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H

ET Waterhoefke in de Schiethoek
stond in een kwade reuk.
Het was een oude, kleine boerderij,
die lag terzijde van de kronkelende landweg, waarover het verkeer van het
dorp naar de stad ging. Op het rommelige
erfje, aan weerszijden van het vervallen,
verveloze houten inrijhek stonden als statige
wachters twee breedgekruinde, knoestige
lindebomen. Met hun voile bladerdos verduisterden zij 's zomers de toch al sombere
woonkamer van het boerengezin. Een ouderwets vertrek was het met kleine vensters,
zwart berookte, gebarsten zolderbalken en
een brede, open haard, waar overigens al
sinds lang zomer en winter door een gemoedelike platte-buiskachel stond opgesteld. De
wijde gaping van de schouw was dichtgemetseld en de stenen plaat had enkel weer
in het midden een ronde opening, waardoor de kachelpijp zijn dikke kolenwalra de
schoorsteen in stuwde. De muren waren
laag, witgekalkt met een halvemanshoge geteerde rand langs de onderzijde. De vloer,
belegd met dof-rode plavuizen, lag hobbelig
uitgesleten van al de vele voeten, die er, het
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ene geslacht voor, het andere geslacht na,
hun stappen hadden genet. Onder de witgeschuurde, grote tafel lag een grove biezen
mat. Voor de rest werden de naakte plavuizen tweemaal in de week met sierlike kringels van wit zand bestrooid.
Alleen lag er nog een dubbelgevouwen aardappelenzak als voetenmat voor de buitendeur, die van het erf met eenmaal in de kamer voerde, en twee biezen matjes, geel-engroen, voor de beide bedsteden in de linkerzijwand, waar achter rood-en-wit geblokte
katoenen gordijnen in de ene de jonge Baas
met zijn vrouw sliep, in de andere de oude
moeder van de boer, die bij hen inwoonde. De
meid bracht met de drie kinderen de nacht op
de zolder door. Een inwonende knecht was
er op het Waterhoefke niet.
De gekleurde borden boven de schouwrand,
zowel als de blauwe kommen op het grote,
bruin geverniste kabinet, waren goedkope
Maastrichtse prullen: de echte, heel oude,
waren sinds lang voor een belachelik prijsje
overgegaan in handen van een dier zwervende antiquairs, die gewapend met een
gonjezak en enkele rijksdaalders het land afstroopten, voor een paar grijpstuivers overal
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kostbaar porcelein en oude snuisterijen wegsleurden.
Heel het boerderijtje met zijn groezelig-witte
muren en gebocheld, rijkelik met mostoefen
overwoekerd rieten dak, leek vervallen,
scheefgezakt, verarmoed en verwaarloosd.
Het schotelhuis met zijn houten pomp en de
besmookte bakoven met zijn roodgeroeste
ijzeren vuurdeur leunden met hun gescheurde en uitgebrokkelde muren tegen het achterhuis aan, als konden zij ieder ogenblik
van vermoeienis ineenzakken, afgemat door
de hopeloze strijd tegen de tand des tijds,
die hen tergend langzaam en geduldig, maar
zo deerlik gehavend had. De bouwvallige
schuur met de stallen voor enkele magere
koeien en drie paarden-in-hun-nadagen, zowel als de modderige mestloop aan de wegzijde, waar enkele onvoordelige varkens
knorrend naar iets eetbaars wroetten, leken
te klein in verhouding tot de vele bunders
wei- en bouwland, die bij de hoeve behoorden. Maar de schrale akkers brachten zelden oogst genoeg voort om de bergruimte
voor het graan, de erwten en bonen geheel
te vullen. Een paar goedgebouwde stroklampen en een uit het lood hangende hooi
berg met lekkend rieten dak stonden naast de
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schuur, tegen de harde westerstormen kwalik beschut door een rij sprietige, lang uitgeschoten Italiaanse populieren, die van de
lente tot het late najaar geen ogenblik hun
fluisterend gebabbel staakten. Achter de
schuur was een kleine boomgaard, waarin
vermoeide, schimmelige appelbomen naast
de harde kleiperen triestig hun takken breidden. In het midden stond op een lange paal
een wagenrad, uitnodigend, hoog in de lucht,
maar niemand kon zich herinneren, dat ooit
een gelukbrengende ooievaar bezweken was
voor de verleiding om daarop zijn nest to
bouwen. Kort achter de oude beukenhaag
vol paten begon de grote, brakke waterplas, waaraan de hoeve haar naam dankte
en die door een paar modderige kreken met
afgebrokkelde klei-oevers in verbinding
stond met het buitenwater van de grote
stroom.
Er was niet veel moois of aantrekkeliks aan
dat eenzame Waterhoefke in de Schiethoek,
en het stond in een kwade reuk.
***
Zonderlinge en onrustbarende geruchten deden omtrent hetWaterhoefke de ronde. Niet
alleen, dat het er meerdere malen gespookt
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had,waaromtrent authentieke gegevens konden worden verstrekt door ieder, die enigszins op de hoogte was van de geschiedenis
der streek. Maar als zeker werd aangenomen, dat er zeer bepaald een vloek rustte op
het onaanzienlike hoefje.
Een felt was het, dat de akkers rond de grote
waterplas onveranderlik minder opleverden
dan die van de omwonende boeren. Het kan
zijn, dat ze wat drassig waren en de invloed
ondergingen van het sombere zilten meertje
met z'n hooge rietranden, maar wie zoekt
naar nuchtere verklaringen, wanneer er een
zo voor de hand liggende en romantiese oorzaak is aan te wijzen als een over de boerderij liggende vloek? Vlas gedijde er niet,
de suikerbieten waren kleiner en zaten vaster in de grond dan overal elders, alsof griezelige, geheimzinnige onderaardse handen ze
hebzuchtig vastgeklemd hielden. Het koren
schoot er hoger uit, maar de aren bleven
schraal en de korrels te klein. In de aardappelen kwam algemeen veel ziekte voor,
erwten en bonen waren meer dan overal elders aangevreten van de worm. Zelfs de vis
uit de plas was minderwaardig, smaakte naar
de grond, en de stropers versmaadden het
er hun geestig bedrijf uit te oefenen, omdat
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ze als eerzame en betrouwbare viskopers de
blaam niet op zich wilden laden, de gronderige rommel van het Waterhoefke goed
noeg te vinden om er de handen naar uit te
steken. Het verontrustende echter was, dat
de paling, snoek, karper en baars, die gevangen werden in de kreken op korte of stand
van de plas achter het Waterhoefke, uitstekend smaakten... Daarin lag een sterke aanwijzing voor de onzuivere afkomst van de
grondsmaak, de vissen uit de plas eigen. In
het licht van al deze feiten kon niemand goddeloos genoeg zijn om vlakaf te ontkennen,
dat er iets niet pluis was met het Waterhoefke....
Over de aanleidende oorzaak tot de vervloeking, die het arme boerderijtje eenmaal getrof fen had, waren de commentatoren het
niet geheel en al eens. Volgens een had er in
de Spaanse tijd een nonnenklooster gestaan,
dat door de boosaardige, nietsontziende ketterse beeldstormers was verwoest, nadat de
vreedzame en vrome bewoonsters eerst naar
alle regelen van de kunst dier woeste tijden
waren geschoffeerd, daarop deskundig gemarteld en ten slotte wreedaardiglik vermoord. Volgens anderen had er lang, lang
geleden een soort blauwbaard gewoond,
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wiens onwelvoeglik talrijke vrouwen achtereenvolgens jammerlik aan Naar einde gekomen waren in de troebele wateren van de
plas, zonder dat men ooit enige aanwijzing
had kunnen vinden voor de schuld van de
fortuinlike weduwnaar, die erfenis na erfenis
met een bedroefd gezicht binnenhaalde. Tot
hij ten slotte zijn welverdiende loon gekre•
gen had en zelf in de beruchte plas was verdronken. Nog anderen hielden vol, dat er
eenmaal op het Waterhoefke een sinister in
dividu de eerzame landbouwer had uitgehangen, terwiji hij niet meer of minder dan
een vervaarlik tovenaar was, die van de duivel zelf de zwarte kunst geleerd had, in ruil,
gelijk ieder begrijpt, voor zijn onsterfelike
ziel. Hij had goud gemaakt uit slik, rondgereden in een prachtig gerij, met onrustbarend vurige paarden bespannen, en gesmeten met geld. De duivel had hem eindelik
bij levenden lijve door de schouw meegesleurd, hem hoog in de lucht de nek omgewrongen en hem midden op het dorpspleintje neergekwakt, dood en met de blauwe
kenmerken der wreed klauwende duivelsvingers duidelik zichtbaar aan zijn gezwollen hals en gebroken nek. In zijn befaamde
geldkisten hadden de bedroefde erfgenamen
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evenwel niets anders gevonden dan wat solferig stinkende stukjes kool — en toen hadden zij er maar van afgezien, missen te laten
lezen voor de zielevrede van hun onrustbarende bloedverwant: het was overduidelik,
dat zoiets verloren moeite en weggesmeten
geld betekende.... Misschien waren er nog
twee of drie andere verhalen in omloop, die
verklaarden, waarom het ongelukkige Waterhoefke met een vloek bezwaard was. Zeker is, dat elk dier verhalen voldoende was
om welke rampen dan ook, waardoor de
boerderij getrof fen mocht worden, voor
ieder denkend mens ruimschoots verklaard
te achten.
Wie het Waterhoefke als Boer betrok, wist
vooraf wat hem te wachten stond: hard labeur en pover gewin. Dat er toch telkens
weer een nieuwe koper opdaagde, was enkel hieruit te verklaren, dat er immer inensen
zijn, die er de voorkeur aan geven zelfs de
kwade kansen van een met vloek beladen
boerderij te trotseren, dan met de handen
in de schoot de totale ondergang of te wachten. Elke nieuwe bewoner begon overigens
met een blijmoedig gezicht de velden te be
werken en aan iedereen, die het maar horen
wilde te verzekeren, dat hij geen zier werd
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afgeschrikt door al die bespottelike bakersprookjes omtrent spoken en een vloek en
al dat kinderachtige bijgeloof meer. De wijze oude mensen, die men overal aantreft, en
die alles al eerder gehoord en gezien hebben, glimlachten diepzinnig, schudden het
hoofd en zeiden:
Laat 'em moar stoefe.... Loat 'em moar
betije.... 't éndje zal toch de last motte drage....
En het einde droeg de last: bij de verkoop
van het Waterhoefke ging onveranderd de
ganse koopsom over in handen van de
schuldeisers, en de waaghals, die de boze
machten getrotseerd had, verdween uit de
streek, somber, moedeloos, gebroken door
de harde, vruchteloze arbeid en het besef,
dat de wijze mensen — en er waren er vele
op dit wijsgerige en mystiek aangelegde
dorp! — achter zijn rug met medelijdende,
doch lichtelik triomferende stem verkondig•
den:
— Me-n-emmen 'et wel gezeed.... moar 'ij
wou nie
't Is zoonde van den bloed
mee z'n groot
ouwe, moar ad wijzer
motte zijn....

***
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Mels Verhagen heette de boer, die nu het
Waterhoefke bewoonde. En zijn komst op
die ongeluksboerderij was een roman apart,
waar het dorp eerst na zeer lange tijd enigszins over uitgepraat geraakt was en die van
tijd tot tijd nag werd opgerakeld als een
merkwaardige illustratie van de waarheid,
die verscholen ligt in het spreekwoord, dat
niemand weet, hoe zonderling een stuivertje
rollen kan.
Mels Verhagen was de noon van een boerenarbeider en had de loopbaan gevolgd, die
in zijn geslacht gebruikelik was. Op zijn elfde jaar hadden zijn ouders hem van school
genomen en als koewachter verhuurd bij de
rijke boer De Wit, de eigenaar van 't Zilver
'Oekske, een der grootste boerderijen uit de
Bijlandse polder. De kleine Mels was een
vrolike, bruikbare jongen, die met verstand
deed wat hem werd opgedragen en nooit te
lui bleek om aan te pakken. Hij was bij Baas
De Wit gebleven, jaar in jaar uit, was er
jongste knecht geworden, daarna twede
knecht, en op zijn een en twintigste, Coen de
opperknecht van een voer hooi stuikte en
jammerlik zijn nek brak, had de boer hem de
opengevallen plaats gegeven. Nu was Mels
Verhagen de jongste opperknecht uit de
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streek en hij ging daar behoorlik trots op,
zonder nochtans verwaand te worden. Hij
bleef de vrolike kameraad van de jonge arbeiders en boerenknechts, joelde bij karnaval en kermis uitgelaten mee, vocht als het
nodig was zijn partij hardhandig uit en was
gezien om zijn rondborstigheid, zijn eerbiedwaardige spierkracht en de gulheid, waarmee hij minder van geld voorziene makkers
trakteerde. Op de boerderij deed hij zijn
werk goed en ondanks zijn jeugd was hij na
de boer de man, die het meeste gezag had en
gehoorzaamd werd ook door de oudere arbeiders, zonder mopperen. Er was maar een
ding, waarin hij zich onderscheidde van de
andere jongemannen van zijn leeftijd: naar
de meisjes keek hij niet merkbaar om. En
toch waren er heel wat frisse, knappe gezichtjes, die uit de kanten muts met vriendelik schitterende, aanmoedigende blauwe of
bruine ogen naar hem keken om de stoere,
jonge opperknecht te laten voelen, dat hij
waarlik niet eenzaam zijn weg behoefde te
gaan. Aileen, Mels scheen er geen erg in te
hebben. Hij groette, lachte terug, riep een
schertsend, sappig woord, maar daar bleef
het bij. En zelfs in de verhitte stemming van
kermis- of karnavalsavonden hield hij zich
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afzijdig van het vrouwvolk, dat hem langzamerhand als een droogstoppel begon te beschouwen en luidop te kennen gaf er aan te
twijfelen of Mels Verhagen eigenlik wel een
echte vent was.... Zijn moeder, de weduwe
Verhagen, aanbad deze laatste haar overgebleven zoon en verheugde zich met grimmig
welbehagen in de giftige spotpraatjes van
de teleurgestelde, trouwgrage meiden, die
hem met al haar geslepen streken niet achter
haar rokken konden aanlokken.
't Is een broaf manneke, verklaarde zij,
an de vrouw, diet--em kregt, mag Oonze
Lieven 'eer op d'r bloote kniee daanke....
moar tee gin lood vrouwevlees oan 'eel
z'n lijf, een ik mag lijen 'at da' zo bleft ok....
As jonge jonge kan ie 't goed 'emme.... Den
trouwdag breng Loch niks as arremoei, moeiten an dol....
Doch ze vergisten zich allemaal in Mels Verhagen, zijn moeder incluis. Want hij had wel
degelik vrouwenvlees aan zijn lijf. Maar hij
was een van die zeldzame mannennaturen,
die in staat zijn geheel op te gaan in de liefde
voor een vrouw en daaraan vasthouden met
een hardnekkigheid, die hen alle andere
vrouwen eenvoudig over het hoofd doet zien.
Van de schoolbanken of had hij Betje de
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Wit, de dochter van zijn boer, achterna gelopen, ze was even oud als hij en ze had in
die lang voorbije jaren zijn hulde vlot aanvaard, zijn knikkers en fijn toegespitste grif
fels aangenomen, zijn sommen en taalwerk
genadig afgeschreven, geduld dat hij de
schuld voor een of andere baldadigheid, die
zij bedreven had, op zich nam, het pak slaag
van de strenge meester incasseerde, en belangstellend had zij er bij toegezien hoe hij
met andere jongens als een razende vocht
om haar op een of andere wijze aangerande
eer te wreken. Later groeiden zij naast elkaar op in de boerderij. Ze lachten en stoeiden soms. Maar toen ze vijftien of zestien
jaar waren, had hij haar eens bij het stoeien
onder haar armen door vast gepakt om haar
op de grond te gooien en in zijn harde knuisten de welige zachtheid van haar jonge borsten gevoeld. Toen had hij haar eensklaps
losgelaten. Ze hadden beiden dom en verlegen gelachen en waren becifemmeld van elkaar gegaan. En sindsdien leefde er tussen
hen een schroom, die ze niet meer konden
overwinnen. Ze keken elkaar nauweliks aan
en spraken zelden met elkaar. Iets vijandigs
leek er tussen hen gekomen, zo, dat de anderen het merkten en om hun bokkigheid lach19

ten en eens zelfs de boer vroeg, waarom ze
toch zo duvels op mekaar waren....
Maar voor Mels Verhagen was Betje de
Wit het enige meisje, dat ooit voor hem bestaan zou. En hij had genoeg inzicht in 's werelds bestel om klaar te besef fen, dat ze desondanks nooit voor hem zou mogen bestaan.
Jawel, ze zouen hem aan zien komen!....
Een miserabele opperknecht, die geen leis
had om dood te doen, en die leukweg vrijde
naar de dochter van zijn rijke boer 1 En
toch, toch was het wonder gebeurd. Hoe
doet er voor dit verhaal niets toe, maar Betje
was hem allengs weer nader en nader gekomen; geen van beiden durfde regelrecht de
stugge en strenge oude boer ervan op de
hoogte brengen. Maar zij waren beiden jong
en het hete bloed stroomde snel door hun
gezonde, sterke lijven. Zo gebeurde het onvermijdelike en op een winteravond brachten Betje en de opperknecht de boer en de
boerin op de hoogte van de pijnlike toestand....
Het had gedonderd aan 't Zilver 'Oekske.
De boer had bijna een beroerte gekregen van
woede en het had weinig gescheeld of het
was tot een vechtpartij gekomen, want Mels
Verhagen wist zich schuldig en was bereid
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veel te verdragen, maar Coen de boer de vuist
tegen hem opgeheven had, was hij overeind
gesprongen en had vierkant te verstaan gegeven, dat hij handtastelikheden niet onbeantwoord zou laten. Vreemd genoeg, was
de boerin de zondaars te hulp gekomen. De
Baas had lang getempeest, krakend gevloekt
en zijn verdomde opperknecht, de zwartzielige huichelaar, wie hij zijn laatste cent in
pand zou hebben gegeven, tot in de diepste
diepten van Satans hete rijk verwenst, maar
wat kon hij ten slotte anders dan toestemming geven tot het huwelik?....
Zijn dochter trouwen met een knecht en leyen als de vrouw van een knecht, dat kon hij
als grote boer niet toestaan. Ze op een flinke hoef zetten, dat verdomde hij: hij had nog
meer kinderen, en die brutale hond in een
warm nest stoppen, nou alles alleen van zijn
kant moest komen, zo zot was boer De Wit
nou ook weer niet 1
Juist in die dagen was Geert Verduld op het
Waterhoefke volkomen uitgeboerd en moest
de strijd opgeven. Dadelik had De Wit de
hand gelegd op de ongeluksboerderij. Voor
een habbekras had hij het verwaarloosde
goedje overgenomen en een maand later zaten Mels en Betje, braaf getrouwd, als boer
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en boerin op de beruchte plaats. Ze hadden
precies het nodige om het bedrijf te beginnen, geen cent achter de hand en de duidelike verklaring van de spotlachende ouwe
stijfkop, die Betje's vader was, dat ze bij
hem nooit in der eeuwigheid meer om een
halve rooie cent steun hoef den te komen,
want met de honden zou hij ze als bedelaars
van zijn erf jagen. Ze hadden nou hun zin,
ze waren getrouwd, vader had ze op een
hoef gezet en nou moesten ze 't zelf maar
zien te rooien.... Hij zou verdomd zijn, als ie
nog een poot voor hen uitstak!....
MeIs had vrolik gelachen en gezegd, dat ie
met alles akkoord ging. Hij was de koning
te rijk met zijn vrouw en zijn boerderij. Hij
vond, dat de baas hem royaal behandeld had
en hij zou zich er wel voor wachten, ooit om
hulp aan te kloppen. Hij kon werken. Rijkdom was ie niet gewend, luilakken evenmin.
Het Waterhoefke kon zo slecht niet zijn, of
het zou wel genoeg opbrengen voor een paar
gelukkige mensen om bescheiden van te leyen.... En hij bedankte de baas nog es voor
zijn goedheid....
De baas was grinnikend weggegaan. De
tijd zou voor hem werken. Die vlegel en zijn
schandebrok van een dochter zouen onder22

vinden, wat het zeggen wou om de ouwe
baas De Wit te dwarsbomen, de sloebersI....
En ze hadden het ondervonden.
Vol moed waren ze het bedrijf begonnen.
Ze hadden hard aangepakt, dag en nacht
gewerkt, op de kleintjes gepast, zich Been
genot gegund. En ze waren heel gelukkig
geweest met elkaar. Ze hadden drie allerliefste kinderen gekregen. Mels' moeder
was bij hen in komen wonen en het oude
huisje op het dorp hadden zij verkocht. Zo
hadden ze een paar mooie koebeesten bij
kunnen kopen en de kwieke oude vrouw,
stralend gelukkig op de hoeve van haar noon,
hield een twede meid uit het huffs. De eerste
drie jaar ging alles naar wens. Zij konden
'even en hielden zelfs nog wat over. Het
boerderijtje zag er vriendeliker en beter onderhouden uit dan ooit te voren. Het dorp,
dat gezoemd had van de verbaasde praatjes
bij dit romantiese huwelik en van voorspellingen omtrent het lot der rampzalige jonge
mensen op het vervloekte Waterhoefke, begon stilaan te geloven, dat de noeste vlijt en
de onkreukbare eerlikheid van de standvastige jonge Boer de doem gebroken had....
Helaas, Coen kwam de keer. Die zomer waren er veel zware onweders, gepaard met
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verwoede hagelslag. Ook anderen hadden
er onder te lij den, maar geen zo zwaar als
het Waterhoefke. Het leek of een duistere
macht de verwoestende vlagen juist naar die
akkers dreef en tot driemaal toe werd het
koren door wilde hagelbuien neergesabeld,
tot zijn groeikracht gebroken was en het
vernietigd tegen de bodem lag, een rottende,
geelgroene massa, hartbrekend om aan te
zien. De twee prachtige vette varkens, voor
de slacht bestemd, stierven in September aan
vlekziekte; een struise, veelbelovende, met
oneindige zorg en lief de gekweekte vaars,
verbrak een week later de omrastering van
zijn wei, liep botweg de plas in, zakte met
de hoeven in de modder en verdronk jammerlik. Verzekering van oogst en vee kende
men in die dagen nauweliks en de kleinere
boeren deden daar helemaal niet aan. Mels
Verhagen was zo goed als geruineerd. Zijn
kleine voorsprong sloeg om in achterstand.
Opnieuw gonsde het dorp van de onthutste
praatjes en zinvolle toespelingen....
' Edde 't g'oord?.... Op 't Woater'oefken
is 't kore platgesloge.... die schoone veers
verzopen in 't wiel.... Meins, meins, nog toe
wa' mot doar van terechte komme?....
- 't Is een oongeluk.... D'r leed' een vloek
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op 't
da' wit iederendeen....
- Tegen Oonze Lieven'eer kunde nie opwaarke....
- Eên tege den duvel al eve mint
Want het was niet met zekerheid uitgemaakt, of Onze Lieve Heer dan wel zijn
aartsvijand de oorzaak was van de mysterieuze tegenspoed op het Waterhoefke....
Mels Verhagen ging zwaar gebukt onder de
slagen van het noodlot, en zijn vrouw liep
schreiend en half verdoofd op de hoeve rond.
.... Maar hij verhardde zich tegen het teed,
sloeg de arm om Betje's schouder, troostte
haar, beet de tanden opeen en sloeg hardnekkiger dan ooit aan het werk. Hij lachte
met harde en koude ogee om de sprookjes
van vloek en verdoemenis.... Wat hem over
komen was, kon iedere boer gebeuren op elke boerderij, en de kletskousen zouen goed
doen als ze hem met hun ouwewijvenpraatjes van het lijf bleven....
Taal en zonder klagen vocht hij om het verloren terrein te herwinnen maar het baatte niet. Het leek of een boosaardige macht
hem treiterend een vleugje voorspoed had
gegund om hem daarna zoveel te smarteliker neer te smakken en naar de ondergang
te dringen. Hij was een beste bouwer en een
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handig fokker, Mels Verhagen, dat gaven
de meest eisende boeren toe, en zijn schoonvader roemde triomfantelik zijn bekwaamheid, werkkracht en vlijt.... Maar nochtans
kon hij de onbegrijpelike, rampspoedige omstandigheden niet de Baas blijven en hij voelde steeds dieper en pijnliker, hoe hij veroordeeld was om zijn lichaam stuk te werken en toch aldoor achteruit te boeren. Zijn
schoonvader had zich werkelik doelmatig
gewroken met hem op deze verdoemde hoeye te zetten.... Verdoemd?.... Nou ja, verdoemd of niet verdoemd, maar wie er op zat,
moest er onder.... Het was inderdaad ontstellend als je naging, wat je allemaal deed
en sjouwde, en je zag dan de resultaten....
Niets dan ongeluk, tegenslag en mislukking.
Een beer, die 's zomers eens een week het
achterhuis gehuurd had, had gezegd, dat hij
de Alas drooggelegd moest zien te krijgen.
Er zat beste kleigrond onder en het brakke
water verpestte zijn akkers.... Het lag te
hoog en sijpelde overal door.... Dat was misschien dwaze praat van een stadsmeneer,
maar zelfs al zou het waar zijn.... hoe moest
hij ooit aan het geld komen om zo'n groot
werk te laten uitvoeren?.... en het werd
steeds erger, hoe meer de jaren verliepen....
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Acht jaar zat hij nu op het Waterhoefke....
Hij was een kerel van nauweliks even in de
dertig, en hij schrok, als hij in de troebele,
gebarsten spiegel naast de bedstee keek....
Een vervallen, hard gezicht met doffe, moedeloze ogen.... Gebogen schouders, breed,
maar zich al krommend door te zware, redeloze, ontmoedigende arbeid, die geen vruchten wou afwerpen.... Dat was zijn straf, hem
door zijn wraakzuchtige, harde schoonvader
opgelegd, en die straf moest hij dragen....
Maar was het rechtvaardig?.... Wat had hij
gedaan om die straf te verdienen?.... Van de
vrouw gehouen, die ook van hem hield....
Ze hadden gezondigd door hun omgang
vOOr het huwelik.... goed.... Maar ze hielden
zoveel van elkaar en een normale vrijerij
was hun ontzegd.... Zo was het gekomen....
En hoevelen zondigden niet duizendmaal erger?.... Wat voerde diezelfde schoonvader
uit, nu nog, nu hij een oude man was, met
de meiden op zijn boerderij? Op zijn reisjes
naar Rotterdam en Antwerpen?.... Er gingen mooie geruchten.... Nee, het was onrechtvaardig!.... Door zijn hard en teleurstellend werken was hij al meer dan erg genoeg gestraft. Hij leefde armoediger dan
zijn dagloners. En als moeder De Wit niet
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of en toe heimelik bijgesprongen was, zou•
den ze zwarte honger geleden hebben.... De
Baas zelf bleef hard als een kei, en Mels zou
liever in de troebele plas gesprongen zijn,
dan hem ooit een stuiver te leen te vragen....
Hij vrat liever al de gronderig stinkende vis
uit dat ongelukswater op dan van hem een
boterham aan te nemen....
Hij werkte zonder lust of hoop en liet het
boerderijtje vervallen, omdat hij de energie
niet meer had na al het zware werk op het
land en in de stad, ook nog te timmeren, te
verven, te metselen aan het oude, wrakke
boeltje.... Als het dan vandaag of morgen in
mekaar wou vallen.... in GodsnaamT Wat
was er aan verloren?....
Hij moest weer naar de notaris.... Hij kon de
winter niet doorkomen en het voorjaar ingaan zonder enkele honderden guldens voor
de noodzakelike reparaties aan werktuigen
en wagengerij, voor een nieuw werkpaard in
de lente, want Bles was en bleef kreupel en
dempig, totaal opgewerkt, amper goed genoeg voor de vilder.... Maar hij durfde de
notaris niet onder de ogen te komen.... Hij
zou hem zeker niet meer helpen.... Het ouwe
boeltje was vast al voor meer dan de voile
waarde belast en wie vertrouwde op belof28

ten van betalen na de oogst, als die beloften
kwamen van de Boer van het Waterhoefke?
.... Van dag tot dag stelde hij de zware gang
naar de stad uit, lag 's avonds in bed uren
Zang te woelen en te zuchten, tot hij doodmoe in onrustige, droomdoorvlogen slaap
viel en in de vroegte van de donkere, koude
najaarsmorgen bijna de moed niet vond om
op te staan en het zware, nutteloze werk
weer aan te pakken.... Hem begon de verpletterende gewaarwording te doorsluipen, dat
hij dieper zonk, naarmate hij harder werkte
Beter maar bewegingloos te blijven: dan
zakte je langzamer in het onbarmhartige
moeras, dat tôch je graf moest worden....
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II.
11) IE Novembermorgen nu stond
Mels Verhagen, de onfortuinlike
boer van het Waterhoefke, achter
zijn stal en keek naar de rozige oosterhemel, waar een glorievolle zonsopgang
zich in overdadige kleurenpracht voltrok. Hij
voelde zich onbegrijpelik tevreden en diep in
zijn hart nam hij zichzelf dat eigenlik een
beetje kwalik. Want het scheutje melk, dat de
koeien vandaag meer gegeven hadden dan
anders, betekende niet bijster veel en dat het
zieke kalf jets monterder leek, nam evenmin
de noodzakelikheid weg om naar de notaris
te gaan en deze strenge, deftige heer te overtuigen van het onvermijdelike: hem vier, nee
vighonderd gulden, en, als 't even mogelik
was, zes voor te schieten op panden, die op
z'n gunstigst twijfelachtig mochten heten.
De kleine morgenwolkjes, die als rozenblaadjes op een blauwe schotel over de her
met gestrooid lagen, of het vlamrode vuur,
dat tussen de kale takken van de populieren
gloeide, konden natuurlik helemaal niet in
aanmerking komen als oorzaak van zijn lichtzinnige, tevreden stemming, want voor bekommerde buitenmensen behoren de feno30

menen der schone natuur tot de alledaagse nutteloze verschijnselen, die nu eenmaal
geen uitkomst voor moeilike problemen bieden....Wantrouwig fronste hij de wenkbrauwen.... Bereidde het noodlot een nieuwe
streek voor, en wou het hem dieper neerslaan door hem eerst een onverklaarbare tevredenheid in zijn zwaar hart te toveren?....
Drie mussen vochten schreeuwend en klapwiekend rond een malse, verse paardenvijg
en vervulden de lucht met hun schel en driffig gesjilp. Mels glimlachte onwillekeurig:
net ruzieende straatjongens.... In de vlierstruik duikelde een pimpeltje rond de takjes,
zong zijn bescheiden liedje en keek met
pienter schitterende kraaloogjes naar de
grote man bij de schuur, gereed om bij zijn
eerste verdachte beweging wiekruisend weg
te snorren.... In de populieren streek een
langstaartige, zwierige ekster neer, maar tegen de fel-rood-gloeiende lucht was er van
zijn witte vlekken niets te zien en hij leek een
sierlike inktklad, neergevallen op het onverklaarbare tekenschrift der grillig gebreide
twijgen.... Hoog in de lucht zeilden twee
wilde eenden voorbij.... Zou er vorst komen?.... Het was zo fris, zo prikkelend koud
in de lucht.... De warme, zwoel-zoete geur
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van het hooi, dat hij in de voerbakken en ruiyen geschud had, zat heth nog in de neus, en
dat was een lekkere, gezonde reuk, die een
mens deugd deed.... De waakhond, grote,
zwarte bullebijter, stond voor zijn hok naar
de baas te kijken, kwispelstaartend.... Wat
dat beest een goeie, menselike ogen in z'n
kop had.... Hij baste van ongeduld en rukte
aan zijn ketting.... Hij wou de hand van zijn
meester voelen.... Maar hoe kwam het, dat
hij vandaag al deze dingen zag, hij, die de
gewoonte had aangenomen met gebogen
hoofd over het erf te gaan, verdiept in moeilike gepeinzen en hopeloos gereken, gedrukt
door sombere voorgevoelens?.... Het was
een vreemde morgen en zijn onredelike,
onbedwingbare tevredenheid verontrustte
hem....
Langzaam liep hij naar de hond, die van ongeduld en blijde verwachting zenuwachtig
begon te janken en op z'n achterpoten ging
staan, hangend aan zijn halsband en strak
gespannen ketting.
Zot! riep de boer met een bijna vrolike
lach. Motte j'w eigen op'ange?
Zodra hij binnen z'n bereik was, zette het
grote beest de poten tegen de borst van zijn
meester, wierp zich wild tegen hem aan en
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gaf hem een hartgrondige lik over zijn verweerd gezicht. De boer, vreemd bewogen,
klopte hem liefkozend op de zware nek,
duwde hem wat achteruit en. praatte:
— Allee.... wad is 't dan?.... Ai, koest, Bello.... joa joa.... 't is goed.... 't is goed.... 't is
goed.... 'ouw je gemak moar....Wouw &evekes los?.... Alla, toe dan moar!....
Hij knipte de haak van de halsband los en
de hond sprong woest blaf fend en zot met
zijn achterlijf wippend weg, rende de schuur
langs, verdween om de hoek. Dan kwam hij
weer terug hollen, joeg de haan met zijn kippen een doodschrik op het lijf, zodat zij krijsend een goed heenkomen zochten in de
mesthoop, verdreef met snauwend geblaf de
vechtende mussen, kwam terug bij zijn baas,
de rode tong ver uit de lachende bek met de
witblinkende tanden, de ogen in tinteling van
pret en liefde voor die goeie baas. Zwaaiend
met zijn dikke pluimstaart bleef hij voor hem
staan, bedelend om een liefkozing. Mels lachte om de uitbundigheid van de grote loebas,
klopte hem krachtig op de nek, drukte de
zware kop tegen zijn knie en het verheugde
dier kreunde zachtjes van genot en welbehagen. Dan werd hij weer vastgelegd en de
boer keerde zich om naar het huis.
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Verrast bleef hij staan.
Heel het onaanzienlike hoefje stond in rosse
goudgloed. Over het bemoste dak, de groe zelige, hier en daar afgebrokkelde muren
lag een peel-rode schijn, als een vlies van
klinkklaar goud.... Het Waterhoefke was
met goud overtogen.... Een bittere glimlach
trok de saamgebeten mond van de boer breed
en zuchtend stapte hij naar de deur. Toen hij
zijn hand uitstak, was ook die met het pure
goud van de morgenzon belegd en driftig
stiet hij de deur open, ontstemd door de tergende ironie van al dit denkbeeldige, vluchtige goud over de schamelheid van zijn verzinkende bezitting, waarvan weldra geen stropijltje meer zijn eigendom zou zijn.... En toch
week dat onverklaarbaar dwaze gevoel van
opgewekte tevredenheid niet geheel en al uit
zijn mokkend gemoed.
Zwijgend at hij zijn brood en dronk zijn
dunne kof fie. Ook de drie vrouwen waren
weinig spraakzaam. De kinderen sliepen
nog.
Juist toen ze gereed waren, kwam Bartje, de
oude dagloner, die heel het jaar rond met de
boer al het werk deed, binnenstappen.
— De goeie morrege soame! groette hij op34
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gewekt. Da' woord' een schooners dag,
meinse.
De Boer keek hem van terzijde aan. Een zonnestraal weefde goud in de dunne, witte
ringbaard van Bartje en Mels glimlachte on
willekeurig. Vandaag was alles verguldt
Het goud lag voor het grijpen op het Waterhoefket Zelfs ouwe Bart bracht het in
zijn baard meet
De vrouw schonk een kom kof fie in voor de
knecht en hij dronk die staande uit, beide
handen om de kom gevouwen, behagelik
slurpend de hete drank.
Daarop gingen de mannen naar buiten, haalden de bijl en hun spaden uit het wagenhuis
en stapten het veld op. Twee schamele figuren in hun gelapte pilobroek, mollevellen
mouwvest en groezelig met klei beklonterde
klompen. De versleten zijden pet hadden ze
schuin geduwd om met de klep het scherpe
zonlicht to weren. Licht gebogen in de schouders schreden zij met lange passen voort over
het opengescheurde land, klein onder de hoge, glanzende hemel, waar het laatste rood
verbleekte en tot zilverig licht verzwond.
Zij liepen naar de hoge wegberm, waar ze
het akkermaalshout dit jaar hadden weggekapt en ook enkele grote bomen. Nu moes35

ten de stronken gerooid worden, die taai
brandhout gaven voor de winter. Zwaar
werk met schop en bijl. Het was dicht bij de
boerderij en spoedig stonden zij gebukt over
de stobben, groeven tussen de wortels met
de spa, hakten met de biji de taaie, weerstrevende onderaardse takkenwarreling stuk,
zwoegden zwetend over het ondankbare
werk, dat ze ondernomen hadden, omdat er
voor 't ogenblik niets beters te doen viel.
Zwijgend ploeterden zij voort, haalden nu
en dan de bijl bij elkaar weg, richtten zich
even op om de pijnlike lendenen te strekken
en bet zweet van het voorhoofd te wissen
met de rug van de met zwarte aarde besmeurde hand. Af en toe wisselden zij een korte
groet met voorbijgangers over de weg, knikten beamend bij de onvermijdelike opmerking
over het mooie weertje. Dan vielen zij weer
op het werk aan, wroetten met de spade
rond de grillig gevormde stronken, sloegen
de bijl in de taaie worteleinden, die maar
niet los wilden laten.
Toen het verre klokje van het dorp half elf
geslagen had, kwam de meid over de kluiten
van het omgeploegde land aanstappen en
bracht een keteltje kof fie met twee witte,
ronde kommen. Zuchtend van tevredenheid
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stieten de mannen de spade met een krachtige beweging in de grond, en zetten zich op
de gekapte, verminkte stammetjes van het
eikenhakhout to rusten. De meid reikte hun
de dampende kof fie. Smakkend slobberden
zij aan het hete vocht.
— Da' smoakt, Mieke.... net zo lekker as een
kus van een jonge meid, zei glunder knipogend de ouwe knecht.
De meid lachte schel.
— 'Oorde den diee, boas? spotte ze. Zo'n
ouwe zotl Deink liever oan je doodkiest!
Bart werd niet boos.
genog a 't zo wijd is, monkelde hij.
Zo lang a'k 'et leven 'em, deink ik liever oan
plezaantere dienge, wa' gij, boas?....
Maar de baas antwoordde niet.
Slurpend aan zijn kof fie, keek hij over de
rand van zijn kom recht voor zich uit, in gedachten verdiept. En de beide anderen spraken niet meer. Zij mochten de baas graag
lijden en kenden zijn zorgen. Geen wonder,
dat die man geen scherts verstond....
Zodra de kof fie op was, stapte Mie naar de
boerderij terug. De mannen bleven nog zitten, stopten hun zwart berookte pijpen en
zogen de brand er in, de lucifer in de holle
hand tegen de wind. Bedachtzaam rokend
37

keek Bartje naar het peinzende gezicht van
zijn boer, en na een wijle vroeg hij:
- Wanneer zijde van sins om noar de notoares te goan, boas?....
Mels schrok op uit zijn gemijmer en staarde
de oude knecht verwezen aan. De vraag verwonderde hem intussen niet, want Bartje
was zijn vertrouwde en wist even goed als
hij zelf, hoe de zaken er voor stonden. Mismoedig haalde hij de schouders op.
- 'k Weet nog nie, zei hij aarzelend. 't Zal
weinig 'ellepe, deink.... goan der nooi op
af, Bartje....
De knecht knikte. Hij zoog zijn stoppelige
wangen hol, blies een grote wolk rook uit,
en zei daarop:
— an ad ik je nou es 'ielp deze keer?
- Gij? vroeg de boer, rechtop verend.
Maar dadelik zonk de hoop, die een oogwenk in hem was opgevlogen.
- Neee, Bartje, vervolgde hij. Da' kunde
nie, jonge.... 't goad om vuls te veul geld....
- 'Oeveul dan?
— Wel.— vier, vijf, zes'oonderd guide....
Mee minder 'oal ik de zomer zeker nie....
Bartje nam de pijp uit de mond, mummelde
met de bruine, natte lippen alsof ie in zichzelf praatte, zei toen:
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— Da' zouw ik toch meschien wel bij mekoare kunne kraauwe....
In uiterste verbazing zag de boer hem aan.
Gij, Bartje?.... Zo veul geld? vroeg hij
ademloos.
- 'k Zijn nooit getrouwd gewiest, vergoelikte de oude man. an ik 'em zuinig
'k 'Em een vette spoarpot, jonge....
Ge moes 'et moar oanpakke van me... 't Kan,
gaddomme toch nie slecht blijve goan 1 Ik
weet a' g' aard sjouwt een 'at bij jullie nie
over den balk gegooid woort.... Ik schiet 'et
je Ore voor.... Bij mijn leg 'et toch moar in
een 'oek te beschimmele....
UitkomstT Begeerte woelde in de benarde
boer omhoog.... Geen twijfelachtige gang
naar de gevreesde notaris.... Toen hoorde hij
Bartje zeggen:
— Een a'k nie meer waarke kan, kumme
weer moar zien....
Schaamte overviel de jonge baas. Hij wendde het hoofd of en kleurde. Bijna was hij
hebzuchtig genoeg geweest om de hand uit
te steken naar dit armzalige spaarpotje,
waar het zweet van een heel mensenleven
harde arbeid aan kleefde.... Driftig schudde
hij het hoofd.
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- Neee, weerde hij met harde stem af. Da'
doen 'k nie.... A 't scheef bleft goan, zij de gij
je cênte kwijt, en g'ê gin ver'oal, want de
notoaris kraauwd' alles noar 'em toe.... Een
a't nie betere wilt, zijn 'k er in een joar of
twee op z'n 'oogsten oan.... Neee, Bartje, ge
zij bedaankt, jonge.... 't is mooi van je.... een
verdommes mooi ok.... moar ik doen 't nie....
Da' diirref ik nie op m'n gewete te neme....
- Béh! wierp de knecht luchtig de bezwaren weg. Is nog al wad 'ok!....
- Neee.... ik doen 'et nie! hield de boer
koppig vol. Ad' alles noar de mieterij is, zijn
'k nog jong genog om overnieuw te beginne.... Moar gij zijd' een ouwe meins, een 't
oaved of te morrege zulde je spoarduitjes
aard genog van doen 'emme....
Bartje haalde de schouders op.
- Ge mot 'et zellef wete, boas, zei hij, lichtelik beledigd. 't Was goed gemeend, en 't
was je van 'arte gegund.... Ge mot oan thuis
ok deinke.... G'ed' een wijf êên drie kinders
een je moeder om vor te ziirrege.... 'k Zou er
nog moar es over prakkezeere....
Mels Verhagen schudde het hoof d. Hij kon
niet spreken. Het gevoel van zijn tegenspoed had nooit zwaarder op hem gedrukt
'
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dan op dit ogenblik. Hij was orttroerd en
schaamde zich.
- Morrege goan 'k noar de notoares, bracht
hij eindelik moeilik uit.
— En at die need zêgt?....
— Dan mot er medeen moar een end oan
komme.... Dan geef ik 'et op.... dan mot de
boel moar oan de kaant....
Bart zuchtte en stond moeizaam overeind.
- Ge zijd' een dikkop, boas! verweet hij.
Het scheldwoord luchtte beiden op. De boer
stond eveneens recht, greep met zijn pezige
hand de bijl, en zei met een gedwongen lach:
— Da' weet ik, Bartje! Da' zijn 'k m'n leve
lang gewiest.... Moar van jouw arreme centjes zulde mijn nie zien boere, man! Da'
verdom ik!
Hij had de laatste woorden bijna uitgeschreeuwd, krampachtig zich verwerend tegen de bijna onweerstaanbare begeerte, tOch
op het voorstel van de knecht in to gaan. Nu
hij door zijn eigen woorden plotseling het
definitieve einde gezien had, voelde hij eerst
recht, hoe lief dat ondankbare Waterhoefke
hem geworden was. Hij had er de triomf
van zijn lief de beleefd, zijn kinderen waren
er geboren, hij had er gezwoegd en gesloofd
en met het onbegrijpelike noodlot gewor41

steld, met al zijn vezelen was hij vastgegroeid in deze miserabele boerderij, en alle
verdere ongelukken zouden hem nog maar
meer binden aan die weerbarstige grond....
Iedere strohalm hoop op steun wou hij aangrijpen om zich staande te houden, maar het
geld nemen van deze ouwe sukkelaar.... nee,
dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen....
dat durfde hij niet.... Als het te loor ging,
zoals al het andere, zou hij zijn leven lang
zichzelf niet vergeven, dat hij een arme,
ouwe, afgewerkte boerenknecht op het stro
gebracht had door diens spaarduiten te verdoen.... De notaris moest maar helpen, nog
een keer.... 't Kon nog net, als ie een beetje
menselik was.... En zo niet.... dan maar uit!
Wild zwaaide hij de biji en sloeg hem diep
in de wortels rond de stronk van een zware,
oude eikeboom, die ze voor enkele weken
gerooid hadden. De knoest zat diep en vast
in de grond vergroeid en de boer spande
zijn spieren tot het uiterste, sloeg er op in
alsof het een gehate vijand was, pogend in
harde arbeid zijn verdriet en de onwaardige
verleiding te vergeten. De vochtige, gele
spaanders vlogen in het rond en hoog ging
de bliksemende biji telkens boven zijn hoofd,
beet dan diep en met een korte metaalklank
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in de ijzerharde wortelknoesten. Zijn wijd
uiteenstaande voeten zonken telkens dieper
in de rulle grond en bij iedere neerval van
de big zei hij woedend: „Kkhhr als om nog
meer kracht aan zijn slagen te geven.
Toen eindelik al de wortels los waren, groeven zij de aarde verder weg, bonden een
touw aan de knoest en sleurden hem met
vereende krachten weg uit het grote gat.
Onderin bleef nog een dik stuk losgehakte
wortel lig gen.
— Da' motte me-n-ok emme, zei Mels, alle
bietjes 'ellepe....
Hij sprong in het gat en stiet zijn spade diep
in de korrelige, zware aarde om de wortel
met beide handen op te rapen.
En toen stond hij eensklaps rechtop, als luisterend stil. De spade was op jets gestoten,
dat hard en steenachtig klonk, er langs afgeschampt, alsof het jets glads was.Wat kon
dat zijn?.... Hij trok de spade terug, voelde
er opnieuw mee in de grond.... Er zat iets....
een grote kei misschien?.... Ja, natuurlik....
wat anders?.... Of ? Het moest er uit....
Bart keek eens naar zijn baas om, zag hem
verwoed spitten en riep:
— 'Ei, boast Wa' sjouwde toch?.... Zit er
nog meer
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Maar hij kreeg geen antwoord. Met een
mole kop en schitterende ogen spitte en
groef de boer, die met zijn spade iets ronds
gevoeld had, dat naar beneden dikker werd
.... het kon.... het kon wel eens een kruik of
iets dergelijks zijn!.... Bart kwam nu ook in
de kuil.
- Zoekte wa'?
- Een kruik of zo jets zit er 'ier in de
groond, bromde de boer opgewonden tussen
de tanden.
Dadelik begon Bart mee te graven, maar z'n
baas stiet hem opzij.
- Loat moar, weerde hij af. 'k Weet 'oe 'at
ie zit.... Ge zouwt 'em meschien kepot stoote....
En het bleek inderdaad een kruik te zijn, een
bruin aarden kruik, waar het glazuur grotendeels af was. Een bierstoop van zeker
vijf kan.... Toen hij de kruik grotendeels
had blootgelegd, woelde de boer de aarde
met zijn spade los, greep de kruik bij het oor
en trok, om hem er uit te lichten....
Hij trok de hals er af. Tussen zijn benen
door gleed een bundel zonnestralen de kruik
binnen en daar schemerde jets als een matte,
gele glans.... Beide mannen zagen het tegelijk, verbleekten, keken elkaar aan, richtten
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hun blik, als betoverd, weer op de matte,
zoel-gele glans, die in de kruik schemerde.
Plotseling liet de boer zich op de knieen vallen, sloeg beiden handen onder de kruik,
wrikte en draaide, tot hij haar los had, voelde met ontzetting en adembeklemmende
vreugde, dat al zijn kracht nauweliks toereikend was om haar uit de aarde to hef fen.
— Trek je mouwvest uit een leg 'et op de
groond, gelastte hij.
Bartje gehoorzaamde werktuigelik.
Boven het mouwvest keerde Mels Verhagen
de kruik ondersteboven. En daar vloeide een
matte, gele, zachtglanzende stroom muntstukken op het versleten, vettige, mollevellen mouwvest van de oude knecht. De ogen
van de twee mannen puilden in starre verbazing naar voren, en tegelijk spraken ze
fluisterend het magiese woord:
„Goucil"....
Goud! Een ganse stapel goud Herinnering doorvloog het bewustzijn van de
boer.... Het goud van deze morgenr Het
goud over het Waterhoefke.... Zijn onbegrijpelike blijmoedigheid.... Het goud van
de morgenzon over zijn huis.... nooit had hij
het opgemerkt vOOr deze wonderlike ochtend.... Het was een voorteken geweest!....
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Goud! Goud.... Gemunt goud 1 Honderden
goudstukken, grote en kleinere, verbazingwekkend gaaf, met mooie figuren en beeldenaars en opschrif ten beslagen.... Voor duizenden guldens moest daar liggen.... vele
duizenden guldens.... tien, twintig duizend
.... het was niet om to geloven.... God mocht
weten hoeveel wel.... Geredi Van alle zorg en ontheven....
Bartje strekte zijn bevende oude vingers uit
naar de glanzende stapel op het mouwvest.
Maar met een bruusk gebaar sloeg de boer
zijn hand weg en zei bees:
— Bleft er afi 't Is van mijn!
Verschrikt om de vinnige klap en de barse
toon keek de oude knecht zijn baas aan. Plots
stonden zijn ogen bedroefd en het harde gezicht van Mels werd milder. Berouwvol
dacht hij aan wat deze oude stakker hem
nog pas had aangeboden en hij zei verzoenend:
— Stil moar.... ge kregt er ok wa' van.... zij
grust....
Bartjes ogen dwaalden terug naar het goud,
maar er was enkel verbazing, geen hebzucht
in zijn blik.
— Dukoatons, zei hij zacht. Bepoald dukoatons uit de Spoanse tijd of zo....
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Daar sprong eensklaps de jonge boer op zijn
benen, smeet zijn pet op de grond, gaf een
geweldige, bevrijdende schreeuw en began
als een uitzinnige rond te springen, schaterend, zich op de dijen slaand, de benen uitgooiend als een dronken carnavalsdanser.
Tot hij weer bij het goud neerknielde, de
handen voor de ogen sloeg en als een kind
begon te snikken. Ontsteld zat de oude Bart
naar hem te kijken, hoe zijn hoofd en schouders schokten en grote tranen tussen zijn
vingers door op het glanzende goud dropen.
Vaderlik klopte hij de boer op de schouder
en zei met haperende stem:
— Allee, boas.... toe nou.... motte doar nou
om goan zitte blête?.... Ge zij toch gin wijf....
Allee.... nou zijd'ommes uit de labberente....
Mels Verhagen wreef met zijn zwarte aardehanden de tranen van zijn wangen. Z'n
ogen glinsterden en hij lachte al weer, zenuwachtig, een overspannen, hinnikende
lach.
— Ik weet nie, stotterde hij, ik gloof a'k
zot woor van pure blijschap.... Nondejudenondeju toch, Bartje!.... Zouwe me nie droome soms?.... A'k di' droom, een ik woor wakdan sprieng ik op slag in 't woateri
De oude man nam een handvol goudstukken
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en rammelde er mee. Deze maal hield de
boer zijn hand niet tegen. Een fijne klank
klingelde om, als van heldere, verre klokjes....
- Neee, boas, lachte Bart*, di's zeker gin
droom.... Ik zien ze een ik 'oor ze, een ik voel
z'ok.... Een ik weet, da' ze mieters op tijd
komme, die geelvienkskes.... Preficiat, boas
.... van 'arten, or!
De baas antwoordde niet. Hij graaide met
zijn handen door het koele, rinkelende goud.
Muziek, zon, vreug de was heel de wereld....
Dan overstortte hem de verlammende angst:
- Een a't nou es koper war, Bartje?....
Maar de ouwe schudde het hoof d. Hij nam
een goudstuk, beet erop, zoog er aan....
— Da's gin koper, boas.... koper douwe ze
nie in een pot onder de groond.... koper
smoakt aanders.... koper glaansd' aanders....
koper bewaarke ze zo mooi nie.... koper weeg
lochter.... Neee, boas, zij moar grust.... di's
klienkkloar goud, ammoal.... een rijkdom....
Op de weg naderde het geratel van een rijtuigje. Bliksemsnel sloeg de boer het mouwvest dicht, bedekte het goud. De bakker reed
voorbij in zijn licht karretje. De kittige hit
draafde lustig voort. De bakker zwaaide zijn
zweep, groette lachend:
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— Manneêéi
- Aah, Foepkêeel riep de boer vrolik, hem,
bij zijn bijnaam noemend, die de bakker hevig verafschuwde.
— Stikt, lillekerd! schreeuwde hij terug.
Mels lachte, keerde hem de rug toe. Hij had
een gevoel, of hij wel in een adem door zou
kunnen schateren, heel de wereld omhelzen
in een razernij van vreugde, dolle dingen
doen.... Als hij die bakker es terugriep, hem
een handvol goud toestopte:
om'a'k j'w uitgeschollen 'em!
—
Wat ie een ogen zou opzetten, die schrepeljeuzige kleine driftkopl
Toen zei de knecht:
- Zouwt er meschien nog nie meer zitte,
boas?....
— Nog meer?.... Zijde zot?....
— Da' kan toch goed," hield Bartje vol.
't Zouw zoonde vor God zijn amme wa' liete
zitte.
Nadenkend keek de boer hem aan. Nog
meer?....
Wilde hoop vloog in hem op. Hebzucht
schoot als vuur door zijn bloed.
— Es kijke, zei hij dof en greep zijn spade.
Bartje sprong in de kuil en groef mee....
Toen in het dorp de klok van twaalf uur
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luidde, hadden zij nog drie kruiken opgegraven en alle waren zij tot de nek vol gepropt met gemunt goud. Bleek en bevend zaten de onthutste mannen te staren naar de
glanzende hoop munten, dicht bijeen op de
bodem van de kuil, de rug naar de weg gekeerd. Zij waren te diep overweldigd om
nog verheugd te kunnen zijn. Hoofdpijn
kwelde hen, onzekerheid, angst of het soms
tãch maar een droom was.... Je had van die
dromen: je groef wat aarde weg en vond
geld, je groef door en vond weer.... en waar
je je spade stak, stroelde het geld de grond
uit.... Dit was te erg.... Daar kon iemand
krankzinnig van wordent Dit was een rijkdom, een grote rijkdom.... een echte schat....
iets uit een overdreven verhaal....
Verwezen, afgemat, op van zenuwspanning
zaten zij bij het angstaanjagende goud en
dachten beiden aan de kwade naam van het
Waterhoefke, aan de griezelverhalen van
hekserij en spoken, van zwarte kunst, moord
en gruwelen.... In welk verband stond dit alles met de gevonden schat?.... Als het eens
het goud was van de man, die zijn ziel aan
de duivel had verkocht?.... Goud uit de het?
.... Of misschien een kloosterschat.... Mocht
je daaraan raken?.... Als het zijn vinder eens
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onheil bracht? Nieuwe rampen?.... Een afschuwelike dood en eeuwige verdoemenis?...
Moeilik hief de boer zich uit boven zijn be
zwaarlike gedachten.
Bartje, zei hij dof, goa noar 'uis, spant de
Moor vor de kipkaar een brengd' een stevigen boalzak mee. Ik blijf om op to passe....
Zwijgend stond de oude man op en stapte
over het veld naar de boerderij. Met starre,
wezenloze open keek Mels Verhagen hem.
na. Groot leek nu de gestalte van de verdwijnende knecht tegen de glanzende, blauwgrijze zonnehemel. De wereld was plotseling
vreemd geworden. Lets onbegrijpeliks was er
in gekomen, jets onwezenliks, droomachtigs,
en hij kon nog niet uitmaken of het heerlik,
dan wel gruwzaam was.... Peinzend zat hij in
de zwarte kuil, met zwarte handen, zwart be
smeurd gezicht en zijn kleren vol zwarte
aarde.... Was ook zijn ziel zwart geworden
door de aanraking van deze toverachtige
rijkdom?.... Af en toe lichtte hij een tip van,
zijn mouwvest op, dat nu de glanzende heuvel bedekte en keek naar de zonnige gloed
van het onwaarschijnlike goud.... Het bleef
beangstigend....Maar het was meer gebeurd
toch.... Je hoorde wel eens meer, dat er hier of
daar een schat werd opgegraven.... Iemand
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had in troebele, bange dagen heel zijn rijkdom verstopt op een plaats aan hem alleen
bekend.... En de dood had hem achterhaald,
eer hij zich veilig genoeg voelde om de schat
weer te voorschijn te halen of er iemand iets
van te vertellen.... Die hem later vond, was
goed af.... Waarom bange gedachten en superstitieuze veronderstellingen daarbij te pas
te brengen?....Waarom niet lachen tegen het
geluk en het aanvaarden als een heerlik toeval, een verrukkelike uitkomst in zijn benarde, bijna doodgedrongen leven?.... Waarom
eerder aan de duivel te denken, die verderven, dan aan Onze Lieve Heer, die redden
wil?....
Toen Bartje met de suffige Moor voor de
kipkar dokkerend kwam aangesukkeld, vond
hij een opgewekte, driftige, lachende boer,
die geen angst meer scheen te kennen, geen
onheilspellende verschieten meer zag, en enkel nog wist, dat hij met een slag rijk geworden was en van alle kommer en nood
voor goed verlost. Met schitterende ogen
schepte hij met de spa het glanzende geluk
in de dikke juten zak, die de knecht ophièld.
Driemaal moesten zij de arbeid onderbreken, omdat er iemand kwam aangestapt.
Dan droegen zij knoesten en wortels in de
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kipkar en niemand kon vermoeden, dat pier
twee schatgravers hun koortsachtig geheimzinnig en adembeklemmend opwindend werk
volbrachten.
Veilig brachten zij het goud thuis, schoven
het kwasi-onverschillig onder de bedstee. De
vrouw alleen werd in het geheim genomen.
Zij wou het niet geloven, lachte de grappemakers uit, werd nijdig om wat zij voelde
als een ongepaste aardigheid in hun Barre
nood. Toen de kinderen naar buiten gestuurd
waren, de zak werd opengeknoopt en zij de
Massa goud zag, werd zij bleek, begon te beyen op haar benen en moest water drinken
om bij te komen.
Mels sloeg zijn arm om haar been, kuste
haar, dat het klapte en draaide haar in een
woeste polka door de kamer. Tot ze beiden,
bezweet en hijgend, lachend en totaal in de
war tegen de tafel leunend tot stilstand kwamen en elkaar bang aankeken.... Dat kon
toch geen werkelikheid zijn?....
Maar het was werkelikheid en na de middag
reden de Boer van het Waterhoefke en zijn
knecht samen, 's Zondags uitgedost, in de
krakende tilbury naar de notaris in de stad
en brachten de deftige, gevreesde man in gapende verbazing door een formidabele star
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pel gouden munten op de vloer van zijn kantoor uit te storten. Hij werd er zenuwachtig
van en de fles port moest er aan te pas komen om hem zijn geschokte gemoedsrust te
hergeven. Daarna werden de goudstukken
uitgezocht, soort bij soort, dukaten, enkele
en dubbele dubloenen, pistolen en gouden
lodewijken en zij maakten er rollen van, die
eerbiedwaardig zwaar op de hand voelden.
Eindelik werd alles geregistreerd op lijsten,
de schat verpakt in sterke linnen zakken, die
verzegeld in de brandkast gesloten werden.
Mels Verhagen nam tweeduizend gulden
voorschot en toen moesten ze bij de notaris
binnen komen en werden door de voorname
en vriendelike dame, in wier tegenwoordigheid zij zich maar matig op hun gemak voelden, onthaald op Bourgonjewijn en koek en
de notaris verzekerde zijn verrukte vrouw
herhaalde malen, dat er een van de gelukkigste en rijkste mannen uit de omtrek aan hun
tafel zat. En Mels moest weer het verhaal
vertellen van de gevonden schat en mevrouw
sloeg de handen in elkaar en veronderstelde,
dat Verhagen nu dat slechtbefaamde Waterhoefke wel verlaten zou en ergens in een
gezellige villa gaan. rentenieren?....
Mels dacht na. Rentenieren?.... Hij had die
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karat nog niet uitgekeken.... Hij zou het best
kunnen doen.... De sommen, die de notaris
als waarde van de gevonden schat genoemd
had, waren er zeker voldoende toe.... Maar
hij dacht aan de grond van het Waterhoefke en voelde nu al de jaloezie steken op de
man, die er na hem zou werken.... Hij dacht
aan de zuinige mannetjes, die in kaalgeborstelde, half stadse kleren werkeloos door
hun dagen sukkelden en van pure verveling
twintigmaal hetzelfde praatje tegen een andere voorbijganger hielden, elk dor blaadje
aan hun keutelig gerangschikte tuinbloemetjes zegenden, omdat het afgeplukt en uit
het smetteloze hofje gedragen moest worden, zich met de keuken en de huishouding
bemoeiden, echte Jan de Wassers.... de renteniertjes van het dorp, die weliswaar benijd, maar nog veel meer bespot werden....
Zo'n leven beginnen, as je amper dertig was
en de middelen had om ruim to kunnen werken?....
Neee, juffrouw, antwoordde hij verlegen, da' doe'me nie.... Ik blijf op 't Woater'oefke.... Es kijken of amme d'r nou gin
schoon 'oef van kunne moake....
Zij spraken af, dat de vondst voorlopig nog
een geheim zou blijven.
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De hele week spitten Verhagen en Bartje
met hardnekkige ijver de hele houtkant om,
groeven alle stronken zorgvuldig uit, staken
de spaden naar alle richtingen diep in de
rulle grond..... Maar zij vonden geen nieuwe
potten met goud, en toen het Zaterdagavond
was, lachten zij tegen elkaar om het vruchteloze en afbeulende werk. Ze hielden er
nou maar mee op.... Blijkbaar hadden ze de
eerste dag de beste alles uit de grond gehaald wat er in zat, en het was ruimschoots
voldoende....
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E Zondag daarop reed de boer van
het Waterhoefke in een fonkelnieuwe tilbury, met een ongemeen
schoon gebouwde, jonge en vurige
klepper bespannen, tegen kerktijd het dorp
binnen. Hij en zijn vrouw staken van onder
tot boven in nieuwe kieren, en zelfs het tuig
van het fier dravende, roetzwarte paard was
nieuw en van het beste leer, met louter berlien-zilver beslagen.
Starre verbazing beving de dorpsmensen.
Mels Verhagen had er in geen jaren zo opgewekt en luchthartig uitgezien en zijn
vrouw leek waarachtig een frisse, jonge
meid, die naar de kermis trekt!.... Hij reed
het goedkoope herbergje, waar hij placht of
to stappen, gladweg voorbij en hield stil bij
de uitspanning van de Weduwe Uitdewilligen, waar met andere, louter rijke boeren,
ook zijn schoonvader stalde. Deze kwam
juist de deur uit en bleef met hoogopgetrokken wenkbrauwen en puilende kol-ogen
staan kijken naar het glanzende gerij en het
driftige paard, dat klauwend met de voorpoot het vuur uit de stenen ketste. Einde57

lik stapte hij op zijn schoonzoon toe en
schreeuwde woedend:
- Zij de zot gewoore, weggooier a' ge doar
zijt!
Mels keek hem over zijn schouder heen spottend in zijn rood gezicht en vroeg:
- Woarom?
— Woarom?.... Wie mot da' span betoale,
vertel me dad 'es!
- Gij nie, antwoordde Mels lachend, draaide zich om, trok zijn verschrikte vrouw mee
en ging de herberg in, paard en rijtuig overlatend aan de stalknecht van „De gouden
spaai .
- Moondje dicht, fluisterde hij tegen Betje,
die met een hoogrood gezicht naast hem stapte. Loat ze moar roaien êèn. kwoadspreke....
Vandoag meuge d'r grust een stuk of ettelik
borste van nijd een nieuwsgierig 'ed.
Onder de mis was er meer aandacht voor de
Boer en de boerin van het Waterhoefke dan
voor de dienst aan het altaar en de preek
van meneer pastoor, die fris van de lever to
velde trok tegen de slachtfeesten, waar het
steeds doller en luidruchtiger toeging en die
in schandelike slemppartijen en nachtbrakerij ontaardden; er werden schandalige liedjes
gezongen en nog schandaliger gezelschaps58

spelletjes gespeeld, die met de eerbaarheid
van het christelik gezin niet waren overeen te
brengen; het bederf der zeden nam hand over
hand toe, en zijn parochie blonk in dit opzicht volstrekt niet uit.... Maar hij had goed
fulmineren en kon met de vuist op de rand
van de preekstoel slaan, dat het kraakte en,
de kruislievenheer er van schudde.... onverdeeld ging alle aandacht naar de nieuwe kleren van de boer en de boerin van het Waterhoefke, zijn zware zilveren ketting met de
wichtige charivari, haar kostbare kanten
plooimuts met het pralende kroontje, het
fonkelende gerij en het koolzwarte, trotse
paard.... Wat was er gebeurd?.... De ouwe
De Wit stond er buiten, want die was het
meest verbaasd geweest en had de verkwister uitgescholden.... Had ie in de loterij gespeeld en gewonnen?.... Een erfenis gehad
van een oom uit Amerika?.... Alles brandde
van nieuwsgierigheid en van onweerstaanbare lust om het verbluf fende geval breedvoerig te bepraten, toe te lichten en met opwindende veronderstellingen en vermoedens op te smukken.... Telkens was er gefluister hier of daar van tot springens toe
met nieuwsgierigheid geladen kerkgangers,
die lets moesten loslaten van hun gedachten,
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wilden ze er niet in stikken. En de strenge
koster keek ontstemd rond, zonder nochtans
het telkens weer oplispelend gefluister to
kunnen onderdrukken....
Na de mis stond Mels Verhagen even onder de bijeenscholende mannen vOOr de kerk,
stak een sigaar op, maar sprak niemand aan.
Een zenuwachtig keuterboertje uit het Hoog
liep kordaat op hem toe, en zei uitnodigend:
— Een mooi spanneke, Mels!
De toegesprokene keek hem onverschillig
aan, blies een rookwolk weg, en vroeg argeloos:
- Mooi spanneke?.... Wa' meende?
— Bhê.... jouw nieuw gerij, een je klepper!
Gadsamme, wa'n schoon pêerd!....
— 0.... bedoelde da'?.... Joa.... mooi span.
— Da' za' je splint gekost 'emme, wa'?
— 't Goa nog al, antwoordde Verhagen lusteloos. Allee, 'k goan de vrouw es opzoeke....
Plezierige Zoondag
En hij liet het nieuwsgierige boertje staan,
dat hem onthutst en woedend nakeek. Overal werden de koppen bij mekaar gestoken en
de vragen, opmerkingen en geruchten vlogen
rond met een plezierige snelheid. In de grote
herberg dronk Mels een borrel klare jenever,
terwiji zijn vrouw zich trakteerde op een kom
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voortreffelike koffie met suiker en zachte
anijsbeschuit. Niemand had een oog van hen
af. Betje beef de van innerlike opwinding en
bloosde kraalrood van verlegenheid. Mels
lachte maar, praatte zachtjes tegen haar,
rookte, en groette de een en ancier uit de verte, zonder iemand aan to moedigen tot een
gesprek. Spoedig riep hij naar buiten om zijn
gerij, betaalde, kocht een kwartje sigaren,
gelijk iedereen opmerkte: van de vierl Hadden ooit anderen dan stinkend rijke boeren
sigaren van vier voor een dubbeltje gerookt?
bezielde die blaaskaak?.... Wat was
er in Godsherename gebeurd?....
Met een luchtig:
Goeien dag soame!
stapten de boer en de boerin de herberg uit,
stegen in de tilbury en reden weg. Lustig
knalde de zweep boven het paard, dat als
een harddraver de dorpsstraat afrende. Zodra ze het dorp met al die van nieuwsgierigheid, nijd en woede uitpuilende ogen achter
zich hadden, stikten de twee in de tilbury
bijna van het lachen, leunden tegen elkaar
als ondeugende kinderen, die vrolik ginnegappen om een baldadige streek, en Betje
hield met beide handen de arm van haar man
vast tot ze thuis waren.
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En op het dorp ging het gebabbel los. Bij
mensenheugenis was zoiets niet aanschouwd!
.... Die acme klieter van het Waterhoefke!
Tot over zijn oren zat ie in de schuld, dat
wist iedereen. En die kwam daar met een
pracht van een nieuw gerij en een klepper,
zoals er geen mooiere bestond, in nieuwe
kleren als een banjerheer het dorp inrijden!
Spande brutaal of in „De gouden spaai",
rookte sigaren van de vier, en deed geen
bek open om tenminste een of andere aannemelike verklaring voor die waanzin te geven. Daar stak wat achtert Maar wat?
Wat? in 's duivelsnaaml Was ie gek geworden?.... Had ie iemand opgelicht?.... Een
reiziger op de weg naar stad vermoord en
uitgeschud?.... Ergens ingebroken?.... Had
z'n schoonvader 'em tOch in de spullen gezet
en speelde die nou maar komedie met z'n
woede en getier tegen die weggooier, die
lanterfanter en dagdief van een schoonzoon
van 'em?....
Het was een hemels heerlik geheimenis om
heel de Zondag aan te kluiven, en er werd
nergens anders over gesproken in de herbergen, op straat en aan de achterdeur en in
menig huis werd veel te laat en deerlik aangebrand het eten opgeschept en er vielen
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harde woorden tussen opgewonden echtelieden, maar tot uitbundige ruzie kwam het toch
nergens, want ze moesten elkaar veel te dringend uithoren of ze soms jets naders wisten
omtrent het brandende raadsel van het Waterhoefke....
Toen het begon te schemeren, werd de fantasie leniger en op meer clan een plaats in
het dorp kwam iemand op de originele gedachte, dat er wel eens jets niet pluis kon
wezen op dat immers zo beruchte Waterhoefke.... Misschien was het maar niet zo'n
gewone dwaze daad van een loszinnige
kwant, die overigens vrijwel wanhopig moest
zijn en niet meer wist van wat bout pijlen te
maken.... Misschien.... wie weet.... het was
zo'n vreemde, huiveringwekkende plaats....
misschien had Mels Verhagen, ten einde
raad, zich ingelaten met kwaad gezelschap,
dat pek- en zwavelgeur met zich droeg en
niet graag de linkerschoen van zijn voet zou
doen!.... Wie kon het zeggen?.... Het zou
niet de eerste keen zijn, dat een benard gemoed uitkomst zocht in de steun van duistere machten!... En het Waterhoefke.... daar
was al zo veel gebeurd in de loop der tijdent Waren er geen dagen geweest, dat
de helse vijand daar als het ware kind aan
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huis was?.... Natuurlik zwierf Sinjeur de
Duivel daar nog geregeld rond en waarom
zou hij zich niet verlokkend vertoond hebben aan de berooide en tot wanhoop vervallen Mels Verhagen, belovend hem te redden
van de ondergang.... ieder kon wel nagaan
tot welke prijs!.... Dat koolzwarte paard....
was het soms geen duidelike aanwijzing?....
Iedereen had kunnen zien, hoe de ogen van
dat al te schone dier gloeiden van een verdacht vuur en hoe zeldzaam kwaadaardig het
keek.... Als het maar even met zijn hoef over
de grond krabde, vlogen de vonken en vlammen uit de keien.... Het was allemaal even geheimzinnig en onheilspellend, en dat paard
zo zwart als de nacht.... hul Het zag er
wezenlik naar uit, of Mels Verhagen voor
grof geld z'n ziel aan de duivel verkocht had
en of Satan zelf hem als klepper diende....
Wat was ie niet brutaal en zelfbewust opgetreden 1 Hij, die anders stil en bescheiden
z'n weg ging.... Heel de man was veranderdi De hoogmoed, de boosaardige spot
keek hem zijn ogen uit.... Er was weer iets
duisters gebeurd op het Waterhoefkel De
vloek, die over het huis lag, had deze maal
wel buitengewoon noodlottig gewerkt 1
En allengs kwamen ze dan tot de ietwat ver64

rassende ontdekking, dat er eigenlik altijd al
jets wonderliks geweest was aan deze Mels
Verhagen.... Hoe had hij het klaargespeeld,
de dochter van een van de rijkste boeren te
vangen?.... Zo'n meisje wist toch weergaas
goed, dat ze zich niet mocht afgeven met
haar vaders opperknecht, de zoon van een
miserabele boerenarbeider?.... Maar hij had
haar toch maar weten te verleiden en haar
in de wacht gesleept.... Was dat allemaal
zuivere kof fie?....
0, je had onnadenkende dwazen genoeg gehad, die hem benijdden toentertijd Maar
welk eerbaar christenmens zou met die ongure hulp tot fortuin willen komen?.... En
verondersteld, dat al het vroegere al langs
normale wegen gebeurd was, dan zou niemand toch kunnen ontkennen, dat de boer
van het Waterhoefke nOu lelik naar de hel
begon te stinkenf Zij mochten dan arm zijn
en niet rondrijden in blinkende tilbury's met
vurige, koolzwarte paarden bespannen, maar
zij konden iedereen recht in de ogen zien en
later voor Onze Lieve Heer verschijnen met
de wetenschap, dat ze een zuiver leven hadden geleid, zonder zijne Heise Majesteit om
hulp te hebben gevraagd in ruil voor hun
kostbare, onsterfelike ziell 0 nee! reden
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tot of guest was er allerminst!....
Maar MelsVerhagen, die nooit vijanden had
gehad, verwierf ze die Zondag bij dozijnen,
en alleen de half goddelozen twijfelden nog
flauwtjes aan zijn weerzinwekkende handel
met Satan, en geen mens begreep, hoe hij
het nog gewaagd had in de kerk te verschijnen! Maar kon iemand er op Bogen gezien
te hebben, dat de boer zijn vingers in de wijwaterbak doopte en een kruisje maakte?....
Met huiveringen van ontsteltenis moest worden vastgesteld, dat niemand naar eer en geweten kon verklaren, zo jets te hebben waargenomen!....Waama de gevolgtrekking zelfs
voor de onnozelste bloed geen bezwaren
meer opleverde....
Menigeen draalde die avond in de herberg
langer dan hij gewoon of van plan was, alleen omdat een eenzame wandeling in de
roetzwarte duisternis hem ietwat riskant
voorkwam na al de hartbeklemmende verhalen en haarfijn uitgeplozen vermoedens
van deze gedenkwaardige Zondag. De fantasie was tot al te levendige werkzaamheid
opgezweept en zij waagden er liever een
zuur gezicht van moeder de vrouw aan, en
wachtten op gezelschap van nog na-plakkende Buren. En zelfs bij tweeen of drieen
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voelden zij zich niet buitengewoon gerust,
praatten luidruchtig en kregen hartkloppingen, als zij op een of stand plots het vurige
stipje van een sigaar ontwaarden in de mond
van iemand, die hen uit het duister tegemoet
liep ....
De opwinding duurde.
Bartje kwam naar het dorp, betaalde rekeningen bij de smid en de wagenmaker, inde
zijn fool, bestelde een nieuwe ploeg, een
paar eggen, een mestkar, vroeg de timmerman en de metselaar es op de hoef aan te
lopen: d'r waren karweitjes, misschien wel
grote.... Hij werd bestormd met verdekte en
openlike vragen, kreeg borrels, sterke kof fie
met een boterbrok, sigaren werden hem toegestopt. Bartje nam alles aan met een vriendelik dankwoord, glimlachte schaapachtig,
maar wist niets te vertellen....
— 't Zit er oan bij den boas, Bartje!
— Joa.... da' kan goed....
— Da' kan goed?.... Doar zulde gij toch wel
meer van wete?
— Ikke?.... Manlieve, den boas boat mijn
toch nie in z'n portemenee kijke!
En hij stapte door.
— 'Ei! Bartje!.... komt er in een nimd' een
pintje bier!
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— Niks in de weg, zei Bartje, stapte de herberg van Birres binnen en hapte smakelik de
schuimkop van zijn glas ouwen bruine.
— Den boas kan 'et tegeworig nog al doen,
wa' Bartje!
— Da' goa genog, joa.
— Een zo moar in eens, 'ee?
- Zo moar in eens....
- Doar stik wad' achter, Bartje!
- Zoude deinke, Birres?.... Wa' dan?
— Wa' dan?.... Da' zulde gij allicht beter
weten as ikke!
Bartje grinnikte bot. Het was bekend, dat
hij niet tot de snuggersten behoorde.
— joa, da' kunde begrijpen, ad ik iets zou
wete ....
Birres plukte aan zijn Lange, grauwe baard.
— Ge besast de kluit, Bartje!
— Zij' Loch wijzer, Jan.... Wa' nuk mijn 'et
nou, wa' den boas doet?....
Wanhopig riep de kastelein:
— Moar 'oe komt ie ineens oan al da' geld?
Bartje trok de wenkbrauwen samen en keek
diepzinnig in zijn glas bier. Hoopvol schoof
Birres hem over de toonbank heen een sigaar toe, die de ouwe knecht zwijgend in de
bol van zijn zijden pet opborg. Daarop zei
hij vertrouwelik:
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- Joa, ziede, Jan, om je de woar'eid te zêge
• doar 'em ik ok al over loope te prakkezerem. Want, ziede, den boas 'ee mijn ok niks
verteld.... Moar êên dieng is lets da' zeker
is •

•

Wa' dan? vroeg de herbergier ademloos.
— 'IJ 'ee ze! grinnikte Bartje, duim en wijsvinger over elkaar schuivend. Allee, Birres,
ik mot nog wijer op. Bedaankt, 'ee, een tot
een aandere keer!
Hij dronk zijn glas leeg, zette het neer en
groette:
— De goeie middeg!
Weg was hij. De verblufte en teleurgestelde
Birres spoelde woedend het schuim uit het
verspilde glas en mompelde:
— 'IJ liegd 'at ie barst, den ouwen doerak!
•
Zal verrekken at ie d'r nie alles van
wit ....
Bartje had een voordelige middag en kwam
tegen de schemering licht aangeschoten en
lacherig op de boerderij. Zijn glunder en gedetailleerd verhaal verwekte veel vrolikheid.
— Loat ze nog moar wa' spanne, lachte
Mels. Vor mijn part sprienge z' uit d'r vel
van nieuwsgierig ed! De kwoaitonge!
Want hij wist al lang, welke fraaie verhalen
er rond gingen.
69

Tegen de avond kwam plotseling zijn
schoonvader het erf oprijden. Mels was juist
uit de stal binnengekomen, toen de ouwe
Bart hem met een verbouwereerd gezicht De
Wits onverwacht bezoek aankondigde.
— Doar zumme 't 'emme, Betje! zei de boer
met een korte lach. Deinkt er om: j'w eigen
nie van streek loate moake.... gin woord
over de kruike....
De deur ging open en tegen de schemerige
avond buiten tekende de vierkante gestalte
van Baas de Wit zich somber en dreigend af.
— Goeien oaved, sprak hij, de duistere kamer in.
— Wel, doar 'emme voaders, gloof ik! antwoordde de stem van Mels. Da's in lange
nie gebeurd!... Komt er in.... Toe, moeder,
stikte gij de laamp es oan....
De Wit sloot de deur, kwam verder de kamer in. Een lampeglas rammelde, een \dammetje spetterde op, liep dan blauw-geel en
wakkelend rond de pit, verhelderde, zodra
het glas er over gestulpt stond en de kamer
gleed vol goudige schijn. Betje zat met het
jongste kind op schoot. Moeder Verhagen
had in de schemering zitten bidden, Borg nu
haar paternoster weg en haalde het mandje
met de kapotte kousen.
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Mels trok met zijn voet een stoel bij de kachel, waaraan hij zelf al zat met de handen
over het ijzeren zijrekje en een pijp in de
mond.
— Goat er bij zette, voader, noodde hij onbevang en.
De Wit leek maar half op zijn gemak. Hij
keek stuurs en onderzoekend de kamer rond,
alsof hij zocht naar lets, dat de onverklaarbare, plotselinge welstand van zijn schoonzoon kon ophelderen. Maar alles was als
steeds. Het crucifix hing tussen de bedsteden aan de wand, de wijwatervaatjes ontbraken niet, op de latafel stonden de heel-den van de Moeder Gods, het Heilig Hart
en Sinte Franciscus ongerept....
Nors zette hij zich op de stoel bij de kachel,
met zijn ene voet op de trommel. Zijn schoonzoon keek hem ironies aan. De vrouwen bogen zich onder de lamp boven de kousen aan
haar vuist en trokken rustig de zwarte sajetdraden over de gaten. De ouwe boer voelde
zich vreemd verontrust en dat maakte hem
onhandelbaarder dan hij al was. Na een pons
van drukkend zwijgen, vroeg hij dreigend:
— Nou?... 'Edde me niks to zêge?...
— Wie? vroeg Mels, verwonderd. Ikke?
- Joa, van eiges, gij!... Me dunks 'at er wel
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reden is om me--n--es wa' te vertelle, zou 'et
nie?
— Nie da 'k weet, voader.
De Wit keek hem woedend aan.
- Nie da' ge wit? schamperde hij. Nie da'
ge wit, 'ee?... 'Eel 't diirp stoad' overênd van
de veraanderieng 'ier, moar gij 'ê me niks te
vertelle!... Eên gij zeker ok nie, Bet?
Bet keek op, wat angstig, en kreeg een kleur.
Maar ze dacht aan het verbod van Mels en
antwoordde met licht bevende stem:
- Ikke, voader?... Ik zou nie wete wa'....
De oude boer smeet z'n verknauwde sigarenstomp in de kolenbak, met een driftige
vloek.
— 't Is mooi! mopperde hij nijdig. 't Is wa'
moois, da' mo'k zêgel D'r gebeuren 'ier
vremde dienge, doar gin meins wa' van begrept.... moar d'r eige voader 'emme ze niks
te vertelle.... 't Is mooi, or!....
De oude vrouw Verhagen lichtte het hoofd
op en keek met haar scherpe, zwarte ogen
vol haat naar de stevige gestalte van de
heerszuchtige boer. Bitter verwijtend knerpte haar zwakke stem:
— Da' meude gij j'w eige verwijte, boas De
Wit.... Zijd' ier ooit gekommen a' de kinders mee d'r aanden in d'r 'oar zatte?....
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'Edde soms ooit een vienger uitgestoken oan
'et ze wa' minder zwoar te moake?.... Wanneer zijd' as een eige voader voor d'r gewiest?.... Bij mijn wete nooit!
De Wit keek verachtelik langs haar been.
— Ik vroag jouw niks, snauwde hij. Ik proat
tege die mooie zeun van jou, een tege die
meid van mijn.... Schaanden 'emme z' over
m'n grijz' oare gebrocht, een God mag wete, wat er nou weer vor schandoalen op
'aande zijn►
Mag ik doar somwijle nie
noar vroage?.... A-t-er oongelukke van komme, goaget mijn toch ok oan, zou ik zo zêgel
Mels lachte, niet zonder bitterheid, en antwoordde:
- D'r zijn 'ier oongelukke genog gebeurd
op d'oef.... Moar 't wil me nie te binne schiete, dat' ge j'w eige doar ooit wad' oan gelegen 'ed loate lege.... Een nou 'oefde j'w
eige nie oongerust te moake: d'r zijn gin
oongelukken op til.... net aandersom....
goad oons nou goed....
Toen barstte de schoonvader uit:
— 'Oe komme jullie oan al da' geld?
— Wad' edde gij doar eigelik mee te stelle?
— A't gin zuivere kof fie is mee da' geld,
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kan mijn goeie noam d'r ok mee gemoeid
zijn, is 't nie?
Mels dacht na, zweeg een poos, zei dan
luchtig:
— A'k 'et nou es gestolen 'ad....
De Wit sprong overeind.
- Gestole?....
- Wa' zouwde gij dan doen om me-n-uit
den amigo t'ouwe?
De oude boer kookte. Al de haat tegen z'n
gewezen opperknecht, die hem zijn dochter
afgekaapt had, steeg terug in hem omhoog.
— Niks, zei hij hard. Vor jou niks.... Vor
m'n dochter een d'r kinders zouw ik in 'uis
wel een plekske moake, moar gij mot j'w
eige boantje moar vege....
— Da' doch ik ok zo, hoonde de boer van
het Waterhoefke, en er was een boosaardige
gloed in zijn ogen. Eên daarom begrijp ik
nie, wa' g' ier komt sjouwe. Ik 'em je nie
bate roepen, is 't wel?.... A'k je noodig 'em,
za'k je wel een bodschap sturen, or....
- Moar a' mijn dochter mee een dief....
— Moar voader tocht 'IJ....
- Zwijg stil, Betje.... Je voader mot d'eeste doage de kraant moar es goed noar leze,
dan zalt ie gaauw genog kunne begrijpen 'oe
'a wij oan geld komme.... Moar van mijn zalt
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ie 't nie t'ooie krijgen een van jou ok nie....
De kraant? herhaalde De Wit ongerust;
dan laaide zijn woede weer op: A'ge me,
gadverdomme, die schaanden ok nog oandoet....
Hij voltooide zijn dreigement niet, maar zijn
gebalde vuist sloeg driftig een gat in de
lucht. Bloedrood gloeide zijn dikke kop en
zijn harde, grijze ogen flikkerden kwaadaardig.
- Nou, wa' dan nog? vroeg Mels, tergend
kalm, en glimlachte.
— Dan.... dan.... dan begoan 'k een oongeluk!
— Dad' edd' al gedoan, toen ge de kinders
op deez' oef zette, snerpte weer de stem van.
moeder Verhagen, gij, lilliken, oonbarm'artige, goddeloozen deugeniet!
Woedend stampte De Wit op de vloer en
hij wou opnieuw tegen de oude vrouw uitvallen, maar Mels kwam er tussen:
- Ge kun grust opstappe, voader, a' ge
wad' over da' geld wilt wete, want doar vertelle me niks van.... Kek moar in de kraant,
dan zulde 't rap genog wete.... Moar a' ge
blijve wilt om een kom kof fie te drienken of
een borrel, 66n een potje te smousjassen, is
mijn goed: ik zijn nie 'oatdroagend....
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De ouwe boer keek hem aan, of ie 'em op
staande voet vermoorden wou. Toen keerde
hij zich om en liep zonder groeten de deur
uit, die hij met een slag achter zich sloot. De
ijzeren klink rinkelde klagelik en de ramen
rammelden in hun sponningen. Dadelik
daarop klepperden snelle paardenhoeven
over de grintweg....
Ontevreden vroeg Betje:
— Woar was da' nou vor noodig om voaders zo to temteere, Mels?....
Mels stak zijn pijp, die uitgegaan was, weer
aan, keek schuin naar zijn vrouw, en antwoordde gelijkmoedig:
- Omdat ie gin oog voor jou of vor de jong
over 'ad.... doarom....
Betje haalde de schouders op.
- Ge wit 'oe-t-ie is....
- Sjuust.... Loat 'em nou moar es een dag
of ettelik in z'n rats zitte vor schandoal....
Hij lachte zachtjes.
- 'k Zien 'em al op de kraant afschieten as
een koop op een veugeltjel
***
Drie dagen naderhand stond het verhaal van
de door boer Verhagen gevonden schat in
geuren en kleuren in de krant. Getallen wer76

den niet genoemd, maar er werd gesproken
van een groot vermogen, een waar fortuin.
En dat was juist. Want er waren onder de
munten veel zeldzame exemplaren uit heel
oude tijd en de notaris had daar fantastiese
prijzen voor weten te krijgen. Zelfs na aftrek van het deel, dat het Rijk van gevonden
schatten opeist, bleef er genoeg over om
Mels Verhagen tot een der vermogendste
boeren uit heel de streek te maken....
Op nieuw was het dorp in rep en roer. ledereen liep met de sensationele krant in z'n zak.
In de smidse, de werkplaats van de wagenmaker, bij de koster-baardkrabber in de
scheerschool, op straat en in de herbergen
dromde men samen om over het opwindende
geval te spreken.... Vijf, zes maal vertelde
ieder de ander de bizonderheden, die ze allemaal al lang wisten.... Onder het zenuwachtig gekwebbel groeide de schat uit tot fabel
achtige rijkdommen en de opwinding steep
tot kookhitte.
Een schat gevondeni
— Bel! Bel! zo'n gelukskoont tochl
- Duzenden een duzenden een duzende
zo moar in de groond!....
— Meinselieve nog toe!.... Ge mot toch moar
vor 't fortuin gebore zijn....
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— Potte vol goud.... of 'at slik war!
— Ze motten 'et mee 't 'allef mud gelijk gemeten 'emme!....
— 't Is toch freed—. 'Oe kan 'et bestoan,
zouwde zege!....
— &xi Bartje was-t-er bij.... Die wies alles!
.... Die 'ieuw z'n eige moar onnoozel.... Zo'n
gadverse goalipoap!....
De verontrusting over Mels Verhagens onsterfelike ziel luwde. Het scheen, dat de duivel althans niet rechtstreeks bij deze geweldige gebeurtenis betrokken was. Bovendien
wijzigde zich aanstonds de toon tegenover
de fortuinlike boer van het Waterhoefke.
Want zelfs al zou bij nadere beschouwing
het gevonden geld niet geheel en al zonder
verdacht luchtje bevonden worden — Mels
Verhagen behoorde nu zonder twij fel tot de
rijke boeren, en rijke boeren hebben recht op
een andere behandeling dan een berooide
sukkelaar, die God weet wat voor streken
heeft uitgehaald om es even de goegemeente
te overduvelen en de ogen uit te steken....
Nu het bleek, dat de tilbury en het paard en
de mooie kleren geen bluf, geen goochelarij,
maar emblemen van een op solide basis rustende waardigheid waren, was ieder bereid,
ze de verschuldigde eerbied te bewijzen. En
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wie nog kritiek mocht hebben, dempte wijselik zijn stem.—
En bleef er geen reden tot ietwat bezorgde
kritiek?
Alweer niet, omdat iemand afgunstig was op
de boer van het Waterhoefke natuurlik.
Maar was er niet een kleine reden tot bezorgdheid omtrent dit vreemdsoortige geld?
Kon het niet zijn, dat het de verraste bezitter ongeluk bracht?....
Vele zienswijzen kwamen stilaan naar voren
en het was merkwaardig en stichtelik, te horen, hoe de brave lieden van het dorp zich
liefderijk bekommerd voelden om het heil
van hun medechristen op het Waterhoefke,
die kans liep op allerlei manieren het slachtof fer te worden van een schijnbaar buitenkansje.
Veronderstel, dat dit geld behoord had aan
het uitgemoorde en verbrande nonnenklooster! Mocht iemand het zich dan zo maar toeeigenen?.... Voor de wet was het misschien
verjaard, maar voor Onze Lieve Heer verjaarde zoiets niet.... En als dit eens het geld
was van de erfenissen, die de legendariese
blauwbaard van zijn vermoorde gaden had
bijeengezameld?.... Wie kon zonder gruwen
denken aan de rampen, die dit zonder en
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bloedgeld zou brengen over het hoofd van
wie het brutaal weg naar zich toehaalde en
gebruikte?.... Misschien zelfs was dit raadselachtige goud de prijs, die Satan eens betaald had voor de ziel van de fameuze beoefenaar der zwarte kunst!.... En wat moest
het lot worden van de man, die onnozel genoeg was om met zulk geld zijn gehavend
bezit te willen herstellen?....
Er kwam veel onenigheid en getwist op het
dorp — en in de herbergen vielen Zondagsavonds zelfs een paar blauwe ogen, bloedneuzen en kapot geslagen lippen alles ten
gevolge van de brandende vraag naar de afkomst van de schat. Maar hierin stemden
alien in vrome eensgezindheid overeen: ze
waren blij, dat zij dat twijfelachtige en gevaarlike goud niet gevonden hadden....
Allen — behalve de ouwe Boer De Wit, die
zijn hart opvrat van woede, omdat die bandiet van een Mels, door de fortuin of door
de duivel geholpen, dat was om het even,
glorieus en lachend aan zijn fijnberaden
wraak ontsnapte.... Net nu hij meende hem
op de knieen te zullen zien om hem dan uit
de brand te helpen. Want in die rampspoedige jaren was de ouwe De Wit van die
taai-boerende schoonzoon op zijn manier
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gaan houen. En wat moest ie nou doen om
hem naar zich toe te halen?... Dat vervloekte
goud had hem z'n hele spel bedorvent Hij
kon nou Loch geen zoete broodjes gaan bakken!.... Barser dan ooit moest hij snauwen en
grauwen om in zijn rol te volharden. En men
versleet hem voor jaloerser dan wie ook....
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Iv.

H

ET was precies vier weken na de

dag, waarop Mels Verhagen de
schat gevonden had, een Dinsdagavond in het begin van December.
Onder de schouw stonden de klompjes van
de kinderen met hoof en een broodkorst voor
Sinterklaas zijn paard. Vader had beloofd,
dat de goede heilige dit jaar duchtig uit zijn
slof zou schieten en het paard, dat zo wonderbaarlik over de daken wandelde, werd
elke avond al vast rijk bedacht. En elke morgen was het voer verdwenen en vervangen
door een knappend stukje boterspeculaas,
zoals de Foep op het dorp bakte.
Moeder, de meid en de kinderen waren naar
bed. Mels zat te snuf felen in de alxnanak,
zocht naar de datums, waarop de koe en de
merrie gedekt waren en dacht aan de vele
datums, die in de nieuwe almanak gemerkt
zouden worden, als hij z'n fokbeesten gekocht had. Tevreden rookte hij zijn pijp en
las, mummelend met de lippen, een grappig
versje in de almanak. Betje zat bij de tafel en
lapte een jongensbroekje. De kat lag op de
hoek van de tafel te spinnen en knipoogde
tegen het blinkend flitsje van de naald, die
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telkens even in haar gezichtsveld opdook.
Beide mensen voelden zich tevreden en gelukkig en dachten aan de toekomst, die zonder zorg voor hen lag. Ze hadden harde jaren doorworsteld, maar Onze Lieve Heer
had het goed met hen voor gehad en hen uit
alle ellende verlost, juist toen de ondergang
onvermijdelik scheen.
Plotseling hieven zij beiden het hoofd op, en
de kat sperde zijn slaperige ogen wijd open.
Even luisterden zij. De hond sloeg aan....
Daar was het weer.... alsof iemand uit de
verte om hulp riep, een akelig, langgerekt
gehuil.... Dan een felle kreet.... Stilte....
— Wad' is da? vroeg Betje, verblekend.
- 'k Weet nie, antwoordde haar man, het
hoofd even gebogen, luisterend.
Weer sloeg de hond aan, luider....
Mels schoot in zijn klompen, ging naar de
deur.
Onbestemde angst beving de vrouw.
— Goa nie buite, Mels.... 't Is 'elsdoonker....
Ge kunt toch niks zien!....
Mels deed de deur open. Een kille vochtige
wind vlaagde binnen, deed de vlam van de
lamp wakkelen. Gespannen luisterde hij.
— Doar komd' iemes 'aard over de weg oangeloope, zei hij.
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Feller baste de hofhond door de stilte, rukte
springend aan zijn rinkelende ketting.
Snel naderde het geklop van voeten in klompen over de harde grintweg. Daar liep iemand, die haast had, die voor lets vluchtte of
lets achterna zat....
— Doet de deur dicht, Mels, smeekte de
vrouw.
Langzaam sloot de boer de deur. Door het
woeste geblaf van de hond was er niets anders meer to horen. Schouderophalend liep
Mels naar de tafel terug, ging zitten en stak
de hand uit naar de almanak. Maar voor hij
het boekje grijpen kon, verstijfde zijn gebaar
in schrik en zijn vrouw gilde luidop.
Vuisten bonkten zwaar op de deur. Dan
werd de klink gelicht. Een man sprong de
kamer in, wierp de deur toe en bleef er tegen
leunen, uitgeput van het harde lopen, de
hand tegen de borst gedrukt, z'n pet op 66n
oor, de ogen verwilderd van schrik en angst,
hijgend als een blaasbalg, bezweet en met
trillende knieen....
Christus, Koen, wa doede me verschiete,
zuchtte de boerin, en sloeg werktuigelik een
kruis.
— Wa' doet er op? vroeg Mels, bleek en
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met haperende stem. Zitte ze j'w achter je
koont?.... 'Edde gevochte?....
De man kon niet spreken, hijgde zwaarder
en leek op het punt in elkaar to zakken. Snel
liep de boerin naar de regenbak en kwam terug met een blikken schepje vol water.
drienkt es, zei ze bevend. Ge ziet er
—
uit of a' g' een geest tege gekomme zijt!
De man dronk gulzig, herstelde zich langzaamaan, zuchtte diep en rekte zijn pijnlike
leden.
— Ea, hijgde hij, is da' verschrikke!.... Een
geest.... sjuust, vrouw.... ik ben een geest
tege gekomme....
— Ge zijt zot, vent! riep de boerin en liet
ontsteld het schepje uit Naar handen glijden.
— Of zat, lachte de boer onzeker. Een geest?
Zijde nou glad benukt?....
- Een spook! Zowoar a'k 'ier stoan! betuigde Koen met de doodschrik nog op het
gelaat.
— Oach, man, boat j'w eigen uitlache! spotte Mels. Zo'n grote kêrel.... da' ge j'w eige
nie schoamtT
- Een spook, boas, werachtig, hield de ander vol. 'k Zal nooit gin gezoond uur weer
'emmen lieg, arm. 't Was in die kaant
'ak'out, die jullie pas gerooid 'emme.... Ik
85

kwam van 't Burp.... een in eens liep 'et oan
den aandere kaant van de sloot over den
baarm..... Gadsamme 1 ik doch a'k op slag
dood bleef van de schrik!.... Wa' witachtigs,
lang, een overal mee wapperend vuur, blaau
wig vuur.... Ooge van vuur, viengers van
vuur.... een 't schreeuwde zo oakelik, meinse.... 'k Was net as lam.... ik kon nie van
m'n plek komme.... &xi 't gieng leinst me
verbij, een toen was 't weg.... Eèn toen
kwam 'et in eens weer vrom, 66n 't uilde net
as een 'oond in een staarf'uis.... Eên toen
zijn 'k er van deur gegoan, een ik 'em nie
stilgestoan voor a'k 'ier binne war....
Met ontzetting hadden de boer en zijn vrouw
het verhaal aangehoord. Mels was niet bijgelovig en spotte graag met de griezelige
spookverhalen, waarmee van tijd tot tijd de
mensen elkaar kippevel bezorgden. Nog
nooit had hij een spook, of lets wat er op
leek, gezien en hij was toch vaak genoeg in
het hoist van de nacht langs de beruchtste
plaatsen gekomen. Maar de dodelike schrik
van de binnenstormende man, zijn gestameld relaas, zijn zichtbare, radeloze angst,
maakten indruk op hem en het vermeiden
van de plaats, waar het spook dwaalde, had
hem een koude rilling over de rug doen
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veren. Zijn vrouw was op haar stoel neergezonken en had het gelaat met de handen
bedekt. Tussen de geblokte gordijntjes door
stak het grijze hoofd van de moeder, de witte haakmuts scheef boven het bleke, in ontzetting verstrakte Onzekerheid en
voorgevoelens van vreselike dingen overvielen de boer van het Waterhoefke. De angst
voor het onzienlike, erfenis van talloze bijgelovige voorgeslachten, kreunde diep in zijn
jagend hart.... Toch wou hij zich niet voetstoots overgeven en ontstemd bromde hij:
- KinderproatI Jullie 'emme mekoare zeker weer bang zitte moake.... G'ê gedroomd,
manlieve.... g'ê j'w eige bangig'ed vor een
spook oangezienT
Zijn vrouw hief het hoofd op. Met trillende
stem zei ze:
wij 'emme dad' oakelik ge- Moar, Me
roep toch ok g'oord!....
De boer verbleekte dieper. Ontevreden morn
de hij:
- Koen zal zellef wel geschreeuwd 'emme....
- 'k Zou jou wel es wille zien, boas, zei
verontwaardigd de arbeider. Van eiges 'em
ik geschreeuwd.... Ge mot er moar es noar
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goan kijke.... Es zien of a' g' ok nie schreeuwe zult....
Verhagen bromde wat binnensmonds. De
hand, die een lucifer boven de pijpekop hield,
beefde. Daarop zei hij luchtig:
— Nou, affijn.... me zulle moar es afwach
tem. Eên nou goan 'k sluite, Koen, 't is tijd
om noar bed te goan.
Treuzelend bleef de man bij de tafel staan.
De Boer lachte geforceerd.
- Ge zij toch nie bang om noar 'uis te goan?
Allee.... g' oef nou nie verbij 't spook....
Eên ge zijt er in vijf menute....
Koen zuchtte. Zweetdroppels parelden op
zijn voorhoofd. Hij woonde een eind verderop in een huisje aan de weg, de kant van de
stad uit. Dan putte hij een vleugje moed uit
de gedachte, dat hij inderdaad de fatale
plaats niet behoefde te passeren. Bedrukt
wenste hij de Baas en de vrouw welterusten
en stapte aarzelend het erf op.... De hond
blafte.... Ze hoorden de vertrekkende op de
weg weer in draf slaan, en keken elkaar onzeker aan.
— Da' beloofd' oongeluk, zei de moeder
zuchtend vanuit haar bedstee.
— Alla, toe, moeder, zij nie zo kinderachtig,
mopperde Mels, maar hij was zelf ook niet
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gerust en zijn vrouw bibberde waar ze liep.
Met ongewone devotie baden ze het rozenhoedje en riepen Gods bescherming of over
de bedreig de hoeve.... In bed trachtte de boer
met luchtige redeneringen Betje's onrust en
angst te verdrijven, maar hij slaag de daar
niet in, misschien omdat zijn Loon de eigenlike overtuiging miste. De plotselinge verschijning van de dodelik verschrikte man en,
het feit, dat de jammerende geest zich vertoond had op de plaats, waar de schat begraven was geweest, hadden hem diep ontsteld en sombere voorgevoelens in hem wakker geroepen. Rusteloos woelden ze naast
elkaar in de bedompte bedstee en sliepen
eerst laat in de nacht in, om telkens, door
wilde dromen verschrikt, wakker te schieten....
De dag verliep somber en zwijgzaam. Man
en vrouw ontweken elkaar. Over het gebeurde van de vorige avond werd niet gesproken. Ook de oude moeder zweeg er over,
maar haar verweerd gezicht leek dieper gerimpeld, haar rug meer gebogen. Moeizaam
draaiden haar zorgelike gedachten rond de
betekenis van het feit, dat het spook juist
verschenen was op de plaats waar Mels de
schat gevonden had.,.. Dat spelde moeite en
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onheil.... Een verontruste geest dwaalde klagend rond.... Zocht hij zijn verloren rijkdom?.... En zou hij niet de weg vinden naar
deze boerderij en wraak nemen op wie zijn
schat had geroofd?.... Het kOn zijn, dat er
toeval in het spel was: dat dit spook doolde
buiten verband met het opgegraven goud....
Het kOn.... maar het was nietwaarschijnlik....
Zij vreesde het ergste.... Heel de dag hield
zij de kinderen dicht bij zich, keek ze angstig aan, speurend naar mogelike tekenen
van een geheimzinnige ziekte, door de wraak
van de verontruste geest over hen gebracht.
In verholen angst brachten zij de avond
door. Toen het later werd, verwachtten zij
ieder ogenblik de langgerekte, klagende
kreet van het spook uit de verte to zullen
horen aangalmen. leder onverwacht geluid
een kort gekraak in de zolderbalken, een
windstoot in de schoorsteen, het geloei van
een koe in de stal joeg een huivering over
hun koude rug. Maar er gebeurde niets verontrustends en zij gingen bemoedigd slapen:
misschien was het Loch niets geweest, had.
die malle Koen een witte geit of zoiets gezien of een stuk papier, dat ritselend door
de wind was voortgedreven.... bange mensen zagen zo gauw spoken, en zij waren
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dwaas geweest, zich zo ongerust te maken
voor niets....
Maar de volgende avond herhaalde zich de
zenuwschokkende gebeurtenis. Tegen tien
uur, juist toen zij aanstalten maakten om
naar bed te gaan, galmde een huiveringwekkende klaagtoon door de duistere nacht buiten, stierf weg in een zacht gejammer, leefde
weer op, klagelik zich rekkend tot een snikkend geschrei.... Weer kwam even later iemand, onder het woedend gebas van de
hond, het erf oprennen en zocht bescherming in de boerderij, waar het licht nog door
de hartvormige gaatjes van de blinden naar
buiten scheen. Deze maal was het Sjoan
fosters, die zijn huisje nog een eindje verder dan Koen de weg op had. Een ketellapper en scharrelaar in ouwe rommel, die hij
bij de boeren opkocht en in de steden van de
hand wist te zetten. Hij stond niet erg gunstig bekend, was een stroper en drinkebroer
en had al eens in de gevangenis gezeten
voor oplichterij en brandstichting. Maar van
zijn gewone onverschillige brutaliteit was
niet veel over, toen hij daar buiten adem en
half dood van schrik met knikkende knieen
en van zweet druipend voorhoofd in de kamer van het Waterhoefke binnen wankelde.
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- Dzjezes, Maria êên. Joozef! stotterde hij.
Doar zijn 'k nog goed afgekomme....
Bleek en van zenuwachtigheid bevend vroeg
de boer hem, wat er gebeurd was.
— Loa' me-n-eest wa' drienke, klappertandde Sjoan. Zo zijn 'k van z'n leve nog nie
verschrokke....
Zijn tanden rinkelden tegen de rand van de
kom water, die hem gereikt werd en hij beefde zo, dat hij morste over zijn vest.
Dan kwam met horten en stoten het verhaal.
Het verhaal, dat zij verwachtten, en vreesden te horen. Het afgrijselike spook langs
de slootkant, dat klaagde en jammerde en
dwaalde met opgeheven handen.... Vuur in
het gelaat, vuur aan de vingers.... schrikwekkend om te zien, schrikwekkender om te horen.... een loutere gruwel, waar iemand de
haren bij overeind gingen staan....
Stom zaten Mels Verhagen, zijn vrouw en
zijn moeder om de tafel, lang nadat de verbijsterde bezoeker in vrezen en beven was
vertrokken en naar huis gerend. Lang baden
zij gezamelik en lang lagen zij wakker, angstig en verslagen, voelend hoe een onafwendbaar noodlot het vervloekte huis omdwaalde en hen alien zou tref fen met rampen en tegenslagen, erger dan ooit.... Was
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de schijn van geluk bedriegelik geweest?....
Was de gevonden rijkdom niet anders dan
een nieuw ongeluk en voorbestemd, de definitieve ondergang over hun hoofd to bren
gen?.... Waarom werden zij zo zwaar bezocht?.... Hadden zij zó onvergefelik gezondigd in de verre dagen van hun schuchtere,
geheime lief de, die ze hadden moeten verzwijgen tot ze zich niet langer meester waren geweest en genomen hadden wat hun
goedschiks nooit zou gegeven zijn?.... Was
er geen vergif fenis en zouden zij hun Leven
lang gebukt moeten gaan onder de straf
voor hun jeugdzonde?.... Of — was het werkelik de vloek, die op het Waterhoefke lag
en die iedere bewoner, deugdzaam of slecht,
vlijtig of lui, ten onder bracht?.... En och....
het een of het ander.... wat deed het er eigenlik toe?.... Om eigen of anderer zonden....
boeten moesten ze toch.... Klein en angstig
voelden zij zich, speelgoed in de handen van
een machtig en onverzoenlik noodlot, God
of duivel, dat wist niemand.... Hun blijde
stemming van de laatste maand, hun zelfverzekerdheid, hun herwonnen levensmoed,
schrompelden ineen.... Miserabeler dan ooit
voelden ze zich, geslagen en bedreigd, opnieuw de ondergang nabij....
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- Sloapt' al, Betje? vroeg Mels.
- Neee, antwoordde Betje bedrukt, ik kan
nie in sloap komme....
- Ik ok nie....
Beiden zuchtten diep.
— Witte, wa'k gedocht 'em, Bet?
- Wa' dan?
— Me goan 'ier vandoan.... me verkoope
d' oef, eèn me goan erreges aanders boere....
- 't Woater'oefke verkoope?.... Eën woar
dan noar toe?
— Da' zumme wel zien.... 'Oeve genog, or!
Ik zijn 't beu 'ier.... Ik zijn 't zo zat as gespoge spek.... Altij wad' aanders êên nooit
wa goeds....
Betje zuchtte zwaar.
- Zoude voart 'emmen erreges aanders?
vroeg de boer.
— Dad' ist 't nie, verklaarde Betje, half huilend. Moar zouw 'et ellepe?.... Zouw 'et....
zouwt ie oons nie achternoar kommen ammen-ieveraans aanders goan woone?....
Mels behoefde niet to vragen, wie zij met
„hij" bedoelde. Hij werd gekweld door dezelfde vrees, maar wou het niet bekennen.
Er was toch geen andere uitkomst?....
— Toe, suste hij, schreeuw nou moar nie....
ge mot alles niet van den doonkere kaant
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bekijke.... D'r is ommes nog niks zeker?....
't Kan net zo goed een toeval zijn.... een verdoold beest.... Bange meinse zien zo gaauw
wa' bezoonders....
Zijn vrouw antwoordde niet, en de boer
drong niet verder aan. Hij had er de moed
niet toe. Te diep waren ze allebei innerlik
overtuigd, dat er onheilen dreigden. De
voortdurende tegenspoed in hun bedrijf had
hen geknauwd en hun weerstandsvermogen
ondermijnd, hen tobberig en zwaartillend
gemaakt. Stilaan hadden ze ieder voor zichzelf al lang geloofd, dat de legende van de
vloek, die over het Waterhoefke lag, zeker
geen leeg verzinsel kon zijn.... Het ongedachte fortuin van de gevonden schat had
hen in nieuwe energie doen opveren, maar
het plotse verschijnen van de kiagend ronddwalende geest had hen teruggeslingerd in
vrees en kleinmoedigheid en diep in hun binnenste waren zij geneigd aan to nemen, dat
het allerergste onontkoombaar nader rukte
en zij reddeloos verloren waren....

***
Nooit had het dorp een tijd gekend van zo
hevige en afwisselende opwinding. Nauweliks was de verbazing om boer Verhagens
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onbegrijpelike geldverspilling opgelost in de
schokkende ontroeringen, door de krantenberichten omtrent de vondst van een schat;
nog lang waren alle mogelikheden, die nijdige vindingrijkheid uit dit alles vermochten
op te diepen, op geen stukken na van genoeg
kanten bekeken, of daar stoof als een stormwind het nieuws van het spook het dorp
binnen. En nu kwamen de tongen eerst
recht los. Een hysteriese praatzucht maakte
zich van de mensen meester. Alles werd verwaarloosd om met buren en kennissen nog
eens weer het huiveringwekkende verhaal te
verbeteren van de afgrijselike geest, die was
opgedoken en klagend rondzweefde boven
de plaats, waar hij eenmaal zijn schat begrayen had.
— Stoade doar versteld van? vroegen weer
de onvermijdelike wijze mensen, die alles al
eerder meegemaakt hadden. Bel, meinselieve
nog toe toch.... Ik zou er eerder van stoan te
kijke a't nie gebeurd war!....
Ja, wat was er eigenlik natuurliker dan dat
de arme geest, beroofd van zijn kostbare
schat, die honderden jaren veilig op z'n
plaats gebleven was, verhaal kwam zoeken
voor de diefstal?.... Want je kon 'et bekijken
zoals je wou, en de mensen en de wet moch96

ten zeggen wat ze wouen, maar voor die
geest was het hele geval een diefstal en niks
anders.
— No& ik zou nie 96:en in Mels Ver'oage z'n schoene stoant Gadvergeme, man,
ik daank Oonze Lieven 'eer, dad' ik zo'n fertuintje niet g'ad 'em.... 'k Zou gin grust uur
meer 'emmei
— Wel.... ik deink a' Mels Ver'oagen ok
nie al te gezoond sloape zal....
- 't Zal mijn benieuwe, woar dad' ammoal
op uit mot draaie 1
- Diee geest wit neturelik z'n schat vrom
'emme, da' kan 't kleinste kind begrijpel
- Joa, moar a' den boer 'et nou nie vrom
gift?....
De wijze gezichten vertrokken tot een sombere, onheilspellende uitdrukking.
— Den boer mot zellef wete wa 'at ie doet....
Moar at ie wijs is, goat ie nie bakkeleie mee
spoke.... Welke meins is-t-er nou opgewasse
tege boveneturelike machte?....
Er was niemand, die twijfelde aan de dure
plicht van Mels Verhagen om de schat terug
te brengen naar de plaats waar hij hem had
weggehaald. Deed hij het niet, het zou hem
duur te staan komen. Welk een terrein voor
het opperen van mogelikheden!
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De gemoederen konden niet tot rust komen,
raakten in steeds heftiger beweging.... Veronderstel, dat de Boer de schat weer begroef!
Dat zou hij niemand vertellen, maar ieder
zou het toch spoedig weten, want dan zou de
geest weer vrede vinden en niet meer rondspoken.... En dan?.... Het was lang niet ondenkbaar, dat er boeven zouden zijn, minder
angstig uitgevallen en minder bezorgd voor
eigen zielevrede en die der overledenen, welke gezegde onverlaten er geen been in zouden zien, het goud opnieuw uit te graven....
In ademloze spanning wachtte het rumoerige dorp nadere berichten omtrent het spook
af.
Vrijdagsavonds kwamen de drie jongens, die
in de stad de avond-tekenschool bezochten,
gillend en doorwaternat-bezweet het dorp
binnenstormen. Zij hadden het spook gezien.... Zij beschreven het in alle onderdelen
precies zoals Sjoan Bosters en Koen Heiboer
gedaan hadden.... Plots was het als uit de
grond verrezen, vaag wit in de donkere,
maanloze avond, gloeiende ogen als van een
geweldige hond, vingers, die van vuur dropen.... En gejammerd had het, akelig om te
horen, het ging je door merg en been.... Of
het iets bepaalds gezegd of gevraagd had,
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wisten de jongens niet te vertellen, want ze
waren schreeuwend weggevlucht en trilden
nog van angst en ontzetting, ziek van schrik...
Het werd laat die avond, eer het geval enigszins voldoende uitgepraat mocht heten en in
vele huizen bleef de lamp heel de nacht laag
branden, omdat in het pikkedonker de bedrukte bewoners zich niet veilig, noch op hun
gemak voelden....
Zaterdag voormiddag kwam de boer van
het Waterhoefke op het dorp en stapte regelrecht naar de pastorie. Achter alle gordijnen en horretjes loerden nieuwsgierige
gezichten. De vrouwen, die hun stoepen
schrobden, keken meewarig naar de benarde schatgraver en zodra hij in de pastorie
verdwenen was, schoolden ze in groepjes
bijeen en bepraatten ijverig de nieuwe toestand: Verhagen ging meneer pastoor om
hulp vragen.Wat zou meneer pastoor doen?
.... Het spook met wierookvat en wijwater
tegemoet gaan, de geest bezweren?.... De
boer gelasten het geld aan de kerk of te
staan, omdat immers geen enkele geest —
tenzij een ooze, waarmee meneer pastoor
geen rekening hoefde te houden! — er bezwaar tegen maken kon, dat zijn geld aan
de kerk kwam?.... Honderd veronderstellin99
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gen ratelden zenuwachtig het bevangen dorp
rond.
Meneer pastoor hoorde hoof dschuddend het
verhaal van de boer aan.
Toen deze zweeg, vroeg de priester:
' Edde 't spook zellef gezien, boas Ver, oage?
- Neee, meneer pestoor, moar Koen ea'
Sjoan wel, een van oched tee Bartje me verteld, da' de jongers van de teekeschool 'et ok
gezien 'emme.
De pastoor dacht na.
- Ik gloof er gin sikkepit van, zei hij toen
glimlachend. Ge wit toch a' g' oan gin spoke
meugt glooven, 'ee?.... Da's bijgloof een
groote zoonde,
- Moar, meneer pestoor.... de ziele van
meinse, die gin rust in d'r graf 'emme om 't
een of 't aander.... die kunne d'r eige toch
wel bate zien?....
— A' God 'et wilt, zei peinzend en onzeker
de pastoor.
- Eên den duvel kan toch ok zukke dienge
verwekke....
De priester keek de boer een poosje zwijgend aan.
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- Wa' deinkte gij eigelik zellef van 't geval? vroeg hij toen.
— Weet nie, meneer pestoor, bekende
Mels. Ik kan d'r mee m'n verstand nie bij....
Moar ik zijn nie grust, da' wi'k eerelik toegeve.... 'k Zijn bang.... A't nou de geest es is
van de meins, die da' goud weggestoken 'eet,
meneer pestoor?....
- Ver'oage, antwoordde de priester, ziele,
die gin rust vonne, die 'emme b'oeften oan
zielemisse.... Ik vor mijn, ik gloof nie oan da'
spook, da' wi'k je wel zêge.... 't Is meer voorgekomme, da' verschillige meinsen ammoal
dochten a' z' jets zaggen, ad' een aander eest
zee 'at ie 't gezien 'ad.... Moar vor j'w eigen
is t meschien een grust gevoel a' ge wa' misse boat leze vor de ziel, die a' ge deinkt dad'
in nood verkeert.... Da' kan nooit gin kwoad,
is 't gin woar?.... want dad' is van jouw kaant
in alle geval ok een goei waark een de verdienste d'r van komme jou ten goeie....
De boer knikte. Hij voelde zich een weinig
gerustgesteld. Als meneer pastoor er werkelik niks van geloofde, was de geschiedenis
althans betwijfelbaar. Tegen zielemissen had
hij volstrekt geen bezwaar, al wist hij niet
precies voor wie hij ze moest laten lezen.
't Bleef een vage aanduiding: een mis voor
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de zielsrust van degene, die de schat in de
grond gestopt beef t, door Mels Verhagen
gevonden.... maar Onze Lieve Heer zou het
wel uitzoeken....
- Loat oons moar beginne mee tien, zei hij
royaal.
— Lezende missen of ziengende? vroeg de
pastoor, een boekje uit de la van de tafel halende.
— Van ielek vijf dan moar, antwoordde de
Boer na even aarzelen.
- 'k Zal d'r vor ziirrege, beloofde de pastoor. &xi moak j'w eige nou moar nie oongerust vor niks, orre.... Vertrouw moar op
Oonze Lieven 'eer, bid veul een doe je devotie zo goed a' ge kunt.... dan komd' alles terechtl
Danig opgelucht stapte Mels de pastorie uit
en ging naar huffs. Als het spook met zielemissen te verzoenen was, kon ie er honderd
krijgen, en meer als het moest.... Hij zou niet
krenterig zijn voor de ziel van de stumper,
die hem zo'n groot fortuin bezorgd had—.
Z'n vrouw en moeder waren het met hem
eens, dat de zaken er beter voor leken te
staan. En de meid, die rondliep met plannen
om deze hachelike dienst op staande voet te
verlaten, besloot de dingen nog even aan te
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zien: als meneer pastoor er zich mee bemoei
de, kon het misschien nog goed aflopenl
De langerekte, lage kamer in het achterhuis
van de koster was die Zaterdagavond
stampvol. De scheerschool was altijd de
plaats, waar de politiek van de dag werd
uitgeplozen en de belangrijke nieuwtjes werden verder verteld, van alle kanten bekeken,
om- en om gedraaid, tot er geen raadselachtig vezeltje meer aan over was. Maar de
praters, die geschoren waren, stapten gewoonlik toch na enige tijd op om plaats te
maken voor anderen. Nu echter scheen niemand er toe te kunnen komen om te vertrekken en ze stonden en zaten overal, tot op de
aan de kant geschoven kleermakerstafel toe.
In het midden onder de koperen lampbels
was de koster doende met de scheerklant,
die aan de beurt was. Met zijn lange, dunne
vingers wreef hij de zeep door de krassende
stoppels, doopte ze telkens even in het blinkend-koperen warm-waterbekken, door de
klant zelf onder zijn kin vastgehouden, en
praatte driftig mee in het algemene gesprek,
dat uitsluitend liep over de sensationele dingen, die rond het Waterhoefke zich afspeel103

den. Af en toe stond hij met het beschuimde
mes in de ene hand en de neus van de klant
tussen duim en wijsvinger van de andere, en
gaf een uitvoerige deskundige toelichting, tot
de man onder het mes ongeduldig werd en
met een neusstem beweerde, dat de zeep
droogde, waarop de koster hem al ratelend
verder schoon krabde. Hij had nog nooit zoveel bloed vergoten als op deze overspannen
Zaterdagavond, maar de klanten waren niet
kleinzerig en vandaag keken ze niet op een
sneetje meer of minder. Ze merkten het nauweliks, zo verlangend waren ze om zich weer
in het algemene, heftig bewogen gesprek to
werpen. De goudig doorschenen langwerpige ruimte met de groen geschilderde zolderbalken en de schemerige hoeken ronkte van
het luidruchtige gepraat en er hing een dikke, grijze rookwalm, die van kwartier tot
kwartier dichter werd, tot de baardkrabber
kuchend beweerde, dat ie waarachtig het gezicht van zijn klant bijna niet meer zien kon.
En toen sprong daar plots in de donkere
deuropening een lange gedaante to voorschijn, met een scherpe kreet:
Joechheee!"
Een verschrikte stilte viel en de meeste aanwezigen, zenuwachtig en bang door hun
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eigen opwindend gepraat, schoven met een
ruk wat achteruit en voelden het hart bonzen in hun keel. De koster sneed van schrik
een hoekje van een vierkante boerenkin af.
Maar na een ogenblik lachte iemand dicht
bij de deur met een dun en schril geluid en
zei, opgelucht, met vreemd-harde stem in de
beduchte stilte:
- Flierefluiter!....
Het was de zwervende muzikant, marskramer en wonderdokter, die van tijd tot tijd in
het dorp verscheen en algemeen bij de naam
Flierefluiter genoemd werd, wat in het dialect van de streek synoniem was met vagebond, lanterfanter en lichtzinnige pretmaker.
- Goeien oaved soame! groette de vrolike
gast. Wel, Driekes, kund' er nog een klaant
bij gebruike? 'k 'Em een board van een week
oud, een ik mot vannacht bij een freweele
velleken op feziete.
- Komt er moar in, zei Driekes, de koster,
goedgeluimd het bloed van zijn klant door
het zeepschuim wrijvend. 'Oe meer zieltjes
oe meer vreugd.
— Da' zeet den duvel ok, beweerde Flierefluiter, een 'ij pakte zeuve kwezels gelijk bij
d'r nek'oare.... Wel, meinse, g' ed' een druk105
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Oeveul zijn d'r me nog voor?....
ke oak
Za'k een stukske meziek geve zo lang?
En hij zwaaide, spelensbereid, de harmonika
van z'n schouder.
Maar tot spelen kwam het niet, want van
verschillende zijden werd hem gevraagd, of
hij 'et al gehoord had van het Waterhoefke.
— Van eiges, lachte Flierefluiter. 't 'Eed in
alle kraante gestoan.... Zo'n sakkerdiese gelukskoonti Die Mels is altij' een gladjoanes gewiest aanders a' ge 't mijn vroagt....
Tot in 't Bels toe proate ze d'r over.... Een
groote rijkdom mot ie gevonnen 'emmen,
'ee? Nou.... ik gun 'et 'em net zo van 'arten
as gullie ammoal, or!
En hij keek argeloos de voile kamer door,
wetend dat ze stuk voor stuk schier barstten
van afgunst. Maar verschillende door elkaar
riepen:
- Neee da's awweer ouw nieuws!.... 'Edde nog niks g toord van 't spook?
Flierefluiter lachte verachtelik.
- Een spook? vroeg hij ongelovig. Spook
'et ier ieveraans in de buurt?
— Zijde van de stad gekomme? Leinst 't
Woater'oefke?
- Joa, woarom?
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— Een 'edde niks vremds gezien, kart oan
deze kaant d' oef?
- Nie da'k weer.
- Nou, dan 'edde 't getroffe, want giesterenoaved is 't nog roak gewiest, man!....
En nu werd Flierefluiter op de hoogte gebracht van de verontrustende geschiedenis
en de verdachte omstandigheden, waaronder het spook was opgetreden en waar weinig goeds van te voorzien scheen voor de
Boer van het Waterhoefke.... die weliswaar
veel benijd werd, maar misschien nog meer
te beklagen was dan te benijden. Sjoan Bosters was binnengekomen en bezorgde de
ganse scheerschool koude rillingen en aangenaam kippenvel door een gedetailleerd verhaal van zijn ontmoeting met het gruwelike
spook in de houtkant. Hij had vanavond op
het dorp een paar nodige boodschappen en
moest ook geschoren worden, maar hij ging
niet naar huis terug, bleef slapen bij zijn moei
hier, en daarom had hij zijn Zondags pak al
aan. Voor geen geld kreeg iemand hem weer
s avonds laat die weg langs!....
De muzikant schoof zijn grauwe hoed in zijn
nek, krabde zich achter het oor, floot tussen
de tanden en zei bedenkelik:
Verdimme nog toe! Da' ziet er slim uit
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vor Melze.... Zouwt da' spook de schat vrom
willen 'emme?....
— Da' sprik toch zeker van eiges!
— Een boat 'et em moar rap vrom brengen
eer at er oongelukke gebeure 1
- 't Is kazjekwak, vond Flierefluiter. Die
sukkeléer stoat er moar belabberd voor!
Toen ze eindelik allemaal geschoren waren,
ging Driekes zelf op de gemakkelike scheerstoel zitten, stopte een pijp en begon een oude
spookgeschiedenis op te halen. Dan kwam
een ander los en al de oude, bekende verhalen passeerden de revue; de historie van de
Fbodder, die de mensen op de nek sprong en
zich door hen liet dragen, en die ook in de
buurt van het Waterhoefke zijn residentie
heette te hebben; de Lange Wapper, wiens
benen 's nachts als een poort over het begin
van de dorpsweg plachten te staan, terwiji
zijn machtig reuzenlichaam zich in de duisternissen des hemels verloor: slechte mensen
moesten onder zijn benen door gaan en heel
erge deugnieten gaf hij een duw in de rug,
dat ze tot midden in het dorp voortgaloppeerden zonder stil te kunnen staan; de Witte Non van de Bijlandse weg, die zwijgend
voor je uit zweef de en je af en toe smekend
aankeek met haar grote, droeve, dof-glan108

zende ogen, de Spuokhond, die in de buurt
van de stad opereerde, een geweldig groot,
zwart beest met roodgloeiende ogen, een
rinkelende ketting aan zijn hals, en die een
eind met je meeliep en z'n monsterachtige
kop tegen je schouder wreef, want hij was
bijna zo groot als een paard; ontmoetingen
van stropers en jagers met behekste beesten
in polder of bos.... Verhalen, die ze allemaal
kenden, die ze als kind al gehoord hadden,
die ze honderd maal hadden verteld en die
nooit verveelden, maar altijd weer dezelf de
plezierige huivering over hun leden joeg....
Merkwaardig ongeschonden overblijfselen
uit het Germaanse heidendom, die de eeuwen
en het christendom hadden getrotseerd, als
onuitroeibaar bijgeloof bleven leven in de
zielen van de door onbegrepen, verwarde
mystiek verbijsterde eenvoudigen van geest.
Maar Flierefluiter kwam voor den dag met
een verhaal, dat ze geen van alien kenden.
Een poar joar geleje was ik erreges in
Zeeland, vertelde hij, een doar was op een
'oef ok een spook, de Grijze Man noemde
ze 't. 't Was moeielik om d'r vollek t' ouwe,
want die grijze man kwam of 66n toe in de
stal, 'at de knechs de pêren oan 't poetse
warre. 'IJ was lang, een 'eemoal in 't grijs,
109

mee een grijze, slappen 'oed op, een grijs
vuur in z'n ooge. Een dan stongt ie zo moar
over de rug van een péerd noar de knecht te
kijke, zoonder een woord te zégen 66n zoonder z'n eige te bewege. Ze zeeen 'at de geest
van een Boer war, die doar vroeger gewoond
'ad; de meid moes een kind van 'em krijgen
een z'n vrouw wast er achter gekommen êên.
't was altij ruzie een dol.... an toen 'ad ie
z'n vrouw een de meid een z'n eige de nek
afgesnejen een doarom 'ad ie gin rust in z'n
graf een da's glad gin woonder ok, dung me,
mee zo iets op je gewete.... Een van de
knechs 'ad g'oord, oe 'a ge geeste kunt bezweren, een toen 'et spook weer es over de
pêrerugge stong te koekeloere, moakten ie
een kriisken een 'ij zee:
Zijde van God, dan sprikte,
Zijde van den duvel, dan mikter
Flierefluiter zweeg en deed een grote haal
aan zijn pijp, die dreigde uit te gaan.
- Nou? vroeg Driekes, ongeduldig. Een
sprook ie?
— Neee, grinnikte de speelman, 'ij was zeker van den duvel, want 'ij miktet 'IJ gooide mee z'n slappen 'oed noar de knecht, 66n
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't was moar goed, dat ie beteds bukte, want
den 'oed kwam tegen een dikke stalpoal oan
een die vloog rats in splinters, een de knecht
lag to lillepoote van de stiiptes toen ze
kwamme kijke.... Nou, toen kwamt er in den
boames een poater kappecien de missie preken een die 'emme ze d'r bij g'oald, een die
wiest er road op. Ze moesen een woage gereed zette mee de twee starkste pêre d'r
voor. 'IJ kwam mee z'n stool oan 66n de kitster bij 'em mee de wijwoateremmer een de
kwast. Toen 'eet ie 'eel de stal gezegend een
overlezen een mee wijwoater bespritst en
toen zagge ze 'em ineens zachjes lache. 'IJ
oalden een kruislieven'eer vor den dag een
die 'ieuwt ie voor 'em uit 66n zo liept ie noar
de woage. Al de meinse zagge, dat er wa'
zwoars op de woage kwam, want de vloer
bong deur een alles kroakte. Moar vor 't gezicht bleef de woage puur leeg!.... De pêre
leeé d'r ooren in d'r nek en ze bibberde van
angst. Moar de kappesien klom ok in de
woage, êèn, wees den boer 'at ie op moes rije,
noar 't Scheld'ene.... De pêre trokken of a' z'
een dubbel voer peeen achter d'r koont arren
in plek van een lege woage. Eên de poater
bidde moar, een de boer op den bok zweetten etter een bloed van benaauwdig 'ed, net
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as de pêre.... Zo kwamme z' oan 't Scheld....
Doar liet de poater de woage mee den achterkaant noar 't woater op de loaidam zetten
een toen riep ie 'aard: „Vade retro, Satanas!”.... een toen toorde de meinsen een
oakelike schreeuw een een kollesoale ploons.
't Woater speerde wel tien voamen om 'oog,
een de meinse verschrokken om 'et te bestareve. Moar de woage was weer leeg, een
sins die dag 'ee gin meins ooit meer wa' van
de Grijze Man g 'oord of gezien....
Ademloos hadden de mannen het griezelige
verhaal aangehoord en zij zuchtten toen de
verteller zweeg.
- Warde gij d'r bij, Flierefluiter?
— Van eiges, man.... 'k stong d'r nie wijer
vandoan as van jou toen den duvel 'et Scheid
ingejoge wier....
— Den boer van 't Woater'oefken is noar
meneer pestoor gewiest van oched.... Meschien is-t--ie wel goan vroagen of-t-ie da'
spook van 'urn ok niet kan verjoage....
- 't Is te zien of ad een gewoone pestoor
da' kan.... Zo'n poater, die is veul geleerder.
.... Die wit alles van de zwarte keunst of een
ok wat ie doen mot om die weer machteloos
te moake.
— De zwarte keunst? vroeg een jonge kerel,
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listig twijfelend. Zouwt da' bestoan?
En de twiifelaar werd, gelijk hij gehoopt en
verwacht had, van alle kanten aangevallen
en overstelpt met verhalen, die maar al to
duidelik bewezen, dat de zwarte kunst bestond en door boze mensen werd uitgeoef end met de hulp van Joosje Pek, den duvel.... En ze maakten elkaar die avond weer
zo overstuur, dat ze bijna niet langs de donkere straat naar huis durf den gaan....
's Zondagsmorgens preekte meneer pastoor
in de mis tegen het verfoeielike bijgeloof,
waarschuwde zijn parochianen tegen de in
blazingen des duivels, die christenzielen op
heidense paden lokte, lachte verachtelik om
alle keukenmeidenverhalen over spoken en
geesten en zei, dat volwassen mensen zich
schamen moesten om nog aan zulke bakersprookjes to geloven....
Maar dit alles verhinderde niet, dat heel de
verdere Zondag het ganse dorp rumoerde
van het opwindende gepraat over het spook
in de houtkant en het noodlot, dat de Boer
van het Waterhoefke dreigde, als hij niet
gehoorzaamde aan de bevelen van de verontwaardigde geest, die zijn schat weerom
eiste....
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V.

P de avond van die bewogen Zondag zaten de mensen op het Waterhoefke bedrukt en in angstige
afwachting bij elkaar. Zou het
spook zich ook nu weer vertonen? Zou het
zich nog tevreden stellen met langs de slootkant te dwalen of zou het de dieven van zijn
schat in hun eigen huis komen opzoeken?....
Of wel: zou het zich rustig houden, gesust
al door de beloofde zielemissen?....
Tegen tien uur richtten zij verblekend het
hoofd op. Een langgerekte kreet huilde door
de nacht, klagend en afgrijselik om te horen.
.... De jammerklacht van het spook Ontzet keken de mensen elkaar aan.... Nog waren ze dus niet van deze verschrikkelike bezoeking verlost.... De moeder schudde het
hoofd, maakte een kruis en begon schietgebeden te prevelen. De vrouw sloeg haar
schort voor het gezicht en snikte hartbrekend. De Boer kneep zijn stenen pijp tussen
de krampig zich sluitende wingers in stukken.... Weer en weer loeide de akelige kreet
in de nacht op, stierf langzaam weg in reutelend geschrei.... En nog eens, en weer....
't Was alsof bij elke hernieuwde schreeuw
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ijs door hun aderen liep en hun hart stil wou
staan. En toen ten laatste het afgrijselike gejammer voor goed ophield, viel een zware,
loodzware stilte, waarin zij enkel hun eigen
jagende adem hoorden gaan....
Enkele minuten later werd de hond buiten
onrustig en sloeg aan. Dan rammelde iemand
aan de klink van de deur, die van binnen
gegrendeld was. Ze hadden toch niemand
horen komen aanhollen.... Wat zou er nu
over hun geteisterd huis storten?.... Wie of
wat eiste daar, in Gods of 's duivels naam,
toegang?....
— Doe toch ope! riep een vrolike stem buiten ongeduldig. Ik zijn 't spook nie, ort
't Is Flierefluiter moar!
Flierefluiterf Wat kwam die zo laat op de
avond hier doen?.... Verhagen mocht hem
wel, liet hem slapen in het hooi, hield hem
soms een paar dagen op de hoeve bezig aan
allerlei karweitjes, hoorde hem graag praten
en vertellen en 's avonds spelen op zijn fluit
of harmonika. Een gevoel van blijdschap en
opluchting doorschoot hem.... 't Was toch
een veilige gedachte, nog een manskerel op
de hoeve to hebben in deze dagen vol
roerte.... Haastig liep hij naar de deur en
opende die.
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- Komt er in, Flierefluiter!
— Oavend soame! groette de zwerver op.
gewekt en alsof hij thuis was ging hij zijn
harmonika in de hoek naast het kabinet zetten, trok een stoel bij de tafel en zette zich er
schrijlings op. Gemoedelik stopte hij zijn pijp
uit een koperen tabaksdoos en keek onderwij1 glunder glimlachend het zwijgende kringetje bedrukte mensen rond. Terwijl hij het
vlammetje van zijn lucifer in de pijpekop
zoog, vroeg hij:
' Edde Betjes op d'r tabbernoakel gezete,
Mels?.... Da's nie schoon van je!
— 'Oezoo? vroeg de boer stug, niet geneigd
tot scherts.
— Wel, d'r ooge stoan nog vol troane.... Of
is dad' omdad ik nog zo boat binne kom valle?....
— Witte nie, wad 'ier goanden is?
— Wiesjendoonders weet ik Doar
kwam ik net op afl Ilc docht: ik goan Melzen
es preficiat weinse mee z'n fertuintje.... doar
vald allicht wa' to feesteT Een nou vin ik
jullie, gaddommen, 'ier bij mêlcoare zitte mee
smoele nog aarger as op een begroafenis....
Wa' doet er op?.... Verhagen keek hem onderzoekend aan.
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— 'Em ik je van ochend nie in 't darp ge•
zien? vroeg hij.
— Dad 'edde joa, want ik zijn d'r van giesterenoavend af gewiest.
- Dan 'edde toch zeker alles wel g'oord,
ee?.... Nie einkel van da' goud, moar ok van
't spook in den 'outkaant?....
Flierefluiter lachte hartelik.
- D'r van g'oord? riep hij. Manlieven,
'ouwt er over op: 'k 'em da' vieselik dieng
daarnet zellef gezien.
Sprakeloos staarden de drie mensen de
lachende zwerver aan.
- Gezien? stamelde de boer eindelik.
- Moar van eiges 1 G' ed 'em toch zeker
'ier ok wel g'oord, want 'ij kwekten 'aard genog ....
— Een gij? vroeg de boerin bevend.
- Ikke? weervroeg Flierefluiter onbewogen. Wel.... ik 'em 'et es goed oangekeke....
Iedere keer was 'et weg, een dan kwam 'et
weer vrom een begon van vorren af oan to
blête.... een vervelend end* spook, a' ge
mijn vroagt.... Nou, een toen zijn 'ier noar
toe gekomme....
Verstomd van verbazing zaten ze hem geruime tijd in zijn onbevangen lachend gezicht
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te staren. Eindelik vroeg de oude vrouw met
beverig stemgeluid:
- Moar.... moar warde dan niet benaauwd?
- Benaauwd? Woarvoor benaauwd?.... Ik
'ar da' dieng toch niks gedoan?.... Eèn ik
'ieuw een dikken dorestok in m'n 'aand....
Woar moes ik dan benaauwd vor zijn?....
— Mee een dorestok kunde nog al veul uitrichte tege geeste, meende de moeder.
- Deze geest bleef toch moar verzichtig
oan den aandere kaant van de sloot, vertelde
Flierefluiter lachend. Eên 'at ie d'r overene
gekomme was, zou ik zeker es geprebeerd
'emmen of a'k 'em roake kon, doar kunde
doonder op zêge.
De onthutste boerenmensen begrepen het
niet. Zij huiverden. Zij wisten, dat deze
zwerver bijwijlen onverschillige praat placht
uit te slaan en niet precies zuiver op de graat
was, wat het geloof betrof. Maar zijn gemoedsrust tegenover zo'n schrikwekkend
geheimzinnig ding als een zichtbaar en luid
schreeuwend spook was hun een nochtans
griezelig raadsel.... Of zat ie enkel op te snijden?.... Had ie het spook misschien helemaal
niet gezien?....
Flierefluiter lachte luchtig tegen hun verblufte gezichten.
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- Vertel me--n-alles nou es sjuust zo' at gebeurd is, Mels, verzocht hij, een dan za'k jou
es vertelle wad' ik van plan zijn....
De boer voldeed aan zijn verzoek. De zwerver luisterde aandachtig, wipte met zijn stoel,
rookte en glimlachte geamuseerd. Toen alles
verteld was, ging hij weer recht zitten en zei:
— Wel, jongen, ik mot zêge, da 'k versteld
stoanT 't Is net een 'istorie uit een boat
Moar me motte zo gaauw de moed nie verlore geveT Ge moes es mee da' spook goan
klassineere.... Vroagen of'at ie 't op jouw
oangeleed 'eet een wat er nou eigelik oan 't
aandjen
Wat ie van je gedoan wilt 'mime.—
- Ge doeget nie, or, Mels! glide Betje in
doodsangst.
Meis schudde vol afgrijzen het hoof d.
- Ik zou je daanke, zuchtte hij.
— Nou, dan za 'k 'et zellef wel doen, zei
Flierefluiter rustig. Ik 'em mee 'eel die affaire niks uit te stoan, dus 'oef ik ok nie bang te
zijn.... Zumme dad' afspreke?....
- Moar man! huiverde de boer. Wa' zijd'
eigelik van zins?
— Ik zijn van zins om jouw van da' verdommes vervelend spook of t'ellepe, jonge.... Ge
zult er zeker wel wa' vor over' emmen, 'ee?
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Want ik zijn moar een arreme klaant, een ik
mot uit m'n keunste splint zien te moake.
Verbijsterd zat de boer naar hem te kijke.
- Meende da', Flierefluiter?
— Wel, van eiges, man.... ik kan toch nie
vor niks waarke?
— Da' meen ik nie.... ik za' je Ore betoalen, een goed ok.... Moar ziede gij kaans
om da' spook te verjoage?
De muzikant lachte luid, en luchtig antwoordde hij:
— Alle spoke, Mels, zij grust.... Allee, goan
jullie nou moar zoonder zfirrege sloape....
Voor 'at de week om is, zijn me da' spook
kwijt, een ik verwed er m'n kop oonder, dat
er gin twede vor vrom komt ok.... Loat da'
moar oan mijn over. a blijf op d' oef tot'a'
me mee da' miseroabel dieng afgerekend
'emme.... Licht me nou moar es bij, da 'k in 't
'ooi kruip, êên sloap wel ammoal.... Moar
moondje dicht over oons plannen, 'ee?
Zijn onbekommerd en zelfbewust gepraat
had hun toch moed gegeven. Wie weet....
die Flierefluiter was zo'n wonderlike kwant.
Hij had meer dingen volbracht, die anderen niet konden.... Hij genas verstuikte ledematen, hoof d- en kiespijn door overlezing....
Hij brouwde vreemde drankjes en mengde
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heilzame zalven voor allerlei kwalen, en
er gingen geheimzinnige vertelsels omtrent
hem.... Een tijdlang hadden sommigen geloofd, dat hij de Wandelende Jood in eigen
persoon was, maar toen had hij bijna een
jaar als koster bij de ouwe pastoor gediend,
en dat had een eind gemaakt aan het fantastiese verhaal.... Toch.... hij kon best in staat
zijn om spoken to verjagen.... Wie weet?....
Zijn aanwezigheid op de hoeve stelde hen al
veel geruster en zij sliepen die nacht voor
het eerst sinds het optreden van de jammerende geest zonder nare dromen.
De volgende morgen snuffelde Flierefluiter
een tijdlang rond op de plaats des onheils.
Toen hij terug kwam, zei hij monkellachend:
— 't Spook droag zwoare schoene mee spiekers!.... Maar hij gaf geen verdere uitleg op
hun verbaasde vragen en ging met de kinderen spelen, knutselde speelgoed van stukjes
hout, draadjes en stokjes en het huis was vol
blijde geluiden, verrukte kreetjes van de kinderen, gelach en gestoei.
's Middags wandelde hij naar de stad en
kwam terug met een pakje bij zich, dat hij
verstopte in het hooi op de zolder boven de
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stal, waar hij sliep, zonder to vertellen wat
er in zat.
's Avonds smousjaste hij met de Boer. Zij
rookten een eindeloos aantal pijpen, dronken een karafje klare jenever leeg en lachten
en vloekten om de wisselvallige loop van het
nobele spel. Het spook liet zich niet horen en
tevreden ging de hele familie slapen.
Dinsdagsavonds tegen half tien stond Flierefluiter van zijn stoel op.
— Korn, zei hij, zich uitrekkend, nou goan
'k es wa' mee da' spook van oons proate....
— Zouwde dan deinke, dat 't van oavend
d'r zijn zal? vroeg Betje verblekend.
— A 'k iets van spoke weet — zeker, antwoordde Flierefluiter ernstig. Dinsdags 'edde de schat gevonnen, 'ee?.... Zo'n plechtigen dag vergit gin een fesoendelik spook....
'IJ zalt er wel zijn, reken ik....
Verbaasd om zijn onveranderlike gemoedsrust bleven de mensen op de boerderij achter en wachtten in angstige spanning op de
dingen, die komen zouden. Tegen tien uur
kondigde een hoog opstijgende, huiveringwekkend-schrille kreet aan, dat Flierefluiter
inderdaad de gewoonten van de spoken goed
kende. En toen kwam er een wonderlike re122

gelmaat in het uitbarsten der hartverscheu-

rende geluiden.
— Flierefluiter proat mee 'em, fluisterde de
vrouw.
De anderen knikten. Het leek er veel op. Ze
hoorden wel niets van Flierefluiter, maar het
spook bezigde blijkbaar ook in het gesprek
zijn vreesaanjagende geestenstem. Dan minderden de geluiden, stierven als steeds geleidelik aan weg. Tien minuten later stapte
Flierefluiter met een vrolike glimlach om zijn
brede, scheve mond weer binnen.
— Wel? vroeg de Boer met jagend hart.
- 't Is een geest, doar nog al mee te proate
valt, grinnikte de muzikant. Ik dee net of a 'k
doodsbenaauwd war, een ik proatte mee een
veraanderde stem, want da' gadvergemes
spook 'oef vorloopig nog nie te wete mee wie
at ie te doen 'eet.... Nou, ik vroog wat ie
kwam zoeke.... Een Coen jaankten ie, da' ze
z'n schat gestolen arren een dat ie die vrom
woes 'emme.... Toen zee ik, da' da' goud verkocht was 66n overal noar toe gegoan, een
da' da' nie weer achter'oale was.... Eên da'
spook vloekten een vloek van wel drie elle
lang.... 'IJ zouw jou wel krijge, zeet ie.... 'IJ
zou je mee 'eel je femilie de nek omvrienge,
zouw j'w 'uis in braand steken een je
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de verwoesten een ik weet ammoal nie wa'
nog meer. Ik. liet 'em moar deurblêten een
toen-t-ie buiten oasem was, vroog ik, of a'
ge 't nie vor een sommeken af kon koope....
Eest wowt ie doar niks van 'oore, moar toen
ik zee, dat' da z'n eenigste kaans war om d'r
nog wa' van te viengere, begon ie een toontje
leeger te ziengen, een 'ij vroog, 'oeveel a' ge
dan wel vrom zou geve. Duzend guide, zee
ik. Een da' spook weer oan 't vloeke.... Tien
duzend, zeet ie. Twee duzend, zee ik, êên gin
rooie cent meer.... Een a' ge 't afsloat, kom
ik vrom mee de pestoor êên de masjesees, een
dan zummen es aandere proat loaten 'oore....
dan sproeie me j'w oonder 't wijwoater een
me schiete je spokelijf vol knopsgoatjes!....
'IJ jaankten en parremeteerde, moar 'ij
von 'et toch goed, zeet ie. Twee duzend gulden, een dan gaat ie vrom noar d' aandere
wêreld, een de zoak is afgemoakt.... Zo, nou
witte woar a' ge d'r mee af kunt.... Moar 'et
spook 'eet de konditie gesteld, da' gin meins
d'r jets van oan de weet mag komme.
Bleek en diep verbaasd had de boerenfamilie het vreemde verhaal aangehoord. Ze rilden bij de gedachte aan het gesprek met die
gruwelike verschijning en keken vol ontzag
naar de onversaagde Flierefluiter, die met
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het spook onderhandeld had alsof het een
doodgewoon, alledaags, sterfelik wezen
was.
— Een wad' edde beloofd? vroeg de boer
eindelik.
- 'k 'Em beloofd, zei de muzikant glimlachend, da' me morregenoavend om tien
ure, weer of gin, de tweeduzend guide komme brenge. Een ik 'em gezeed, dat ie in z'n
zellefde gedoante mot verschijnen om'a me
dan zeker wete mee wie a' me te doen 'emme.
- Moar ik 'em zoveul geld nie in 'uis, zei
aarzelend de boer.
— Da' kunde toch morrege bij de notaris
goan oale?
- Doeget! Asteblieft, Mels! Moakt er een
end oan, want ik woor d'r zot van! huilde
zijn vrouw. 1k 'ouw 'et zo nie uit.... ik woor
ziek van alteroatie!
- 't Is goed, 't is goed, Betje, suste de boer.
Da' zumme dan zo moar doen.... Wilde gij
'em 'et geld dan over goan geve, Flierefluiter?....
Toen begon Flierefluiter eensklaps onbedaarlik te lachen. Hij sloeg Mels met harde
hand op de schouder en riep:
— Jou, lillike, loompe boerevlegell Zijde
nou eigelik wel beter wêerd as flienk in je
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nek 'gekeke te woore?.... A' me zukk' ouwe
kammeroads nie warre, weet ik verdomd nie
wa'k doen zou 1 Gin 'alleve rooie cent kregt
da' spook! 'Em je toch gezeed 'et
verjoage zou?.... Een da' za 'k, nondeju,
doen ok 1 Ge gif mijn 'et tiende part van
wa'ila' spook vroog.... twee 'oonderd gulden, êên Boar is 'eel de geschiedenis mee
van de boan.... A fgesproke?....
- Moar man, wa' zeeverde toch? riep de
boer wanhopig uit, terwijl ook zijn vrouw en,
z'n moeder de zwerver met grote ogen aankeken.... Ik begrijp er gin mieter meer van....
— Twee 'oonderd guide? vroeg Flierefluiter onverstoorbaar en stak de hand uit.
— Da's goed! riep de boer kwaad en sloeg
heftig toe. A' ge nou moar es vertelle wilt,
wa' ge goat doen.
— Da' zulde morgenoavend wel zien, grinnikte de speelman. Me goan da' spook vangen om es te kijken 'oe 'a zo'n duvelsdieng
d'r uitziet a' ge 't van dichtenbij bekekt....
Wel te ruste....
En hij liep met grote stappen de deur uit
naar z'n hooileger, stikkend van ingehouden
lachen. De achterblijvenden zagen elkaar be
duusd aan, schudden het hoof d, en wisten
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naar bed gebracht en Bartje stond op om
naar huis te gaan.
- Neee, Bartje, zei Flierefluiter, hem bij
zijn arm terughoudend, van oavend mote ier
blijven om mee op de spokejacht te goan....
Ge zijt toch nie bang, is 't wel?
De oude knecht aarzelde. Hij voelde zich
niet op zijn gemak. Hij was ook bij het uitgraven van de schat geweest en had er zijn
deel van gekregen.... een aardig slodderke
geld, dat bij de notaris lag en hem een onbezorgde ouwe dag waarborgde....
— A' den boas ok meegoat, zei hij, zich bedrukt de stoppelige kin krabbend.
— Den boas goa mee, verzekerde Flierefluiter. Een over een ketierke kenne jullie gin
angst meer, zij grust.... Betje, meid, gifde gij
me nou es een ouw beddeloake.... D'r meuge
grust wa' scheuren inzitten, or.... Ge krijg 'et
toch vuil een meschien kepot vrom.
Zwijgend haalde Betje een afgedankt beddelaken uit het kabinet en gaf het aan de
muzikant.
— Korn, noodde deze de beide mannen, goa
mee, dan za'k jullie leeren 'oe a' ge spoke
mot vange.... Ge zult er van stoan te zien,
manned Moar 't is plezaant a' ge 'et een
keer kent.
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Weinig gerust volgden de Boer en zijn knecht
Flierefluiter met de stallantaren naar de
schuur. Deze haalde zijn pakje uit het hooi
en zei vrolik:
- Siezo.... goan jullie nou es as proonte jongers noar buiten, 66n wacht tot a'k je roep.
Dan motte binne kommen een de deur achter je dicht doen.
— 't Lijke wel een Sinterekloasspulleke, grinnikte Bartje zenuwachtig.
— Sjuust, gaf Flierefluiter toe. Vor verschillige meinse lege d'r van oavend kollesoale verrassingen in 't vet.... Wacht- moar
es!
En met een boosaardige lach duwde hij de
beide mannen naar buiten. Daar stonden ze
en wachtten, nerveus en bangelik. De avond
was pikdonker en koud. Schril pinkten de
sterretjes aan de zwarte hemel en een drukkende stilte lag over de wereld. Zij spraken
fluisterend, vroegen zich af, wat die rare muzikant voor had, zwegen weer, traden van de
ene voet op de andere.... Eindelik hoorden
ze Flierefluiters stem:
- Kom nou moar binne!
Ze traden binnen, sloten de schuurdeur achter zich, zoals hun gezegd was. De lantaarn
was uit. Stikdonker was het in de grote, holle
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ruimte en een onbehagelik gevoel bekroop
de beide mannen, die onwillekeurig dicht bij‘een drongen, zich veiliger voelend, zo lang
zij elkaars arm raakten.
— Woar zij de, Flierefluiter? riep de boer.
Er kwam geen antwoord. Sekonden schenen
uit te dijen tot eeuwigheden.
Dan zagen zij, ijskoud van ontzetting, groenige vlammetjes zich bewegen, dicht bij de
grond, tegen de achterwand van de schuur.
En plotseling, langzaam en statig, rees daar
in het roetzwarte donker een schrikwekkende gestalte omhoog. Handen met vingers van.
vuur tastten onzeker in de lucht, groen-vurige ogen staarden uit de duisternis hen aan,
vuurstrepen lijnden van het ijselik grijnzende
doodshoofd naar de grond en maakten lets
vaag zichtbaar, dat wit was en golf de als
een lang, wapperend gewaad.... De mannen
stonden verstijfd van schrik, voelden zich de
haren te Berge rijzen, grepen zich aan elkaar
vast. Beiden doorvliemde dezelfde gruwelike gedachte: het spook had zich gewroken
over de beraamde smaad, had Flierefluiter
de nek omgedraaid en nu was het hun beurt.
Misselik en half bewusteloos van ontzetting
zochten ze met sidderende handen naar de
klink van de deur, maar die konden ze in het
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donker niet vinden. Ze schreeuwden van
angst....
Toen klonk er een schaterende lack uit de
spookverschijning en Flierefluiters stem, die
riep:
— Zij Loch zo bang nie, loomperike!.... Ik
zijn 't ommes mow! Wacht, ik zal de lantêren oansteke!
Het ijzingwekkende spook verdween plotseling. Alleen de vurige vingers bleven zichtbaar als vlamvlinders in de duisternis. Er
ketste een lucifer in aan, dan kroop het licht
in het lampeglas omhoog en ze zagen Flierefluiter lachend neergehurkt bij de lantaren.
Naast hem lag het laken en het vuur aan zijn
vingers verbleekte in het gelige licht van de
lamp.
Sidderend stonden de boer en zijn knecht bij
de deur, nog niet bekomen van de wilde
doodsschrik, die over hen gevallen was bij
het plotse opduiken van het spook.
---- Wel? vroeg Flierefluiter.Was 't een mooi
spook?....
W-w-warde.... warde g-g-gij da? stotterde Mels.
Joa, lachte de ander, da' war ik. Zag ik
er nie liefelik uit?.... Es kijken 'oe strak dad'
aander spook d'r over deinkt....
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- Moar, stamelde de boer. Moar 'oe kant
da'?
— Makkelik genog, grinnikte Flierefluiter.
Een bietje fosfor een kloar is Kees.... Da'
gloeid' in den doonkere sjuust as vuur, man.
....
da' wit diee spoker doar in den 'outkaant ok.... 'k Zijn benieuwd wie a't is, een
of a' me--n-em mee een tegespook oan 't loope kunne krijge....
De boer bekwam wat van zijn ontsteltenis.
- Zouwde deinke, vroeg hij, en een wraakzuchtige woede welde in hem aan, zouwde
deinke dat den eenen of den aandere smerlap vor spook gespuld 'eet?
— Moar da' sprik toch van eiges, manlieve!
lachte de speelman. D'r zijn ommes gin spoke! Zij' toch wijzer 1 Wa' zou de geest van
een dooie meins mee da' goud van jou oan
motte vange?.... In den 'emel 'oefde toch je
rijstepap nie to betoalen een in d'el kredd' ok
alles vor niks.... Jullie zijn, gaddomme, net
kinders een ouwe wijve.... Ze kunne jullie
wel wijs moaken 'ad Oonze Lieven 'eer Gerrit 'eet een dat ie oan 't Ouwelaans padjen in
een kloomp woontl D'r is-t-er een, die
loerd' op schoppes, da's op 66n all—. an me
zulle die goalipoap nou gaauw genog bij z'n
vesjen 'emmen ok, en dan zumme-n-em z'n
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streke wel afleere.... Nondepetat, Mels, wa'
zijn jullie toch nog onnoozele bloeief
De boer dacht na. Als Flierefluiter zo'n
spook kon waken, kon een ander het ook.
En als het een vals spook geweest was, kon
niemand er aan twijfelen of het was er om
te doen geweest hem zijn geld afhandig te
waken.... Driftig schopte hij een stuk hout
opzij.
Wa' goa' me nou doen? vroeg hij, wonderlik vastberaden.
— Me goan beginne mee ielek een stevige
klippel te pakke, vertelde Flierefluiter. Ben
dan stappe' me noar den 'outkaant. Ik goan
in de drooge sloot zitten een jullie oan den
aandere kaant van de weg tusse de boskes
in.... A't spook komt, mot Bartje vroagen of
a't afgesproke bleft vor twee duzend gulde....
De rest goa van eiges, a' gullie moar zarregt,
da 't spook nie weg kan loope.... Ik zal 'em
van de schrik wel evetjes oan z'n plek loate
plakken een dan sloan jullie 'em de beene
moar oonder z'n koont uit.... Een amme-n-m
emme, brenge me 'm mee 't gerij noar 't
Ik 'em de meinse vor van oavend
wa' bezoonders beloofd....
Zijn zekerheid van optreden gaf de beide
anderen moed en luidruchtig lachend gingen
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zij naar binnen, dronken nog een kop koffie,
zeiden de vrouwen, dat ze zich niet ongerust
hoef den to maken en prepareerden zich ieder
een machtige knuppel uit de musterdklamp.
Daarna gingen zij stilletjes op weg en namen in het duister hun afgesproken plaatsen
in.
Zwijgend zaten zij en wachtten, een vol uur
lang. De boer en zijn knecht voelden zich nu
toch weer verre van gerust. Het lange wachten, de tastbare duisternis, de eenzaamheid
en het weee zuchten van de wind door het
dorre gebladerte van het akkermaalshout,
waartussen zij hurkten, werkten op hun fan.tasie en deden hen weer twijfelen aan de
eerst zo aannemelik gevonden verklaringen
van Flierefluiter.... Als het nu toch es een echt
spook was?.... Dan waren ze ontwijfelbaar
verloren.... Dan was hun verraad al lang
doorzien en wachtte hun een allesbehalve
benijdenswaardig lot....
Eindelik vingen hun gespitste oren een licht
gedruis Alsof iemand zacht voortsloop, strompelend over de brekende kluiten
van omgeploegd land.... Dan werd alles
weer stil.... Tot plotseling een schrikkelike
gedaante, geheel gelijk aan die zij in de
schuur gezien hadden, als uit de grond op135

rees en zich met waaiende bewegingen langs
de slootberm begon voort te bewegen,
vloeiend vuur in ogen en handen en de
plooien van het vaag-lichtende, slepende gewaad.... En een akelige, diepe stem huilde:
- Hieieieieieieier.... bééêên ik!....
Een gorgelend gereutel beeindigde de roep.
Mels porde Bartje in de zij. Bevend stond
de oude knecht op. De Boer duwde hem vooruit naar de weg.
- Ik vroaoaoaoaoag m'n gouououououd
vr000000m! galmde het spook in onvervalst
dialect.
Bartje schraapte zenuwachtig z'n keel, hield
zich krampachtig op z'n bevende knieen
overeind, en riep, schor en bibberend:
— Twee.... tw.... twee du-du-duzend g-ggulden o-o-ommes?....
Het spook hief als in wanhoop de armen ten
hemel en jammerde:
— Ik w000r best00000lèêê.... Moaoaoar
beeeter waaaaand as =inks—. Veruiuiuit
moaoaoar....
Toen klonk eensklaps achter hem een zware
stem, die zonder veel gegalm, maar met des
te meer nadruk riep:
- Dood en verdoemenist Wie waagt het
hier te spoken in mijn plaats?....
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Met een ruk keerde de geestverschijning
zich om, en slaakte op hetzelfde ogenblik
een rauwe, maar zeer menselike gil: daar
kwam een twede spook uit de grond opgere
zen, vlammender dan hij zelf en dat danste
als in razende woede, met wild wapperend
vuurgewaad en gloeiende, tot klauwen gekromde grijphanden op hem toe. Het eerste
spook struikelde gillend achteruit en worstelde, krankzinnig van angst, om uit de
plooien van zijn geestengewaad los te komen ....
Maar Mels Verhagen en Bart* waren al
toegesneld, nu helemaal overtuigd, dat Flierefluiter gelijk had en toen het ontstelde
spook in doodsangst om zijn moeder riep,
meenden zij de stem te herkennen. Tegelijk
sloegen zij er op los en de schrikaanjagende
verschijning ging in al zijn vurige kleren met
een dof fe plof naar de grond. Zij grepen
hem vast, voelden een zeer substantiele gestake, en ranselden er in zenuwoverspanning
hardhandig op los met hun knuppels, tot Flierefluiter, die het fosfor-beschilderde laken
had afgeworpen, er tussen sprang en riep:
— 'Eilah! Wacht een bietjel G' oeft 'em
nie 'eemoal dood te sloan.... 'Ouwt 'em vast,
dan zummen es kijke wie 'at is.
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Hij streek een lucifer af.
— Sjoan Bosters! schreeuwde de boer en
began het rampzalige spook opnieuw te ranselen. De verdommeling!.... 'IJ is zelf doodsbenaauwd bij me binnegekommen om te vertellen 'at ie 't spook gezien ar ► Zo'n verdommesen broerlieng!.... Zo'n gemeenen
sallemaander'oond, ik zajje leedief!
ren om de meinse de staptes op d'r lijf te
joage.... Ik sloag je, gadverdomme, dood,
jou lammelieng!
- Scheert er nou Loch es uit, Mels! lachte
Flierefluiter. Gaauw, Bartje, rap, jonge!
'Galt de woagen 'amme noar 't darp rije....
Bartje liep hard weg, opgelucht lachend. De
hijgende boer vloekte schuimbekkend, en
wou telkens weer op zijn half bewusteloos
slachtoffer toespringen; al de wurgende
angst en jagende ontzetting van die laatste
benarde dagen braken in een tomeloze woede en als de lachende Flierefluiter hem niet
weerhouden had, zou hij Sjoan Bosters zeker doodgeranseld hebben....
Het mislukte spook steunde en zuchtte, en
wendde moeizaam zijn bezeerd hoofd om.
— Woar is 'et spook gebleve? stotterde hij.
— Da' warde gij ommes zellef! grinnikte
Flierefluiter.
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- Neee.... dad aander.... Moeder Gods!
da' wezelik spook.... jizzesmeraante.... dad
overleef ik nie....
- Moak j'w eige moar nie van streek,
Sjoantje, lachte de speelman. Da' was net zo
min een wezelik spook as gij.... 'k Was ik 'et
moar ....
schreeuwde Sjoan woedend. Gij!
—
gadvernonde! 'oe dUrrefde gij....
Hij verstomde onder het schaterend gelach
van de twee mannen, die hem vast hielden.
— Loa me los! gromde hij en vloekte erbar.
melik. Wa' motte jullie?.... Loat me goan!
Wa' verbeele jullie j'w eige wel....
- Zij moar stil, manneke, troostte Flierefluiter en greep hem met zijn grote, ijzersterke hand stevig in zijn nek. Me zullen es oan
de masjesees goan vroagen of 'ad een noargemoakt spook de meinse zo maar twee duzend gulden of mag stroave....
Sjoans geworstel verlamde.
— De masjesees? vroeg hij schor. Wouwde
me-n-in 't kot 'emme?
- Wa' gif nou zo'n joar of drie, vier bromme vor jou? zei Flierefluiter luchtig. Ge zijt
er ommes toch al lang oan gewend....
Sjoan vloekte en smeekte.
- 'Ouw je bakkes, beval de muzikant
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streng, of ik goan weer vor spook speule....
Bartje kwam met z'n rammelende wagen en
zij laadden hun verbijsterde gevangene er op.
De geestengewaden werden meegenomen.
Onderweg stelde Flierefluiter de verslagen
boef gerust: ze zouden de politie er niet in
mengen, maar hij moest niet verder tegenspartelen, en doen wat hem gezegd werd.
De herberg van Birres was goed bezet, toen
ze tegen half elf in het dorp afstapten.
Flierefluiter duwde Sjoan Bosters voor zich
uit de gelagkamer in. Verwonderd keken de
mensen naar de gehavende vent, die vol bui•
len zat en schrammen; zijn ogen waren half
dicht gezwollen en zijn neus leek twee maal
zo groot als anders en gloeide blauwpaars.
Een rilling ging door de toeschouwers: was
Sjoan slaags geweest met het spook?....
Maar Flierefluiter hielp hen spoedig uit de
Broom. Hij pakte zijn slachtof fer bij de
schouders en duwde hem naar het midden
van de kamer.
— Boere, burgers een buitelui! zien jullie nou 'et spook eiges! riep hij met het misbaar en de stem van een bonisseur uit een
kermistent. Mtn emmen es geprebeerd of 'at
er vlees een been oonder die lange vasteloavedrokke zat, een toen'emme me d'r Sjoan140

tjes uitgepeld.... Dad' arre jullie nie gedocht,
ee?.... 'IJ was zellef zo verschrokke van da'
lillik spook, den bloed.... want doar kwam in
eens nag een geest op de proppen êên doar
was ie nie op verdocht, de sukkelêer....
Niemand zei de eerste ogenblikken een
woord. Verstomd van verbazing, ongelovig
keken zij naar de vier mannen, die binnengekomen waren.... Langzaam maakte een gevoel van teleurstelling zich van de mensen
meester.... Geen spook alzo?.... Het gaf misschien even een gevoel van veiligheid, maar
zeker betekende het, dat al die opwinding,
al die herrie en die drukte voor niets geweest waren.... Sjoan Bosters voor spook
gespeeld?.... Maar waarom?....
Toen vertelde Flierefluiter het ganse dwaze
verhaal en stilaan klaarden de gezichten op.
.... Het was toch een prachtige klucht, hun
gevoel voor humor won het van hun teleurstelling en verontwaardiging en ten slotte
daverde de lach zo uitbundig, dat zelfs
Sjoan bedeesd mee Borst lachen, en Mels, al
half verzoend, tegen hem zei:
— Mee, bandiet, nimd' een borrel vor men-een vergit moar,
j'w 'allef lam geslo
gen 'em.... ik was zo duvels kwoad....
Hij betaalde in zijn juichend gevoel van ver141

blijding een rondje voor het hele gezelschap
en daarna deed Flierefluiter hetzelfde, omdat hij zulke goede zaken gemaakt had. En
de veldwachter, die kwam opspelen, omdat
het allang politieuur was, werd triomfantelik
boven op de biljart gezet en gevangen gehouden en overmatig getrakteerd. Het werd
een gloeiend feest en tegen middernacht
dansten twee afschuwelike spookgestalten
een woeste cancan in de maneschijn midden
op het kerkpleintje en de halve vreesachtige
bevolking van het dorp stond er rondom heen
te juichen en in de handen te klappen, en te
lachen om het te besterven....
En dit was het vrolike einde van de dorpsbe
roerten, die het leven enige weken lang zo
ongemeen aangenaam en opwindend gemaakt hadden....
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