nooit meer terug . Steekt men den vinger naar een
stalkaars uit, dan komt zij er opzitten ; springt men binnen in huffs, dan geeft zij een grooten slag op de deur .
Dat is bier eens gebeurd .
(Wichelen .)

Vgl . A. de COCK, in Volksk ., X, 208 vlg. 239 ; DE COCK-TEIRL .,
Brab . Sgb . nrs 149-152 ; Ons Volksl . . II, 21 ; VII, 190 ; Limb . Jaarb .,
II, 14 ; WOLF, N . S., nra 262, 521 ; MONSEUR, Bull, de Folkl ., II,
149 ; SCHELL, Berg . S. . 304 ; BARTSCH, Sagen a . Meklenb ., I, nr
245 ; II, blz . 4 ; GRIMM, D . S ., nr 277 ; WUTTKE, § 762 ; SEBILLOT, F . de Fr ., II, 490 vlg .

180 . DE ZONDAAR ALS DWAALLICHT .
Eertijds wandelde to St-Elooi's Vijve steeds een stal.kaars aan de hoeve Schouwendale tot aan den zandweg .
Dien afstand had eens een scheepstrekker doorloopen,
onderweg gedurig de ijselijkste godslasteringen tegen een
kruisbeeld uitbrakend, zoodanig dat er hem de tong een
hand ver van op de borst hing . Twee dagen lang lisp hij
daar zoo been en weer, en na zijn vertrek is er een dwaallichtje verschenen, dat eerst verdwenen is, toen men ter
plaatse een kapelletje had gebouwd .
(St-Elooi's Vijve .)
Vgl . A, de COCK, in Volksk ., X, 238 ; JOGS, Vert ., I, nr 58 ;
't Daghet, VIII, 32 ; BARTSCH, Sagen a . Meklenb ., II, 4 . Ook
WOLF, N . S, nr s 440 en 441 ; GRIMM, D S , nr 285 .

181, HET STALLICHT TE AARTSELAAR .
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Te Aartselaar geeft men den naam van stallicht, niet
aan het dwaallicht, maar aan het licht voortgebracht door
een glimworm . Zoo verzekerde mij althans mijn Antwerp
sche beenhouwer, zoon van den gewezen onderwijzer van
Aartselaar . Naar zijn zeggen, is men daar wantrouwig ten
opzichte van het stallicht, en velen meenen dat er tooverij onder schuilt . Zien zij tusschen het gras van een
grachtkant, nabij een koestal, het schijnsel van een gumworm, zoo zeggen ze : cc In de plaats van den boer zou
ik niet meer gerust zijn, want het stallicht is er al u . En
tien tegen den, dat de belanghebbende boer, zoodra hij
het bemerkt, bij den pastoor to rade gaat, of bij de Nlin~
derbroeders van op den Oever, to Antwerpen .
(Aartselaar .)
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b) VUURGEEST .
182. VLAM EN VUUR .

Z

ekere visscher van Uitbergen ging eens voorbij een
huffs, wear men zei dat het spookte, en dear zag hij
een man staan . Toen hij hem bennerkte, zeide hij
- ((Pier, ge moet mij niet bang waken . »
Hij ging er near toe en nam den kerel den hoed af, en
dear zag hij enkel nog vlam en vuur. Terzelfdertijd zag
hij daarnevens, aan den molenberg, een witgrijs paard
met overgroote oogen van vuur . De visscher spoedde zich
near huffs en stond 's anderdaags op, zoo grijs als vies,
hoewel hij slechts in de twintig jaren oud was en nog
geen enkel grijs haartje telde .
(Wichelen .)
Vgl Wodana, 19 ; WOLF, N . S ., nr 441 , JOGS, Vert ., ~, nr 64 .

183 . DE VUURMAN TE BAASRODE .
Op zekeren nacht zaten visschers, to Baasrode, in hun
boot op de Schelde, toen zij zeer ver, in een bosch, een
man ontdekten, die in view en vuur stond ! Hun boot
werd van den eenen near den anderen never geslagen, en
de visschers kropen verschrikt in den ((vooronder )) en
durf den zich voor 's anderdaags 's morgens niet vertoonen .
(Wetteren en omstreken .)
In Volkskunde, I, 16 . --- Vgl . DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., rs 157-158 ; Ons Volksl, I, 90 vig ., VIII, 196 ; A . de COCK,
Vol ksk ., X, 208, 210 ; WOLF, N . S, rs 261, 438-441 ; JOGS, Vert ., I,
nr 64 ; 't Daghet, IV, 147 ; VIII, 32 ; XX, 160 ; Limb . .Jaarb , II, 14 ;
PANKEN, rs 3 en 82 ; Wallonia, I, 17 ; VII, 48 ; GRIMM, D . S.,
rs 277, 286 ; SCHELLf, Berg . S ., biz . 127 . 195-197, 235, 264, 279, 441,
519, 561, Nene Berg S .,136, 141 ; SIBILLOT, F. de Fr ., II, 418-422.

184 . KRAAMVROUW BI J EEN GROOT VUUR .
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In een spookhuis van Uitbergen moest zek : ren dag de
vrouw in 't kraambed komen en haar man ging 's nacht3
naar de naburige gemeente den geneesheer halen . Bij
zijn wederkomst moest hij fangs moerassige meerschen
gaan en zag er een groot vuur branden, bij hetwelk een
vrouw zat met een kindje op den schoot . Verschrikt
keerde hij haastig naar huffs en vond er vrouw en kind
heiden overleden .
(Wichelen .)
185 . DE HOND VAN 'S GRAVEN-WEZEL .
Te 's Graven-Wezel woonde in vroeger tijd een man,
die een zwarten hond bezat, welke hem zeer getrouw
was . De man overfeed, en zie, elken nacht brak zijn hond
los en snelde naar het kerkhof, waar hij tot 's morgens
toe op het graf van zijn meester jankte en huilde .
Weldra wilt iedereen op het dorp wat er gaande was . . . .
Sommigen beweerden zelfs, dat de doode uit zijn graf
opstond, om zijn getrouwen hond tot bedaren to brengen .
Doch niemand durfde zich des nachts op het kerkhof
wagen, om met zijn eigen oogen to zien wat er gebeurde .
Toen besloot men den hond met een zoo stevige ijzeren ketting to binden, dat hij onmogelijk zou kunnen losgeraken .Wonder genoeg, op klokslag middernacht sprong
de hond met een enkelen ruk zijn ketting aan stukken
en snelde sls een pijl naar het kerkhof, waar ditmaal een
drietal boeren hem volgden .
Toen de hond een tijd fang vreeselijker dan ooit op het
graf gehuild had, scheurde de aarde open, en in een zee
van vuur en vlammen kwam de overleden boer to voorschijn . De hond jankte niet langer . Maar des anderdaags
vond men het geheimzinnige flier flood op het kerkhof
liggen .
('s Graven-Wezel .)
In Volkskunde, II, 46 . Vgl. WOLF, Nederl . Sagen, nFS 499 en 500.
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c) BLIKSEMVUUR EN DONDERSTEEN .
186 . DONDER EN BLIKSEM .

D

e geleerden, » zei een werkman, ((kennen en
weten veel, dock hoe donder en bliksem bntstaan, dat weten ze niet . Een geleerde heeft het
ooit geweten en was bezig met er een beschrijving van
to maken, maar zijn hand werd tegengehouden .
Een andere werkman voegde er den wind bij en zeide
((Ik heb altijd hooren z(ceggen, dat donder en wind van
niemand gekend zijn, en dat, zoo er iemand wist wat de
wind is, hij zeker geen voet meer buiten de deur zou
durven zetten . ))
(Pepingen.
Uit den volksmond' opgeschreven, in 1895, door den hoof donderwijzer, V . Kuypers .

187 . DONDERSTEEN .
Nog op onze dagen geloof t meer dap een, hier to lande
en elders, dat het inslaan van den bliksem gelijk staat
met het neervallen van een dondersteen, zoodat sours
onze kinderen - en wel eens een volwassene - dien
steep gaan opzoeken, wanneer zij den bliksem ergens in
de buurt zien neerkomen . Te Wichelen weet men zelfs to
vertellen van dondersteenen, die langs de straten liepen .
Rond Oudenaar,de kept het yolk drie soorten van donder
steenen : branders (die brand stichten) ; bickers (die enkel
breken) ; gatemahers (die gaten in den grond boren) .
(Vlaanderen .)
Zie : A . de COCK, Spreekw . o~ Volksgeloo f berustend, nrs 417 en
418 ; A . de COCK en IS . TEIRLINCK, Brab . Sagenboek, nr 162 ;
IS . TEIRLINOK, idiot, I, 339 .

C.

AARDGEESTEN

a) DWERGEN .
188, VAN DEN ALF GELEID. (1)

H

ans B . . ., van Herdersem, werd bij Gillis M . . ., die
een tiental boogscheuten verder woonde, naar den
winkel gestuurd . Toen hij de boodschap verricht
had, sloeg hij een verkeerden weg in en nam de richting
van Wieze, waardoor hij zich meer en meer van huffs verwijderde . Hans ging, en ging en bleef gaan, en was sterk
verwonderd dat de terugweg zooveel langer was dan gewoonlijk . Wanneer hij to Wieze -aan de Pasbrug kwa ,
begon hij to begrijpen, dat hij van den alf geleid was
hij zette zich op den grachtkant neder . Immers, hij had
altijd hooren zeggen d'at, als men van den alf geleid
wordt, men de betoovering doet ophouden- door to gaan
zitten . En het vie! zoo uit, want Hans erkende flu dadey
lijk waar hij zich beyond . Nu sloeg hij den terugweg in
en was weldra to huffs .
(Herdersem .)

Vgl . A . de COCK en IS TEIRLINCK, Brab . Sagenboek, nrs 185
en 164 ; en A. de COCK, in Volkskunde, X, 206-207 ; VIRG . LOVELING, Volksk , XIV, 167 ;Eigen Schoon, III, 105, WOLF, Niederl.

Sagen, n r 484 ; Volk en Taal, IV, 42-43.

189 . HEEL DEN NACHT GEDWAALD .
Edward Rottier, van Beveren-Wags, keerde in de i don-keren avond van zijn werk terug naar huffs . Het was maar
tien minuten gaans, maar om twaalf uren van den nacht
was hij nog altijd op gang : toen beyond hij zich in Haasdonk, anderhalf uur van zijn woning of . En zonderlinger
nog : alles stond onderstboven ; de huizen stonden met de
daken beneden en de boomen met hun takken op den
grond . Herhaaldelijk beproef de hij om in een huffs binnen
(1) Verbasterd tot : Van den (h)als geleed ; aldus tussehen Aalst
en Dendermonde . In 't Land van Waas heet het : Van den A if geleed ; to Denderleeuw : Van d'alf geleed .
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to geraken, maar het lukte hem niet . D'at duurde zoo tot
dat het al begon licht to worden ; dan kon hij ergens binnengaan . oen eerst begreep onze man, dat hid « van den
alf geleed » was, en nu kon hij den rechten weg inslaan .
(Beveren-Waas .)

190 . VERDWAALD .
Een jongeling ging eens naar Baahkermis . Hij kreeg
daar twist tegen een persoon, die den naam had kwade
perten to kunnen . Toen zij scheidden, rond elf uren des
nachts, wenschte deze hem spottend goede refs . Wanneer
onze jongeling nu een eindje gegaan had, kwam hij eensklaps in een schoone, prachtige dreef . Die dreef scheen
zonder einde to zijn . Hij ging en bleef gaan en wanneer
het licht wend stond hij, beslijkt en besmeurd tot aan zijn
kop, een half uur boven Boisschot, meer dan anderhalf
uur van zijn huffs .
Degene, die hem die pert had gebakken, vroeg later
((Hoe hebt gij het gehad op de refs? Toch door
prachtige dreven gewandeld ? »
- « Ja, » antwoordde de aangesprokene, « gelukkiglijk
dat ik niet tooveren kan, want dan gaf ik u van 't zelfde
laken een broek . »
(Heist-Ooor.)
191 . ROND ZI JN HOEVE VERDWAALD .
Een grijsaard had vrij last in de herberg zitten kaarten
en, nadat hij afscheid van zijn vrienden genomen had,
ging hij alleen den eenzamen weg naar zijn hoeve .
Plots stond er een man voor hem, die hem vroeg den
weg to wijzen naar een naburige gemeente . De oude man
wees hem den weg en spoedde zich voort .
Maar de weg bleek eindeloos . Het koud tweet brak
hem uit, toen hij begreep dat hij verdwaald was . Toch
liep hij maar rusteloos voort, opgejaagd en zonder nog,
voor de morgen kriekte, maar even een spoor to kunnen
vinden .
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Toen werd hij gewaar, dat hij heel den nacht rond zijn
hoeve had gezworven .
(Mortsei en Antwerpen .)
192. DOOR 'T WATER .
In vroeger tijd was het de gewoonte van in de winteravonden to gaan buurten . Een der aanwezigen was onger
wenscht in het gezelschap, en om het hem beu to maken,
zeide een onder hen, dien men Jef noemde
cc Pier, ik zou naar huffs gaan, 't is tijd . n
cc Omdat gij het zegt, Jef, zal ik gaan .
Toen hij weg was, zei Jef tot de anderen
cc Ge zult hem straks nog wel vinden ; zie maar dat
gij er met den donkere niet over struikelt . »
Na nog een uur of twee gekaart to hebben, ging men
naar huffs . Aan de brug gekomen, die daar over een kleine
beek lag, bemerkten de mannen een zwarte massa . 't Was
Pier !
- cc Hela, wat ligt ge hier to doen, ge moest al twee
uren to bed zijn !
Pier wreef zijn oogen en antwoordde bitsig
- « Ja, ja, lacht maar . Ge ziet hoe ik geheel beslijkt
en nat ben, en indien ik wist wie mij die pert gespeeld
heeft, hij zou van een kale refs komen . Al dien tijd heb
ik zonder uitkomst, zonder to weten waar ik was, door de
b€ ek geplonsd, dat ik eindelijk van vermoeidheid hier
hen gaan liggen .
cc Zij maar kon`tent, jongen, ~~ zei Jef, cc wij, zullen u
thuis brengen . n
(Heist-Goor .)
193 . BERGMANNETJES TE KASTERLEE .
Op een halve mijl afstand ten N .-0. der gemeente
Kasterlee ligt een heuvel, dien men algemeen den Aschberg noemt, waarschijnlijk om den zandachtigen aard van
zijn grond .
Niet verre van dien berg lag vroeger een weide, waar
dagelijks een koewachter zijn vee to grazen dreef .
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Om naar dien beemd to gaan, moest hij den Aschberg
Tangs ; en telkens hij daar voorbijtrok, kwam er een zeer
magere koe uit den berg to voorschi jn, die mede naar het
weiland tong en al het gras zijner koeien afschoor .
Dikwijls had het koeherdertje daarover aan zijn meesteres geklaagd . Wegjagen ging niet .
((Wat ge doet, n zegde ze op zekeren morgen, « als
ge vandaag die magere koe weerziet, pak ze bij den
staart en loop met haar den berg in . »
De koeienhoeder trok naar de weide . De magere koe
verscheen weer . Het wachtertje deed, wat zijn meesteres
hem geraden had, en hing aan den staart der koe, die
met hem den Aschberg binnentrok .
Hoe verbaasd stond de arme veedrijver, toen hij daar
in een schoone, ruime zaal wel vijftig kleine kaboutermannekens druk bezig zag met koeken to bakken . De
tafel wend opgediend, en de bergmannetjes noodigden
den knaap vriendelijk uit, om met hen koeken to eten .
De jongen liet zich gezeggen ; maar nauwelijks had hij
een stuk geproefd, of hij vie! achterover en was dood .
(Kasterlee .)
In Volk_skunde, II, 89 vlg . - Vgl . Wodana, 23 vlg ., verder blz .
154-156 ; WOLF, N . S., nr$ 477 en 207 ; DE COCK-TEIRL ., Frab . Sagenb , jars 169, 172, 178, 183,184 ; Ons Volksl ., IX, 202-204 ; GRIMM,
D Myth ., 376 vig 381 ; STRACKERJAN, I, 488 vlgg ., Zie nog
TEIRLINCK, F. 4nyth ., 147-151, VAN DEN B] RGH, Ned . Myth .,
120-122 ; Wallonia, I, 15, 62 ; II, 33 ; SEBILLOT, F . de Fr, I, 230232 ; 455 vlgg .

194 . KABOUTERS TE LEBBEKR.

Men vertelt, dat er in een ho! to Lebbeke kabouters
woonden . Gedurende den dag hadden zij met de lieden
geen betrekking, en 's avonds zette men het overschot
van 't eten bij de opening van het hol, wat des anderdaags verdwenen was . Dikwijls bracht men bij dat hol
allerhande versleten en gebroken gereedschap, hetgeen
den volgenden dag, geheel hersteld, werd teruggevonden .
(Wichelen en Lebbeke .)

1 53
nrs
Vgl . DE COCK-TEIRLINCK, Brab Sagenb .,
165, 167, 168,
170, 171, 176, 171, Ons Volksleven, I, 66 vlg . , II, 53, IX, 160,
nrs
WOLF, N . S .,
206, 208, 209, 211, 474-476, 478, 479, PANKEN,
nrs 15, 16, 27, 28, 30, 32-34, ti'oi' en Taat, III, 89 . 't Daghet, VIII,
69 vig ., DE MONT-DE COCK, Vt Vert, 326-330, GRIMM, D S ,
nrs 30, 34, 154, 303, SEBILLOT, F cte Fr , III, 531
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b) REUZEN .

195 . HET REUZENBEEN TE HAMME (Oost-V1 .) .

T

e Hamme, in het kerkportaal, aan den linkerkant,
hangs een kolossaal been, dat voor het dijbeen van
een reus doorgaat : het heeft vier voet en een duim
lengte (Wasche-mast), en, op de dunste plaats, een omtrek van dertien duim . Langen tijd geleden heeft men dat
been in de Durme opgevischt ; sedertdien wordt het zorgvuldig in de kerk bewaard, waar het door het yolk vereerd
words als een snort heiligenrelikwie .
Lindanus (van Gent), in zijn werk : De •T eneramonda
libri tres (Antverpiae, 1612, blz . 136), weet to vertellen (1),
dat er in nude tijden to Hamme twee reuzen wbonden,
een aan weerszij-den de Durme . Op zekeren dag kregen
zij twist : elk van hen beweerde de langste to zijn . Dientengevolge trokken zij naar Thielrode, waar men juist
een kerk aan 't bouwen was : beiden konden met hun
handen het dak bereiken en een steep boven op den muur
leggen.
Sours gewaagt men van drie reuzen, en deze gingen niet
naar Thielrode our hun lengte to bepalen, maar bouwden
to Hamme zelf een kerk, waartoe zij geen stelling behoefden, daar ze tot aan het dak reikten . Een hunner
gebruikte ook nooit boot noch brag, wanneer hij over de
Durme wou zijn, maar doorwaadde eenvoudig de rivier,
zonder dat de diepte van het water hem hinderen kon .
Jaak Van de Velde (Kunst- en Letterbiad, 1840, blz.
60) en J . W . Wolf (Niederl . Sagen, nr 202) voegen er bij,
dat -de straat van Hamme, door den reus bewoond, nog
heden ten dage Reuzenstraat heet .
Over dat alles heeft de heer M . de Meyer, van Hamme,
vier personen uit de volksklasse ondervraagd . De antwoorden luidden
(1) Sanderus, in zijn Flandria illustrate,-feel II, gewaagt wel van
het reuzenbeen, maar vertelt geen sage .

155

1) ((Van reuzen weet ik niets anders, als dat bet reuzenbeen uit de kerk van 'nen reus is, die bier vermoord
geweest is. n (Een kantwerkster van 59 jaar .)
2) a Dat been is van 'nen reus, die bier van leven verongelukt is, als de kerk gebouwd is . }~ (Een wever van
39 jaar .)
3) cc 1k heb altijd hooren zeggen, dat de reuzenwe gel
'n weg was in de lucht, en als ze zaaiden in die rich
ting, dan lag er 'ne weg in 't land, en daar kwamen geen
vruchten . n (Werkvrouw van 69 jaar .)
4) a Er zijn daar reuzenwegeis en pestwegels (1), die
over den kouter naar 't kerkhof loopen en die mogen ze
nooit wegdoen . » (?) (Werkvrouw van 71 jaar .)
Ziedaar alles
Hieruit blijkt tevens hoe sagen afslijten en zich vervormen .
(Hamme .)
Vgl . GRIMM, Deutsche Sagen, nr 141 . - Over Reuzen enReuzensagen, zie . D E COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb ., nrs 186-190,
GPIMM, D . Myth ., blz . 442, 453 vlg. ; P . de MONT, in Volksk ., II,
184-186, Wodana, 141 , JOGS, Vertelsets, I, nr 97, Volk en Taal, II,
blz 202, WOLF, N. S ., nrs 202, 203, 523, 525, 526 , M . u . S , nrs 92-95,
W .,DIJKSTRA, I, blz . 11 ; VAN DEN BI8RGH, Ned . Myth ., 187-200,
Wallonia, I, 129 vlg . ; II, 29, 212 ; X, 117, 188 .

(1) Langswaar indertij d de pestlij ders, die bezweken, moesten
weggevoerd worden . .
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DUIVELSAGEN .
196 . EEN VERBOND MET DEN DUIVEL .
en sluit een verbond met den duivel door hem de
linkerhand to reiken, hem zijn ziel to verpanden
en in ruffling iets aan to nemen, b .v, de kunst om
creel geld to winnen . Hier wordt verteld van zekeren Jan
Van der Steen, dienstknecht, uit de jaren 1600, bij pachter Verbeek, uit de Langestraat ; die kerel verkocht zijn
ziel aan den duivel op de bovenstaande wijze, en bekwam
van hem een middel om to tooveren en to onttooveren .
'fan dat middel maakte hij een vreeselijk gebruik, bij
zooverre, dat hij eindelijk v6or de vierschaar werd gedaagd en tot verbanning veroordeeld . Toen grog hij zich
to Stekene vestigen, waar hij wegens zijn menigvuldige
tooverijen opnieuw werd veroordeeld, ditmaal om levend
verbrand to worden .
(Wichelen .)
Vgl . ons v olg . n r

197. DUIVELSVERBOND .
Om zijn ziel aan den duivel to verkoopen, zoo zegt
men to Welden (bij Oudenaarde), moet men to middernacht op een kruisweg gaan zitten, met een zwarte hen
tusschen de beenen . Daarop komt de duivel of en het
akkoord wordt gesloten .
Om weerwolf to worden, gaat men er op dezelf de wijze
to werk, dock dat akkoord is slechts geldig voor acht
jaren .
Te Denderleeuw gaat men eveneens met een zwarte
hen to middernacht op een kruisstraat : de duivel komt
daar bij u en geeft u een boekje, dat gij hem moet beta
len . Om dit boekje later weer kwijt to raken, dient gij
het tegen een hoogeren prijs, hoe weinig ook, to kunnen
verkoopen .
(Welden en Denderleeuw .)
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T e Nederbrakel goat men to werk als to Walden( Zie Wodana, 1~
vlg .) . Vgl . mljn Studies en Essays, 241 vlgg . ; ook mijn Volkssagi,
42-44 , SEBII,I IOT, F . de Fr , III, 239 vlg

198 . DE MEID, DIE HAAR ZIEL AAN DEN DUIVEL
AFSTOND .

Een jonge deerne, als maid bij ears boer verhuurd, had
een allerellendigst bestaan . De boer deed haar van den
vroegen morgen tot den laten avond slavers als een last
dier. Onmogelijk kon zij hare task, die bestond uit veldwerk, hat verzorgen van hat vee en hat spinners van linnen, geheel volbrengen . En de slagen en mishandelingen,
die zij dan to verduren had, gaan alle gedacht to boven .
Eens dat zij zich wear zoo ongelukkig gevoelde, ver .
toonde zich een zeer welgekleede hear aan haar en zeide
--- (( Mijn kind, gij zult onder den last bezwijken,
daarom heb ik medelijden met u, en indien gij wilt, zuit
gij zooveel werk kunnen afmaken, als 't u believers zal,
zonder u in hat minst to vermoeien ; en aldus zult gij
zooveel ledigen tijd over hebben, als gij maar droomen
kunt .
-- ((Och, meneer, was dat maar mogelijk, hoe zou ik
u danken, » zeide onze maid, en de beer, een wit vel
papier to voorschijn halende, hield hat haar tar onder
teekening voor, wat zij dan ook zonder aarzelen deed .
Zooals de hear voorzegd had, kon zij nu zooveel werk
afmaken als ze maar wenschte . Steeds was zij blij en
welgezind en zong met heele dagen .
De verandering in haar gemoedstoestand en nog maar
hat gemak, waarmede zij haar nog verzwaarde task afwerkte, kwam iedereen bovennatuurlijk voor . Menigen
keer ook had men reeds den hear in haar bijwezen gevonden, dock telkens had zij de gestelde vragen ontwijkend
weten to beantwoorden . Ten langen leste door den pastoor gedwongen, die van dit wonder geval op de hoogte
gebracht was, bekende zij alles . De pastoor wist haar flu ,
dock niet zonder veal moeite, uit de macht van den hear
to verlossen . Daze was niemand anders dan de duivel in
persoon .
(Lade en Denderbelle .)
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Hier brengt het duivelsverbond geen offer mee, er is enkel een
schriftelijk kontrakt, gemeenlijk met zijn eigen bloed onderteekend .
Vg1 .Wodana, 19-21 ; Volksk ., III, 110 vlg . ; DE MONT-DE COCK,
Vi . Wonders~r ., 99 ; WOLF, N . S:, nr 454 ; DE COCK, Volkssage,
42-44, Ons Volksl., X, 197-199 ; XII, 171-173 ; SCHELL, Neue Berg .
S ., 26 .

199. VAN DEN OUDEN WEVER EN DEN DUIVEL .
Er was eens een wever, die zijn levee lang had gezwoegd en gezweet en toch altijd even arm was gebleven .
Daar hij nu tamelijk oud begon to worden en de arbeid
hem steeds lastiger viel, kon hij zijn gewone task niet
meer afmaken, en daardoor wend het hem zoo goed als
onmogelijk, in zijn +eigen onderhoud en dat van zijn vrouw
to blijven voorzien. Van 's morgens vroeg tot 's avonds
last moest hij de schietspoel doen vliegen, om dagelijks
het hem opgelegde weefsel of to krijgen ; jaren lang had
hij dit zoo gedaan, maar nu, hoe hij zich ook inspande,
schoten zijn krachten to kort . Dat ontmoedigde hem en
maakte hem verdrietig .
T'oen hij op zekeren dag wee+ eens druk aan 't werk
was en over zijn ongelukkigen toestand nadacht, kwam
er een vreemdeling, heel en al in 't zwart, zijn werkhuis
binnen.
- a Ge ziet er zoo neerslachtig uft, man, » zei het
heerschap, a Is er jets, dat u hindert? n
- a Ja, zeker, » zei de wever, a en ik durf het u wel
zeggen ook, want ik bee niet gewoon jets achter stoel
of bank to steken . n
En hij vertelde hem, wat hem op het hart lag .
cc Zie, ik wil u helpen, » zei de vreemdeling, « en
zal u tien jaar lang alle dagen een weefsel brengen, zonder dat gij er een stroo voor verleggen moet, maar op een
voorwaarde dan : na die tien jaar zult gij mij uw ziel
of staan . Doch eerst en vooral moogt ge nog driemaal
naar mijnen naam raden, en raadt gij juist, dan behoudt
gij uw ziel . Neemt gij aan?
Stiff en stram gewerkt zijn, en nu tien jaar Lang mogen
levee als God in Frankrijk, en dan nog de hoop hebben,
v s .v,
11
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om den duivel zijn naam to raden, - want het was de
duivel, de wever wist het nu, - dat vooruitzicht deed
den armen drommel besluiten, om ja to knikken, al wilds
hij anders met den zwarten dross geen uitstaans hebben .
Het akkoord was nu gesloten, en de duivel bracht krek
alle dagen het beloofde weefsel . Nooit had de wever
zoo'n gemakkelijk leventje gekend : hij deed niets dan
eten en drinken, wandelen en pijpjes rooken . Somtijds
deed hij een wandeltoertje in een naburig bosch, en toen
hij op zekeren dag diep in het bosch was ddorgedrongen,
hoorde hij daar een stem, en die riep
((Negelanderken heet ik,
en van weven zweet ik . n
En zoo dikwijls hij later naar die plaats van het bosch
terugkeerde, hoorde hij dezelfde stem en hetzelfde
deuntje
«Negelanderken heet ik,
en van weven tweet ik . n
Eindelijk was de gestelde tijd om, en de duivel kwam
de ziel van omen wever afeischen .
((Eerst last ik u driemaal raden ; hoe heet ik? » zei
Heintje Pek .
((fleet gij Jacob? » vroeg de wever .
- « Een voor mij, » zei de duivel .
((fleet gij Wittekabolle? » vroeg de wever .
((Weer mis, twee voor mij, » zei de duivel .
Nu begon de wever erg schrik to krijgen en hij beefde
als een populierblad . Doch, daar schoot hem opeens
het deuntje uit het bosch to binnen, en hij zei
((Negelanderken heet gij . »
- ((Wie heeft u dat ingegeven ? )) zei de duivel met
een kletterenden vloek, en op hetzelfde oogenblik was
h ij verdwenen .
Nu was de wever vrij . En daar hij gedurende de tien
laatste jaren een appeltje voor den dorst bespaard had,
leefde hij voortaan onbekommerd en gelukkig .
(Denderleeuw.)
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Zie : P, de MONT en A, de COCK, Vlaamsche Vertelsels, 316-319 ;
JOGS, Vertelsels, I, 50-52 ; COECKELBERGS, Sprookjes, Leg. en
Sagen, 49-52,(Ons Volksleven, V, 14) ; 't Daghet, IV, 184 ; GRIMM,
Kinder- u . Hausmarchen, nrs 55 ; BOLTS U . POLIVKA, Anmerkungen zu den K . u . H . den Bri den Grimm, I, biz . 490-498 .

200. STRIJD OM EEN ZIEL .
Te Lede was iemand van het kwaad bezeten . De bezetene zou in 't openbaar in de kerk alien aanhang met
den booze of zweren, en to dien eindewaren de geloovigen
in de kerk vergaderd, waar zij getuigen waren van een
schrikkehjken strijd . De duivel wilds met ails kracht de
ziel behouden, en de pastoor, van uit den predikstoei,
wilds kost wat kost de ziel voor den hemel redden .
Herhaaldelijk poogde_ de duivel met de ziel weg to
vluchten en vloog tot aan het kerkgewelf, dock teikens
verzette de pastoor er zich tegen en riep
((Satan, gij zult ze niet hebben, 't is mijn ziel ! ~~
en de duivel moest haar loslaten .
Ten siotte bleef dus de overwinning aan den pastoor,
dock de strijd was zoo hevig geweest, dat de brave man
water en bloed zweette . Tehuis gekomen, moest hij zich
to bed leggen, om er nooit meer van op to staan.
(Lede en Denderbelle .)
201 . MIE DE DULLS .
Een Antwerpsch meisje, bijgenaamd Mie de Duile, die
van haar moeder niet mocht gaan dansen, zeide
Ik zal van avond dansen, al was 't met den duivel, bij Jan Krabzocht .
Ze ging 's avonds naar de danszaai . Toen iedereen
aan den daps was, riep een kind, dat, op den arm zijner
moeder gezeten, de paren gadesloeg
Och, moeder, daar danst een heer met een
staart 1
Alien hoorden dit, zagen hetgeen gebeurde en hidden
op. Het meisje schrikte zoodanig, wanneer ze begreep
wie haar dansen was, dat zij er later van uitteerde .
Er ontstond zelf s een liedje daarover, waarin o . a.
voorkwam
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cc En iederen trap, dien ze dee,

Was er een gat in den plancher .

Dat gebeurde in 1866, het jaar van de cholera .
(An~twerpen.)

Opgeschreven in 1919 .
Vgl . Ons Volksl ., I, 66 ; A. de COCK, Volkssage, 53, 162 ; MElusine, I, 564-567 ; SEBILLOT, F. de Fr ., I, 139 ; JEGERLEHN R,
S . u. M ., (Oberwallis), 195 .

202. DE DUIVEL IN EEN DOOSJE .
De vrouw van P . V . V .., was in haar jeugd zeer wispelturig en verzot op vermaak geweest . Alle kermissen,
alle fooien (1) wou zij bijwon .en en veroorzaakte daardoor
haar ouders veel verdriet .
Eens was zij op de fooi bij Bernardus H .. . . Een vreemdeling, die haar rinds geruimen tijd beloerd had, kwam
eindelijk nevens haar staan en, sprak fluisterend
- cc Daar, neem dit, n en meteen duwde hij haar een
~loosje in de hand .
Tehuis gekomen, was het eerste werk onzer heldin het
doosje to voorschijn to halen en na eenig bekijkens het to
openen . Maar, Cod, Cod ! hoe verschoot ze, toen er een
kleine, zwarte duivel uitgesprongen kwam, die haar met
vlammenden blik en grijnzenden lack in de oogen keek .
Wat zij nu ook deed of aanwendde, om zich van dit
zonderling geschenk to ontmaken, het kon haar niet geIukken . De schrik, die haar aangegrepen had en dien zij
nog dagelijks doorstond, maakte haar ziekelijk . Eindelijk
legde zij haar toestand aan haar ouders bloot . Deze lieten
niets onaangewend, om hun kind uit den duivel zijn klauwen to redden . Na overal raad gevraagd to hebben,
geraakte zij ten langen leste geholpen in een klooster to
Aalst.
(Denderbelle .)
Vgl. DF COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb ., nr 193 ; WOLF, M . u . S .,
Folkl. myth ., 882 vlg.

xr 326 ; TE+ IRLINCK,

(1) Huwelijksfeestjes en dergelijke .
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203. DE DUIVEL IN DEN VIJFHOEK TE WETTEREN

De bass uit de herberg ((Den Vijfhoek », to Wetteren,
ging naar kerk noch kluis . Hij hield bijzonder veel van
kaartspel . Eens, op een Zondag, onder de hoogmis, zat
hij met twee kameraden aan tafel, in afwachting dat een
vierde man opdaagde om to kaarten . En zie, daar kwam
een vreemde heer binnen, in een wijden mantel gehuld,
en hij vroeg om met hen kaart to mogen spelen . Dat was
naar ieders wensch, en men begon . Daar viel toevallig
een kaart op den grond, en een der spelers, zich bukkend
om ze op fie rapen, zag tot zijn grooten sc rik, dat de
vreemdeling paardevoeten had . Angstig sloeg hij een
kruis . De duivel verdween in de horlogekast, den klauw
er op slaande, waarvan het spoor nog heden to zien is .
Toen men daarna onder de tafel keek, vond men er een
groote pad zitten . Tot den huidigen dag durft bijna nie-.
mand dat duivelshuis bewonen .
(Wichelen .)
Vgl . WOLF, N . S., nr 468, waar spraak is van horlogekast, klauw
.
noch pat
Over het thema, « de Duivel als kaartspeler n, zie men D13
COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb ., n r ° 204-205, Ons Volksl ., I, 66 ;
III, 53 ; WOLF, M . u . S., nr 309 ; SCHELL, Berg. S., blz ., 17, 159,
163, 201, 202, 220, 293 ; ALPENBURG, Deutsche Al~ensagen, nr 112 ;
HAAS, Rugensche Sagen u . M., nr 26 .
U

204. DE OTTERI3OER VAN WICHELEN .
De Otterboer van Wichelen werd op zekeren nacht
gewekt . Hij opende bet dakvenster en vroeg wat men
van hem verlangde .
cc Dat gij bij onze kalfkoe komt, » antwoordde een
heer.
De boer komt beneden bij hem en ziet dat hij voor een
onbekenden, rijken beer staat . Toch gaat hij mede . Na
eenigen tijd bemerkt hij, dat die beer paardevoeten heeft,
maar hij zet niettemin den weg voort, tot zij to Wichelen
in de Hollestraat komen, op den weg van Uitbergen,
dicht bij de Schelde . Toen dacht hij eindelijk : cc Waar
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gaat dat heen? Zijn wij er flu nag niet? » En in zijn ongerustheid sloeg hij een kruis . Op hetzelfde oogenblik was
de heer verdwenen, en de Otterboer zag voor zich, over
de Schelde, een vlammend bosch vol schoone, dansende
meisjes, die echter allemaal paardevoeten hadden . Dat
zicht ontstelde hem zoodanig, dat hij in bezwijming viel .
Wanneer hij weer tot bezinning kwam, lag hij to Lede,
in tegenovergestelde richting, op den Heiplas .
(Wichelen . )
205. BIJ DEN DUIVEL IN DIENST .
In mijn grootmoeders' tijd is een jongen van haar kennis drie jaar portier in de he! geweest . Hij twistte dikwijls
met zijn stiefmoeder, en om daar een eind aan to maken,
zei de vader tot zijn zoon
- (( Ik zal u verhuren, al ware 't aan den duivel der
hellen, f~
En hij vertrok met hem om een dienst to zoeken . Op
een kruisstraat kwam een zwarte koets aangereden met
een mageren heer, die pikzwart haar en zwarte kleederen
had . Aan dien onbekende verhuurde de vader zijn zoon
voor een termijn van drie jaar . Terug thuis, werd de
vader oigerust, omdat hij dien vreemdeling niet kende .
((God weet, » dacht hij, a heb ik mijn armen jongen
aan den duivel niet verhuurd ! n
Hij sprak er over met den pastoor, die hem aanbeval
drie jaar later, op denzelfden dag, zich naar diezelfde
kruisstraat to begeven ; zijn zoon zou daar weer zijn .
En dat vie! zoo waarlijk uit . De zoon vertelde den
vader, dat hij drie jaar in de hel portier was geweest en
duizenden verdoemden had binnengelaten, meestal dikzakken : eaters, advokaten, notarissen, brouwers en dergelijke snort . Zijn loongeld, dat niet gangbaar was in zijn
land, en zijn halfverkoolde stok, waren bewijzen dat hij
werkelijk den duivel gediend had l . . . Maar niemand geloof de hem, wanneer hij zijn wedervaren vertelde .
Op zekeren dag, in een bolspel, kr~eg hij twist met
een anderen jongeling, wiens nom hij, naar zijn zeggen,
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eveneens in de hel had zien binnenkomen . Zijn tegen .
stander aanzag die woorden als een beleediging en daagde hem voor bet gerecht . Doch de gewezen portier wist
de zaak zoo goed uheen to doen, dat hij vrijgesproken
werd .
--- u En dat is waar gebeurd, n zei de vertelster, ((want
de meester van mijn grootmoeder speelde zelf in 't bob
spel mee, en moest als getuige dienen . Ik heb bet door
mijn grootmoeder wel honderd maal hooren vertellen . »
(Denderleeuw .)
In 1896 verteld door onze 65-jarige, ongeletterde werkvrouw . Vgl .
ons volg. nx en zie de aldaar gegeven ref erencies .

206 . POORTIER DER HEL .
Een ouderlooze jongen was zonder dienst gevallen en
wist maar niet wat aan to vangen . Een rijkgekleede beer,
die juist langs daar voorbijkwam en de bezorgdheid op
den jongen zijn gezicht las, vroeg hem uitleg en zei
- ((Zoudt ge bij mij niet in dienst willen komen ? Gij
zult niets anders to doen hebben dan een poort to openers
of to sluiten . ))
-• « Wel ja, meneer, met plezier, » antwoordde de
jongeling.
cc Voor hoe lang)n vroeg de beer .
De joiigeling zei, na eenig nadenken ;
«Voor een jaar, om to beginners, en op voorwaarde
dat ge mii toekomend jaar, op dezen dag en op deze
plaats, zult weerbrengen . n
De beer stemde toe en de jongen trok mee .
Wanneer bet jaar flu vervlogen was, werd hij door den
beer, volgens hunne afspraak, op den bepaalden dag op
de overeengekomen plaats gebracht .
Wat was onze jongen tevreden er zoo goedkoop van of
gekomen to zijn . Immers, hij keerde weer uit de he!, waar
hij gedurende een jaar lang poortier was geweest en de
deur voor vele kennissen geopend had .
(Lede en Denderbelle .)
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Vgl. het vorig nr en GITT E-I,EMOINB, Contes pop . d . Pays
Walton, bladz . 48 ; GRIMM, KHM ., n r 1G0 , STRACKERJAN, I,
500, SCHOENWERTH, Aus der Oberp f atz, III, 37 vlg . ; AI fPENBURG, D . Alpensagen, nr 61 ; DAEHNHARDT, Schwanke, nr 38,
VERNALEKEN, Mythen (Oesterreich), blz . 178-180 ; KRAUSS, ,5agen u . M . d . Sudslaven, I,178-182 ; ANDRE\VS, Contes figures, nr 9,
Revue d . Trad. pop ., XI, 422, XVI, 123 .
In heel Europa veispreid, zie : I3OLTE u . POLIVKA, Anmerkungen (z . d . KHM ., Grimm), II, 423-426 .

207. a) BOOZE OEESTEN OP DE ZEE a MANEN » .
Op Schouppe's hof, to Welle (bij Denderleeuw), woonde een peter, die tooveren kon . Terwijl hij eens afwezig
was, ontdekte de koejongen zijn tooverboeken en begon
er in to lezen . Weldra krioelde het van duiveltjes op de
pachthoeve .
Door zijn kennis van bovennatuurlijke dingen, wilt echter de peter wet er to zijnent gebeurde, en hij spoedde
zich near huffs . Dear gekomen, gebood hij de booze gees
ten zooveel werk to geven, dat er hun geen enkel oogenblik overbleef, ten einde intusschen zelf den tijd to vinden, om hen door zijn bets eringen to verbannen . Om
deze reden deed hij al het green van c e zolders near
beneden gooien : de duivels moesten let oprapen en weer
bovendragen . Op een, twee, drie evenwel, was dat werk
verricht, zoodat de peter zijn bezweringen niet had kunnen voltrekken .
Nu gebood hij, al het lijnzaad over den mesthoop to
gieten ; de duivels zouden het weer verzamelen, tot het
laatste korreltje, terwijl hij zou voortgaan hen to belezen .
Doch, op een amerij was het nogmaals gedaan .
Toen gebood hij zoetemelk en botermelk ondereen to
gieten, en deze twee dingen dienden nu weer gescheiden .
Dat werk echter leverde de duivels zooveel spel, dat de
peter flu den noodigen tijd vond, om heel het formulier
of to lezen en die lastige kereltjes u op de zee to maven )) .
(Denderleeuw.~
Zie : A. de COCK, Studien en Essays over Oude Volksvertelsets,
blz . 224 vlgg.
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b) ANDERE LEZING .
Een inwoner van Welle bezat eenige tooverboeken,
waardoor hij velerlei goocheltoeren kon verrichten . Hij
kon ook de duivels voor zich doen verschijnen, die dan
zijn bevelen moesten uitvoeren .
Eens was hij in de buurt in een herberg gegaan, zonder
zijn boeken weg to stoppen . Zijn zoon, die ze voor de
eerste maal zag, begon er in to bladeren en to lezen . Op
twee minuten tijds, zag hij een menigte kleine mannekens
om zich geschaard, kereltjes met roode broeken en
witte (1) vesten, en ze vroegen hem
-- ((Wa' blieft er u, meneer?
En hun getal groeide gestadig aan .
De moeder van den jongen liep dat nieuws aan Karen
man vertellen, die haar zeide een kom met wijwater en
botermelk to vullen, en de booze geesten to gebieden die
vloeistoffen van elkander to scheiden, onder bedreiging
-- ((Als ge niet doet, wat ik u opleg, vertrekt dan
naar den afgrond der helle .
De vrouw ijlde terug naar huffs, en deed wat haar gezeid
was . Nauwelijks had de zoon hun die task opgelegd, en
die bezweringsf ormule uitgesproken, of al de duivelkens
w:ren verdwenen .
(Welle .)
208. DE VLOEKER DOOR DEN DUIVEL
ACHTERVOLGD .

Een werkman van 't hof Van Assche (groote brouwerij
en stokerij, to Aalst) was gekend als een vloeker, een
zeer ruwe ziel .
Zekeren avond, toen hij naar huffs ging, versperde een
groote, zwarte hond hem den weg . Verschrikt nam hij,
lanes een omweg, de vlucht naar huffs . Nauwelijks was
hii in zijn huffs gesprongen en had hij de ingangdeur dichtgemaakt, of hij hoorde drie geweldige slagen op de deur
neerbonzen . Daarna bleef alles stil . Na een pons ging
hij buiten : er waren drie groote merken, als ingebrand,
op de deur to zien .
(Aalst .)
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VglL ons nr 209 ; ook onze nr8 228, 235, 237, 244 ; alsmede : Wodana,
33 ; Ons VolksL ., III, 98 ; X1,132 ; XII. 88 en 156 ; DE COCK-TEIRI,INCK, Brab . Sagenb ., nr 204 ; WOLF,M . u . S ., n" 310, 319, 323,
443 ; W . DIJKSTRA, I, blz . 72 ; GRIMM, D . S., jr 95 ; SCHI LL,

Berg . S ., blz . 201 .

Verteld door een oude werkvrouw .

209. NOG EEN VLOEKER .
Standaert, van Haaltert, ging op een Zondag morgen
met een vriend naar huffs. Deze hield niet op met vloeken
en God to verwenschen . Standaert vroeg hem, die gods
lasteringen to willen staken, waarop de vloeker antwoordde, dat de duivel hem mocht komen halen . Meteen verscheen er een grout dier, in de gedaante van een ezel
voor hem en versperde hem den weg, terwijl Standaert
gerust kon voortgaan .
Verschrikt, begun de kerel nu to bidden, waarop het
beest verdween . De man zette het op een loopen, haalde
Standaert in, die hem vergezelde tot aan zijn hof . Daar
verscheen het dier weer ; de boer sprung gauw in zijn
huffs en sloot de poort dicht . Toen gaf de ezel met zijn
hoef, op de poort, drie zware slagen .
(Aalst en Herdersem.)

Verteld door mijn vader, die een stiefzoon was van Standaert .
Vgl. nr 208 .

210 . ONGEWI JDE KLOKKEN . (1)
De klokken van Wambeke waren niet gewijd, wanneer
men reeds luiden wou voor de goddelijke diensten . Toen
werden zij door « het Kwaad n opgenomen, en tot op den
huidigen dag liggen zij, op het scheiden der beide ge
meenten, to Liedekerke, begraven .
(Wambeke .)
In Volkskunde, IV, 16. Vgl, het volg.

natuurlijk de duivel .

nr « Het Kwaad » is hier

(1) Werd, bij vergissing, in het B1'ab . Sagenboek van DE COCKTEIRI,INCK niet opgenomen .

211 . DE VERZONKEN KLOK .
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In Deuren, een der gehuchten van Op-Oeteren, ligt
een moeras, dat in zijn midden een poel verbergt, waar
eertijds een kerk heeft gestaan, toegewijd aan St-Tool .
Deze kerk is, voor eeuwen en eeuwen, door een bijzonder mirakel verzonken . Niemand kept het tijdstip, waarop
deze gebeurtenis heeft plaats gevonden . Voor een paar
honderd jaren gingen twee moedige mannen naar den
poel, om to zien, of de klok niet to krijgen was ; zij voorzagen zich van haken, koorden en lange stokken . Zij
werkten tot omtrent den avond, toen de klok opeens
omhoog kwam » . Nu dachten onze helden zich rijk
beloond. De eene zeide
In Gods naam, wij hebben ze . n
Ongelukkiglijk voegde de andere er bij
- a Dat het ook in duivels naam zij . »
Op het zeggen van deze laatste woorden braken de
koorden, en de klok zonk met een schrikkelijk geraas
wederom in de diepte . Sindsdien zijn alle pogingen vruch .
teloos gebleven . Zij rust nog steeds op haar oude plaats,
in het moeras, waar zij elken Kerstnacht een uur slaat .
(Op-Oeteren .)

In Volkskunde, III, 174 . (Ook op den Moretberg, to Assche, is een
klokput, zegt POI, de MONT aldaar ; eveneens in Volksk, IV, 16 .)
Sagen van verzonken klokken zijn gemeenlijk Duivelsagen . Zie ons
vorig nr . Hierbij komt het thema der verzwolgen steden, kloosters
of kerken, om hun zonden door God gestraft of door den duivel in
den afgrond gestort . Deze sage van Op-Oeteren is wel wat vervormd
en verworden , zoo ontbreekt de oorzaak der straf . Zie over dat alles :
Kerstklokken van A . de COCK (in : Volkssage, Volksgeloof en
Vol ksgebruik, blz 140-145) .Ook DBE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenboek, I, 258 vlgg.

212. DE KERSTKLOKKEN TE WIEZE .

Te Wieze, op den Wijmdriesch, liggen klokken in den
grond verzonken, en op Kerstdag, to middernacht, hoort
men ze duidelijk luiden . Het yolk vertelt, dat die klokken
ongewijd waren .
(Wieze en Denderbelle .)
Vgl . de

vorige nr~
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213 . ZICH AAN EEN STROOTJE VERHANGEN .
Met een cc rot stroo » kunt ge u verhangen, want de
duivel geeft dat stroo de noodige stevigheid .
Het is to Herdersem gebeurd : vol verbazing zag men
op een morgen, dat een dronkaard zich met een stroohalm aan een « balie n had opgehangen ; toen men de
sterkte van het strootje onderzocht, beyond men dat er
binnen-in een koperdraad zat! D'at had de duivel gedaan!
(Herdersem .)
Zie- : A . de COOK, Volkssage, Voiksgeloof en Volksgebruik (1918),
blz . 52 ; zie nog : C . DE VUYST, Sagen en Leg., nr 4 ; MEIER, Sagen aus Schwaben, nr 189 rlg.

DERDE GROEP

CHRIcTELIJKE SAGEN OF LEGENDEN
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a) ONZ' HEE~ELEGENDEN .
214 . a) MIRAKULEUZE KRUISEN VAN EXAARDE .

D

e heer van Hontenisse, die te Exaarde grondeigendommen bezat, list aldaar, op een zijner akkers,
door een werkman een boom omhouwen . In den
grond delvend, vond de man een kruis en daarna een
tweeds kruis, die hij beide opnam en zorgvuldig ter zijde
legde . Dan, zijn werk voortzettend, stiet hij met de spa
op een derde kruis, en toekijkend zag hij, met verbazing,
dat het kruisbeeld bloedde . Maar toen hij ook dat kruis
wou opnemen, zakte het dieper den grond in . Nu begon
de man opnieuw to delven, maar hoe dieper hij dolf,
hoe dieper het kruis den grond in drong, zoodat hij, na
vruchteloos een diepen put gemaakt to hebben, het ten
langen leste opgaf . 's Anderdaags droeg de werkman de
twee kruisen naar - den heer van Hontenisse, maar zie,
den volgenden morgen waren de kruisen verdwenen, en
de werkman vond ze terug to Exaarde, op de plaats waar
hij ze ontdekt had . ilederom nam hij ze op, om ze naar
den heer van Hontenisse to dragen, en wederom waren
de kruisen 's anderdaags teruggekeerd naar Exaarde . En
dat gebeurde tot driemaal toe .
De heer van Hontenisse, daarin den vinger Gods erkennend, lies op zijn eigendom, to Exaarde, bij een put, een
kapel bouwen, waarin de twee kruisen werden geplaatst .
Sedertdien komen daar talrijke geloovigen, ook vele Hollanders, die kruisen vereeren, en het water van den put,
dien niemand ooit heeft kunnen peilen, en die nog heden
((de heilige put)) wordt genoemd, wordt ook nog steeds
door de bedevaarders gebruikt .
(Exaarde .)
Vgl . onze n' 232, 233, 234 .

b) ANDERE LEZING .

Een boer, van Exaarde, ging op zijn akker een boom
omhakken, en daar vond hij in den put twee kruisen .
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Hij droeg ze bij den pastoor, die ze in de kerk legde .
Maar 's anderdaags waren de kruisen uit de kerk verdwenen en teruggekeerd naar den put . Nogmaals droeg de
boer de kruisen naar de pastorij, en zoo gingen ze weer
naar de kerk. Doch voor de tweede maal keerden ze
terug naar den akker van den boer, en dat tot driemaal
toe . Dan zei de boer tot den pastoor
((Aangezien het dus we! Godswil schijnt to zijn,
dat de kruisen op miin akker blijven, last ik u toe aldaar
een kapel to bouwen, dock gij zult nog wat dienen to
wachten, dewijl er jong vlas op staat . Zoodra het rijp is,
kunt gij er mede beginners . »
En zie : 's anderdaags was de boer zijn vlas nip (1),
zoodat men spoedig aan 't bouwen was .
Ziedaar den legendarischen oorsprong der kapel, die in
de nabijheid van den heiligen put van Exaarde staat .
(Wachtebeke .)
215 . HET KRUISBEELD OP DE WIJK (~ HEMELRIJK
TE LOKEREN .
Meer dan honderd jaar geleden werd er to Lokeren,
wijk ((Hemelrijk ~}, op het veld een groot kruisbeeld geplaatst . Ziehier den oorsprong
Zekere Rogman kwam, om elf uren 's avonds, met
twee groote honden op bovengemelde plaats . Opeens
vernam hij een schrikkelijk gedruisch en gehuil in de
lucht . Zijn honden gingen zich van schrik in de grachten
verschuilen en kwamen dan weer op hem toegesprongen .
Niet ver van daar beyond zich het huffs van Schallekens,
en hier vluchtte hij binnen . Vol angst beloof de hij, indien
hij aan het gevaar ontsnapte, op die plaats een kruisbeeld
op to richten . En dat gebeurde .
(Lokeren en Daknam .)
(1) Men vindt de legende van het vlas ook to Lebbeke, to Alseviberg en to Rozebeke (zie : A . DE COCK- IS . TEIRLINCK, Brafr .
Sagenboek, II, blz . 64 en 69 .
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Z16 . HET WONDER VAN POEDERLEE .
Langen tijd !eden bestal een dief de kerk van Poederlee en verborg de gewijde hostien in een haag (of
hegge) . 's Anderdaags, in den morgen, vond men eenige
konijntjes voor die hostien neerzitten . Dat wonderbaar
geval -- twee schilderijen uit de kerk van Herenthals
verbeelden het mirakel van Poederlee - deed op die
gezegende plek een kapel verrijzen, de Hegkapel genaamd, die weldra door duizenden geloovigen bezocht
werd . Op H . Sakramentsdag is het plechtige begankenis,
en daar deze vergezeld gait van een jaarmarkt, wordt
het getal bezoekers nog aanzienlijker .
Achter de Hegkapel is een snort van konijnepijp, waar
de bedevaarder, die aan hoofdpijn lijdt, fijne aarde gait
opsnuiven ; daarna moet hij zich in het water eener naburige bron het hoof d wasschen .
(Poederlee en Herenthals .)

Vgi . G . CI LIS, Bedevaartplaatsen in Oost-Vlaanderen, 98 vlgg . ;
REINSBERG-DUR., Calendrier beige, I, 428, Mdlusine, I, 381, 386,
Revue des Traditions populaires, XI, 388 Vgl . ook de legende van
0 L . Vr ter Zwaluwen (Gent) en Ons Volksleven, IX, 240, aismede
A DE COCK en IS TEIRLINCK,Brab Sagenboek, II, nr 267 .

217 . HOE DE SCHELDE ONTSTOND . (1)
Eens dat O .-L .-Heer en St-Pieter samen Pen wandeling
gedaan hidden, kwamen zij rond den avond in een dorp,
waar zij to vergeefs, aan verscheidene deuren, om nachtverblijf gingen verzoeken . Ten langen leste namen zij
hun intrek bij een braaf moedertje, dat hen vriendelijk
ontving en best verzorgde . 's Morgens vroeg, bij het afscheid, sprak Onz' Heer
((Moederken, omdat gij zoo vriendelijk met ons geweest zijt, willen wij u beloonen ; uw eerste werk van
dezen morgen, zult gij heel den dig voortzetten . »
(1) Legenden van den wandelenden Christus (onze nrs 2I7-222),
heeten bij de Duitschers Wandernsagen ; ze kunnen ook als sprookjes gelden .
Y .S V .
12
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En daarop vertrokken zij .
Toen het vrouwtje nu haar geld telde, om koffie to
gaan halen, bleef ze tellen, altijd tellen, tot in den laten
avond, zoodat het geld zich ophoopte en eindehjk heel
haar kamertje vulde .
Nu was ze rijk, en dat nieuws -verspreidde zich weld x a
in heel de buurt . Geen wonder dan ook dat, bij een volgende gelegenheid, wanneer 0 . Heer en St-Pieter weer
eens in het dorp verschenen, iedereen bereid was, om
hen op zijn best to ontvangen . Ze kwamen zoo bij een
gierige vrouw, die evenwel, uit berekening, de twee gasten goed ontving, dock niet verdragen kon dat zij gerucht
maakten . Dat belette evenwel 0 . Heer niet, om 's anderdaags de gastvrouw to bedanken en haar dezelfde beloo-ning toe to zeggen als aan het brave moedertje ;
-- ((Uw eerste werk van dezen morgen zult gij heel
den dag voortzetten, n
Nu dacht het gierige wijf
((Wacht maar ; eer ik aan het geldtellen ga, wil ik
mijn voorzorgen nemen, om znder onderbreking to kunnen voortwerken .
En ze ging eerst eens pissen, en ze piste den godgan
schen dag, tot in den laten avond .
Zoo ontstond de Schelde .
(Wichelen .)
Vgl . POT, de MONT en A . de COCK, Dit zi7n Vlaamsc lie Verteisets, blz . 147-149 ; ook A. DR COCK en IS . TEIRI,INCK, Brab . Sagenboek, 11, 54-56 . Berijmd door PR . VAN DUY! , I! laverbiad
(1848), blz . 22-28 . Zie : BOIaTE and POLIVKA, Anmerkungen zu
den Kinder- u . Haztsmdrchen der Br . Grimm, II, 210 vlgg .

218 . TWEEMAAL KLOP .

O .-L .-Heer was -een grappig man, die er sours plezier
in vond zich ten koste van zijn leerlingen to vermaken .
Op zekeren keer was Hij met St-Pieter op refs, en na een
heelen dag gegaan to hebben, vonden ze eindelijk nachtverblijf bij een arme weduwe . 's Morgens zag deze even
we! met tegenzin dat de twee vreemdelingen in hun bed
bleven luieriken, ofschoon zij hen al twee-driemaal ge-

179
wekt 1iad en de klaarlichte dag alleman opriep . Eindelijk
wend de vrouw kwaad, greep den bezemstok en grog
St-Pieter, die in 't bed vooraan lag, een ferme klopping
toedienen .
St-Pieter, die voor een tweede pak slaag vreesde, wilde
terstond opspringen, dock zijn Meester trachtte hem over
to halen, em nog wat langer van de nachtrust to genieten,
daar de nieuwe, erg heete dag geen aangename refs voorspelde. Om de laatste aarzeling van St-Pieter to overwinnen, stelde de Heer hem voor, met elkander van plaats
to verwisseien, wat St-Pieter gaarna aannam . O.-L .-Heer
legde zich dus vooraan . Nu lachte Petrus in 't geniep,
omdat hij dacht dat de slagen ditmaal op Onz' Heer zijn
rug zouden neerkomen, maar Onz' Heer, die alles voorziet, wist ook wel wat er grog gebeuren .Weldra, immers,
verscheen de vrouw opnieuw, met den bezemstok
gewapend .
cc Wie niet hooren wil, moet voelen, » zei ze ;
cc maar wacht, ik heb den voorste wat meegegeven, flu
is de beurt aan den achterste . »
En voor den tweeden keer kwam de bezemstok terecht
op den rug van Petrus i
(Wijgmaal .)
Volgens dezen himburgschen verteller, kreeg Sint-Pieter zelfs
driemaal klop, wat ook in Neder-Bretanje het geval is, dock hier
heeft Onz'Heer twee reisgezellen, evenals in een Zigeunervertelsel
uit Duitschland, waar Onz'Heer zelf driemaal de klopping ontving .
Vgl . Volbskunde, II, 168 ; A . DE COCK en IS TFTR T,TNC'K, Brab .
Sagenboek, II, nr 275 ; TEIRLINCK, Folkl . myth ., blz . 25 ; P . de
MONT en A . de COCK, Vlaamsche Vert ., blz .150 ; Rond den Heerd,
VIII, 27 vlgg . ; Ons Voibsieven, XI, 16 ; PANZER, Beitrag zur
Deutschen Myth ., II, 20 ; HENNE- AM RHYN, Devtsche Volkssage,
rir 689 ; LUZPL, Leg. chretiennes, I, 19 vlgg . en 359, enz .

PR . VAN DUVSE heeft de sage berijmd (Klaverblad, blz . 22-28)

219. OORSPRONO VAN DEN DENDER .
Duizend jaar geleden, en nog langer zelfs, waren de
Denderstreken nat en moerassig . 0 . L . Heer begreep
dat er een rivier doest komen, em het water weg to leiden, en den grond geschikt to maken voor den landbouw.
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Hij nam dus een reusachtig paard en een reusachtigen
ploeg, waarmede Hij het bed van een rivier begon to graven . Ongelukkiglijk was het flier blind, zoodat het geen
rechte Iijn kon volgen ; vandaar flan ook, flat de Dender
zoo krom loopt . Terwiji de leemgrond aan den ploeg
vastplakte, moest Onz' Heer hem van tijd tot tijd uitkuischen en Hij wierp de aarde op den rechteroever . Die
heuvels en aardhoopen kan men thans nog zien to Geeraardsbergen, Zandbergen, Pollare, Denderleeuw (Huisegem), Teralfene en Hekelgem .
(Denderleeuw.)
Vgl. A. DE COCK-IS. TEIRLINCK, l3rab . Sagenboek, 11,

r

9.

220. OORSPRONG DER LUIZEN .

O .-L .-Heer en St-Pieter gingen eens samen wandelen .
Daar vonden zij op hun baan een man liggen, aan wien
zij den weg vroegen . De vadsige kerel gaf zich niet eens
de moeite om op to staan, en wees met zijn voet de rich
zing aan, die zij to volgen hadden .
- ((Wat gaan wij dien man tot belooning geven?))
vroeg daarop Onz' Heer.
((Luizen, antwoordde St-Pieter kortaf ; ohij heeft
toch tijd genoeg, om ze to vangen .
Van dan of bestaan er luizen .
(Wichelen .)
Vgl . het volgende

ns 28lbis .

r , en DE COCK-TEIRLINCK, Brab . Sagenb .,

221 . WAAROM DE LUIZEN EN DE VLOOIEN
GESCHAPEN ZIJN .

Op zekeren flag flat 0 . L . Heer door een dorp wandelde, vond Hij daar een hoopje klappeien bij elkander
staan . Hij bezag die vrouwen met minachting en zei
- o Hebt gij niets anders to doen, dan op de straat to
staan praten en babbeIen?
- o Neen, antwoordden zij, en keken Hem spottend
aan .
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((Zoo ! Oaat dan ten minste uw kinderen van de
vuiligheid reinigen, n hernam Onz' Heer, half kwaad .
a Zij hebben geen vuiligheid, n zeiden de wijven,
stoutweg .
Maar als zij thuis kwamen, zaten hun kinderen vol klein
ongedierte : hun kleederen, hun hoof d en heel hun lichaam wemelden er van . Nu hadden de vrouwen de handen vol, dock hoe zij op die menschentergers ook jacht
maakten, het was verloren moeite . Ze konden het ongedierte wel eens tijdelijk doen verhuizen, ja, maar het voor
goed verjagen of geheel uitroeien, dat ging niet .
Tot straf van de luie vrouwen bleef het voortwoekeren .
(Rupelmonde .)
Vgl . JOGS, Vertelsels, II,
II, t lz . 111-115 .

nr

26 ; DAEHNHARDT, Natursagen t

222 . HET HOENTJE MET EEN BEEN .
Eens, toen Onz' Heer en St-Pieter samen een wandeling deden, werd 0 . Heer door honger gekwollen en Hij
zei tot St-Pieter
- « Oa, en haal mij naar Jeruzalem een gebraden
hoen .
St-Pieter deed wat zijn Meester hem gebood ; dock,
onderwege kreeg hij grooten honger, zoodat hij aan de
bekoring niet kon wederstaan, om een billetje van den
lekkeren vogel binnen to spelen .Toen 0 . L . Heer bet eenbeenig dier zag, sprak Hij berispend
- cc Wat is dat? Het beest is een been kwijt ; waar is
dat gebleven?
« Ik weet het niet, Heer ; ik heb bet waarachtig
zoo ontvangen . Ongetwijfeld hebben de hoenders in deze
streek maar een poot .
cc 't Is niet mogelijk, » zei de Heer, cc alle hoenders
hebben er immers twee . Heb ik ze niet zelf alzoo
gemaakt ? n
Hierbij bleef echter de twist ; men at en men zweeg .
Eenigen tijd nadien gingen Onz' Heer en St-Pieter in
>}
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den omtrek van Jeruzalem weer wandelen . Als flu de
apostel nabij een haag een menigte hoenders bemerkte,
die allemaal op een poot stonden, riep hij triomfantelijk
cc Ziet Ge nu we!, Onz' Heer, dat de hoenders hier
maar een been hebben ! En vroeger scheent Gij er aan
to twijfelen ! »
cc Wacht eens een oogenblik, n zei de Heer. cc Prrr!
riep Hij, terwijl Hij in de harden klapte .
Terstond zetten al de beesten het op een loopen, natuurlijk op hun twee beenen .
e Wie heeft er flu gelijk van ors tweeen ? » vroeg
Onz' Heer .
-- « Ja maar, » antwoordde St-Pieter, cc op zoo'n wijze!
Daar is niets wonders bij ! Hadt Gij dien keer aan tafel
ook maar eens a prrr » gezeid, het gebraden hoen zou
ook wel twee pooten gekregen hebben i n
(Denderleeuw . )
Wordt ook verteld to Aalst, to Wichelen en to Adegen1 Vgl .
Wodana, 179 vlg . ; WOLF, Deutsche Marcher u . Sager, nr 32 ; Bie-'
korf, II, 216 vlg . ; BOCCACCIO, 68 dag, 4e vertelling T-Tet thenia
werd berijmd door PR . VAIN' D>JYSE, Klaverblad, blz . 236 .
Onze lezing komt ook voor bij G . GOVERT en K . WOLTER,
Vlamische Sager (Jena 1917), blz . 63 .
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b) MARIALEGENDEN .
223 . 0 . L . VROUW..TER-MUREN .

N

verre van de kerk van Erembodegem staat een
f raaie kapel met een mirakuleus Mariabeeid,
0 . L . Vrouw-ter-Muren geheeten . Elk jaar, tijdens
de cc ganging », wordt het door tallooze bedevaarders bezocht. In den Sansculotten-tijd wend het beeld buitengehaald en in stukken geworpen (1) . Doch de stukken
werden door een godvruchtigen persoon verzameld en
later weer zorgvuldig aaneengeplakt . Een brokje van den
kop evenwel was verloren geraakt, zoodar het beeldje
lichtjes geschonden bleef. Wat men in later tijd ook beproef de, om er het ontbrekende in to voegen, het hicip
niet : het bijgevoegde brokje vie! er telkens weer uit .
jet

(Erembodegem .)

Aldus verteld door vrouw Fr . Couck, to Uenderleeuw, geboortig
van Erernbodegem - Vgl . de legende van de Kopkapel, to hokeren ;
ook 't Daghet, XV, 66 en onze nr8 224, 225 en 227 .

224 . DE DRUIF VAN 0 . L . VR . VAN TONOEREN .
Zeker ziek kind had lust naar een druif, en zulks op
een tijdstip van het jaar, waarop deze vruchten niet nip
zijn . De verlegene moeder liep voor het zwarte Mariabeeld van Tongeren neerknielen en smeekte om bijstand .
Opeens kwam een dikke, rijpe druif voor de moeder roh
len ! 't Was een losgeraakte cc beier » van den tros, we!ken het beeld in de rechterhand houdt . Dit is ook de
reden, waarom er heden een bes aan dien tros ontbreekt .
Nooit, zegt men, heef t men deze bes kunnen terug in den
tros plaatsen, en ook nooit heeft men het getal u beiers »
van dezen druiventak kunnen tellen i
(Tongeren .)
Vgl . de kanonballen van 0 . L . Vr . van Halle, eveneens ontelbaar,
en den onpeilbaren heiligen Put van Exaarde .
(1) Het beeld schijnt een schilderijtje to wezen .
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225 . 0 . L . VROUW VAN TONOEREN LAAT ZICH
NIET BESCHILDEREN .
De 0, L . Vxouwkerk, to Tongeren, bezit een zoogenaamde Zwarte Maagd, waarover verscheiden sagen
bekend zijn .
Dear hat beeld uit notelarenhout gesneden is, zijn door
den ouderdom de handen en hat aangezicht, die waarschijnlijk niet beschilderd warden, zwart-bruin geworden .
Daze lichaamsdeelen, zegt men, kunnen den ook niet
gewasschen nosh geverfd worden . Een schilder zou dit
laatste op zekeren dag beproef d hebben, maar 's anderdaags waren aangezicht en handen wader zwart-bruin als
vroeger.
(Tongeren .)
Vgl . ons nr 227 en 't Daghet, XV, 66 .
Daze legende, evenals de 3 andere over 0 . L . Vr . van Tongeren,
warden meegedeeld door M . Verkest in Volksk ., V, 188 vlg .
Vgl A . DBa COCK en IS TEIRLINC K, Brab . Sagenboek, II, 95 ;
BEISSEL,Wallfahrten, 138 vlgg. ; Zeitschr . d Vereins fiir Volkskunde, XVIII, 281-295 ; P . SEBILLOT, Petite Legende doree de la Haute
Bretagne, blz . 6-7.

226 . 0 . L . VROUW HOUDT ALLEEN PROCESSIE .
Op zekeren processiedag wend de zwarte 0 . L . Vrouw
van Tongeren tehuis gelaten . Des nachts daalde zij van
hear eergestoelte of en deed den ommegang to voet . Vandaar hat aanklevend slijk op den boord van hear kleed .
(Tongeren .)
Hetzelf de wordt verteld van Onz'Heer to Hakendover (volgens
WOLF, nr 345, van 't Mariabeeld aldaar), van 't beeld der H . Drie
vuldi heid to Kester, van 0 . IL . Vr, van Halle, 0 L ,Vr . van Werchter, 0 . L . Vr, van Blindekens, to Brugge . Zie : A . DE COOK en IS .
TEIRTJNCK, Brab Sagenb ., II nrs 265, 266 . 317, 362 ; Volksk , XIII,
20 ; Biekorf, XIV, 267 vlg ., alsook, beneden, ons n r 219.

227. 0 . L . VROUW VAN DE WERF, TE AALST .
Eeuwen geleden, vertelt de sage, hadden aanhoudende
regens de rivieren in Vlaanderen doen overstroomen . Te
Aalst was hat water zoo geweldig, dat hat b,oomen en
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huizen omverwierp, en heel het stedeken dreigde to verwoesten . De inwoners, kort to voren door St . Amand tott
het kristendom bekeerd, baden 0 . L . Heer en de Maagd
Maria om verlossing . En zie, daar kwam een beeld van
0 . L . Vrouw op een bos druivetakken de rivier opgevaren en landde aan de Werf (1) . Met veel eerbied en plechtigheid werd het beeld opgenomen en rijkelijk gekleed .
En toen zag men, dat het tranen schreide van medelijden
om den ongelukkigen toestand der inwoners .
Van dat oogenblik of begonnen de wateren zichtbaar
to zakken, en spoedig was alle gevaar voorbij .
Volgens de overlevering deed St . Amandus ter plaatse,
aan de Werf, een kapel bouwen en er het Mariabeeld in
plaatsen .
Naar de drijvende wijngaardranken waarop 0 . L.
Vrouw van de Werfkapel (2) was aangekomen, words zij
sedertdien onder den naam van 0 . L . Vrouw-ten-Druiven
vereerd en aanroepen .
Dit beeld behoort, evenals 0 . L . Vrouw van Halle, tot
de zwarte Mariabeelden ; het yolk vertelt, dat het beeld
uit de Werfkapel reeds meer dan eens werd witgeverfd,
maar telkens weer zwart geworden is.
(Aalst .)
Volg . boven, ons nr 225 en beneden, ons nr 231 .

228. SPOTTERS OESTRAFT .
Toen, in 1814, de Kozakken in Tongeren lagen, hadden
zij op zekeren dag met de zwarte 0 . L . Vrouw gespot
en haar een pijp in den mond gestoken . Terwijl de soldaten nu 's nachts alien rustig sliepen in de gangen van
't Romaansch klooster, dat aan de hoofdkerk paalt, werden ze opeens wakker door een kaakslag, hun op een
onzichtbare wijze toegediend ; 't Was de Zwarte Maagd,
die zich gewroken had
(Tongeren .)
Vgl onze nra 235, 237, 244 en 260, alsmede A . de COCK en IS .
TEIRLINCK, Bras . Sageub ., nrs 290, 313, 315, 346, 361 .

(1) Menig Mariabeeld werd opgevischt .
(2) Volgens de overlevering is de \t ctfkapel de eerste ker . V U
Aalst geweest .
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229. HET KAPELLEKEN VAN OFFELKEN .
Vroeger werd er besloten een kapelleken to bouwen
fangs den Luikersteenweg, op de plaats waar thans de
pachthoeve Langenaken gelegen is, tusschen Tongeren
en Freeren . De bouwstof_ fen waren reeds ter plaats, toen
ze op zekeren morgen ver wenen waren en eenige oogscheuten verder teruggevonden werden . Men dacht aan
kwaadwwillrgheid en haalde de, materialen weder naar de
plaats, waar men ze gebruiken wilde ; dock ze werden
verscheidene malen u door een onzichtbare hand)) naar
dezelfde plaats, thans de boerderij van Off elken, gedragen . Zelfs stonden op zekeren morgen acht kleine palen
in den grond geslagen en vereenigd door een roodzijden
draadje . Dit achthoekje (zulken vorm heeft inderdaad het
kapelleken) toonde stellig de plaats, waar de cc hoogere
macht n het kapelleken wilde gebouwd zien . De kleine
bidplaats werd dus in de weide van Offelken opgericht
en St . Huibrecht toegewijd, waar men hem vereert ter
bevrijding der razernij .
De legende wil zelfs --- zoo werd het mij ten minste
door een vrouw van Of f elken verzekerd -- dat daar de
wijdbekende ontmoeting zou plaats gehad hebben tusschen St . Huibrecht en een hert met het kruisbeeld in
't gewei .
(Tongeren en Freeren .)
Volksk ., V . 190 . -- Vgl. de legende van 0. L. Vr . van Lebbeke,
Nazerneth, Alsemberg . Laken, Weirchter . enz . Zie A. de COCK en
IS . TEIRLINCK, Brab . Sagenboek, II, 66 en 69 ; alsook A . de
COCK, Studien en Essays over oude Volksvertelsels (Antes . 1920),
blz . 204, 213, 216, 221 .

230 . 0. L . VROUW VAN NAZARETH .
Men weet, dat,in al de kerk~n het altaar, aan 0 . L . Vr .
toegewijd, fangs den linkervleugel is . Aldus ook to
Nazareth .
Nu, daarover vertelde ons een oud vrouwtje, op een
geheimzinnigen toon, het volgende
Er was een pastoor op Nazareth, die het mirakuleuze
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Mariabeeldje fangs den rechtervleugel had doen zetten .
Maar hij mocht er de gevolgen van dragen : 's nachts
werd hij, in zijn slaap, door vreeselijke droomen gekwoh
fen, en het Lieve-Vrouwtje verscheen sours voor hem .
Gedurende den dag had hij geen oogenblik rust ; altijd
liep hij gejaagd rond .
Eindelijk raadpleegde hij zijn biechtvader over de zaak,
en een weinig later werd het beeldje, met veel ceremonies, door den bisschop op zijn oude plaats teruggezet .
Nu leefde de pastoor gelukkig, en hij stierf als een
heilige !
(Demze .)
231 . 0. L . VROUW VAN DE KOUTERKAPEL
TE ZELE .

In de Kouterkapel, to Zele, bevindt zich een mirakuleus
Mariabeeldje van de Zeven Weeen . Eeuwen geleden
reeds, zegt men, genoot het een zekere vermaardheid en
stond bij de bevolking van Zele en omstreken in hoog
aanzien . Er kwam echter een tijd van groote verslapping
in geloof szaken, zoodat eindelijk niemand meer den kapelleweg der Zeven Weeen bezocht . Toes gebeurde het,
dat een wever uit de buurt, op zekeren dag, het LieveVrouwebeeld zeif, gansch alleen, den ommegang zag
afleggen . En bij 't onderzoek bleek het inderdaad, dat
de boord van Maria's kleed met slijk was besmeurd . Door
dat mirakel werd de godsvrucht tot 0 . L . Vrouw der
Kouterkapel weer aangevuurd .
Gees wonder dat men zich, in 1832, toes to Zele tweeen-negentig menschen, in drie weken tijds, aan de cholera bezweken, in de eerste plaats tot de Kouterkapel
wendde . Op aandrang der bevolking werd, op 5 Augustus, het Mariabeeld plechtig rondgedragen . Den vorigen
nacht reeds hadden velen, op hum knieen, den beeweg
gedaan. 0 . L . Vrouw was zoodanig bewogen, dat men
haar cc promentelijk ~~ tranen zag schreien van deernis,
en van diem- dag of hield de zaekte gansch op .
(Zele.)
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Vgl . onze n r8 224 en 226, SCHOUTENS, Maria's Henegouzv, 54,
130 ; ook A . de COCK en IS . TEIRI,INCK, Brab . Sagenboek, II,
nr 345, SCHELL, Neue Bergische Sagen, blz . 128 ; P . S1 BILLOT,
tweet) Zie
Petite Leg . doree, 224 ('t Mariabeeld weent, bloedt of .
BEISSEL, Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau, 41 vlgg.

232 . 0 . L . VROUW-DEN-TUIMELAAR VAN ZELE .
Honderden jaren geleden Frond een landbouwer, van
Zele, op zijn akker een houten Mariabeeldje . Hij droeg
het mede naar huffs, maar za : ;, des anderdaags, dat het
spoorloos verdwenen was, en, to zijn groote verwondering, ontdekte hij het weder op dezelfde plaats van zijn
stuk land . Dit gebeurde tot driemaal toe, ofschoon hij
den derden keer de voorzorg t ;enomen had het beeldje in
een kiss to sluiten .
Toen grog hij dat wonder kenbaar maken aan de gees
teiijkhei'd der parochie, en weldra verrees er op dien
akker een kapelleken, hetwelk den naam ontving van
< 0. L . Vrouw-den-Tuimelaar », omdat het beeldje steeds
van het boerenhuis naar het gezegd bouwland tuimelde .
(Zele.)
233 . HET KAPELLEKEN VAN DEN OOSTBROEK,
TE NEVELE .
Te Nevele, dicht bij het « dorp », ligt een weide, de
Oostbroek genaamd . Nog niet zeer lang geleden, mocht
eenieder er zijn koeien laten grazen . Nu, in oude tijden,
vond een koewachter daar, in een doornstruik, een houten Lieve-Vrouwebeeldje, en nam het mede naar huffs .
Des anderdaags evenwel, was het verdwenen en het tat
weder in den doornstruik . Tot driemaal toe nam hij het
weg, en telkens keerde het terug op zijn geliefkoosde
plaats . Geloovigen richtten er een kapel op, later vergroot en verfraaid, waar het wonderbeeldje nog heden
ten dage wordt aanroepen .
(Nevele .)

234. 0. L . VROUW VAN WI JNEOEM .
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Honderden jaren geleden, hoelang weet ik niet, was
een boer op zijn veld aan 't arbeiden, toes hij plotseling
een heel schooners lofzang hoorde . Nieuwsgierig, grog hij
aan 't zoeken van waar dat wel mocha komen . Hij volgde
de richting van het gezang en kwam zoo aan een hollers
boom, waarin hij een klein Lieve-Vrouwebeeld ontdekte .
Hij nam het mede naar huffs en legde het in zijn koffer .
's Anderdaags, op zijn veld, klonk hem weer dezelfde
lofzang in de ooren . Vol verwondering, trok hij opnieuw
naar den hollers boom en vond er het Mariabeeld terug.
Om evenwel zeker to zijn van de 'zaak, haastte hij zich
naar huffs, opende zijn koffer en.. . het beeld was weg.
Daarop verwittigde hij de geesteliikheid, die het mirakuleuze beeldje grog hales en processiegewijs naar de kerk
droeg . Maar den volgenden dag hing het op dezelfde
plaats in den boom .
Toes maakte men in de kerk een schoon, afzonderlijk
kapelletje gereed en bracht er, met veel ceremonies, het
beeld in . Nu scheen het tevreden to zijn en bleef voortaan
dat kapelleke bewonen, waar het sedertdien druk werd
bezocht en veel mirakelen heeft uitgewerkt .
(Wijnegem . )
Mededeeling van Mevr. G . Van de Velde, to Schaarbeek, dock
geboortig van Wijnegem . - Vgl . SCHOUTENS, Maria's Antwer en
(3e dr .), bl . 170 vlg. ; ook onze nr~ 232, 233 en 214 ; A. de COCK,
in Revue des Trad.
XXIII, 64-74 en 136-140 ; SCHOUTENS,
Maria's Henegouw (2e druk), 45, 61, 101, 104, 106, 124, 129, 137,
Maria's Limburg (3e dr .), 74,140 ; 't Daghet, XV, 66 ; P . SEBILLOT,
Petite Legende doree de la Haute Bretagne, 95-99 ; BEISSEL, Wallf ahrten, 39-41 .

235 . a) DE DUITSCHERS TE SCHERPENHEUVEL .

Het was in de eerste dagen van den oorlog van 1914 .
Daar verschenen Duitsche soldaten -- manners to paard
- in de wijdbekende gemeente Scherpenheuvel, en kwamen voor de openstaande poort der mirakuleuze kerk .
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Twee ruiters wilden met hun paarden de kerk binnengaan, dock zie, nauwelijks was de voorste in hat portaal,
of de klokken begonnen vanzelf to luiden, en hat paard
stortte dood neer . De tweede ruiter, daardoor afgeschrikt,
wendde zich om en maakte dat hij wegkwam .
(Herdersem en Oude-God . )
b) ANDERE LEZING .
Toen, bij den inval der Duitschers in Belgie, de ulanen
in Scherpenheuvel kwamen en voor de kerk verschenen,
vonden zij daze gesloten . Een ulaan ging de deur Wagenwijd openzetten, en toen zijn makkers flu met hun
paarden de kerk wilden binnenrijden, zagen zij voor hun
oogen de deur wear dichtslaan . Een tweede maal ward
de deur geopend, dock met hetzelfde gevolg . En de
ulanen moesten hun boos opzet laten varen I
(Antwerpen . )
Zie : A. de COCK, Vodhssage, 166 en 161 vlgg.

c_) DERDE LEZING .
Bij den inval der Duitschers, gaf een hunner of ficieren
bevel aan den pastoor van Scherpenheuvel, om de kerkdeur open to maken . De pastoor weigerde . Boos geworden, bevel de Duitscher de deur met geweld to openen .
Men ging de hand aan 't werk slaan, toen de kerkdeur
vanzelf wagenwijd openging . De officier wou nu met zijn
paard de kerk binnenrijden, dock nauwelijks had hat diet
de pooten op den dorpel genet, of hat vial dood neer .
(Denderbelle .)
d)

VIERDE LEZING .

Rond half Oogst 1914 verschenen de Duitschers to
Scherpenheuvel, en ze trokken regelrecht naar de kerk,
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waarvan de poort vergrendeld was : De boeren stonden
fangs beide zijden, bleek van aandoening . De aanvoerder
der soldaten meende, dat een deel der bevolking zich in
de kerk schuilhield, en hij bevool aan de dorpelingen de
deur to openers .
-- Maar, wij hebben den sleutel niet, » werd er
geantwoord.
((Dat men de deur dan openbreke ! » riep de
hoof dman .
Daarop begonnen de soldaten, bovenarms, met de koh
yen van hun geweren op de eiken poort to beuken, maar
't was natuurlijk verloren moeite .
De hoofdman, woedend geworden, gaf nu het bevel de
kerkpoort stuk to schieten, en dadelijk werd een kanon
opgesteld . Maar zie, eer het schot klonk, ging de poort
langzaam open, alsof een geheimzinnige hand ze opendraaide . Aanstonds liep de hoofdman de kerk binnen,
en, tot zijn groote verwondering, beyond hij dat dear
geen levende ziel to vinden was .
- cc Welnu, dat men er clan de paarden stalle ! » riep
hij nijdig.
De soldaten gehoorzaamden aan zijn bevel, maar niet
zoodra had het eerste paard den drempel van de kerk
overschreden, of het vie! morsdood neder . De manschappen, van schrik als aan den grond genageld, verroerden
zich niet meer .
Ooggetuige van het wonder, gaf de doodsbleeke hoofdman nu het bevel
« Onmiddellijk afrukken !
En terwijl de soldaten zich verwijderden, begonnen,
daarboven in den toren, de klokken vanzelf to luiden (1) .
(Boom en omstreek .)
kc

Vgl . onze nrs 228, 236, 237, 260 .

236 . a) HET KAPELLEKEN TEL TEMSCHE.
Te Temsche staat een kapelleken van 0 . L . Vrouw,
dat in 1914, op bevel der krijgsoverheden, ook plat moest
(1) Een mooi voorbeeld van sagenvorming en -vervorming nit
den allerlaatsten tijd. Ziie mijn Votkssage, 161-167 .
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gelegd worden. Dc eene lading dynamist na de andere
werd er aangebracht en aangestoken, dock men kon bet
niet neerhalen . De springstof wou niet ontploff en . Het
poeier ((pruste )) wel eene, maar dat was alles . Dewijl
men daarin een mirakel zag, heeft men bet kapelleken
laten staan 1
(Liezele en omstreek .)
b) ANDERE LEZING .

Te Boom wordt een soortgelijke legends verteld van bet
kapelleken van Ste-Amelberga, patrones van Temsche .
Iedereen kept deze vermaarde Vlaamsche heilige, en ook
de arms bedevaartplaats, waar zij vereerd wordt. Men
kept ook bet liedeken
Sint-Amelberga'kapelleken,
we hebben bet zelf gebouwd
al met one eigen gelleken,
en met gestolen hour .
In die naieve woorden ligt heel de geschiedenis der
kapel . Ze werd gebouwd door de acme visschersbevoh
king van de streek ((met bun eigen gelleken en met gestolen bout », maar met gestolen bout bet meest, voegt
men er bij .
Nu, die kapel zou door de Belgische krijgsgenie gesloopt worden . Meermaals reeds had men er op geschoten met de kanons, dock vruchteloos : bet was elken keer
ofwel to ver, ofwel to kort . De kapitein vloekte op zijn
mannen .Toen kwamen de boeren uit den omtrek bij hem,
en zeiden, dat bij er nooit in slagen zou bet heiligdom
van Ste-Amelberga to vernietigen, vooraleer haar beeld
in veiligheid was gebracht, en de belofte werd gedaan,
later, na den oorlog, een nieuwe kapel voor haar op to
richten .
Toen list de beveihebber bet beeld wegnemen en beloofde bij cede, dat men later de bedevaartplaats hersteh
len en een schooners kapel oprichten zou . En nu werd
de kapel, met een enkel kanonschot, in gruis gelegd .
(Boom en omstreek .)

Dit bewijst hoe sagen, gaandeweg, zich vervormen . Vgl . bet
voorg . n r .

237. STRAATSCHENDERS GESTRAFT .
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De schoone maand van Maria, van het jaar 0 .-H. 1876,
was wederom verschenen . Volgens voorvaderlijk gebruik,
prijkte op elk gehucht, voor ieder Lieve-Vrouwbeeldje
vastgehecht can een boom of stack, op den hoek der
straat, een schoone, met gekleurd papier en klatergoud
opgesmukte Meiboom .
Op den tweeden Meidag dan waren, op zeker gehucht
under Schriek, vier boerenjongens op gang en kwamen
aldaar voorbij een kapelleken, waarvoor men een buitengewoon schooners Meiboom had geplant . Een der vier
nachtraven stelde voor, dezen uit to graven en to verwisselen met een leelijken, geplaatst voor een Lieve-Vrouwbeeldje een twintigtal minuten verder . Het voorstel vond
bijval, omdat men daar de jonge lieden uit den omtrek
hors mee plagen, en dadelijk ging men can 't werk . Op
weinige minuten was de boom uit den grond gehaald en
twee manners namen hem op den schouder . Na eenige
stappen gegaan to hebben, hielden zij stil en gaven hem
can de twee anderen over, want, kloegen zij, hij weegt
zoo zwaar, dat wij hem onmogelijk nog langer konden
dragen . Eenige passers verder kloegen deze manners evenzeer, en slechts met de grootste moeite kwamen zij ter
bestemming can . Het tweet leekte hors van het voorhoofd
en men had den boom wel twintigmaal moeten overnemen, alhoewel hij maar eenige kilos zwaar woog .
Men rukte den leelijken Meiboom uit, men plantte den
schooners in 't open gat, en vooruit met den eersten naar
het beroof de kapelleken . Deze woog minder zwaar, en
toch waren de schouders der dragers als verlamd.
De vier manners gingen geheel verslagen naar huffs, na
onderlinge overeenkomst daar nooit can iemand over to
spreken.
Het was maar jaren daarna, dat een hunner het mij
vertelde, en hij voegde er bij
cc Nog drie maanden na dit voorval deden mijn
schouders zulke pun, dat ik er onmogelijk spade of riek
kon op dragen. Wij waren als zienlijk gestraft . »
13
v S.v,
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Met de andere drie, verzekerde hij, had zich hetzelfde
geval voorgedaan .
(Schriek .)
Vgl . onze nrs 228 en 235 ; ook nrs 227 en 260 .

238. DE VERVLOEKTE ZOOM .
Langen tijd geleden, leefde er een landbouwer, die zeer
oploopend was van karakter . Hij had slechts een kind,
een braven jongen, maar zoo speelziek, dat hij, in het
spel verslonden, op vader's woorden weinig acht sloeg
en hem daardoor somtijds deed opstuiven . Eens, dat hij
wederom naar vader niet geluisterd had, ontstak deze in
zulke hevige gramschap, dat hij zijn kind verwenschte en
uitriep
cc 'k Wou dat gij verdonderdet ! u
Op hetzelfde oogenblik scheurde de zoldering open en
een stem riep
-- (( Uw wil zal geschieden ! ))
Door schrik getroffen, nam de jongen de vlucht en liep,
liep zonder om to zien . Aan een hoeve gekomen, rustte
hij een weinig uit, vatte weder cooed en ging zich bij den
eigenaar als koewachter verhuren .
Doch, vader's vloek, dien hij zich door onbezonnenheid op den hats had getrokken, woog zwaar op zijn hart .
En telkens, wanneer hij zijn koeien op den boomgaard
leidde, knielde hij voor het kapelleken hetwelk daar, ter
eere van 0 .-L .-Vrouw, was opgericht . Ook des nachts,
van twaalf tot twee uren, ging hij altoos voor het Mariabeeld bidden .
Het gebeurde nu, dat het fruit van den pachter gestolen
werd . Deze verdacht den minnaar van de meid, maar zij,
daarover ondervraagd, beschuldigde den koewachter,
dien haar vrijer eens aan de kapel had bemerkt .
Den volgenden nacht stelde de boer zich, met een geladen geweer, op wacht en tegen twaalf uren zag hij den
koewachter het kapelleken naderen en neerknielen ; geen
enkele vrucht werd evenwel door den jongen aangeraakt .
Eensklaps breekt er een schromelijk onweder uit . De
pachter gaat zich onder een f dak schuilhouden, maar de
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knaap blijft in gebeden verslonden . Daar kraakt een felle
donderslag . De jongen, vader's vloek indachtig, beeft van
schrik ; hij slaat de oogen op en ziet een strooitje tot voor
zijn aangezicht nederdalen, terwijl een stem roept
(( Houd u aan dit strooitje vast, ik zal u teen den
donder beschermen ; anders, dank aan vader's yervloeking . )
De jongen grijpt hat redmiddel aan, en zie, daar stijgt
hij op, veal hooger dan de wolken, zoodat donder en
bliksem verre, zeer verre beneden hem blijven en hem
volstrekt niet hinderen kunnen .
Zoo onttrok 0 .-L .-Vrouw hem op wonderbare wijze
aan hat tempeest, dat de duivel had uitgezon den om aan
vader's vervloeking gevolg to geven . Tevens schonk Zij
hem een schoone kroon, versierd met de kos elijkste
perels .
Weldra was hat onweder voorbij en de knaap daalde
wear op aarde .
De pachter, die nog steeds op de loer stand, zag den
gekroonden jongen zich verwijderen . Hij naderde en
vroeg hem een perel van zijn kroon, maar de koe achter
verklaarde er niets t~ mogen van wegschenken .
Spoedig was die gebeurtenis in heel hat oml ggende
bekend . Men vertelde, dat de kroon een onsc atbare
waarde bezat . Eenige schelmen, bloedverwanten +an den
pachter, verbonden zich om den jongen bij nacht to vermoorden en zijn kroon to stelen, maar toen zij de taldeur
openbraken en naar zijn bedstede tastten, vonden zij niets
dan . . . een houten blok, in plaats van den koe achter .
Daze was wag en keerde nimmer ~~eder .
(Denderle~uw .)
bbeloos,
Uit den mood van een 14-jarigen schooljongen, Fel,
zoon van een landbouwer, die hem de legende verteld had . Is ze
wel echt ?
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c) HEILIGENLEGENDEN .
239 . SINT-PAULUS TE GODVEERDEGEM .
int-Paulus wordt t~ Godveerdegem veel bezocht als
patroon tegen de oogziekten . Daarover wordt de
volgende legende verteld
St-Pieter en St-Paulus deden eens samen een wandeling en kregen twist onder elkander . St-Pieter was zoo
kwaad, dat hij zijn makker vastgreep en hem wegslingerde . De heilige man vie! in de modder en was half
blind. Maar zie, hij lag bij een bron en, toen hij daarin
zijn oogen waschte, kreeg hij het gezicht terug .
Sedertdien wenden de ooglijders uit den omtrek zich
tot St-Paulus, to Godveerdegem, en gaan hun oogen in
het water van die bron baden .
(Godveerdegem .)
240 . SINT-MEDARDUS .
Te Oelter (bij Ninove) wilde men het beeld van SintMedardus in de kerk plaatsen, en twee mannen van het
dprp gingen op zekeren dag het nieuw gekochte beeld
naar Ninove halen . Ze droegen het op hun schouders en
waren reeds in de nabijheid van Oelter, toen er eensklaps
een geweldig onweer losbrak . Het regende dat het goot .
Onze twee mannen zetten in der haast het beeld in een
partij koorn neder - 't was in Juni -- en liepen in vliegende vaart naar huffs . Na het onweer dachten zij aan
Medardus niet meer en lieten hem, blootgesteld aan regen
en wind, zes weken lang in 't graanveld staan . Het regende al dien tijd zonder ophouden . Eindelijk dacht men
terug aan het beeld en bracht het in de kerk . De heilige
had evenwel de vergeetachtigheid der boeren kwalijk genomen, en sindsdien maakt hij dikwijls van zijn naamdag
een regendag en last den regen dan gew'oonlijk zes weken
lang aanhouden .
(Oelter.)
Vandaar ook de Fransche spreuk : Quand it pleat le
jour de St-Medard, ii pleat quarante fours plus tard .'

S
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241 . SINT-AMANDUS EN SINT-ANTONIUS .
int- ntonius van
a venue en int- man s van
Gayer kwamen 's nachts, den Zondag na het Sint-Amandfeest, samen to Gayer, op den Molendam, de eerste met
zijn offeranden van vleesch, de tweede met zijn ontvangen of ferbrooden . In geval hun spijzen onbedorven zijn
gebleven, dan voorspelt dit voor het gewest een rijken
oogst .
(Gayer en Dikkelvenne .)
242 . SINT-AMANDUS TE POLLARE .
In de week voor Pollare-kermis kwam Sint-Ama d van
den
Denderwindeke, waar hij was gaan prediken .
Roe (wijk van Pollare) was iedereen aan zijn bak . SintAmandus vroeg er in
e, vier wizen een oter am .
« Wij hebben geen brood, » klonk het overal ; « wij
zijn bezig met bakken .
- cc Geef mij een brokje deeg, » zei Sint-Amlandus,
{c dat ik er mij een broodje van make !
cc Dat hebben wij veel to duur betaald, om het aan
u to geven, ~~ was 't antwoord .
Ms Sint-Amandus in zijn vijfde huffs met hetzelfdl kompliment aan de deur werd gezet, maakte hij zich kwaad
en nep ;
-- « Ewel, leelijke wijven, gij wilt mij geen beet'e deeg
geven voor een broodje, flu zult gij zelf uw brood in den
oven niet krijgen ! »
En met deze vermaledijding ging hij Tangs de Padden .
holle naar Ninove . Nauwelijks had de heilige man de
verwensching uitgesproken, of het beslagen brood van
gansch den Roe begun to zwellen, to zwellen en o dun
to worden als water, zoodat het eindelijk van d n paal
liep en niet in den oven to krijgen was . De wijv n, met
paal en rokelstok gewapend, zetten dan Sint-A andus
na . Deze spoedde zich voort en ging droogvoets o er den
Dender . De vrouwen wilden hem achterna, maar nauwelijks zetten zij den voet op het water, of zij zonken naar
under en verdronken .
(Pollare en Denderwindeke .)
In bolksk ., I, 99.
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143 . SINT-AMANDUS TE EREMBODEGEM .
Op hat gehucht Tresschebeek, to Erembodegem, staat
de kapel van Sint-Amandus . Daar was het waar, volgens
de overlevering, de vrouwen van Erembodegem met hun
spinrokken den heiligen man door den bender gejaagd
hebben, wanneer hij naar Vlaanderen gekomen was, om
er hat geloof to verkondigen . Ter plaatse wend later, tot
uitboeting van die misdaad, een kapel tar eere van SintAmandus gebouwd . In de nabijheid bevindt zich een
bron, die ietwat opgemetseld is .
Te Erembodegem verjaagd, is Sint-Amandus naar Denderleeuw gekomen, waarvan hij de patroonheilige is
geworden .
(Denderleeuw, Welle .)

244. a) SINT-LIEVEN DRAAGT ZI JN HOOFD
IN DE HANDEN .
Toen Sint-Lieven in Vlaanderen hat geloof verkondigde, kwam hij ook in 't Land van Aalst, en namelijk
tar plaatse thans Sint-Lievens-Essche geheeten . Daar ward
hij op zekeren dag vastgegrepen en hat hoofd afgeslagen .
De heilige man nam zijn hoofd in zijn handen en grog
verder . Dat wonder ward opgemerkt door een vrouw, die
in haar tuin erwten aan 't plukken was .
cc Zie eens, wat een zot, ~> riep ze, ((die draagt zijn
kop in zijn handen !
-- cc Gij zijt nog zotter, n sprak Sint-Lieven, cc gij plukt
erwvten voor dezen middag, en gij zult er niet van eten ! »
En zij at er inderdaad niet van, want dien zelfden voormiddag reeds stierf ze .
(Rondom Aalst .)
Vgl . onze ntm 228, 239 en 237, ook Kunst- en Letterblad, 1842, biz .
60 R EINSBERG-DURINGSFELD, Calendrier beige, II, 275, en lie
over de talrijke
hoofddragende . heiligen (Cephalophores) : P .
CATTIER, Caracterlstiques des Saints (Paris, 1867), II, 761-767 .

199

b) ANDERE LEZING .

Sint-Lieven werd to Essche (bij Herzele) onthoof d (1),
nadat men hem de tong had uitgerukt (2) . Met zijn hoofd
in de handen, grog hij over Herzele naar Houtem, langs
de borre, die hij, tijdens een droogte zijn staf in den
grond stekend, had doen ontspruiten. Op die borre gaf
een baantje uit, dat men daarna Sint-Lievens-baantje heeft
geheeten (3) . Bij 't volgen van dien weg, ontmoette hij
een vrouw, die bezig was met salaad to kuischen.
((Wel, wat een zot, n riep ze, ((die draagt
zijn
hoofd in zijn handen 1 ))
((Gij zijt nog meer zot, n antwoordde Sint-Lieven ;
« gij kuischt salaad, en gij zuit er niet van eten .
En, waarlijk, nog voor den middag was ze dood .
flu

f~

(St-Lievens-Essche .)
245. DE DUIVEL BLAAST HET LIGHT UIT .
De H . Gierla (Gudula), dochter van den graaf, die to
Herdersem het kasteel ten Ham bewoonde, grog alle
avonden bidden in een kapel, to Moorsel . Telkens nam
zij een lantaarn mede . In de Godsstraat (tusschen Herdersem en Moorsel) lag, dicht bij de baan, een put . Zekeren avond grog ae heilige, vergezeld van haar meid,
wederom fangs denzelf den weg naar de bidplaats .
Het was slecht weer en daarenboven helledonker .
Opeens komt de duivel uit den put en blaast het lichtje
der heilige Gierla uit . Toen daalde evenwel een engel
uit den hemel, die bet lantaarntje weder aanstak . Nog
heden draagt die put„ tot rootput herschapen, den naam
(1) Ter plaatse, waar de heiligenkapel thans staat .
(2) Daarom wordt St . Lieven of gebeeld met een tong in een tang .
Men denke aan Rubens' taf ereel in 't Muzeum to Brussel .
(3) Volgens RFINSB .-DURINGSl .(Cal .belge, II, 275) spreekt men
zoowel to Herzele als to Essche en to Houtem van ee z St . Lievens-

baantje, St . Lievensstraatje of St . Lievensdreej en . Zie ook WOLF,

Niederl . Sagen, nr 569, en C. D
17.

VUYST,Sagen en Leg ., nr$ 16

en
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van duivelsput, en de Godsstraat wordt sours Goedele-

straat geheeten .

(Herdersem .)

Vgl. GITTE1, in Volkskunde, II, 170, daar is de H . Gudula eenvoudig een oude vrouw . In de Generate Legende (Antwerpen, Hier .
en J . B . Verdussen, 1665, I, blz . 121) is de lantaarn een kaars . Vgl .
ook H . Genoveva to Zepperen ('t Daghet, 1886, blz . 116) .

246 . DE Ste-ALDEGONDISPUT .
Te Hofstade (bij Aalst), aan het begin der dreef bekend
als de Lange Rek, is een nog al groote put, genaamd de
Ste-Aldegondisput .
Voor lange jaren stond daar een prachtig kasteel, bewoond door een edelman en zijn dochter Aldegondis .
Een rijke heer wierf our haar hand, en verkreeg van den
vader zijn toestemming . Het meisje wilde er evenwel niet
van hooren, en al de pogingen die de vader deed, our
haar tot dat huwelijk over to haters, bleven vruchteloos .
In zijn gramschap wilde hij de wederspannige dochter
dooden, dock zij ontvluchtte het kasteel, en, door den
vader achtervolgd, liep zij het voorhof op . Het meisje
kwam aan den wal, die het kasteel omringde, en daar
ging ze vastgegrepen worden, toen een engel, van God
gezonden, voor haar verscheen, haar oplichtte en aan de
overzijde van den wal weer neerzette . Vol verbazing
staarde de vader dit schouwspel aan, en zag hoe de engel
met de maagd hit bosch invluchtte . Dat voorval opende
hem de oogen en deed hem inzien, dat het ontworpen
huwelijk tegen den wit van God was .
(Hofstade en Aalst .)
Mededeeling van A . GITTEE, in Volkskunde, I, 54 ; de legende
werd hem verteld door een zijner oud-leerlingen, to Aalst . Die legende is een vervormd motief uit het levers der H .Aldegonde, dochter
van den hertog van Neder-I,othrijk en geboren in 't Henegouwsche,
dicht bij Maubeuge . Haar ouders wilden haar volstrekt met den
Eneelschen koningszoon doers trouwen, dock zij weigerde hardnekkig . Na den dood van haar ouders, kwam de prins haar opzoeken Zij vluchtt weg ; op den oever der Samber, ging zij echter
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in zijn handers vallen, toen twee engelen haar droogvoets over de
rivier brachten . Getuige van dat wonder, liet de prins haar voortaan
met vrede .
Zie : Kort Verhael van het Levers van Sinte Aldegonde, abdzs en
patrones van Maubeige, atsook van Mes~etaere . Het feit dat Hofstade (bij Aalst) zeer dicht bij Mespelare ligt, waar Aldegonde veel
bezocht wordt, verklaart eenigszins het ontstaan der legende aldaar ;
de Samber is er een burchtwal geworden .

247. SINT-ANTONIUS EN DE VARKENS .
De gemeente Moorsel (bij Aalst) werd eertijds door een
pestilentie overvallen, die vooral de varkens trof ; de
geestelijkheid beloofde, den 17 11 Januari van elk jaar,
feestdag van Sint-Antonius, in de kerk van Herdersem,
een plechtige mis to gaan zingers, en . ., de geesel hield
op . Sedertdien heeft de clerus van Moorsel nooit nagelaten, op gezegden dag, naar Herdersem de hoogmis to
komen doers . Eens echter, -- zoo luidt de overlevering, -toen men met die gewoonte wilde afbreken, vertoonde
zich wederom het Sint-Antonius-vuur, en nauwelijks was
de belofte vernieuwd, of de heilige trok zijn straffende
hand terug . Stellig is het althans, dat de Moorselsche
geestelijken (1), den 1711 Januari, in mijn geboortedorp,
plechtig het misoffer gaan opdragen, hetgeen daar aanleiding geeft tot een buitengewonen toeloop van bedevaarders, geloovigen en . ., jonge lieden van beider kunne .
De offeranden, welke na den dienst, voor « de lijkdeur ~~,
door een kerkmeester openbaar verkocht worden, bestaan
niet zelden in varkenskoppen en spek, konijnen, hoenders
en boter .
(Herdersem .)
248. DE LEGENDS VAN SINT-LEU (Sint-Elooi) .
Sint-Leu grog eens wandelen, en in een straat zag hij
een uithangbord, waarop to lezen stond : « Janssens,
paardesmid, meester-boven-meesters » .
Sint-Leu grog binnen en vroeg aan den smid, of hij bij
here werken mocht .
(1) Met de koorknapen ; vroeger kwam ook de koster mee .

202

- (( Kunt gij beslaan? a vroeg de smid .
(c Ba-ja, a zei Sint-Leu .
En juist kwam er een paard in de smidse . Sint-Leu trok
een schootsvel aan en zette zich aan 't werk . Hij maakte
een hoefijzer, sneed een voet van het paard af, nagelde
er het hoefijzer op en zette dan weer den voet aann het
paard . En zoo deed hij met de andere voeten en de andere hoefijzers. Het paard was beslagen en, wonder
genoeg, het had geen druppel bloed verloren .
De smid was verbaasd over die manier van beslaan,
en hij vroeg zich af, of hij dat ook zoo niet zou kunnen
doen . Hij werd jaloersch, en na eenige dagen zond hij
Sint-Leu weg, na hem betaald to hebben .
Een ander paard kwam, en de smid wilde Sint-Leu
nadoen . Hij sneed het flier den voet af, besloeg hem,
maar all het op het weer-aan-zetten kwam, het grog niet .
Het paard bloedde en was bijna flood .
Juist kwam daar Sint-Leu voorbij . Dc smid riep hem
binnen en vroeg om hulp .
-- « Waarom zet gij op uw uithangbord meester-booenmeesters ? » zei Sint-Leu .
Die hoovaardige smid wilt niet wat zeggen . Doch SintLeu wilde het paard maar een voorwaarde genezen
-- « Schrijf op uw uithangbord : Janssens, simpelijk
paardesmid bij de gratie Gods!))
Janssens deed het, en Sint-Leu genas het paard .
(Zege1sem .~

Vgl. P. DE MONT en A . de COCK, Vlaamsche Vert ., blz . 364 ;
Volkskunde, II, 168 ; Ons Volksleven, III, 42 (=CORNELISSE~1 en
VERVLIET, Vlaamsche Volksvert ., 55) ; Rond den Heerd, IX, 263 ;
VINCX, Grap ige Vert . en SProokies, 28 r . I, blz . 59 ; Melusine, V,
100 vlgg . ; VI, 125 ; VII, 25 en 87 . I,UZEI,, L eg. chret . de Basle-Bret .,
I, 93 . HENNA-AM RHYN, Deutsche Volkssage, iir 750 . ASBJORSEN, Norweg . Volksmdrchen, blz . 111 .
Zie ook : A de COCK,
Volkssage, ti'olksgeloo f . . ., 131-135 .

VIERDE GROEP

HISTORISCHE SAGEN
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a) PERSOONSAGEN .
249. JAN DE LICHTE.

D

e beruchte dievenbende van Jan de Lichte hield
zich schuil in de Wijngaardboschjes van Denderleeuw, dicht bij het gehucht Bakergem gelegen .
Daar zat Jan de Lichte veel in de herberg . Hem vangen
was onmogelijk, want iedereen zei, dat hij met den duivel
omging . Zoodra men de hand op hem meende to leggen,
was hij spoorloos vcrdwenen . Op zekeren dag kwam de
abt van het klooster van Ninove met de koorden van SintFranciscus naar den Bakergem (1), overtuigd dat hij hem
daarmee zou stroppen . Jan de Lichte zat in zijn gewone
herberg, maar toen de abt hem de koord over den hats
wou gooien, was er geen Jan de Lichte meer to zien .
ledereen stond verbaasd . Wat flu gedaan ? De aartsbisschop van Mechelen gaf bevel, om op een gestelden dag
al de klokken van het land to luiden . Door de kracht, die
van dat algemeen klokgelui uitging, verloor Jan de Lichte
zijn toovermacht, zoodat hij in een pollen wilg, waar hij
zich verscholen had, door de boeren werd vastgegrepen .
Vgl . ons

nT

12 .

(Ninove en Iddergem.)

250. KLAARKE VAN NOKERE .
Op de wijk « Nellekenskeer », to Nokere, stond er nog
visor eenige jaren een paal, door pet yolk « Klaarkesstack » genoemd, en waaraan een heele historie verbonden is .
Visor honderden jaren leef de er to Nokere een oud
vrouwken, Klaarke was haar naam . Daar zij zich nogal
afgezonderd hield, zoo verdachten haar de menschen
haar ziel can den duivel verkocht to hebben .
(1) Wijk van Ninove en Iddergem .
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4p zekeren keer ontmoette Klaarke een inwoner der
gemeente, die beschor~ken was, en hij moest een dichter
aijn, want hij sprak het vrouwke aldus aan
Klaarke, hebt gij kracht of macht,
Maak, dat ik val in de gracht !
En zie, hij had het laatste woord nog niet gansch uitgesproken, of daar tuimelt hij hals over kop in de gracht .
't Was misschien wel een natuurlijk gevolg van den drank,
maar dat gaf er toch niet aan .
`Ian toen of stond Klaarke bij iedereen geboekt als een
schrikkelijke tooveres .
Eens wend zij door dat bijgeloovige yolk vastgegrepen,
en op Nellekenskeer, aan den genoemden Klaarkesstaak
want vandaar die benaming -- verbrand.
Toen zij reeds aan den paal gebonden stond, zegr de
sage, riep Klaarke, haar aanvallers bedoelende : cc Jilleken, schiet ! » (Dat waren, volgens 't yolk, de woorden,
waarmede Klaarke de hulp van den duivel inriep), waarop
haar bondgenoot zou geantwoord hebben : ((Er is geen
poer meer in de panne n .
(Nokere .)
cc

volksk ,

VII, 53 .
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b) PLAATSSAGEN .
251 . DE « RI JVE » VAN Ste-URSULA TE BRUGGE .

H

et was gedurende de Fransche Omwenteling . De
Sansculatten hielden in ons land op de ergerlijkste
wijze huffs en trokken naar Sent-Janshospitaal, to
Brugge, om er hot relikwieenkastje der H . Ursula to stolen, want zij wisten dat hot kostbare voorwerp, door Memlinc's penseel wereldberoemd gemaakt, aldaar berustte .
Ze stormden hot gebouw binnen en riepen luidkeels
« La chasse ! La chasse ! n tot de kloosterzusters, die op
hot gerucht toegeloopen kwamen . Doze, goon Fransch
verstaande, begrepen natuurlijk de soldaten niet en keken'
hen gansch beteuterd aan. Op dit zicht, meenden de
Sansculotten zich vergist to hebben en gingen heen, met
de overtuiging, dat de vermaarde chasse » daar niet
geborgen was.
(Brugge .)
cc

Volksk ., VII, 205 .

252 . DE KROON OP DEN SCHOORSTEEN VAN
'T STADHUIS TE BR.UGGE .
Op een der schoorsteenpijpen van hot Brugsche stadhuis prijkt er, onder den windwijzer, een gesmede ijzeren
kroon . Als tegenhanger stond er vroeger ook een op den
anderen geveltop van 't gebouw ; maar een stormwind
rukte ze naar beneden en ze werd niet moor herplaatst
of vervangen.
Volgens een overlevering, werden beide kronen daar
geplaatst naar aanleiding van hot volgende feit
In 't jaar 1435 werd voor zekere vierschaar, ergens in
Frankrijk, een zeer verwarde zaak opgeroepen, en wel
z6odanig duister, dat de rechters aldaar hot op eigen kennis en gezag niet wagon clurf den een oordeel uit to
spre en .
De Fransche koning, die de wijsheid der Vlaamsche
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rechtsgeleerden kende en deze vroede mannen hoogschatte, besloot de zaak door het Brugsch Magistraat to
latcn onderzoeken . Het vonnis der Vlaamsche juristen
scheen den vorst zoo degelijk en wijs, dat hij in bewondering uitriep
e Zulk oordeel is wel een kroon waard ! n
De Bruggelingen namen het letterlijk op, en plaatsten
op het Raadhuis, waar hun Salomo's zetelden, twee vergulde, gesmede kronen .
Volksk ., VIII, 205 .

(Brugge .

253 . DE KERK VAN VOSSELARE .
Te Vosselare, wijd bekend door zijn paarden-ommegang, is een oude, fraaie kerk, die niet met mortel, maar
met roggebrood gemetseld is . Zoo zegt de legende . Op
de kerkdeur is een hoefijzer genageld .
(Vosselare .)
.
Met

VIRG . L,OVF LINE, in Volksk ., VII, 77 en 84.
Vgl . Rond den Heerd, III, 4, waar spraak is van verseheidene
peerdijzers » Zie ook : Melusine, VII, 78 ; GRIMM, D . Sagen,
nr 355
Ook het oud klooster-ter-Muilen, to L,iedekerke (bij Denderleeuw)
was met roggemeel opgebouwd (DE COCK-TEIRL ., Brab . Sagenb .,
nr 331), evenals de kerk van St . I,enaerts ( bij Brecht) en de abdi j
van Orval, to Villers in L,ux . (Ons VolksL, II, 37.)
Vgl . nog onze nrs 145 en 254.
cc

254. DE TURKEN TE MESPELARE .
Toen de Turken, zeer lang geleden, in Vlaanderen
waren, kwamen zij ook in Mespelare . Zij bouwden er de
kerk, en gebruikten daartoe roggedeeg, in de plaats van
morsel . In de schaduw van den toren ligt een gouden wieg
begraven, dock men weet niet welke schaduw men moet
nemen : degene door de zon teweeggebracht, op . het
middagaur, of die der maan, to middernacht .
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Anderen vertellen, dat de kerk toen reeds bestond en
dat zij aan de Turken tot paardestal diende .
(Mespelare en omstreek .)
Vgl . WOLF, N . Sagen, nr 298 . Ook onze volgende nr$ en liet
roorg . n r .

255 . DE « GOUDEN MAHOMET » TE WANZELE .
Onder den kelder van een huffs, to Wanzele, zit een
gouden beeld, dat in de omstreken bekend is onder den
naam van den «« Goudenen Mahomet » . 's Avonds hoort
men er altijd roepen en tieren en stampen, en dat laweit
kan men « promentelijk » hooren . Daar heeft men al opgravingen naar gedaan, dock zonder iets to kunnen vinden
of zonder het laweit to kunnen doen ophouden . Dat beeld
is daaronder begraven geworden, in den tijd toen cc Wanzele nog een stall was » .
(Schellebelle, Wichelen en omstreek .)
GITTEF, in Volkskunde, I, 53 .

Vgl. de verborgen gouden schatten to Mespelare (ons vorig n"),
to Ledeberg-Parcel en op den Moretberg, to Assche (Volkskunde,
IV, 15-16), en op den Hunsberg, to Merchtem ( Heinsberg of Heidsberg, zooals, volgens AM . JOOS, het yolk aldaar zegt) . Zie ook
WOLF, Niederl. Sagen, nr 527 ; Wodana, blz . 26 ; Eigen Schoon,
III, 63,188-189, en vooral A . GITTEE, Curiosites de la Vie enfantine,
blz . 90-95 .

256 . TE LEDEBERG-PAMEL (1) .
Het yolk vertelt, dat er op den berg, to LedebergPamel, een gouden tafel en een groote hoeveelheid gouden stoelen bedolven liggen . Machtige en rijke vorsten
zaten daar "eens, op den berg, rond de taf el en op die
stoelen to feesten, toen plots de aarde openscheurde, en
alles, de feestgenooten met heel den santenboetiek, ver(1) Bij vergissing niet opgenomen bij DBE COCK-TEIRLINCK,

Brab . Sagenboek .

v.s V .

1w
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zwolg . Nooit is men, trots alle pogingen, er in geslaagd,
de gouden tafel en stoelen weder uit den grond to halen .
(Pamel en omstreek .)
In Voiksk ., IV, 15-16 . Vgl, de 2 vorige

nrx

en het volg.

nr .

257 . OP DEN MORETBERG TE ASSCHE (1) .
Cap den Moretberg, to Assche, ligt een gouden tafel
begraven, die eertijds aan Romeinsche veldheeren heeft
toebehoord.
(Assche en omstreek .)
In Voikskunde, IV, 15 . Vgl . onze 3 vorige

nr° .

258 . DE DRAKENPUT VAN WETTEREN .
Er bestond vroeger, to Wetteren, een put waarin groote
rijkdommen moesten verborgen liggen . De schat wordt

bewaakt door allerlei monsters, leeuwen, slangen en dra-

ken . Alle nachten hoort men de dieren schreeuwen en
huilen . Niemand durft dien put opendoen . Tegenwoordig
staat er een houtzagerij op .
(Aalst en omstreek van Wetteren . )

Medegedeeld in Volkskunde, I, 53, door A . GITTEE, die de sage
opschreef nit den mond an een zijner oud-leerlingen, to Aalst .
Vgl . de 2 vorige nrs .

259 . DE SCHAPER VAN POSTEL .
Er ontstond twist over de gxenzen van Postel (2) tusschen de abten en een der naburige gemeenten : ik geloof
dat het Rethy Was . Men kon maar niet overeenkomen .
Eindelijk nam men als rechter een schaper van Postel,
(1) Bij vergissing niet opgenomen in het Brab . Sagenboek van
DE COCK-TEIRLINCK .
(2) Vermaarde abdij in de Antwerpsche Kempen, tusschen
I,ommel en Rethy .
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die veal in de hei verkeerde en dus wel die genzen
moest kennen . Hij zou vooruitgaan en de grenzen wijzen .
Hij stale in zijn schoenen Postelschen grond en in zijn
routs een schepper, dien mei in de winkels gebruikt om
rijst en andere dingen uit de bakken to scheppen .
En hij ging, ging .. . en hij toonde de grenzen van
Postel .
Doch hat scheen aan die heeren van Rethy, dat de
schaper to lang en to wijd ging en grond wees, die aan
Postel niet toebehoorde .
- ((Dat is geen Postelsche grond meer, » zeiden zij .
((Zeker is 't nog Postelsche grond, ik ken hem toch
wel genoeg? »
(( Neen, neen ! )
En zij hielden hem staan .
- ((Welnu, » zei de schaper, die ten voordeele der
abten de grenzen toonde, « ik zweer bij den schepper
hierboven, » - en hij wees zijn routs --- ((dat ik nog op
Postelschen grond sta, » en hij wees zijn schoenen .
Zulken eed moat risen gelooven, en men gaf den
schaper gelijk
.)
(Liar
In Volksk ., X, 82 . - Vgl . A . de COCK, in Volksk, . XI, 125 vlgg .,
PANKEN, Noordbrab Sagen, nr 78 ; BARTSCH, Sagen u . Marchen
aa~s Meklenburg, I, nr 628 ; ROCHHOLZ, Schweizersagen a~, d .
Aargau, I, blz . 301 ; Revue d . Trad . pop ., XVII, 182. - Vgl . ook
de episode uit de historie van Tristan en Isolde ( Isolde's eedaflegging v6br rechter en Hof ; zie : GIJERBER, Mythen en Leg . uit
de Middeleeuwen, 323 vlg,

260. HEILIGSCHENNIS GESTRAFT .
Met Vastenavond, omtrent een eeuw geleden, gaf een
societeit haar jaarlijksch feast, to Itegem . Een der plezantste laden was wat ziekelijk, en nam daarom geen deal
aan 't feast, maar- zijn, kameraden gingen hem halen en
brachten hem mee naar hun lokaal . Doch hat beterde
niet, integendeel ward hij nog zieker . In den namiddag
dais, wanneer de hoof den door den drank verhit waxen,
deed een der feestvierders hat voorstel een bed in de
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herbergkamer to plaatsen, den zieke daarop to leggen en
spottenderwijs to berechten .
Dit goddeloos voorstel vond bijval .
Een der mannen trok een hemd aan boven zijn kleederen en speelde de rol van pastoor . Een andere nam een
bel en speelde koster . Er werden kaarsen op een tafel geplaatst en in brand gestoken, en, tot overmaat van heiligschendende spotternij, nam degene, die den pastoor verbeeldde, na eenige gebeden gepreveld en wet ceremonies
nagebootst to hebben, een raapschijf en legde die op de
tong van den zieke . Maar de stTaf bleef niet lang uit . De
raapschijf wilde niet meer los van den berechte zijn tong,
en daarenboven wend hij zoo ziek, dat men hem met een
rijtuig moest near huffs brengen . Tegen den avond werd
de pastoor geroepen, en deze kon de raapschijf van de
tong van den zieke semen, waarna de kerel met een grout
leedwezen inderdaad berecht werd . Twee dagen daarna
stierf hij .
Op denzelfden avond van dit voorval, viel degene, die
den koster verbeeld had, van de trap en brak zijn been .
Allen, die aan deze heiligschennis hadden deelgenomen,
vervielen later tot de grootste armoede en stierven na
eenige jaren aan de tering .
De herberg ((De Fontein n, waarin men dit toegelaten
had, ging, na weinigen tijd geheel ten under .
Vgl boven, onze nr° 22$, 235, 237.

(Itegem .)

261 . DE CHOLERA TE LIER .
Rond de jaren twintig der verleden eeuw, heerschte op
verscheidene plaatsen van ons land de zoo gevreesde
cholera . De menschen zaten overal met den schrik op
't lift . , Te Lier vertrokken op zekeren dag de huiselijke
kauwkens van St-Oummarustoren . Een allerslechtst voorteeken, want die weten jets, zegde het yolk . En, inderdaad, een gavel van cholera had zich voorgedaan langs
den Zuiderkant der stall .
Om nu zekerheid to hebben van wear de besmettelijke
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ziekte kwam, hing men een stuk varkensspek aan hat
haantje van den toren . Na eenige dagen zag hat langs
den Zuiderkant zoo zwart ale roet . Men vertelt, dat verscheidene inwoners der stad zich Tangs den Noorderkant
gingen vestigen . De vreeselijke ziekte eischte verscheidene slachtoffers to Lier . Nu, op zekeren dag verschenen
de gelief de kauwkens opnieuw aan den toren, onder hat
blijde gejuich der inwoners . En de cholera was ook
geweken .
(Lier . )
262 . HET KALF TE ST . LIEVENS-HOUTEM .
Te St . Lievens-Houtem is een her~erg, die u Het Kalf »
heat . Ziehier den oorsprong van dawn naam
De bewoner van hat huffs had to Aalst, op de markt,
een oud boek gekocht . Tehuis gekomen, begon hij daarin
to lawn ; 't was een tooverboek, want de lezer veranderde, al lezend, in een kalf . De pastoor ward ontboden,
die door een averechtsche lazing hat kalf opnieuw in een
mensch deed overgaan . De pastoor nam, na szijn onttooveringswerk, hat gevaarlijke boek made naar de pastorij .
(St. Lievens-Houtem .)
263 . DE « GITSCHOTEL », TE ANTWERPEN .
In de Leemstraat, to Antwerpen, buiten de Borsbeeksche Poort, bestaat een vermaarde afspanning, de a Gitschotel u . Die herberg, zegt hat yolk, bestond reeds in
den Spaanschen tijd . Op zekeren avond zaten daar twee
Spaansche soldaten to drinken en to wallebakken . Ze
warden zat en zopen maar voort en spraken van geen
heengaan . De bazin bedacht een middel om ze kwijt to
raken ; ze ging met een grooten schotel vol water naar
hat venster, over hun hoof den
boven en goot dien, van
uit . Toen gingen de Spanjaards werkelijk op den loop .
Vandaar hat uithangbord : <« In de Gietschotel ~~, thane
verbasterd tot Gitschotel » .
(Antwerpen en omgeving . )
uit

cc
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264. HET ZIEKENPUTJE .
In de XIVe eeuw brak er to D'ikkelvenne en in de omstreken een verschrikkelijke ziekte uit ; deze maakte vele
slachtoffers . De personen, welke van bet water eener fontein, op de wijk c~ Rots », dronken, genazen weldra, en
het is daarom dat deze f ontein bet a Ziekenputje »
genaamd wordt .
(Dikkelvenne.)

265. MITHREM VAN DAASDONK-SLEIDINGE .
In bet Belf ors, van Januari 1896, wijdt de beer A, de
Paepe een opstel aan den Sleidingschen Mithrem, bet
spookachtige of godsbeeld, dat sinds eeuwen op Daasdonk wordt bewaard, en char ieder jaar, op kermis (den
Zondag na Allerheiligen , words gevierd en drie dagen
lang, voor 't gevelvenster eener herberg, tentoongesteld .
In den Iaatsten tijd hebben sor mige geleerden dien op
Daasdonk zoo populairen Mithrem in verband willen
stellen met de vermaarde Perzische godheid Mithra, den
zonnegod, dock de geleerde professor Cumont verklaart,
dat de Mithrem van Sleidinge geen betrekking beef t met
den Mithra der Romeinen (I), en dat de twee namen
slechts toevahig op elkander gelijken .
De beer de Paepe vermeldt, aangaande Mithrem, enkele sagen, die nog heden to Sleidinge in den volksmond
voortleven, en besluit : a) dat Mithrem afkomstig is uit
Holland, bepaaldelijk uit Friesland ; b) dat bet overbrengen met geweld is saamgegaan : omstreeks 1500 wend bet
beeld ontrukt aan rondreizende heidensche Friezen, die
van waarzeggerij en diefstal leefden ; c) dat Mithrem een
afgodsbeeld is geweest, zooals bet yolk er wezenlijk over
denkt .
Toch knoopt men er to Sleidinge geen bijgeloovig eden
aan vast ; bet heeld client enkel tot vermaak der kermisgasten .
Ziehier nu een sage, verteld door een ouden man, die
(7) IDe Mithradienst
verspreid

werd door

gansch bet Romeinsche rijk
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zei, dat de geschiedenis van Mithrem aldus, van wader
tot zoon, in zijn huffs werd overgeleverd
In het begin der jaren 1 500 kwam er op de gemeente
Assenede, tijdens de kermis, een zwervend yolk zijn tenten opslaan . Deze lieden, die heidenen waren, gaven tooneelvoorstellingen gedurende de gemeentefeesten en
oefenden terzelfdertijd den stiel uit vary waarzeggers (1) .
Bij het waarzeggers aanriepen zij twee afgodsbeelden,
Mithra en Mithrem, van wie zij de gaaf bekwamen, omm
de toekomst to voorspellen . Zij hadden nochtans maar
weinig bijval in die gemeente, want dat heidensch yolk,
afkomstig uit Friesland, was door iedereen geschuwd ;
toch werd hier en daar een beetgenomen, waaronder drie
inwoners van Sleidinge . Zij hadden ook in de barak hun
geluk laten voorspellen, maar als zij buiten kwamen, werden zij gewaar, dat een van hen zijn geld kwijt was . Zij
twijfelden er niet aan, dat de waarzeggers hen bestolen
hadden ; daarenboven vernam men weldra, dat nog andere
personen, die met de Friesche barakmannen in aanraking
geweest waren, hetzelfde lot hadden ondergaan . Spoedig
werd de zaak ruchtbaar, en het opgewonden kermisvolk
omsingelde welhaast de barakken .
Intusschen was het nieuws aan de ooren van den baljuw gekomen, die met zijn mannen de waarzeggers aanhield . Maar terwijl de politie met de waarzeggers naar
het gevang trok, werden de tenten net geheel den inboert
del in gruis geslagen . Toen alles kort en klein was, gingen
eenige mannen op zoek, waaronder de drie Sleidingsche
helden, om de afgoden van onder de puinen to halen .
Weldra werden ze allebei gevonden, maar ze waren deer
lijk gehavend, bijzonderlijk Mithrem, die er nog heden de
sporen van draagt . Mithrem werd meegebracht naar Sleidinge, maar van Mithra heeft men niets meer gehoord .
(Sleidinge .)
4p kermis-Dinsdag, 's avonds, wordt Mithrem door een of ander
vroolijk gezelschap opgeeischt en benedengehaald ; dan wordt er
in elke herberg, al zingend, mee rondgegaan en gezegend .
Zie Bel f ort (Gent, Jan . 1890, blz . 21-32 .

(1) Deze sage zou ook onder de mythologische sagen (waarzeggerij) hunnen gerangschikt worden .
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266. DE VERMOORDE SOLDAAT (1) .

Te Wambeke (bij Ternath) werd, v6or meer dan hon .
derd jaren, een achtergebleven, gekwetst Fransch soldaat
door het vertoornd yolk vermoord . Nog kan men de
twee putjes zien, die zijn ellebogen in den grond maakten, toen hij vie! . Sedertdien heeft men nooit in die putjes
een enkel graspijltje weten groeien . Vult men de holten
met aarde, een uur later zijn zij weder uitgehaald als to
voren .
(Wambeke .)
In Voikskunde, IV, 16 .

267 . DE HEIRNESSE TE GENT .
De Heirnesse (spreek uit : d'Heirnesse), zoo vertelde
mij dikwijls mijn grootmoeder, moest wel de Ergernesse
(Ergernis) heeten, wegens het volgende voorval
Tijdens de regeering van Napoleon was er een groote
hongersnood onder het yolk . Napoleon, onder voorwendsel van de ongelukkigen to helpen, verzamelde vele armen
in een groote ((barak », die hij in de Heirnisse liet oprichten . Toen ze vol was, liet hij er het vuur aansteken,
en al die menschen verbrandden daar erbarmelijk . Vandaar zou het recht voortspruiten, dat hun of stammelingen
hadden, van een koe kosteloos op de Heirnisse to laten
grazen .
Bij vele oude lieden schijnt deze sage als echt gegolden
to hebben . Toch heeft geen hunner, en met reden, verM
klaard daar ooggetuige van geweest to zijn, zelfs niet zij,
die Napoleon gezien of onder hem gediend hadden . Het
schijnt dus een vertelsel to zijn, dat ouder moet zijn, en
op Napoleon is overgedragen geworden . Wien schiet niet
onmiddellijk de wreede daad van Hatto to binnen, welke
tot de sage van den Muizentoren van Bingen aanleiding
gaf?
(Gent .)
Voikskunde, II, 116 .

(1) In het Brab . Sagenboek van A . de COCK en IS . TEIRI,INCK,
bij Coeval weggeblev en .
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268. DE TROTETERS VAN POLLARE .
Einde September van 't jaar dertig, op kermisavond,
was de gansche bevolking van Pollare op de been, omdat
de mare liep, dat een Hollandsch leger nabij was en apes
zou plunderer, ledereen vluchtte met wat to redden was .
De koster was met zijn 17 teilen trot op den toren gevlucht ; maar het yolk, dat daar een schuilplaats gezocht
had, at al zijn trot met de harden uit . Van dien tijd
dagteekent de spotnaam : cc De Troteters van Pollare » .
(Rondom Ninove .)
In VoLkskunde, I, 92 .

269 . DE ZOTTEN VAN WIEZE .
De inwoners van Herdersem en Wieze spotter gaarne
met elkander, en de eersten maker de anderen voor zotten uit . Dat Wieze zoogezeid vol zotten zit en Herdersem
er volstrekt geen heeft, wordt uitgelegd als volgt
Honderden jaren geleden was Herdersem al tamelijk
bevolkt, maar Wieze bestond nog niet ; men zag daar
niets anders dan weiden, waar Herdersem zijn vee heenstuurde . Zoodra er in Herdersem een zot wend gevonden,
werd hij naar die weiden gestuurd, die hij niet meer verlaten mocht en waar hij overigens als veehoeder kon
dienst doer . Zoo vond men op den duur ter plaats, waar
flu Wieze ligt, een snort van gekkenkolonie, die zich weldra door huwelijken vermenigvuldigde, en waaruit de
tegenwoordige bevolking van Wieze is gesproten . Dat
verklaart ook, waarom men thans to Herdersem geen
zotten vindt .
Verteld door den koster, G . Muylaert.

(Herdersem . )

270 . HOE DE GEMEENTEN AAN HUN NAAM
GEKOMEN ZIJN .
Sint-Pieter en Onz' Heer waren, gelijk bekend is,
groote vrjenden . Op zekeren dag kwamen ze van Ninove
naar Aalst, langs de Ninoofsche kassei ; St-Pieter voerde
Onz' Heer op een kruiuyagen . Onz' Heer was op zijn
ronde om de gemeenten hun naam uit to deelen, en
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Hij had ze allemaal op briefjes geschreven, die Hij in de
hand hield. Maar het waaide hard en op een keen vliegt
er een briefje weg.
« Onz' Heer, Onz' Heer ! » riep Sint-Pieter, cc er
vliegt eentje weg .
Maar Onz' Heer gaf er geen acht op en ging maar
altijd voort met in zijn briefjes to zoeken.
a Onz' Heer, Onz' Heer ! )> riep Sint-Pieter weer,
~c er vliegt een briefke weg . »
--~ 't Is wel, 't is wel, last mij gerust, » zei Onz' Heer,
met een grove stem .
Vandaar de naam der gemeente Welle .
Een beetje verder vloog er nog een briefke weg en
Sint-Pieter begon weer to roepen . Toen het Onz' Heer
verveelde, zei Hij tot Sint-Pieter
Ei we!, haalt het, n
Vandaar de naam der gemeente Haaltert .
(Omstreek van Aalst . )
Voikskunde, II, 136 .
Vgl . de volg . nrS en 't Daghet, III, 53.

271 . HOE VINKHEM ZIJN NAAM GEKREOEN
HEEFT.

In den tijd leefde er, in de nabijheid van Veurne, een
rnachtige edelvrouw . De bewoners van het omliggende
hadden hear dikwijls gevraagd, om hun een kerk to bouwen . Eindelijk besloot de kasteleines toe to stemmen, en
toen de bewoners met hun verzoek weer afkwamen, nam
zij bong en pijl en schoot zoo ver zij kon
-- {c Vindt hem, » zei ze tot de dorpelingen, ((en dear
kunt gij een Jerk bouwen .
Vandaar de naam van 't dorp Vinkhem, welke Vintem
uitgesproken wordt .
(Veurne .)
Volkskunde, II, 169. Vgl . onze nrS 270 en 272 .

272 . HOE OKEOEM ONTSTOND.
In den tijd, dat O .-L .-Heer en Sint-Pieter op een kruiwagen de dorpen rondvoerden near hun bestemmingsplaats, kwamen zij in de omstreek van Ninove . Wou-
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brechtegem, Aaigem, Heldergem, Iddergem en meer andere dorpen lagen reeds op hun plaats, toen er een weinig
verder, bij toeval, een dorp van dean kruiwagen rolde .
-- « Raap dat eens op, Onz' Heer, jongen, » zei SintPieter, die den kruiwagen voerde, tot zijn Meester .
-- « Och, last het char maar liggen, 't is oak e(en) gem
gelijk de andere .
Sedertdien heeft dat dorp den naam O egem behouden .
Vgl . Ons Volksieven, XI, 101 .

(Okegem en omstreek . )

273. DE ZOTTEN VAN BRUGGE .
Er had een landjuweel to Brugge plaats en, naar gewoonte, was er ook een prijskamp voor de narren der
mededingende gilden .
De zot van een der Brugsche maatschappijen was op
de gedachte gekomen, het spel « al wat de(n) eerste(n)
doet » to spelen . Hij liep voorop, danste en bedreef duizend snakerijen, welke door den narrenstoet nagebootst
werden .
Toen flu de gekken op de Groote Markt kwamen, begaf
de Brugsche zot zich regelrecht naar den Halletoren,
waaraan hij een reusachtige touwladder had laten vastmaken . Hij klom naar boven, alle drie of vier sporten
door eer anderen nar gevolgd, en, toen alien plaats ge- •
nomen hadden, kreeg hij een grappigen inval : hij maakte
zijn broek los en ontlastte zich van een onnoembaar jets
op zijn onder hem staande kollega's in gekheid . De anderen deden beurtelings evenzoo, terwijl de toeschouwers
tranen lachten ; maar wat de legende vergeet to zeggen,
is, hoe de nar, die met een echt gekkenstoicism op de
onderste sport gebleven was, de grap wel zal gesmaakt
hebben .
Dat, na zulke gemeene streek, de Brugsche zot primus
was, schijnt meer dan natuurlijk ! Vandaar missehien de
spotnaam : Brugsche Zotten .
(Brugge.)
Zie ook : Volkskunde, V, 153-155, en Ons Volksl ., VIII, 40 .
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INHOUDSTAFEL
EERSTE OROEP,
MYTI-IOLOGISCHE SAGER .
I . Sagen nit do Tooverwereld,

A ~ . TOO VERESSEN EN TOO VERA A RS .
Nr .

1.
2.
3.
4.
5.

a) Heksen gedwongen tot kwaaddoen .
Heks in een eierschaal
Een Heks moet immer kwaad doen .
De Heks en haar buurman
De Heks zelve gepijnigd
De Heks, die haar eigen ongeluk bewerkt .

Blz .

15
15
16

17
17

b) Heksenkunst dient overgenomen .
6 . Een Heks, die niet sterven kon
7 . Door den Pastoor `verlost
8 . Tooverkunst overerven

19
19
20

c) Heksenvergaderingen en V ergaderplaatsen .
9 . Vergaderplaats to S te~Maria-Lierde
1 0 . Naar Keulen in den wijnkelder (a-b) .
11 . De Boerendanswei
12 . In de Wijngaardboschjes van Denderleeuw .
13 . In de Bolloobosschen
14 . In de Bosschestraat

15 . Vhegen a Muziek
16 . De Tooverhnde
1 7. De dikke Linde to Vlierzele

21
21

23
24
24
25
25
25
26
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d) Heksen herkend of ontmaskerd .
18 . Om Heksen to ontmaskeren
19 . De Paaschnagel weerhoudt de heks .

20 . De Paaschnagel to Denderwindeke
21 . De kracht van Gewijde dingen .
22 . Heksen herkennen
,
23 . Wijwater drinken
24 . De gewaande Heks
25 . De Heks van den Oude-God
26 .
27 .
28 .
29 .

27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
33

.

Heksen kennen elkander
Geheime Kenteekens der Heksen .
Heksen beethebben
Een levendig Hart
e) Heksen aan 't werk.

30 . Een bol Haar in de pap
31 . De kwade Hand
32 . Bij een Kinderlijk
33 . Heks en Kind .

34 . Een Kwaal aanzetten . .
35 . De Heks de beenen afgesneden . . .
36 . De witte Vrouw to Wijnegem . .
37. De gewijde oge
38 . De kracht van den Trouwring . .
39 . Zonderlinge Hekserij
40 . De Heks van Aartselaar .
41 . Van schrik gestorven
atten
42 . De drie blonde

.

.

.

.

43 . De Tooverkat
44 . Uit wraa
45 . De Kraai en de Kat zijn Heksendieren .
46 . Peren in Padden veranderd

34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
39
40
40
41
42
42
43
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.
47 . Nog Heksendieren
48. De Mastelappels
49. De bierdrinkende Pad
50 . Het witte Paardje
51 . Onder de Hoogmis op lavei (a en b) .
52. De sprekende Haas
53 . Eksters
54 . Een Heer in een dier veranderd .
55 . Betooverd Brood
56 . Boerke fans en bet witte Katje .
57 . Het Doodshoofd to Meire
58 . De betooverde Muts
59 De drie Tooverkonijntjes
60. Een « zende n Luizen
61 . Aangezette Vlooien
62. Door Ratten overrompeld
63. Rupsen aflezen
64 . Kikvorschen bezweren
65 . Aangezette Koortsen
66. Melk dient betaald to worden .
67. Melk wegschenken
68. Betooverde • Boter
69 . Wanne- ane
70 . Geen Boter
74, De Heks van Oelter
72 . De dansende Appel
73 . Een Heks to Denderbelle
74 . Betooverd door een Mastelle . .
75 . Geen Snoepgoed oprapen
76 . God zegene ii
77 . Een
ge oovige
78 . Toovergeld keen weder
79. Betooverd

43
44
45
45
46
47
47
48
49
49
49
50
52
53
54
54
55
55
56
57
57
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
63
64

80. De Jippenessen in de omstreek van Ninove .
81 . De Jippenessen to Dosselt
82. De Gypnissen van Oordegem
83 . Het Ei als toovermiddel
84. Heksen op Kruiwagenwielen
85. Betooverd door Envoi :Itement
86. Klokhen des Zondags genet
87. Onweder is Heksenwerk
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65
66
67
67
68
68
69
69

5) Heksenmeesters, Onttooveraars en Wonderdoeners .
88. Lowieke, de Tooveraar
89. Na drie dagen dood
90. De Rector van Huishout
91 . Een Spoortrein vastgezet
92. De Schaapherder, die Baanstroopers vastzet
93. Toovermacht der Schaapherders
94. Dc Schaapherder
95. Een Kind de Koorts aangezet
96. Onttoovering door Eiers
97. Het Kind onttooverd
98 . Dc bovennatuurlijke maclit der Geestelijkheid .
99. Een Brand to Wieze
100. De oude Pastoor
101 . Paters kunnen onttooveren
102 . Bij de Paters to rade
een Tooveres
103. Dc oude Moeder
104 . Betooverde Zwijnen
105 . Brannekens betooverd
106 . Een flinke Knaap behekst
107. Dc Stekken der H . Drievuldigheid
108 . Door Vorschen geplaagd
109. Hekserij to Moorsel
110. Tooverij in den koestal

71
73
74
74
75

75

76
76
78
78
79
80
80
81
81
82
83
84
85
87
87
88
89
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/!1 . [nttoovmrdm Vnestul . . . . . . .
([2 . Het mtemveodm Paa/d ^vmmr hmrmumll .
113 . Misgeboorten door
door Tooverij
l/4L Rmo bmtooverd en oottomvoxd Meisje .
115 . Door Aanraking 6ehekn
{}{LHet Kind van den Douaoier
117 . De Tooverpluimen

.
.

.

.

.

.
.

.
.

.

90
90
Y<
9/
92
99
93

B . WAARZEG GERIJ .

ll8 .Bij 6mWaarzegster
//9 . EeoKeernim
!2lGouuolmn Gomd

'
'

94
94
95

l2( .Klodde en zijn Vel
!ZlKlnd6e vmrlost
{23 . Kiudde laat zich dragmo
124 . Dm Waterdnivel van Wettmrmo
l25 .DmWaterdohelvanNmvele
l26 .Kln6de --moo Plaaggeest .
l2[K]n6dmherkmod
128 . Dc Watmrkizddm
129 . Kiudde en de Vismu6ervan Uitbergen . . . .
/30 . Hmt groeiende Spookdier
131 . Kiudde tm Aelst
132 . De zwartmHood
133 . Van mmo vreczodmo Hood

99
99
(OO
(Ol
/Ol
102
102
103
103
104
!V4
104
106

D% . Qugeouit dm Geestenwereld .

A . LUCHT'GEESTEN .
/6 K/oddm .
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b) Mare .

134 .
135 .
136 .
137 .
I3d .
139 .

De Mare
een oude Vrouw in 't Zwart . .
De Nachtmerrie verjaagd
Om van de Maar verlost to worden
De Nachtmerrie to voorschijn doen komen .
Paard van de Maar bereden
De kracht der Paaschnagelen

.

107
107
108
109
109
110

c) De W ilde lager, en De W erveiwind.

111
111

140 . Dc Eeuwige lager to Melsele
141 . De Barende Vrouw
d) Hellewagen, Nachtkoets .

113
113
114
114

142 . De Hellewagen to Brugge
143 . De Hellewagen to Lebbeke
144 . De Nachtkoets
145 . Op de Spookhoeve
e) Framassons .

146 . Het lijk van een Vrijmetselaar door den Duivel
weggehaald
147 . De Framassons bij nacht to Denderbelle . .
148 . De Framassons to Wieze
149 . Framassons op den Hellewagen

115
115
116
116

f) Spoken .

150 .
151 .
152 .
153 .
154 .

De Lange Man to Wichelen .
De Lange Man to Denderleeuw
Op de Wacht . . .. . . . .
De Doode to gast
Het Hemd van den Geast .

.
.
.

.

117
117
118
119
120
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155 . Van Janneken den Koekenbakker .
156 . Spokerij in de kerk
157 . De Pastoor van Calcken
158 . De spokende Molen
159 . Op ((Den Troon »
160 . Een Geestelijke, die weerkomt
161 . Een Kerkdief
162 . Van het Begijntje
163 . De ingeprente Hand
164 . De weerkomende Vrouw
165 . Te veel beloof d
166 . Een Verschijning
167. De Geest maakt iets \ verborgens bekend .
168 . Een zonderling Geval
169 . Spokerij to Schellebelle (a en b)
170 . Het witte Paard
171, Vier witte Katten
172. De verwenschte Kinderen van Wientje Meeus .
173 . De blatende Geit
174. De Spookhoeve to Beveren-Wags
175 . Spokerij to Zulte
176. Op het Kasteel van Staden
B . VUURGEESTEN .
a) Dwaalticht .

177 . Wat is een Stalkaars ?

178 .
179.
180 .
181 .

Het Dwaallicht is een zieltje
De Stalkaars to ' r'ichelen
De Zondaar als Dwaallicht
Het Stallicht to Aartselaar

.
.

121
123
124
124
125
127
127
128
129
130
131
131
132
133
133
135
135
136
137
137

138
138

141
141
142
142
143

b) V uurgeest .

182 . Vlam en Vuur

144

227

183 . De Vuirman to Baasrode .
184 . Kraamrrouw bij een groot Vuur
185 . De Hound van 's Graven-Wezel .

144
145
145

c) Bliksemvuur en Dondersteen .
186 . Donder en Bliksem .
187. Dondersteen

.146
146

C. AI4RDGEESTEN .
a) Dwergen .
188 .
189.
190 .
191 .
192 .
193 .
194.

Van den Aif geleid
Heel din nacht gedwaald .
Verdwaald
Rond zijn hoeve verdwaald .
Door 't Water. . .
Bergmannetjes to Kasterlee
Kabouters to Lebbeke

•

149
149
150
150
151
151
152

b) Reuzen .
195 . Het Reuzenbeen to Hamme (Oost-Vl .) .

.

.

154

TWEEDS GROEP .
DUIVELSAGEN .
1%. Een Verbond met den Duivel
197. Duivelsverbond
198. De Meid, die den Duivel hear ziel of stond .
199. Van den ouden Wever en den Duivel .
200. Strid om een Ziel
201 . Mie de Dulle
202 . De Duivel in een doosje
203 . De Duivel in den Vijfhoek to Wetteren .

159
159

160
161

163
163

164
165

228

204. De Otterboer van Wichelen .
205 . Bii den Duivel in dienst
.
206. Poortier der Hel .
207 . Booze Geesten op de Zee manen » (a en b) .
208 . De Vloeker door den Duivel achtervolgd .
209 . Nag een Vloeker achtervolsd
10 . Ongewiide lokken
211 . De verzonken Klok
21~ .
Kerstklokken to Wieze
213 . Zich aan een Strootje verhangen .
cc

DP

165
166
167
168
169
170
170
171
171
172

DERDE GROEP .
CHP!STELIJKE SAGEN OF LEGEND'EN .
a) Onz' Heerelegenden .

214 . Mirakuleuze Kruisen van Exaarde (a en b) .
215 . Het Kruisbeeld op de wiik Hemelrijk to Lokeren
216 . Ht Wonder van Poederlee
•
217 . Hoe de Schelde ontstond
218 . Tweemaal klop
219 . De Oorsprong van den Dender
220. Oorsprong der Luizen
221 . Waarom de Luizen en de Vlooien geschapen
z'Jn .
222 . Het Hoentje met een been .

175
176
177
177
178
179
180
180
181

b) Marialegenden .

223 . 0 . L . Vrouw-ten-Muren . . . • . • . • • 183
183
224 . De D'ruif van 0 . L . Vrouw van Tongeren .
Vrouw
van
Tongeren
last
zich
niet
be225 . 0 . L •
184
schil eren
184
processie
.
.
.
Vrouw
houdt
alleen
226 . 0 . L

227. 0 . L . Vrouw van de Werf, to Aalst .
228 . Spotters gestraft
229 . Het Kapelleken van Offelken
.
230 . 0 . L . Vrouw van Nazareth
231 . 0 . L . V ouw van de Kouterkapel, to Zele . .
232. 0 . L . V ouw-den-Tiimelaar van Zele
.
233. Het Kapelleken van den Oostbroek, to Nevele
234 . 0 . . Vrouw van Wijnegem
235 . De Dui=schers to Scherpenheuvel (a-d) .
.
(a-b)
236 . Het Kapelleken to Temsche
237. Straatschenders gestraft
238. De vervloekte Zoon

229

184
185
186
186
187
188
188
189
189
191
193
194

c) Heiligenlegenden .
239. St . Pau us to Godveerdegem
240 . St . Me ardus
241 . St . Am ndus en St . Antonius
242 . St . Am ndu8 to Pollare
243 . St . Am ndus to Erembodegem
244 . St . Lie en draagt zijn hoof d in zijn handen (a-b)
245 . De Duivel blaast het licht uit
246 . De Ste-Aldegondisput
246. St . Ant nius en de Varkens
248. De Le ende van Sort-Leu . .

196
1%
197
197
198
198
199
200
201
201

VIERDE GROEP .
HISTORISCHE SAGEN .
a) Persgonsagen .
249. Jan d Lichte
250. Klaark+~ van Nokere

205
205

230

b) Plaatssagen .

251 . De Rijve van S te~Ursula to Brugge
252 . De Kroon op den schoorsteen van 't Stadhuis
to Brugge
253 . De Kerk van Vosselare
254 . De Turken to Mespelare
255, De Gouden Mahomet » to Wanzele . . .
256 . Te Ledeberg-Pamel
257 . Op den Moretberg to Assche
258 . De Drakenput van Wetteren
259 . De Schaper van Postel
260 . Heiligschennis gestraft
261 . De Cholera to Lier
262. Het Kalf to St . Lievens-Houtem
263 . De Gitschotel
264 . Het Ziekenputje
265. Mithrem van Daasdonk-Sleidinge
266 . De vermoorde Soldaat
267 . De Heirnesse to Gent
268 . De Troteters van Pollare
269. Dc otten van VUieze
270. Hoe de Gemeenten aan hun naam gekomen zijn
271 . Hoe Vinkhem zijn naam gekregen heeft . . .
272 . Hoe Okegem ontstond
273 . De Zotten van Brugge
cc

207
207
208
208
209
209
210
210
210
211
212
213
213
214
214
216
216
217
217
217
218
218
219

WERKEN VAN DENZELFDEN SCHRIJVER
1 . Flora der Dendervallei . Gent, 1883 ; 2e druk, Gent, 1883 Fr . 0.50
2 . Simon Stevin . Gent, 1888 . (Uitverkocht)
0 .40
3 . Arm geboren en Beroemd gestorven . Gent, 1888 ;
1 .00
druk in 1900 . Geillustreerd
1 .00
4. Uit de Wonderwereld . Gent, 1889. Gei11. (Uitverk .)
5 . Rond den Heerd . Gent, 1890 . Geill . (Uitverkocht) .
1 .00
6 . Rembert Dodoens, Gent, 1890. (Uitverkocht) . . .
0 .40
7 . Volksgeneeskunde in Vlaanderen . Gent, 1891 . (Uitv .)
3 .75
8 . Wonderen uit het Plantenrijk . (Bekroond door de Kon .
Belg . Academie met een prijs De Keyn .) Gent,
2.00
1892. Geill
9 . (Met Pol de Mont .) Vlaamsche Wondersprookjes . Gent,
* 2 .00
1896
10 . (Met Pol de Mont .) Vlaamsche Vertelsels (20 teeken .
4.00
van K . Doudelet) . Gent, 1898 . (Uitverkocht) .
11 . (Met Pol de Mont .) Zoo vertellen de Vlamingen . (Penteeken . van E . Van Off el .) Gent, 1903, 2e druk in
u 1 .75
1912 . (Uitverkocht)
12. Spreekwoorden en Zegswi jzen, a f komstig van Oude Ge=
bruiken . (Bekroond door de Kon . Beig . Academic
met een prijs De Keyn .) Gent, 1905 ; 2° dr . i n 1908
4 .25
13 . (Met Is . Teirlinck .) Kir derspel in Zuid-Nederland . (Met
goud bekroond door de Kon . Vi . Academic .) 8 dee32 .00
len . Gent, 1902-1908
14 . (Met Is . Teirlinck .) Brab . Sagenboek . (Met goud ~ekroond door de Kon . Vi . Acad .) 3 deelen . Gent,
12 .00
1909-1912
15 . Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de
Lie f de en het Huwelijk . Gent, 1911
i 4 .00
16. Natuurverklarende Sprookjes, 2 deelen . (Met 8 teeken .
2.50
van E . Van Offel .) Gent, 1911-1912
17 . Volkssage, Volksgeloo f en Volksgebruik . (Met 77 pla12 .50
ten .) Antwerpen, 1918
18 . Studien en Essays over Oude Voiksvertelsels . Antwer9 .001
pen, 1920
19 . Spreekwoorden, Zegsw . en Uitdrukkingen op Volks* 9 .00
geloof berustend . Antwerpen, 1920
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Alle prijzen zijn geteekend in guldens.
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NIEUWE ROMANS
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In deze welbekende serie verschijnen elk jaar
een aantal nieuwe, oorspronkelijke romans, Whet _:
beste werk van de meest bekende Nederlandsche
een enkele maul ook vreemde - auteurs . Men
kan zich abonneeren op de loapende reeks van tiers
(of van acht voor de abonne's der Wereldbibl . die ''
twee van het tiental reeds in hun W. B . abonnement ontvangen) en betaalt dan slechts 85
van '
den gewonen prijs .
De loopende reeks 1920-21 begint met Nr . 33 .
Ook bij een keuze van tiers uit de Nrs .1-32 =.
geven wij dezelf de korting .
HENRI VAN BOOVEN : De Scheiding .
Ing, f 2.65, Keurband f 3.90
„Van Booven is onder onze prozaisten misschien d e suggestiefste. En vooral in het weergeven van beangstende stemmingen, met middelen, somtijds onbegrijpelijk eenvoudig, i s

hij sterk als wellicht geen ander . Daarom had niemand beter
dan hij ons nogmaals kunnen doers gevoelen de beleedigende,
de helsche, de walgende kwelling, die de oorlog is .
1k zou aanhalingen willen geven, details die als uitspattin~

. ..

,. .;
.:

gen zijn van suggestiefheid ; maar het is toch vooral de dwingende opeenvolging, de meedoogenlooze overstelping ervan,
welke hun die wurgende werking verleent.
Het is naodzakelijk, dat niemand Van Booven's ooriogsboek ongelezen last ."
Care! Scharten in De Telegraat.
„Zal er iets heilzaams uit deze gruwelijke beproevingen
voortkomen, dan behooren wij, de menschheid, niet al to
willig weer to vergeten, maar dankbaar to zijn, als de suggestieve taal van een kunstenaar ons dit alles in zijn ontzaglijken ernst nog eens voor oogen stelt .'
Franc Coenen in Groat-Nederland•
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CARRY VAN BRUGGEN : D e V e r l a t e n e,
(5e dr. 9de duiz~en~d) Ing, f 3.~5, Keurb, f 4.40

2
i

3,

i

,,In de Verlatene heeft C . v . Bruggen p meesterlijke wijze
geteekend het leed der Joden-ouders, die hun kinderen zien
afvallen van het oude geloof ."
Tijdspie gel .
„Het is een buitengewon mooi boek, ~leze „roman uit het
joodse leven, ze er een er este, ie in a aatste jaren
in ons land geschreven zijn . Een boek, dat diep grijpt in het '
leven, Een boek, dat niet bang is voor grote middelen, maar
dat toch prefereert in de regel eenvou ig to zijn, zich niet
op to dringen, zo een boek, dat geschreven is in de overtuiging, dat alles wat werkelik leven is, de moeite waard
blijken zal, ook al is het niet omtooid an duizenderlei opzettelikheden, die „effekt moeten waken.
Het is de trouwe historie van een joodse familie, die uit
d'r aloud' eenheid langzaam wegbrokkelt, waar het moderne leven aan vreet met z'n koele bewustheid en alleen de
vader onaantastbaar, onwrikbaax vindt n hardnekkige toewijding aan de oude tradities van het ge oof ."
Het V olk .

KEES VAN BRUGGEN : H e t v e r s t a o r ~d e
M i e r e n n e s t (4e ~dr . 8ste ~dl izend)
Ing. f 3.70, Keurband 14 .95
, Dit werk is de rake to boek stelling van een fijne medi-

tatie, die fantasievorm aannam . . . . Het heel' boek is een
werk van hoogen humor ."
Het Vaderl and .
„Dit is een buitengewoon belangwekk' nd boek . Wij hebben hier onzen Swift die den Gulliver schiep, onzen De Foe,
onzen Jules Verne in den heer Van Bruggen . Een boek, in
;root' tijden, van groote visie ."
Rott. Nieuwsblad. '
„Het Verstoorde Mierennest is eige lijk een waar sensatieboek vol van de gr~illigste tooneelin die iemand zich
ter wereld kan voorstellen ."
Tijdspiegel.
,,Een roman zooals er in onze taal nog maar weinigen
bestaan en die in het snort herinnert adn de sociologische
fantasieen van Wells ."
V ox Studiosorum.
„Een bijzonder oorspronkelijk schrijve , wiens werken de
meeste aandacht verdienen . ., een heerl jk boek."
Vlaamsch Heelal.

„Deze vernuftige en speelsche fantas'e" . . . .

N euws van den Dag .

KEES VAN BRUGGEN : Een g o e d H u w e1 ij k (2e ~dr . 6de duizend)
Ing, f 3.15, Keurband 14.40

4

„Een zeldzaam moedig boek van een deer moedig schrijver ."
Is . Querido.
2
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„Dit vol bezieling geschreven boek geeft zoo schoon mogelijk een voortdurenden innerlijken strijd weer van iemand
zonder wil en schetst wat er woelt in het bewogen diep,
in de roerselen van het lever van een heen en weer geworpene, een speelbal van hooggaande golven ."
Vox Studiosorum .

.

„Met dezen roman beweegt de schrijver zich in een
nieuwe richting . Het satyrisch bezien van de maatschappij
met haar zoo gauw tot mode verwordende strevingen is nog
wel een element in dit boek, maar 't verdwijnt naar den
achergrond ten gunste van het psychologisch uitwerken van
een bepaald motief. In casu het spel van kat en muffs ."

Onze Eeuw.

„Ik ken alleen Strindberg die een boek van even giftige
bitterheid over een vrouw zou kunnen schrijver. Wreed en
scherp als het is, een der voortreffelijkste rowans die ik in
den laatsten tijd heb gelezen."
Henri Bore! .
. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . ..

5

KEES VAN BRUGGEN : D e Z o n 'd v 1 o e d.
Ing, f 2.65, Keurband f 3 .90

„Deze nieuwe roman van Kees van Bruggen onderscheidt
zich van zijn vorige . Er steekt jets Barbussiaansch' in, jets
van „Le Feu" en „Clarte ." Door een roman als deze heeft
ook Holland zijn oorlogsboek . En zooal niet van een ooggetuige dan toch van een ziener . . .
De Hofslad.
„Nadat Kees van Bruggen ors verraste met de fantasie
van zijn Mierennest, heeft hij bewezen ook in geheel anderen
denk- en verteltrant zich to kunnen onderscheiden ."

Nieuwe Rot!. Crf .

„Bij v. Br, geeft het sterk visionaire van den opzet een
persoonlijk karakter aan het werk, de onmeedoogend kritische ontleding der menschelijke figuren een filosof ischen
ondergrond .
„Zijn nieuw boek is een nieuw bewijs van zijn auteurstalent . Zondvloed is ontegenzeggelijk een knap en een
machtig werk. . ., werk van een gerijpt talent, werk waaruit
een groote zekerheid spreekt, die 't aandurven van zulk
Avondpost .
een onderwerp verklaart en rechtvaardigt ."
6

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

CYRIEL BUYSSE : D e roman van e e n
Schaatsenrij der .
mg. f 2 .65, Keurband f 3 .90

„IJs en schaatsen wekken frissche jeugdlherinneringen op
bij den schrijver! Zoo ontstond dit stuk autobiographie, waarin sport en liefde schering en inslag zijn . Heel de j eugdige,
... ............ ....
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levenslustige openluchtbeweging is telke s een aanleiding om
de natuur lief to krijgen en de meisjes : 'rieldeken, de jonkvrouw van 't kasteel en Maud, de Am rikaansche,
De Roman van den Schaatsenrijder is doorweven met den
weemoed der herinnering, maar met b1i den, luchtigen, berustenden weemoed . Wonderzachte en fiaaie bladzijden telt
dit boek .'
Het T ooneel.
„'t Leuke van z'n schaatsenrijden is ~daat hij er altijd avon
tuurtj es bij beleeft . En nu worden die ~geschiedenisj es ons
zoo gezellig, zoo smeuig, zoo genoeglijk verteld, er zit daarbij zoo'n eahte, fijne, klare humor in, dat het lezen inderdaad
een gezellig genot geeft ."
lndische Mercuur .
„Vertelwerk van een meester-verteller ."
N . Roll . Cr!.
„De Roman van den Schaatsenrijder is opwekkend als het
geliefde vermaak op een helderen wintlerdag ."
Avondpost.

LOUIS CARBIN :
g i e r.

De verlief de PassaIng. f 3 .15, Keurban~d f 4 .40

,Een fantastisch idee, dat toch niet buiten de innerlijke
werkelijkheld van het menschelijk hart ligt, is het thema
van dezen boeienden roman : de man (Van Berkel) die verliefd is op een droombeeld, maar zoo re el verliefd dat hij
gedurende een zeereis van Indie naar Holland, een dagboek houdt over zijn ontmoetingen en gesprekken met de
denkbeeldige geliefde .
„Wij hooren uit den mond van dien Van Berkel dan ook
zeer vele en veelzijdige opmerkingen over Indie, over de
rein, het reisgezelschap, de tijdsomstandigheden en tijdsstroomingen ; wij krijgen zeer kleurige beschrijvingen van wat
er aan boord van een mailboot, op zee n aan wal - op
de aanlegplaatsen -- to zien is . Zoo weiHd dit reisjournaal
een werkelijk interessante lectuur . . . .
De gesprekken met Betty vormen een a ngename, geestige
lectuur . ., . Snoezig is Carbin zelden, pittig wel ."
De Avondpost .
,,,Met een uiterst fijnn miniatuur petlseeltj a is Lours
Carbin aan '~t werk geweest . . . . een h4el boeiend boek,
met veel moois en innigs . . . . "
D~, Nieuwe Courant.
8

JOSEF COHEN : Z o n n e d a u w.
Ing, f 3 .70, Keurband

f

4 .95

„Pas heb ik dit zware boek uitgelezen, of ik zit wederom
opnieuw in het begin to neuzen, en zal me net voldaan achten
voor ik het ten tweede male uit heb,"
Vlaamsch Heelal .
4
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„Een boek, dat niet verveelt, ook we! spant en dat ook
we! amuseert . Een boek met veel ironie en veel maatschappijkritiek ."
De Avondpost.
„Dat Josef Cohen schrijvers-talent bezit, blijkt ook uit dezen
roman van hem, die buitengewoon vlot geschreven is ."
Geloof en Leven .

•
9
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„Een boek, met liefde geschreven door iemand die het
!even kent en de gave van vertellen heeft ." De Standaard .
„Het is een goed boek dat Josef Cohen ons heeft gegeven . Zonnedauw is een aanwrnst voor onze iiteratuur,"
Opr . Haarl. Courant.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .

JOHN GALSWORTHY : D e F r e e 1 a n d s, vertaald door Carry van Bruggen, met portret van
den schrijver .
Ing, f 3.15, Keurband f 4.40

Dit boek iheeft in de geheele Engelsch sprekende wereld
grooten opgang gemaakt en den naam van Galsworthy, voor
zoover die nog niet bekend was, een wereldreputatie verschaft . Laten wij dadelijk zeggen, dat die vertaling op zich
ze!f een mooi stuk letterkundig werk is geworden ; zelden
of nooit hebben wij in dit opzicht zoo iets knaps gezien ;
geen oogenblik komt men onder den indruk met een vertaald werk to doen to hebben,
Prov. Overijss. en Zw . Crt .
„Een greep uit bet !even is dit boek, uit het vo!!e, hedendaagsche !even onzer, , , buren aan de overzijde van het
Kanaal ; maar daarom niet minder interessant voor ons, bij
wie de scherpe conflicten, die daar uitgevodhten moeten
worden, vrijwel onbekend zijn ."
Tijdspie gel.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .

ADA GERLO : Herinneringen van een
onafha kelijke Vrauw (9de dr . 12de
Ing. f 3 .15, Keurband f 4 .40
•
duizend)

„Een boek van rauwe oprechtheid, die sidderen doet . Het
is de openbaring van het lijden, niet van een enkel meisj e,
maar van een heele klasse moderne vrouwen . Zin voor zin
zou men willen overschrijven, om de vlijmend fijne, de wreedfelle eerlijkheid, bet waarachtig grandiose van deze biecht
aan to toonen . Met onbarmhartige nauwkeurigheid is hier een
zeer karakteristieke psydhologisGhe analyse gegeven, zooals
er in Holland geen andere van +dien aard bestaat ."
De Nieuwe Gids .

i

ADA GERLO : Daadlooze Droomen (2de
Ing, f 3 .70, Keurb, f 4 .95
dr . 6de duizend)
5

j

12,

.

13

:

6

„Ge vindt in dien bundel, Lezers, allereerst een zee van
humor, die de vaak triestige gegevens n oit 'somber last worden, die, geloof ik, van al ~deze verhalea zelfs de ruggesteun
De Wereldkroniek .
en de draagkracht is ."
„Het boekj a van Ada Gerlo is, als „document humain,"
voor het vraagstuk „de lief de in de nhoderne wereld" van
belang .
Neen, Ada Gerlo is niet ondergegaai in den ziekelijken
maalstroom dezer jaren, noch in de ajigstvallige daadloosheld van haar „Herinneringen ." Zij b toont zich hier het
vraagstuk goeddeels to boven, en het is naar de daad en
naar het leven, dat de schrijfster dezer „ aadlooze Droomen
haar lezers met overtuiging leidt ."
Carel Scharten in De T elegraal.
„Binnen de grenzen die de schrijfster zich gesteld heeft,
is er een kunstwerk ontstaan, zoo suI tiel, (dialectisch en
emotioneel), zulk een psychologische openbaring, als er
weinig in onze taal geschreven zijn ."
Frit~ Hopman in De Gids .
ook voor wie na ons komen is het werk belangrijk
als een zuivere spiegel van voelen en d~nken in dezen tijd ."
Tijdspie gel.

G. VAN HULZEN : De Liefdder Zinnen
(Aan het Lichtende Stand)
Ing. f 3 .15, Keurban'd f 4.40 '
,, . . . . de man op jaren, even in de ~ijftig, de voldragen

man die bovendien artiest, sdhilder, is en het meisj a van
rijpenden leeftijd, innerlijk de vrouw, de hartstochtelijke,
zinnelijke vrouw, die ook durft uitzeggen wat zij is . Zij hebben elkaar gevonden in een nieuw ontdekte badplaats en
daar to midden van het burgerlijke, schijn-adellijke nietsdom,
ontwikkelt zich dat „geval ."
Van Hulzen last hen aan het woord en als een geraffineerd operateur hanteert hij het mes ; ieder woord, iedere
gedachten en iedere handeling van deze twee menschen
ontleedt hij en legt ze ons voor in al un volheid van gebeuren ."
L euwarder Courant .
„De schrijver is goed waarnemer en eryaren ontleder . Ook
de natuur werkt mee als decoratief element, sours als inwerkende kracht . Het moge dan al of niet waar blijken dat de
moderne Nederlandsche liefdesroman zijn einde nadert, „Aan
't Lichtende Strand" behoort tot den scl oonen nabloei ."
Avondpost.

MARIE KOENEN : D e And ere .
2e druk 3e duizen~ 1
Jug. f 2.65, Keurb.
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„Vol .is dit boek van ontroerende fijn-menschelijke trekjes .
Heel dit boek is er de gave, voorname, welbeheerschte cornpositie van .''
De Maasbode .
„Liefde en vroomheid ademt deze roman van Marie
Koenen, liefde in zijn oorspronkelijke primitieve vorm, zooals wij die in ons gecompliceerd ontredderd leven haast
niet meer weten to bestaan."
De Wereldkroniek .
„Het is alles zoo diepmenschelijk . De tragische strijd tusschen het oude en het nieuwe, de strijd tusschen de beter en
slechter natuur, het tijdelijke besluit weer man to zijn tegenover hooggeboden liefde, en het droeve hervallen in de armen
van „de andere" tot eindelijk de kerk weer het betere
boven helpt, is krachtig, ja, geweldig weergegeven .
Heel het verhaal is daarbij zoo eenvoudig en echt, zonder
aanstellerigheid en overdaad, zoo innemend om zijn opene
eerlijkheid, van de vrome teerheid van ons roomsch godsdienstleven diep doortrokken ."
De Standaard.
„Hier is dan werkelijk de devotie, die zoo zeldzaam is in
onze tegenwoordige litera'tuur, hier is de stills, vrome aandacht, en de mediteerende contemplatie ."
Henri Borel .

MARIE KOENEN : P a r c i v a 1 .
Ing, f 2 .65, Keurband f 3 .90

4

;
i

„De talentvolle schrijfster toont ook in dit genre een bewonderenswaardige habiliteit . 'De romantische Dichtung van
den „reinen Thor" vond een in litterair opzicht onberispelijke
amplificatie, die ons den riddertijd in zijn eigen colorist en
in de telkens verschietende tinten van dart bonte leven voor
oogen voert ."
De Maasbode .
„Een zeldzaam mooi en fijn geschreven boekje, waarvan
de inhoud en de vorm met elkander we'dijveren om den
voorrang . Met welk een liefde en teederheid is het geschreven!"
De Hoeksteen .
„0 wondersproke, waaraan de dwalende wereld, trots zonde en smart, ~blijft gelooven, hoe liefelijk treedt ge to voorschijn in Marie Koenens bewerking! Hoe zoet is de roke der
bloemen, waarmede zij u omweeft! Mogen veler ihanden zich
naar u uitstrekken en de Graalsage met haar diepe beteekepis doordringen in veler harten ."
De T ijdspiegel .
„Zelden las ik in den laatsten tijd een boek met zooveel
stil genoegen en in zoo groote bewondering,"
De Hoeksteen .

5

JOHAN DE MEESTER : D e Z O n d e i n 't
d e f t i g e D e r p (3de herziene dr . 7e duizen~d)
Ing, f 2.65, Keurband 13 .90
„Ook in dit boek is de menschelijkheid van de Meester's
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kunst niet minder dan in Geertje, al heeft deze zich omheind met het meest doornige rasterwer van zijn spottenden
Is . Querido.
geest . , , , Een meesterlijke arbeid.'
In zijn eigenaardigen, vlotten, als ej aagden trant, verwonderlijk levendig, teekent hij hier de orpsmenschen en de
vreemden in den laude, pittig, scherp, sa'mmigen daarvan niet
sine Ira et studio, want aan het platte, het vulgaire en het
kleinburgerlijke heeft deze auteur een omverbloemden hekel .'

:

De Telegraaf .

„Wat knapheid, stofbeheersching, compositie aangaat, is
dit boek misschien het beste, wat de Meester nog heeft
geleverd,''
Annie Salomons.
,,Er zijn in het verhaal hoogtepunte i van fijnen humor,
gelijk de Meester, naar mijn weten, nog nergens zoo had
geschreven, , , r Luchtig, niet zonder hoo heid van ironie, zijn
deze zeer doorleefde scenes neergezet . Als ik naar vergelijkingen zoek in onze literatuur, vied i eigenlijk niet veel ."
Frans Coenen .

IS . QUERIDO : D e J o r d a a n I (10de dr . 14de
duizen~d)
Ing, f 3 .70, Keurban~d f 4.95

16

„Querido moet, voor hij aan de conceptie begon, zich wel
heel sterk in zijn werk, in het leven, het dagelijksch doen en
laten van hen, die hij ging beschrijven, ebben ingedaaht . En
met een verbamz'gwakkend aanpassingvermogen moet hij
zich ingeleefd hebben in de sfeer van deiken en voelen dezer
menschen, in hun haat en hun liefde, him drankzucht, vaak
moreele verwording, maar ook in het l oogere, dat in veel
van deze achterbuurt-mannen en vrouw n leeftr En waar dit
boek zeer stark den indruk geeft van een volkomen bezonkenheid, van een staan boven de materie, van een geheel
doorschouwen van hat onderwerp, daar treft hat even zeer
door hat absolute meesterschap over to 1 en vorm, waarmee
hat is uitgewerktr"
rnhemsche Courant
„De Jordaan is groot werk . Een figuir als die van Neel
Burk is waard dat een heel yolk haar le~rt kennen . Wij verheugen ons over elken volgenden druk, die medewerkt om
dat to bereiken .'
Alg . Handelsblad .

j

:

IS . QUERIDO : D e J o r d a a n II (Nes en Zeedijk) (8ste dr . 11de duizend)
Ing, f 3.70, Keurband f 4.95

17

„Mijn groote bewondering voor Querido's Jordaan, eerste
deal, gaat onverzwakt over tot hat tweede, dat alle hoedanigheden bezit waardoor hat eerste is gekenmerkt ., . r We lezen
dit buitengewone boek met steeds groo er, steeds ongedul•

8
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diger makende belangste,lling,
als hongerigen, onverzadigbaar, blijven we ervan genieten, avonden lang, halve nachten .
Het is een boeiend boek ; en overweldigend!" Frits Lapidoth .
„De letterkunde mag dankbaar zijn, dat een van baar besten een geweldig onderwerp als dit aandurfde om bet tot
een kunstwerk van zoo wonderen rijkdom to vereeuwigen,"

Het Volk .

„De wereld die hij er in beschrijft, heeft Querido in baar
realiteit gezien, natuurlijk, maar wat ihij ons er van heeft
weergegeven is de aanschouwing van een visionair. En die
visie is in zijn rijke, kleurige taal, in zijn plastisch vormende
zinnen, tot een groot kunstwerk geworden," Alg . Handelsblad .
1 1 1 1 11 1
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„Sinds Balzac en Toergenj ew is geen tweede meester opgestaan als Querido,"
Edwin Markham .
„Querido is een van de meest buitengewone persoonlijkheden van den modernen ti}d, . , In zijn episch beeldend vermogen streeft Querido onder alle levende auteurs Balzac bet
Herbert French .
dichtst op zijde,"
„'t Is alsof al de helden der wereld-litteratuur een oogenblik verbleeken, als ge verzonken zijt in dit geweldige boek,
de helden der strenge klassiek en der fantastische, speelsche romantiek, Achilleus als Claude de Frollo, Antigone
als Childe Harold ; 't is of dat alles tijdelijk kleurloos en
mat wordt tegenover zulk een klettering van kleur, zulk een
zwaar zwoegend beweeg van levensadem, zulk een ihijgende
begeerte, zulk een benauwende werkelijkheid .
Als deze bandjir in zijn sombere dreuning is voorbijgerold,
ziet ge aan de overzijde wel ook weer dat andere zuivere,
rijke leven in eigen klaarheid en schoonheid ; hoog en onaantastbaar staan ode statelijke toppen omgord door wijde wouden . Maar de schoone herinnering blijft aan bet machtig
grootsche, dat daar voor uwe oogen voorbij is getrokken, de
voortref felijke kunst van den epicus Querido,"
Prof. J. Prinsen Lzn .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 . . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • 1 1 • • •
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„Dit eerste grootere werk van Lita de Ranitz is in rustigen, eenvoudigen, en vooral beschaafden, zeer beschaafden
stijl geschreven,, , , men weet, dat Lita de Ranitz over een
fijnen en zachten (humor beschikt en over een vloeienden,
gelijkmatrgen, echt vrouwelijken verteltrant . De titel van bet
1. . .111111 .1111111 . . . .111 .1
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boek is suggestief en het verhaal evoqu ert op subtiele wijze
den weemoed van den droo
die nimmer werkeli'kheid
~m
wordt, maar ook weer vervluchtigt in droom ."

,

„Het zeer bijzondere in dit boek is zij eenvoud, is ook dit
dat het een veel misbruikt motief bewe kt tot een erode dat
verrassend is, wijl zoo waar en zoo geheel in strijd met hetgeen de meeste schrijvers van zulk een motief makers zouden . . , Het verhaal houdt u voortdureid vast al leeft het
ook simpel en strak in een menschenzi~l die niets heroisch
heeft, maar veel menschelijks ."
De Nederlander.
„L, de R, zal vele lezeressen can zilch hebben verplicht .
Er zijn niet veel gezellige „oorspronkelljke" romans van dit
genre,"
De Nieuwe Courant.
„Er is in dit boek iets rustigs, dat weldadig aandoet, en
voornaam."
De Auond post.
„Een knap geschreven boek, natuurlijk, vlot, los en prettig
verhaald,"
De Tijd.
„Er gaat een bekoring van dit vlot geschreven boek uit,
dat under de romanliteratuur een goed plaats verdient ."

j

De Nieuwe Gids .

lndische Mercuur.

20

JEANNE REYNEKE VAN S 'UWE : IJ d e 1h e i'd d e r IJ d e 1 h e ~d e n (21e dr. 6de duiz •)
Ing• f 3 .15, Keurband f 4 .40
Een uiterst boeiende roman uit de I aagsche hooge kringen, zuiver en scherp geteekend in hqn wufte liefdes- en
huwelijksverhoudingen.

21

C • en M . SCHARTEN ANTINK : E e n h u i s
v o 1 m e n s c h e n (10de dr • X4de duizen~d)
Ing • f 3 .70, Keurband f 4 .95
„Een Huis vol Menschen is de arbeid van optimisten . Wij
weten geen Fransche schrijvers dezer dagen, die zoozeer
optimist en tegelil'k zoo literair ziljn, zulke' vollediga artiesten,"
Johan

de

Meester.

j

j

„De schrijvers zijn van het zuiverste ras . Het week is fijneenvoudig, zonder gezochtheid, met schpone, kalme beslist- j
heid geschreven . Volbloedschrijvers, die' de taal meesterlijk
gebruiken, die met levendige volzinnen het verhaal een, ik
weet niet welke, frissche bekoring en kr'acht verleenen, 't Is
Hollandsch op zijn best
't Is alles wonder levend, alles j
belangrijk . Het verschijnen van dit boek is een gebeurtenis
in onze letterkunde,"
Vlaamsche Gazet.
„Al het ludhtige, geestige, dat de Paxijzenaars kenmerkt,
10

gaat hier gepaard met den scherpen werkelijkheidszin van
de Hollandsche kleine meesters
Vlaamsche Gids.
C, en M. SCHARTEN-ANTINK : D e V r e e m d e H e e r s C h e r s. Een verhaal van de Italiaansche Meren . 4de, in overeenstemming met
de Fransche bewerking herziene ciruk .
65e/75e Honderdtal Ing . f 3 .70, Keurband f 4 .95
,,Aldus is de wijze waarop men dit uitgebreid werk genieten moet. Men dient allereerst to begrijpen, hoe het schri7verspaar Scharten-Antink daarginds leaf de en werkte, Hollandsche letterkundigen, en nog we! zeer van de natura!istische snort, innig!ijk bekoord door hat vreemde !and, nieuwsgierig en be!ust op al wat maar het levee van menschen en
dingen daar to zien en hooren bond . Allen, ook hat gewoonste en minste, is hue belangrijk, omdat het zoo vreemd en
vreemd-mooi aandoet . Hoe kon hat anders bij ears Margo
Antink, die hat aandoenlijke in een ,,Catherine" en ,,Sprotje"
vond, bij twee schrijvers, die in ,,Een Hods vol Menschen" van
hat zeer bangle Parijsche k!ein-!even een vuurwerk wisten to
fabriceeren dat op verrassende en haast ongeloofe!ijke wijze
ons zoovee! hoofdstukken achtereen bezig houdt ." De Gids .
,,O, doet dit a!ies niet huiveren van ontroering : van schoonheid-genieten en mede!ijden? Wat dit boek zegt, dat zegi
hat voortreffelijk ."
M. H, v . Campers .
3 i.

C . en M . SCHARTEN-ANTINK : T y p e n e n
Curiositeiten uit Italie (2de dr . Gde
duizend)
Ing, f 2.10, Keurband f 3 .35
,,Hoe zouden zij (de Concourts) genoten hebben van de
rust, de soberheid, waarmede in den bundel der Schartens
dichterlijke ontroeringen van zonne-natuur en zonne-menschen, dock ook de indrukken of herinneringen van a!!er!ei
ongewoons worden geboden ."
Johan de Meester.
,,C, en M . Scharten-Antink hebben zich, ook in groote
romans a!s b.v . ,,Een Huis vol Mensehen" (eigen!ijk een serie
tot een geheel aaneengeregen k!eine schetsen) meesters getoond in wat men ten onrechte wel eens ,,k!eine kunst"
noemt, en in die zoogenaamde ,,k!eine kunst" fiebben zij zich
meermalen groot getoond . Ook in dezen bunde! ,,Typen en
Curiositeiten" zijn zij groot.
De Schartens geven in daze verha!en flu en dan humor van
de voornaamste snort, die humor waarin lack en traan tot
een verrukking samensme!ten ."
Henri Borel.
11
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C . en M . SCHARTEN ANTIN'K :' t G e 1 u k
'hangt als een druiventros
5e druk 10e duizend Ing . f 4 .20, Keurband f 5 .45
„Nu wil ik enkel maar vervuld zijn van het genot, mij op
dezen pralenden Aprilmorgen to mogen neerzetten, om to
zeggen 'hoe lief en hoe mooi ik het gev nden heb, dit boek
met zijn pralend stouten, zijn zuidelijk le enslustigen titel .
Dit is de innige, de diepe, de goede evenslust . Dit is de
levensbeheersching en de levensliefde der groote en sterke
zielen, die van ons alien Jacobus van Looy het krachtigst en
volledigst bezit ."
Herman Robbers in Elzevier .
„Ik ben niet besohroomd de verwacltting uit to spreken
dat dit boek van den grooten stylist Scharten en de subtiele
levensbegrijper Antink zal blijken onsterfelijk to zijn . En wig
behooren boordevol to wezen van vreugde en dankbaarheid,
dat ons yolk in zijn letterkunde nog in staat is tot een zoo
machtige, zoo ran'ke, zoo menschelijke kunst als dit verhaal!"
Utrechtsch Prov, en Sted. Dagblad .

„Een heerlijkheid dit boek!"
D Indische Mercuur .
„Dit behoort tot het allermooiste, wat ik ooit van deze
auteurs las ."
Henri Borel .
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:

M. SCHARTEN-ANTINK : S p r o t j e. Nieuwe,
geheel omgewerkte editie, met illustraties van
J. Pollones . (2e druk 3e duizer d)
Ing . f 3 .15, Keurband f 4 .40
„Het meesterwerk, het levenswerk van onze geniale schrijfster Margo Scharten-Antink . Sprotj e, de figuur, die onsterfelijk voortleven zal . En heel Nederland mag er trotsch
op zijn in Margo Scharten-Antink de schrijfster to bezitten,
die aan zijn litteratuur dit vlekkelooze kunstwerk heeft toegevoegd."
De Nieuwe Gids .
„De schrijfster van „Sprotj e" - zoo heeft de warme bewondering der spraakmakende gemeente Mevrouw SdhartenAntink gedoopt . Zulk een hulde mag streelend en vleiend
heeten, zelfs voor een groot auteur als Mevrouw Scharten is,
zij beteekent immers roem en populariteit," M. H, v . Campers .
,In dezen omslag zal het boek dus rustig-aan klassiek worden . Want, de innigheid en de warmte die er bij de eerste
lezing in to genieten waxen, werden bij herlezing steeds
warmer en vertrouwder . . .
De T elegraaf .
„Sprotj a is Sprotj e, ze is onvergelijkb r ze is eenig ."
M. Nijhoff .

26

NICO VAN SUCHTELEN, D e S t ill e L a c h,
(lOe dr. 14de duizend)
Ing. f 3 .70, Keurb . f 4 .95
12
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„Dat deze roman een zoo stijgenden bijval vindt, is een
van de verheugendste verschijnselen in de Nederlandsche
letterenwereld . Het is inderdaad een van de hoogste werken
in heel onze literatuur, waar ode vloed doorheen gaat van ons
alley diepste zielswoelingen, en grootsch in al zijn intimiteit.
Een boek, dat u Tang doorduizelt met een ver geluk ."
Ons Vaderland.
„Een meesterwerk van taal, van stijl, van inhoud ."
He! Vlaamsch Heelal.
„Er zijn niet vele van die werken, die men altijd weer
opslaat, die men noon genoeg kan lezen en die ons bij iedere
lezing dierbaarder worden ; maar dit is er een van ; dit is een
dier boeken waarvan de geest ons vergezeld door het levers,
een van die werken, waaraan we in twijfelmoedige stemming
denken, waaraan we ons omhoog hell en .
Den Gulden Winckel .
„v . Suchtelen's roman is een mooi en boeiend boek, dat
men van het begin tot het erode met stijgende belangstelling
leest, . .''
Willem Kloos.
27 :
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NICO VAN SUCHTELEN : D e m o n e n .
Ing, f 3.74, Keurband f 4 .95

„'Dit boek is belangrijk als kenteringsteeken in onze moderne literatuur . Hier geen schildering van zielsconflicten
zonder meer, geen milieu-teekening om de teekening, geen
kunst om ode kunst ; maar een strekkingsroman in den goeden
zin van het woord.
Het ethische en reiligieuse wordt niet op zij gezet, het
speelt weer een rol en geeft aan zijn personen de groote
beteekenis . Vandaar de typisch-cultureele beteekenis van
dezen roman . Een nieuwe periode wordt door dit boek ingeluid . Dit boek zal door bijna iedereen gelezen worden omdat
het en boek voor iedereen is .
Van Suchtelen is een sterk kunstenaar, misschien meer nog
als dichter dan als romanschrijver, maar toch is hij in zekeren
zin de eenige, die met zijn romans in de behoefte van onzen
De Hervorming.
tijd voorziet ."

•

„Een werk dat, hoewel een zeer belangwekkende persoonlijkheid het middelpunt vormt, heel iets anders biedt dan de
door velen gewraakte een-persoons-analysers, met erotiek zonAvondpost.
der meer ."
„Het grootsche is niet na to vertellen . Daarvoor is de compositie to f ijn, to mooi doorwerkt." Dagblad van Z.-Holland .
„lk noem Nico van Suchtelen den grootsten romanschrijver van het hedendaagische Nederland."
Orgaan v, d. Politiek-economischen Bond .

'

'
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HERMAN TEIRLINCK : H e t Ivoren Aapj e
(7de dr . 10de duizend)
Ing . f 3 .70, Keurband f 4 .95
„Als romanwerk is Het Ivoren Aapj e van 't beste dat we
in Vlaanderen hebben ."
De Standaard.
„Het is een waarlijk zeldzaam genot, een boek als dit to
kunnen lezen,
De Nederlander .
„Herman Teirlinck is een der kranig to en vernuftigste
prozaisten van Jong-Vlaanderen,
Is. Querido .
„Het Ivoren Aapj a is een uiterst merkwaardig en bijzonder boek, het is werk met prachtige kwa,liteiten ; het is een
zeer onderhoudende, ja boeiende en in h~oge mate bekorende roman . Een magnifiek kunstwerk, tezamen gesmeed en
opgericht tot een lust voor oogen en handen, geest en gevoel .
Als psycholoog, als menschenkenner, zal~ Herman Teirlinck
zich met zijn Ivoren Aapje voor goed seen grooten naam
waken ."
Herman Robbers .

.

HERMAN TEIRLINCK : D e N i e u w e U i 1 e nspiegel of de Jengste Incarnatie
van den Scharlaken Th jl .
Voor hen die zich abonneeren op de Vlaamsche
Bibliotheek is ode prij s van dit werk f 2 .75 of f rcs .
11 •-- ingenaaid . Voor niet-abonnes is het uitsluitend verkrijgbaar in onze serie Nieuwe Romans
a f 4 .20 ing, en f 5 .45 in keurband4
,,Wie zou den Vlaamschen schelm wel beter kunnen
wederbelichamen dan Teirlinck an zijn l sappig en smeuig
proza?"
De Hofstad.
,, . . . .alle bewondering voor T .'s vlot v rtellen, zijn weelderige, komische of ontroerende schildeiingen en het fijn
ironische dat er steekt achter zoo menig grappig verhaal ."
'I De Avond post .
„Teirlinck's wonderbaar mooi boek, . .''
Oprechle Haarl. Courant .

30

ANTOON THIRY : H e t S c h o o e J a a r van
C a r o l u s.
Ing, f 2 .65, Keurband f 3 .90
het schoone jaar," vol avonturen, v l verrukkingen en
bitterheden ; met bedoeling, ondanks het vele rampspoedige
dat er in voorvalt, toch : Whet schoone jaar genoemd door dezen
auteur, die het Leven onvoorwaardelijk, im zijn meest verscheiden uitingen, met pestilentie en uitbiindige feestvreug14
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den, met droefenis, dood en liefde bout dooreen, aanvaardt
en lief heeft."
Hendrik van der Wal in Het Vaderland.
„Thiry is een woordvoerder, die weet aan to toonen dat de
taal het mooiste instrument is, dat men kan bespelen .
H. A. Th. Lesturgeon in Dagblad van Zuid-Holland .
„Dat Carolus, even g als Pallieter, veel en gaarne zal gelezen
worden, dat is zeker.
Raf Verhulst in De Tijdspiegel .
Het boek is geschreven met liefde en talent - met veel
talent zelfs ."
J. H . Stratemeijer in De Avondposl.
31

:

FELIX TIMMERMANS en ANTOON THIRY
Begijnhofsproken .
Keurband f 3 .35
„Er gaat een bijzondere bekoring uit van deze antieke verhalen over „ het simpele gedoe der witgekapte begijntj es,"
zooals de schrijvers in hun „Binnenleiding" zeggen,''
Delftsche Courant .
„Ondanks zijn argeloozen eenvoud heeft echter 'web dit
boek een schoone levensdiepte . Indien wij ooit in literatuur
zijn nadergebracht tot het wezen der roomsche vroomheid,
dan is het door de7o Begijnhofsproken ."
Utrechtsch Prov. en Sled. Dagblad.
„Zuiver en sober, zonder iets van overspannenheid of
geforceerden nadruk, gelaten en blank, zou men zeggen,
staan deze nieuwe verhalen van een oud eeuwgetijde hier
opgeteekend, elk gebeuren in de eigen sfeer, waar wonder
en werkelil'kheid tot eenzelfde realistisch plan ziljn oPgeheven, gelijk in oude schilderijen,"
Groot Nederland .

'

1

AUGUSTA DE WIT : D re W a k e b ii d e B r u g,

32

en an~dere verhalen .

Ing, f 2 .10, Keurband f 3 .35

:

„De schier vlekkelooze en gedragene schrijftrant -- gedragen immers omhoog tot een gelijkmatig-schooners bloei
- de edel-geiharmoniseerde schrijftrant deter Indische verhalen, of liever gedichten, is in waarheid een lust voor oogen
en ooren en hart."
Care! Scharten in De Telegraal.
„Uit dit wondere verhaal van de brug stijgt een geur van
zoet mysterie, ruischt een frissche windstroom van samenwerking en vertrouwen. En de zoete, gevoelige verbeelding
van het landvolk slingert zich om dit wonderwerk van
westersche kennis en vernuft, spint er de symbolen uit voor
wat droomt en speelt, zwelt en steigert in hunne ziel, zuch
ten en verlangens, lieve, vrome droomen, weeft legenden
en zangen, waarin hij, de Bouwer, de Westerling met zijn
kennis, zijn vertrouwen, zijn liefde de vergoddelijkte held is ."
Prof; J. Prinsen Lzn .
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ZOO JUIST VERSCH NEN
als Nrs . 1 en 2 der nieuwe reeks vin tien
HENRIETTE ROLAND HOLS' ;T-VAN DER
SCHALK : D e H e 1 d en ode Sc hare .
Ing, f 4 .20, I eurband f 5 .45
De schrijfster, die reeds met haar boekl over Jean Jacques
Rousseau bewees een zeldzaam talent tel bezitten om 'historische figuren voor ons to idoen leven, eeft in dit lijvige
werk het levensverhaal van den grooten taliaanschen yolksheld : Giuseppe Garibaldi . Een biografie, maar toch de beschrijving van een leven, romantischer dan dat van menigen
romanheld .
,,En als ik nu aanstonds noemen mag wat dit boek groot
en gedragen maakt, dan is het de diep-menschelijke toon,
die op seder van deze vele bladzijden gehoord wordt, dan is
het de klare, imnige en zuivere menscheni-liefde, die uit het
hart van deze eer'lijke vrouw 'oprijst, dan is bet de warmte van
e e door bet liiden der menschheid bewegene en ontroerde,
die grijpt en niet loslaat, dan is bet haar klare stem, die gij
overal hoort, dan is 'bet bet zuivere groot~ hart, dat gij voelt
ach'ter 'haar woorden en zinnen .'
De Hervorming.

•
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FENNA DE MEYIER : Z o n d a r e 's j e .
Ing, f 3 .15, Keurband f 4 .40

35

CARRY VAN BRUGGEN : H e t H u i s j e a 'a n
d e S 1 o o t. (Ook in het abonn. Ned . Bibi.)
Vender zal de reeks o .a . bevatten :
KEES VAN BRUGGEN : K o n i n g A ~d 'a m .
G . VAN HULZEN : M i n n -e b r ie v e n .
W . VAN OUDSHOORN : V e rh a l e n .
M . SCHARTEN-ANTINK : I n d e n y r ij e n
Amerikaan, Koen van W essurm's
H a a g s c ~h e j a r e n . Ook in abonn . Ned . Bibl .)
ANTOON THIRY : D e D ro o m e r .

16

ANDERE ROMANS EN NOVELLEN
A . NEDERLANDSCHE
E . BEKKER-WOLFF en A . DEKEN, Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, met portret en gravures ;
door Prof . Dr . L . Knappert (7e dr . 26/30e
duizend) 2 deelen tezarnen
I. 1 .80 C . 2 .80 K . 3 .40

ml.

E M . DE B0M, Heldere Gezichten
I. 1 .00 . .(voor Belgle frs . 4)

HENRI VAN BOOVEN, Tropenwee (4e veel vermeerderde en voltooide uitgaaf) I . 2 .00 C . 2 .50 K . 3 .25
,Een groot visioen, misschien wel de beste koloniale roman, dien we in onze litteratuur bezitten .

Andre de Ridder .

,,Van Booven's beschrijvingen van Tropenlandschappen
werden niet overtroff en,"
De Boom gaard .

Sproken (2e dr .)

I . 0 .75 C . 1 .25
,,Het is to hopen dat uit den voorbijtrekkenden zwerm
,,eendagsvliegen" die de litteratuur ons de laatste jaren
oplevert, dit boek gegrepen zal worden en bewaard als jets
J . de Meester .
teeder-bizonders" .

HENRI BOREL, Fen Droom (Van Tossari) (3e dr .
I . 0 .75 C . 1 .25
10/12e duizend)
,,Een droom van exotische vroomheid droomt uit
zijne werken op, verwant aan de sferen van bet Oosten,
waarin de auteur een levensopvatting heeft gevonden,
,,Ten tweede treft mij altijd weer in zijn werken
de subtiliteit van beschrijving, waardoor hij elke verschijfling van natuur tot een openbaring van schoonheid maakt" .
Herman Middendorp.
A . L. G . BosBooM-TOUSSAINT, Majoor Frans (2 e dr .
I . 1 .40 C . 1 .90 K . 2 .65
7/lie duizend)
Het Hu is Lanernesse. Met Inleidin g en Aanteekenmngen van L. S . en portret van de schrijfster
I . 1 .80 C . 2 .30
2e dr . 7/Se en 9e duizend)
17

.•

11.1 .111111111\ . . .\\\11111 .\1\11\\\ .\1 ..1111111111\\ . . . .\

Eene vertelling aan
•

novellen .
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de Kaptaf el, en a tdere

I . 0 .75 C . 1 .25
Inhoud : Inleiding - Eene vertelling aan de kaptafel - Lady
Maria Gray - Een scherts van Philips II - De republiek
moet gehoorzaamd worden .
„Ook ~deze verhalen getuigen in rijken eenvoud voor '
zic'hzelf . Zij worden in onze Letterkunde gerangschikt onder
het beste wat onze Klassieken ons aanbieden ."

De Tijdspie gel .
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

BOSBOOM-TOUSSAINT, BUSKEN HUET, S . GORTER, Drie
Vergeten Novellen (2e dr . 6/8e duizend) L . 1 .20
(Een nacht in een armstoel . - Dokter George .
Een
praatje) .
„Drie novellen, hier als „vergeten" ibetiteld, en wanneer
de titel waarheid bevat, een herdruk overwaard ."

M . H. VAN CAMPEN,

BikoerirrZ (2e dr .)

I . 1 .20 C . 1 .70 L . 1 .85
Inhoud : Blinde en droomertj e - Van voorheen - De verloofden - Japie - Ontgoocheling - Zoon van het oude yolk De schaakspelers - Paaschavond .
„Men proeft hier zin voor zin en geniet er stil en lang
van . Hij heeft aan de sc hildering der personen gewerkt
zooals een oud-Hollandsch schilder aan zijn genrestukken ."
Alg. Handelsblad
„Hier is waarlijk een „zoon van het oude yolk" aan het
woord, vol eerbied voor de heilige traditie, voor de overleveringsschatten aan het ras ."
J. de Meester.

ERNEST CLASS,
J . Leonard)

De Witte (met 12 penteekeningen van
I . 1 .- (voor Belgie frs . 4)

ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS, V •ouwen.
I . 0 .5 C . 1 .05 L. 1 .20
„Dit boekje heeft de bekoring van het eeuwig-vrouwelijke .
Achter menig eenvoudig ver'haaltje volt men een levenstragedie ."
De Nieuwe Courant .
J . EIGENHUIS, De Jonge Dominee . Een roman (3e dr .
6/8e duizend
I . 0 .75 L . 1 .40
„De jonge Dominee is een mooi, mbar vooral een goed
boek - een van die weinige boeken 'wan dezen tijd, die
weldadig aandoen, die ons wat sterker makes ook voor de
tank in ons eigen leven ."
De Arnhemsche Courant.
18
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De Ruige Hoeve (2e dr.)
I . 0 .95 C . 1 .45
„Wij kunnen ons begrijpen .dat daze mooie roman een
2den druk beleefde. De schrijver heeft niet de bedoeling
gehad een anti-alkohol roman fe geven ; toch is de Ruige
Hoeve van hat begin tot hat einde propagandistisch voorr
onze beweging ."
De Geheelonthouder .
MARCELLUS EMANTS, A f gestorven .
I . 0 .55 C . 1 .05
„Emants is hier, als in zijn meeste werk, de koel ontledende pessimist, die diep doordringt in hat gedachte psychisch proces . Zijn schildering van toestanden en omgeving
is rack en rustig ." . . . .
Avondpost .
S .,
FALKLAND
Kleine Ve~rtelsels (3e dr. 11/15e duiz .)
I . 0 .75 C . 1 .25 L . 1 .40
Inhoud : Causerie - Moos komt - Grootmoedertje - Droompaard - Warrem - De Mof - Baard - Dag bij Sien - Reisverhaal - Corrie - Hevig avontuur bij tante Mijntje - Fondant
Angstavond - De zanger - Mijn begrafenis.
ANNA VAN GOGH-KAULBACH, Moeder (5e dr. 9e duiz .)
I . 2 .- C . 2 .50
„Een werk van beteekenis, een der baste Nederlandsche
romans van de laatste jaren ." Herman Robbers (Elsevier) .
„Een roerend pleidooi voor hat geestelijk moederschap,
een welsprekend betoog voor de vrouw in haar huffs, bij en
met haar kind ."
De Vrouw .
SAM . GOUDSMIT, In de groote Leerschool.
I . 0 .75 C . 1 .25 L . 1 .40
Inhoud : In de groote Leerschool - Hoe de kleine Sjimmie
Neater burger ward - De onverbeterlijke - De Hen gelwedstrijd - Moeder Zijpe's verjaard ag - Kind eren - 1 n d e Engte .
„De verrukkelijke beelding van Chajim en Sjimmie's tocht
naar de fabriek, van Sjimmie's zielsontroerend afscheid van
vader, is prachtig van echtheid, heerlijk van de innigste
doorvoeling ."
M . H . van Campen in De Gids .
Zoekenden
I . 0 .95 L. 1 .60
„Een familieroman met goede karakteristiek van hat leven
eener Joodsche familie in een provinciestad ." Avondpost .

dr .
12/14e
G . VAN HULZEN, Getrouwd. Een Roman (5e
duizend
I . 0 .95 C . 1 .45 L. 1 .60 K . 2 .20
Wrakke Levens .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .

K . 2 .20
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De Ontredderden II .
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L. 1 .60

Lie f des Tusschenspel (2e dr.)

I. 1 .20 C. 1 .70

Over het algemeen dus is dit werk een der beste en aantrekkelijkste, die ik tot dusver van Van Hulzen las .''

Willem Kloos .

I . 0 .75 C . 1 .25 ,
Zwervers
„Schrijver schetst ons zijn figuren met de realiteit van
onze oude schilders . . . . Het doet weldadig aan, to voelen
hoe mededoogen dezen geheelen bundel doortintelt ."
Tijdspiegel .

AART VAN DER LEEUW,

Sint V eith en andere vertel-

lingen .
I . 0 .95 C . 1 .45
„Zoo zuiver van uitbeelding en zoo wisselend van verrassende stemmingen is het geheele boek ."
Delftsche Courant .

„Uit alle verhalen licht de schoone verbeelding op en
zmgt de taal van den poet .
Henry Bore! .
MULTATULI,

Max Havelaar (10 dr. 47/58e duizend)
I . 0 .75 C . 1 .25 L . 1 .40 K . 2 .

Duizend-en-een-Specialiteiten (2e herz, dr . 7/9e

duizend)
I . 0 .75 C . 1 .25 L . 1 .40
Deze uitgaaf is voorzien van een aantal tot heden nog
nooit uitgegeven noten van Multatuli en een voorwoord
van Mevr . Douwes Dekker-Schepel .

Jan, Jannetje en hun jongste kind Het Rijks-Museum. Met in~lei~ding en aanteekenin-

E . J . POTGIETER,

gen van L . S., portret van Potgieter en 42 illustraties (4e Cdr . 15--19e duizend) . Ter persie.

Liedekens van Bontekoe - Blaauwbes - 't Is maar
een Pennelikker! - Marie - De Ezelinnen - Hanna.

4e dr. 12/16e duizend)
I . 0 .75 C . 1 .25 L. 1 .40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. 4.
Is . QUERIDO, Kunstenaarsleven, 2 deelen

•
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Langs het Geluk (3e dr . 10/11e
duizend)
I . 0 .55 C . 1 .05 L. 1 .20
„Met sobere, maar waarlijk precies het doel treffende
middelen van woordkeus en zips-rythme is shier telkens een

ANNIE SALOMONS,
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.20 C
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en die van ernstige studie getuigt, is er niet et voornaamste. Wat boeit en bekoort, en wat aan deze proza-vertellingen de waarde van een gedic t geeft, is de psyc ologisc e
sfeer waarmede ode sc rijver zijn onderwerp als et ware
om ult, de fijne be! andeling, de subtiele besc ~rijvingskunst,
de diepe visie van dingen en mensc en, oak van de innerlijke roerselen van et mensc elijk gemoed," N . u, d. Dag,

Reinaert cle
de V
os . Naar de middelzoiddel
STUN STREUVELS, Reinaort
T/oa

'

eeuwsc e
duizend)
duizend)

andsc riften

erwroc t (3e dr. 10/12e
I .. 00 .95
.95 C
C .. 11 .45
.45
I

dr. 8/10e
NICO VAN SUCHTELEN, Quia
Quia Abourduvm
Absurdum (4e dr.

duizend)

.95 C
C .. 11 .45
.45 K,
.20
K. 2
2 .20
I .. 00 .95
I
„Quia Absurdum dankt aan zijn in oud een bijzondere
belangwekkend eid voor dezen tijd, maar enkel en alleen
omdat et een sc oon kunstwerk is, zal et, met dien inoud ook nog belangstelling inboezemen, wanneer men over
wat t ans veler gemoederen roert, lang zal een zijn,"
Jo an de Meester .

FRANS VERSCHOREN, Jeugd.

C . 1 .25 L.1 .40

„Dit is een eerlijk, frisc , fijn en levendig verteller ; in
dit boekje leeft de sappige weelde van den Vlaamsc en
2211

buiten en
knaap ' . . . .

de

zorgelooze

vreugcle

van een gezonden
N. Rot!. Courant.

J . L . WALCH, Machten en Menschen . I. 0 .95 C. 1 .45
„Een merkwaardige bundel . En alle jets zeer bijzonders ."
Algem . Handeisbiad.
,,Wat deze verhalen aantrekkelijk maakt is het diepe gevoel, is de lath en de traan, de humor .'
Onze Eeuw.
B . BUITENLANDSCHE
1 . Duitsche.
LUDWIG ANZENGRUBER, De Schandvlek . Een roman .
Vertaling van Mevr . Van Uildriks (3e dr . 8/lie
I. 1 .20 C . 1 .70 L . 1 .85
duizend)
,,Anzengruber, zeif uit de volksklasse herkomstig, heeft
wel de ziel van zijn yolk leeren kennen . In zijn werk ontmoet men aliijd de vermenging van humor en gevoel . Het
leven van het onechte kind, en hoe zich tussthen haaLr en
den man van haar moeder al sterker een band vlecht van
liefde en trouw, waar zijn eigen kinderen hem verwaarloozen, vormt een even pakkende als weldoenide lectuur ."
JOSEF VON EICHENDORFF, Uit het leven van een Dagdief, vertaald door Anna van Gogh-Kaulbach .

I. 0 .95 C . 1 .45

j

„Een der fijnste juweeltjes uit de overgangsperiode van
de romantiek tot de nieuwere kunst ."
,,Hij verfelt prettig, humoristisch en door en door fantastisch . . . . men is met zijn gedachten nergens anders don bij
dli gelukskind ."
N. v . d . Dug .
Een der schoonste monumenten van de -vertelkunst ."
He! Tooneel.
LUDWICH FINCKH, De Rozendokter. Vert . van Mevr .
M . van Vioten . Versiering van Mevr . MidderighBokhorst (3e dr. 9/lie duizend) I . 0.55 C . 1 .05
„Een zeer fijn, tee' werkje, geurig van buitenlucht, bosch
en bloem, van stille aandoeningen, ingehouden en onderdrukt .
WOLFGANG VON GOETHE, Zielsverwanten. Vertaald
door Nico van Suchtelen .
I . 0.95 C . 1 .45 L. 1 .60 K . 2 .20
„Een eeuw geleden de beroemdste roman, maar ook voor
den modernen mensch nog vol bekoring, schoonheid en
wijsheid ."
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usz, de Jood. Vertaald door G . A .
Brands.
I . 0 .55 C . 1 .05L . 1 .20
. leert den schrijver kennen als een uitnemend novel-

WILHELM HAUFF,
len-schrijver ."

Arnhemsche Courant.

HEINRICH HEINE, Het Boek Le Grand. Vertaald en

ingeleid door Nico van Suchtelen . Met portret.
I . 0 .55 C . 1 .05
,
ook die, zeer moeilijk in al hun rischheid over to

:

brengen fragmenten, heeft de vertolker prachtig in onze taal
overgebracht. Waarbij hij ors verblijdt met een prachtige,
volkomen sympathieke inleiding over Heinrich Heine's
Romantiek, een diepgaande, keurig geschreven studie, zooals alleen een dichter over een anderen dichter een essay
schrijven kan ."
FriEs Lapidoth .

E . T . A. HOFFMANN, De Gouden Vais . Een Sprookje

uit den nieuwen tip d . Vertaling Karel Wasch .
I . 0 .55 C . 1 .05 L. 1 .20
,,Men kan in edit sprookje al de mooie qualiteiten vinden,
die Hoffmann zoo boeiend makers : den fijnen humor, de
weergalooze kunst van vertellen, het zacht-sentimenteele,
het fantastische
Herman Middendorp .

BERNARD KELLERMANN, De Dwaas. Uit het Duitsch

door Marianne de Voogt (2e dr. 7/9 'duizend)
I . 1 .40 C . 1 .90 L .2 .05

,,Waarlijk een zeer kostbaar boek, een gedachtenvol gedicht ."
Hoistad .
PETER ROSEGGER,

De Landsvorstin (Martin der

Mann) . Vertaling J. Kuylman .

I . 0 .95 C . 1 .45 L . 1 .60

,,Martin der Mann' neemt in Rosegger's literairen arbeid
een zeer bizondere plaats in ."
Utr. Sted. Dagblad .

ERNST ZAHN'S WERKEN : Het gezin van Lucas Hoch-

straszer. Vertaald door Mevr. A. van Gogh-Kaulbach, met een voorrede van Augusta de Wit
I . 0 .95 C . 1 .45 L . 1 .60
5e dr . 15/l6eduizend)
,,Hard als graniet zijn de bergboeren door Zahn geteekend, hard en grootsch als de kolossen, waartusschen zij
lever . Stug en hardnekkig in 't kwade als in 't goede . Oernaturen . En tusschen zjn boeiende vertellingen vlecht hij
wondermooi gefeekende natuurtafereelen . Men leert 'door
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hem land en luiden grondig kennen en zooal niet liefhebben
don toch eerbiedigen, hoogachten, bewonderen of verafschuwen . Verschrikkelijk als de natuurktachten kunnen deze
menschen optreden, maar nobel, wars van alle zelfzucht, zijn
hunne motieven . Jets van de helden der oudheid kenmerkt
de karakters dezer bergvolken."
De Tijdspiegel.
Clan-Marie, vertaald door J. Kuylman (3e dr. 9e,
10e en 11e duizend)
I . 0 .95 C . 1 .45 L . 1 .60

Eenzaamheid, vertaald door Annie de Graaff (3e
dr . 9/13e duizen~d)

I . 1 .20 C . 1 .70

De Vrouwen van Tanno . Vertaald door Annie de
Graaff (2e dr . 7/9e duizend)

I . 0 .95 C . 1 .45

Een Manestraal. (Vertaling) . Vertaling Anna
van Gogh-Kaulbach .

I . 0 .10

Menschen . Vertaling van Annie de Graaff (3e dr .
12/16e duizend)

I . 0 .55 L. 1 .20

Onderstroom. Vertaling Annie de Graaff (3e dr .
15/20e duizend)

I . 0 .55 C . 1 .05

Albin Indergand, een roman uit den tijd van

Napoleon, vertaald door Free Hart (2e dr . 6/7e
duozend)
I. 0 .95 C . 1 .45 L. 1 .60

Wat het leven vernietigt . Vertaling van Anna
van Gogh-Kaulbach ' (3e dr . 9/10e duizend)
I . 1 .60 C . 2 .10
De Apothelcer van Klein-W eltwil . Vertaling van
J. Lourens .

I . 1 .20 C . 1 .70

Levensstrijd. Herziene vertaling van H . C . Knappert-Jansen (2e dr . 3/12e duizend) I . 0 .95 C . 1 .45

Wat Zegeviert (Novellen) . Vertaling van A, van
Gogh-Kaulbach .

I . 0 .75 C . 1 .25 L. 1 .40
Inhoud ; De Moeder - De Schaduw - Perpetua's dog De Weduwnaar .

f
De Lie de van Severin Imboden . Vertaling van
Anna van Gogh-Kaulbach .
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I. 0 .75 C . 1 .25 L. 1,40

EDGAR ALLAN POE, Ken dental vertellingen .

duizend) .

I . 0 .75 C . 1 .25 L. 1 .40
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R . L . STEVENSON, Het zonderlinge geval van Dr .
Jekyll en den heer Hyde . Vert . door Mevr . G. v. .
Uildriks . Inleiding L. S . (2e dr . groot 10.000 ex .)
I . 0 .20

:
.

s

i

„De Britten houden van het griezelige, en Stevenson
~heeft in Jekijl en Hijde een geval uitgewerkt met het messterschap van den volmaaktsten griezelverteller ."
(Vier Sproken
De Jonge Koning - De Verj aardag der Inf ante De Visscher en zijn Ziel - Het Sterrekind) . Vertaling Liane van Oosterzee . Vier illustraties door
J. en B. Midderigh-Bokhorst (2e dr . 6-8e duizend)
I. 0 .75 C . 1 .25
„Een viertal prachtig besc'hreven symbolische verhalen,
die zoowel boeien door hun mooie taal als de diepe gedachten die er in gelegd zijn ."
Ons Land.

OSCAR WILDS, Het Granacttappelhuis .

De Pro fundis . Ingeleid en vertaald door P . C .
Boutens (3e dr . 9/11e duizend)
I . 0 .75 C. 1 .25
J . ZANGWILL, Het groote geheim van Bow (2e dr.

9/18e duizend)
I. 0 .30
i spannende verhaal van het groote geheim van het
Lom nsche stadsdeel Bow, dat heel Engeland, ja eel de
wereld bezighoudt."

3. Fran'sche
HoNORe DE BALZAC, Het Gevloekte Kind. Vert, en
ml . van C . en M. Scharten-Antink, met portret
(2e dr . 7/9e duizend)
L. 1 .20
De oude Goriot, vertaald dour S . Goudsmit en I .

Lopez Cardoze.
I. 1 .40 C . 1 .90 L . 2 .05
„Dit boek in zijn uitstekende vertaling lezend, hernieuwt
zich de overtuiging dat Balzac een der kranigste prozaisten
is uit de Fransche literatuur ."
Delftsche Courant .
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JOSEPH BeDIER, De Roman, van Tristan en Isolde.

Vertaald door dr . Marie Loke (2e dr .) bezorgd
door Annie L . Oppenheim . I . 0 .75 C . 1 .25 L. 1 .40
„Het is Bediers schoone bewerking, welke door Dr. Marie
L&ke in even schoon Nederlandsch werd vertaald . Ook de
voorrede van Gaston Paris werd bij de vertaling opgenomen ."

Adolphe. Een kleine roman,
Vertaald en ingeleid door Cd . Busken Huet.
C. 1 .05 . 1.20

BENJAMIN CONSTANT,

„Er ligt een onschatbare verdiemste in de daad der W ; B .
Constant's meesterwerk Adolphe aan breeder kring bekend
gemaakt to hebben .
De Hots/ad .

Dagen van Hanger en Ellende. Uit het
Fransch door Anna van Gogh-Kaulbach . Met inleiding van F . M . Wibaut . I. 0.75 C.1.25 L.1.40

. NEEL DOFF,

„Een document van grootestads armoeleven in krottem,
ee,n document van de onmaatschappelijke vernietiging van
wat er moois is en mooi had geworden aan gaven van geest
en gemoed .
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .

.

Kees Doorik o f een bloedig halfI. 0.75 C . 1 .25
vasten . Vertaling Aug . Peeters .
Het geeft het boerenleven zooals het is met al zijn~ ruwheid, moor toch ook met al zijn kracht en hartstocht.

GEORGES EEKHOUD,

Dordrechtsche Courant .

„Vol kleurige, krachtige beschrijving, vol .even en passie ."
Avondpost .

Mad . DE LA FAYETTE, De Prinses de Cleves . Ingeleid en vertaald door Helene Swarth .
I . 0 .75 C .1 .25 L .1 .40
„De Princes de Cleves was de eerste psychologische
roman, en zoo sterk en blijvend is de bekoring, die van natuur en waarheid uitgaan, dot edit teere en edele werkj a na
2 eeuw nog steeds herdrukt en gelezen wordt ."
EDMOND HARAUCOURT,

Dadh, de oermenseh . Uit het

Fransch vertaald en met een inleiding voorzien,

27

door Herman van den Bergh en Martin Permys .
I . 0 .95 C . 1 .45
:

,,Een boek dat psychologisch knap ontwikkeld, met veel
fantasie is opgezet : de levensschets van de eerste menschen .
Nieuws i,. d. Dag.
,,Een boek dat den lezer wonderlijk ontroert .

Ulrechtsch Dagblad.

PROSPER MERIMEE, Carmen. Vertaald door Dr . J .

de Jong.

I . 0 .55 C . 1 .05 L. 1 .20

De oorspronkelijke novelle, waaraan Bizets opera is
ontleend . Een kiare taa1, die scherp het geziene, gebeurde
weergeeft ; een levendige verhaaltrant .
De Hervorming .
JULES RENARD, Natuurlijke Historietjes .

Vertaald
door Carel Scharten, met teekeningen van P . Bonnard en caricatuurportret van den schrijver
d . Sem .
I. 0.75 C . 1 .2 L . 1 .40
„flier is de natuur bespied ; door een geestig waarnemer,
een fijn opmerker, die ons een boekje geeft om stillekens
uit mee to genieten
..
N . Rotterdammer .

ALAIN RENe LE SAGE, De zonderlinge lotgevailen

van Gil Blas van Santillano, de Spaansche Avontuner. Met ill . naar houtsneden van Gigoux . Twee

deelen . Tezamen I . 1.80 C . 2.8O L. 3.10

,,Le Sage was een onderhoudend en geestig schrijver, en
zijn hoofdwerk is niet kiassiek in dien zin dat iedereen den
naam er van kept, ferwiji niemand het leesL
Herman Middendorp

,,Het is in hooge mate boeiend, ook amusante avonturen
en de heele 18e eeuwsche Fransche samenleving is er in .
Maar er is meer in : het leven van alle tijden .

Kees Meijer .

4 . Noorsehe - Deensch e - ItalIaansche
- Hongaarsche - Poolsehe - Grieksche
-Russische
BoccAclo, D ecamerone . Bloemlez ing met In leiding
var W . G, van Nouhuys (2e dr . 6/8e duizend)
I . 0 .75 C . 1 .25
28
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„Deze tweede druk toont aan dat Nederlanders uitheemsche vrucht wel degelijk weten to apprecieeren . . . . Van
Nouhuys heeft de rechte manier van serveeren ontdekt

Ulr . Prov . en Sled . Dagblad .

• F. M.
i

DoSTOJEFSKIEJ, Witte Nachten . Sentim'enteele
roman . (Uit 'de herinneringen van een droomer) .
Uit het Russ. vert . door Z . Stokvis (3e dr.)
I . 0.55 C . 1 .05 L . 1 .20
„Een buitengewoon fijnzinnig verhaaltj e, Het leven van
een droomer zooals alleen Russen droomers en fantasten
kunnen zijn. Een juweeltje van fijne psychologie ."

Minerva .

„Zijn kleine novelle is een groot en ge'heimzinnig gedicht ."
Nieuws v, d/ Dag1

Bij Moeder Thuis . Een roman uit
het Noorsch, door Mej . A . Zeeman (3e dr. 5/7e
I . 1 .20 C . 1 .70 L . 1 .85
duizend)
„Een werk dat ons diep last zien in het jongemeisjes- en
vrouwenbestaan ; geestig, onderhoudend en tragisch, vol van
het zoeken en worstelen van dezen tijd

ARNE GARBORG,

Niels Lyhne . Uit het Deensch vertaald en ingel . door Henri van Booven .
I . 0 .95 C . 1 .45
„Een subtiele ontleding van een zoekende manneziel, tastend naar geluk, dat, vaak nabij, haar steeds wreed ontvliedt."

J . P . JACOBSON,

De Bieeht eener Vrouw . Naar het
Deensch door Betsy Nord (4e dr . 5/8e duizend in
L . 1 .20
W .B .-uitga af)
„Een zielstudie is dit boek . Brandes heeft niet to veel
gezegd met dit boek een meesterwerk to noemen ." N1 R . Ct.

CARL LARSEN,

Menschen in den Oorlog . Vertaald
doer A . van Wijnkoop (4e dr . 9/10e duizend)
I .1 .20 C .1 .70 L .1 .85 .
„Een van die boeken die als een eeuwige aanklacht tegen
onzen tied zullen voortleven .

ANDREAS LATZKO,

.•
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„Dit kleine boekje is een juweel. Het doet met zijn ont
roerende bewogen taal en prac tig strakken stijl de gruwelijk eid van den oorlo~ beseffen ."
Dell tsc e Courant.
M . LERMONTOF, Een
eld van onzen
Russisc
Annie de
Russisch door Airnie
do Graaff
Graaff..

tijd .

Uit
et
I . 0 .55
.55

LONGOS, De tre f f elijke Historie van •Dap nis ende
C loe, naar de Fransc e bewerking van Amiot,
I1 .. 0
0 .55
vertaald door J . Brouwer ..
.55 C
C .. 11 .05
„Deze vertelling is een der bekoorlijkste, die ooit gesc reven zijn ."
Aart van der Leeuw,

.

ANDREJ STROG, De Gesc iedenis eener Born . Een
ver aal uit de Poolsc e Revolutie, vertaald en ingeleid door Mevr . C . de Jong van Beek en Donk .
I . 0 .95
0. 1 .45 L .1
.95 0.
. 1 .60
In deze bladzijden geeft Strug niet meer de psyc ologie
deer Poolsc e revolutie-beweging alleen, maar oak de psyc ologie van alle revoluties die eenmaal waren en komen
zullen ."
I . S . TOERGENJEW, Vaders en Zonen . Vertaling en
Inleiding van Else Bukowsky .
I . 0.95
0.95 C
C . 1 .45
.45 L
L . 1 .60
.60
„Daar „Vaders en Zonen" 't allereerst et Ni ilisme tot
onderwe,rp van bespreking gemaakt
eeft, bezit et een
zekere kultuur- istorisc e waarde ; et bezit ec ter ook een
groote literaire waarde . . . , een merkwaardig en mooi
boek."
Frans Netsc er.

Klara Militsj .

Vertaling van Else Bukowsky .
II .. 00 .55
.05 L
L .. 11 .20
.20
.55 C
C .. 11 .05
„Een~~ ver aal als dit zal zijn naam nog meer papulair
maken .
Dell tsc e Courant.

„Een der beste vertellingen van T., waar et diepe indringingsvermogen van den grooten Rus zic
wel op et
alley overtuigendst toont ."
Rott. Nieuwsblad .
GRAAF LEO TOLSTOJ, Iwan de Dwaas en andere vertellingen . Uit et Russisc vertaald door J. Brandt
30
30

en Dr . D . C . Hesseling, met portret (4e dr. 13/15e
duizend)
I . 0 .75 C . 1 .25
Deze bundel leert ons den echten Tolstoj kennen met
Christendom, zij
zijn
n anarchisme, zij n menschenliefde ."
Kaukasische Vertellingen (2e dr. 6/15e duizdend)
I . 0 .20
ANT . P . TSJECHOF, Een toeval. Uit het Russisch door

Z . Stokvis .
I . 0 .55
,,Tsjechof's beschrijvingen zijn de bioscoop van Whet heele
Russische ambtenaars-, burger- en boerenleven."

XENOPHON, De Geschiedenis van Abradatas en Pan-

thea. Vertaling Dr. M. B . Mendes da Costa .
I . 0.55 C . 1 .05 L . 1 .20

,,Dat alles is van buitGngewone fijnheid

Algemeen Handeisbiad.

MEDEDEELINGEN VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

Volledige prijshjsten van werken der onderstaande
rubrieken worden op aanvrage gratis toegezonden .
Romans en Novellen - Gedichten, Bloemlezingen,
Brieven - Taal en Letterkunde, Levensbeschrijvingen,
Woordenboeken - Tooneelspelen - Beeldende Kunsten,
Muziek - Godsdienst, Wijsbegeerte, Zedenleer, Opvoeding - Natuurkunde, Biologic, Plant- en Dierkunde Zielkunde - Sociologic, Economic, Geschiedenis Criminalogie, Recht, Politick - Geneeskunde, Hygiene,
Ambacht uitgaven)
en Techniek
(Vakbibliotheek en
.Sport
andere technische
.
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• Vraagt ook prospects van
Onze goedkoope Jaarreeksen voor arbeiders Onze
Propagandapakketten (86 meesterwerken voor slechts
f 27 .50 - Het Multatulipakket - Onze Isografieen
(goedkoope reproducties) en andere plaatwerken - Het
Instituut voor schriftelijk onderwijs „Jacob van Campen"
Onze verschillende abonnementen (Wereldbibliotheek, Nederlandsche Bibliotheek, Vlaamsche Biblio• theek, Vakbibliotheek) - Onze tijdschriften (Leven
en Werken, Regeneratie) •

• Wie voortdurend op de hoogte wil blijven van al onze
. uitgaven abonneere zich op ons Boekennieuws voor
slechts 35 cents per jaar •
Leveringsvoorwaarden bij rechtstreeksche bestelling : Binnenland : franco na ontvangst van postwissel of betaling
op postrekening 1677 . Onder rembours 40 cents verp
hooging • Buitenland en /olonien : verhooging met de

vrachten • Levering alleen na ontvangst van het bedrag•
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/Wie

zich

abonneert, vaar ditwerk slechts
. . . .. E en- 'b'lzon d·ervoor dId
·ee . us vaor ODze
abonnenten.
Het eerste Jaar-abonnement, omvat:

ftocs. 11.00
~

HERMAN TEIRLINCK:
De Nieuwe ·Uilenspiegel of de. Jongste Incarnatie van den ScharIaken . Thijl (roman).
.. fres. 17.00 vaor a b onnenten----··---·
fres. 11.00
G ewone prlJS -.-.----fl. 4.20
fl. 2.75

2/3 LOD. DE RAET:
Vlaanderens Economische .Ontwikkeling (met
portret).
.. fres. 11.00 voor a bonnenten ----frcs. 9.35
Gewone prlJS ------.
fl. 2 . 7 5 .
fl. 2.35

4 EDWARD LEONARD:
Vaor 's LandsWed.eropbouw (geill.).
Gewone prijs ~_~~8 •. ?:~_~ voor abonnenten f~~_~_.~~~·
fl. 1.75

.

fl. 1.50

5 ERNEST CLAES:
De Witte (roman, geill.).
b
frcs. 3.40
.. fres. 4.00
G ewone prlJS
ff.I.OO voor a onnenten --:'fio:Bs

6 Mr. JOZEF MULS:
Het Rijk der Stilte (De Kunst en de OorIog).
(geill.)

·· fres. 7.00
b
G ewone prlJS
-'-f[Tis voor a onnenten

!res. 6.00
---if-T50~ '-.

7 EMM. DE BOM:
Heide-re gezichten. Schetsen.

'. · .---.,------frcs. 4.00
3.40
.G ewone prlJS
VOor a b onnenten
-.fres.
.fl.---.--...
fl. 1.00
0.85

Wij vertrouwen dat. bij de sterke opleving van
Vlaanderen deze veelzijdige biblioth·eek duizenden
hartelijkwelkom zal zijn.

