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VELUWSCHE
SAGEN •••••••
GESCHREVEN EN VERLUCHT DOOR
GUST.VAN

DEWALL PERNE

VIRDE DRUK

UITGEGEVEN TE AMSTERDAM
MI" SCHELTENS & GILTAY
MCMXXXII

EEN WOORD VOORAF
EBOREN in het hart der Ve.r
tuwe, horde ik daar als kind
vele wondere verhalen, welke
een diepen indruk bij mij achter.
Betel'.
Ondanks ' schampere opmerkingen van
menschen, die het blijkbaar noodig acht.
ten te zeggen, dat die vertellingen geen
letter waarheid bevatten en het dus niet
de moefte waard is te luisteren naar „die
flauwe onzin van boerenbijgeloof," bleven
ze een stille en mooie plaats in mijne hers
innering innemen.
Nadat het voornemen in mij gerijpt was,
die Sagen van de Vale Ouwe 1) eens te
gaan opschrijven, besloot ik eerst in oude
boeken te gaan snuffelen, om te zien wat
er in vroeger jaren hieromtrent reeds was
opgeteekend.
Zeer verspreid in tat van boeken over
Geschiedenis en Folklore, in Geldersche
5

volksalmanakken, enz., vond ik veel, waar.
door mij beteekenis en oorsprong dui.
delijk werden. Ook trot ik daarin enkele
mij bekende verhalen aan en ontdekte
andere, welke mij nog onbekend waren.
Daarna trok ik naaj de Yeluwe om uit
den mond van de bewoners zelven, de ge.
schiedenissen op te teekenen, die 1k in de
boeken niet had angetroffen.
Er zijn helaas maar weinigen van het
jongere geslacht, die nog lets weten van
hun eigen eeuwenoude volkspazie of er
sympathie voor voelen; daarom wendde
ik mij tot de oudste bewoners die ik
kende.
Aan deze goedhartige, oude vrienden
breng ik Bier mijn Qprechten dank, voor
hetgeen ze zoo vriendelijk waren mij in
de eerbiedwaardige omgeying van hunne
haardvuren te vertellen.
Zoo is dap. de stof voor dit boekje eens.
deels ontleend aan schriivers, die reeds
vroeger veel aan de verget0hei4 ontruk.
6

ten, anderdeels aan hetgeen ik zelf hoorde
verhalen.
De bedoeling van dit boekje is evenwel
niet in de eerste plaats eene archeolO.
gische. Daarom wil ik hun, diehet toevallig
ter hand mochten nemen, minder ter ver.
poozing dan wel om studiematei riaal te
verzamelen, er op wijzen, dat de Sagen
van het Bleeke meer en van den Aardmans.
berg, geschiedenissen zijn, die mij, wat den
hoofdinhoud betreft, als kind werden ver.
teld door een oude koopvrouw uit deze
streek. Hoe zij er aan kwam weet ik na.
tuurlijk niet. Alle nasporingen, nu onge.
veer twintig jaar later door mit gedaan,
hadden helaas, weinig resultaat. Slechts
enkele rudimenten van deze verhalen vond
ik nog. 1k kwam te laat om ze beide nog
eens opnieuw te hooren. Toch vond' ik
de vertellingen te schoon om ze niet op
te nemen.
lilt mijn geheugen en uit de bronnen,
die mij verder ten dienste stonden, heb ik
7

getracht, ze naar mijn beste weten in eere
to herstellen.
Zoo moet ik nog opmerken, dat mij van
het „Sprookje van Pomphul" alleen gezegd
werd: „Bie Pomphul, daar dansen 's nachts
de witte alven in de maneschijn," maar de
reden van hun vroolijkheid werd mij er
niet bij verteld. Voor het inleidend gedeelte dezer vertelling maakte ik gebruik
van enkele gegevens nit de Edda.
Ons land, vooral het oostelijk gedeelte
met zijn uitgestrektd bosschen en onafzienbare heidevelden, is nog vol oude
volkspoezie ; maar zij slaapt.
Laten we hopen, niet voor eeuwig.
Hoog Soeren 1909.

•
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BIJ DEN TWEEDEN DRUK
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et deed mij innig veel genoegen, dat
de oude, echt Germaansche liefde voor
sagen en wonderverhalen in ons land nog
niet gestorven bleek en dit boekje door
publiek en pers zoo gunstig werd outyang en, dat reeds binnen het jaar het eerste
duizendtal was uitverkocht.
Zoo kwam deze tweede druk, die geheel
gebleven is als de eerste was. Aileen de
„Aanteekeningen" werden vermeerderd.
Moge ook deze druk even gastvrij out.
vangen worden.
V. D. W. P.

■
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DE GROOTE EN DE
KLEINE HUL ■ ■ • ■ ■
N' den tij'd, toen er nog reuzen
in deze streken huisden, gebeurde het, dat de reus van Uddel,
die bij het Uunnilo 2) woonde,
op een nacht wakker schrikte van een
hevigen donderslag, gevolgd door een
ontzettend gekraak.
Thunar, 3) de geweldige Dondergod en
ergste vijand van het reuzengeslacht,
kwam daar met oorverdOovend geweld
voorbij gereden. Het gerommd hield nog
een oogenblik aan, maar verwijderde zich,
en toen de reus verder nets meer hoorde,
begreep hij, dat Thunar slechts voorbij
gereden was, op weg naar eerie andere
streek. Weldra sliep hij dan ook weer
Alt,* , AAA
even vast als to voren.

Des anderen daags bemerkte hij even.
wel, dat zijn bakoven, die een honderd

11

pas van zijne wooing stond, door den
Dondergod in het voorbijrijden met
mokerslag verbrijzeld was. De groote
oven lag geheel in puin. De reus ontstak
in hevigen toorn tegen den Donderaar
en bulderde zoo geweldig, dat zijn vrouw
uit 't huis kwam loopen om te zien wat
er gaande, was.
Zij bekeken samen den puinhoop en de
vrouw jammerde, dat zij juist den vol.
genden dag brood moest bakken.
,... Ja, zuchtte de reus, 't is onmogelijk,
in an dag den oven weer op te bouwen.
--, Weet je wat je doet, zeide de vrouw,
stap naar onzen buurman op den Har.
denberg en vraag of we morgen in zijn
oven mogen bakken.
. Ja dat is goed, antwoordde de reus,
die bij ondervinding wist, dat zijn vrouw
in de meeste gevaLlen weer verstand had
dan hij. En zoo stapte hij maar dadelijk
naar Elspeet, waar een andere reus op
den Hardenberg woonde. De beide reuzen

een
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waren zeer goed bevriend met elkaar, en
toen de reus van Uddel aan den reus van
Elspeet zijn nood geklaagd had, zeide deze:
— Wel natuurlijk, breng je brood maar
hier, het treft goed. 1k moet morgen ook
bakken en mijn oven is groot genoeg
voor ons beiden.
,-- Dan zal ik 't brandhout halen, sprak
de Uddelsche reus.
A,* AAA

Nadat ze beiden hun hart nog eens in
verwenschingen en bedreigingen tegen
den raachtigen Dondergod hadden uitge.
stort, stapte de Uddelsche reus naar het
foreest om brandhout to halen. Daar zocht
hij eenige flinke denneboomen uit, rukte
hen uit den grond, en de avond was reeds
dalende, toen hij met een grooten bos
zware dennen, welke hij met een jongen
berkelaar bijeen gebonden had, op den
Hardenberg terugkwam. AA,* AAA

D e Elspeetsche reus -en

diens vrouw
ontvingen hem gastvrij en noodigden hem
13

nit, aan den haard bij te schuiven om de pap
te eten, die in een kolossalen pot boven het
vuur te dampen en te pruttelen hing.

A

Na den igtaaltijd, terwijI de vrouw met
een eikenstruik den pot omveegde, bleven
de beide reuzen nog wat samen praten
en dronken vele malen op het welslagen
van het baksel. Zoo dronken ze meer
nice 4) dan voor dit welsiagen en een
goede nachtrust noodzalielijk was.
Toen de Uddelsche reus, eindelijk op.
stood om naar huis te gaan, beloofde hij
zijnen vriend, te zorgen den anderen och.
tend OM zes uur met zijn\brooden te komen.
Of het kwam van de meede 4) of van
ver-modOeid, hij sliep dien nacht ve-r.
bazend vast en snurkte z66 geweldig, dat
men het zeven gtijlen in het rond kon
hooren.
■
■
■

D

A**

AAA

e zon keek al over de hunneschans,
toen de Uddelsche reus wakker werd en
met ontzetting bedacht, dat hij om zes
14

uur met zijn brood in Elspeet moest zijn.
Hij smeet zijn vrouw de bedstee uit en
schreeuwde haar toe :
. Maak als de deksel de brooden klaar,
want ik geloof dat het al laat is.
De vrouw ijlde naar den trog en kneedde
de brooden, terwij1 haar man buiten ging
kijken, of dO rook al opsteeg nit den oven
van den buurman. Daar hoorde hij tot
zijn schrik dat men op den Hardenberg
den trog reeds uitschraapte.
Dadelijk ging hij naar binnen, pakte vlug
de brooden op een plank, en liep zoo snel
hij loopen kon dwars over de hei naar
Elspeet. In zijn haast kreeg hij de klompen
vol zand, wat hem zeer hinderlijk was bij
het gaan.
Zoo ongeveer halverwegen tusschen
Uddel en Elspeet bleef hij even staan, om
het zand nit de klompen to schudden.
Eerst den rechterklomp, daar zat het
meeste in, en Coen den linker. Er was niet
veel wind, zoodat het zand daar bleef
15

liggen. Het ligt er nog. Tot op den huidigen
dag kan men daar halverwegen tusscheit
Uddel en Elspeet twee heuvels zien, waar
de hei nu overheen gegroeid is Die heuvels
noemt men de Groote- en de Kleine Hul. 5
De reus kwam nog juist op tijd bij.zijn
buurman, die al te wachten storid om den
oven te sluiten.

)
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ONTSTAAN VAN HET
UDDELER- EN BLEEKE
MEER • ■ *.egitt ■ -*** ■ ■
ET was in den tijd Coen de reu.
zen den hemel bestormden en
er in het Uunnilo 2) een groote
slang huisde.
De ruwe reuzen, vazallen van den mach.
tigen Winterreus, waren den strijd tegen
de Zomergoden begonnen. Van zand uit
de wolfskamer kruiden ze de Woldbergen
op ; maar Thunar 3) de geweldige Donder.
god hield hen nog in bedwang.
AAA

R

eeds wapperden enkele najaarsnevelen
over de wouden, als grauwe vanen van het
aannaderende winterleger, en groote wolk.
wolven worstelden met den Zonnegod.
Woest gromde dan de Donderaar in
zijnen rooden baard, zoodat de reuzen een
wijle angstig weken. De reigers en de
19

zwaluwen; verschrikt en angstig gewor•
den door den beginnenden strijd, vlucht•
ten op snelle_ wieken zuidwaarts.

,*,.**

D e. Winterreuzen trokken zich samen
in het foreest, en riepen daar , de hulp in
van de groote monsterslang, die door haar
doodenden adem de bladeren der boomen
deed verkleuren en verdorren, en waar ze
gekropen had, verrezen giftige zwimmen.
In dat woud van helsch roode en, giftig
gele kleuren sloten de reuzen een verbond
met de slang.-, De boomen ontroerden zoo•
zeer van dit vreeselijk verdrag, dat ze veel
bladeren lieten vallen.

AAA AA,*

D es anderen - daags kronkelde de slang
zich om den hoogsten eik naar boven,
ten einde haar gif in den hemel te braken,
en de reuzen wierpen met handenvol hag el.
Van alle zijden trok nu Thunar zijn
groote wolkgevaarten samen,_om den toe•
gang te versperren. Van ver over de einde•
looze wolkvelden kwam hij zelf aangereden
20

in zijn woest rollenden, met twee zwarte
bokken bespannen, wager'.
AAA

is een roode vlag ftapperde zijn baard
in den wind, en de bokken sloegen met
hun hoeven de vonken uit 't plaveisel.
De heele hemel stond in vuur, en moker.
slagen dreunden, dat de aarde er van
schudde.
AAA A** Alt,*

D aar hief de slang haar geweldigen kop
met opengesperde kaken door de wolken
omhoog en blies haar stinkenden ad em in
blauwe hemelgeweif, dat opeens zwart
werd. Toen hief Thunar den nooit mis.
senden dondermoker en sloeg hem blikse.
mend neder op den gesperden slangekop,
met zulk een kracht, dat het reuzenmonster
verpletterd nederzonk en de moker nog zeven mijlen diep in de trillende aarde drong.
Krakend stortte de hooge eik met zijn
last in de diepte.
Door verzengende bliksemvuur steeg
een verpestende stank op van het schroei.
21

ende gif. In vuilbruine wolken walmde
het op om het gouden hoofd van den
Dondergod.
Hij wankelde in zijn strijdwagen, en
duizelde zwijmend achterover.
Met een vreeselijken slag stortte hij nit
de hemelen ter aarde, kort bij de plek,
waar hij de slang verpletterd had.
Het was of het heelal vaneen scheurde
en de wereld uit haar voegen werd\gerukt.
Zijn leege wagen achter de op hol geslagen bokken zonder bestuurder, taasde in
woeste vaart daverend over den wolkenweg voort en stortte eindelijk op den
Donderberg neer.
**A ■
Toen werd het stil en de aarde zonk
weg in de zee.
■ AAA AtAttt ■

Ver over de velden van wellende wateren

daalde de nacht en torenhoog bruisten de
golven hun schuimkruinen op. AAA ■

D aar scheurde aan de kimmen het wolkenkleed vaneen. De zeegod blies op ziijn
22

schallenden horen en kwam in zijn groot
donkey schip over de wijde wateren aan.
gevaren. 114 nam den dooden Thunar mee.
Nu kwam de ijsbergenvloot der witte
winterreuzenuit het Noorden aangedreven
en deed het godenschip van de wateren
vluchten.
AAA AAA At**

eel

droeve tijden verliepen, waarin de
ontzaglijke winterreus opperheerschappij
voerde.
AA,* **A AAA

N adat de aarde weer droog geworden,
was, bleven er twee meren achter, die zoo
diep zijn als de wereld, en het eene noemde
men het Uttiloch, het andere het Godenmeer of Witte meer, en de plaats waar de
bokken vielen, heette men Dieren.
Waarschijnlijk werd aan het Godenmeer
de Dondergod aangebeden, en Coen Thunars
hamer, die vanzelf weer uit de diepte was op.
gerezen,bij het andere meer gevondenwerd,
stichtte men daar een heilige offerplaats en
brandde er de houtstapels der dooden.
23

H

et foreest wies weer om de beide me.r
ren op, en het groeide zoo snel, dat het
weldra over het Uttiloch, waarin nog
steeds het monster begraven lag, dreigde
heen te- groeien om elk bewijs van zijn
bestaan nit tewisschen.De planten rankten
over het water en de wortels woekerden
in het wier.
Maar op een dag, er, woonden tom reeds
lang menschen bij den kleiner geworden
plas, kwam de heele hel en onderweield
hiertegen in vetzet. Een helsche vlam slogg
op uit de kolk en al de vuurduivels wrongen
zich, naar boven.
juichend joegen zij door het woud, ver.
brandden het veen en heel het groote
bosch. 2)
Moog langs de lucht lekten loeiend de
vlammen, nit een walniende rook wrong
de geest der reuzenslang, zich kronkelend
omhoog en vluchtte pijlsnel voort.
Het groote ftere woud was vernield en
24

werd een woeste kale vlakte, waarin nog
de beide meren liggen.
■ AAA ■

aderhand, toen de menschen Christenen
geworden en de nude goden verdreven
waren, vertelde men tot op den huidigen
dag, dat er in het Bleeke meer een goudeit
kalf gezonken is; maar dat was zoo bij wijze
van spreken, omdat het een heidensche
god was die daarin verzonk. 6)

25

LEN SPROOKJE VAN
■■ • ■■
POMPHUL
E heide lag nog dor en verlaten,
de plassen waren hard bevroren, de veklen kaal en in het
foreest rondom de drie grafheuvels boven aan 't Springder) stonden
de oude woudreuzen wheel gehuld in
witte winterpijen van rijp en ijzel en hielden de wacht, als waren ze oude grijze
krijgers uit Walhalla.
Hymer, de grimmige oude Winterreus,
regeerde nog streng en hield, zijn dochter
Gerda, de jonge slapende aarde, gevang en in
boeien van ijs. Des avonds en des ochtends
ontstak hij een tooverriiig van vlammende
vurenrondomhaar, opdainiemandhaar zou
kunnen naderen, en de menschen noemden
deze vuren het avond- en het morgenrood.
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1. 1 roh, de jonge lente-zonnegod zag uit
het hemelvenster neer.
26

Daar beneden lag de jonge schoone to
sluimeren. Haar armen glansden en straal.
den licht op de witte wolken. Toen werd
hij bevangen van groote minne en hij
een blanke vogel naar Hymer's tuin.
De vogel vloog over de vlamm
- ende
vuren en zong een wonderwijsje, waar.
mee hij de slapende wekte.
Froh zag- hoe ze ontwaakte en door
haar vaders hof ging. Toen greep hij zijn
zwaard „Zonnestraal", sprong op zijn ros
en reed naar het verblijf van den Winter.
reus. Ilij joeg door den laaienden vlam.
mengloed der morgenvuren.
AAA •

Zijn dampend ros droeg hem voor de
poorten van Gerda's verblijf, waar het
stampte dat de grond er van dreunde.
Daar steeg hij of en lief het dier grazen.

Aan de poort zat een oude, aan een oog
blinde, wachter met twee woedende zwarte
honden, die hem den weg versperden.
Ilij overwon ze met zijn blinkend zwaard.
27

Gerda opende zdf de poort en noodigde
den jongen god binnen te treden tot een
gastvrijen drank. Als hij'binnen trad vulde
het vertrek zich met jong lentelicht.

Om hare liefde te winnen bood hij Naar
elf gouden appels van de elf maanden,
maar Gerda zeide hem : „Nooit wil-ik deze
appels als liefdeblijk van een man, nooit
wil ik met ix samenwonen in dezelfde zaal."
”Dan Beef ik u den negenvoudigen ring
van het licht ;" maar zij antwoordde : „In
mijns vaders tuin liggen in den grond vele
groote schatten begraven. 1k heb de uwe
niet van noode."
„Dwaas kind," sprak 1oen Froh, „wat
kunt je met al uw schatten van verborgen
zaad beginnen7 Als ik ze niet opwek tot
gouden graan, blijven ze voor immer ver.
borgen liggen."
Daarop stemde Gerda elm:Jell* toe en
werd er besloten de ibruiJoft te vieren.
d'its
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D e bloemen ontloken en vlinders kwa.
men het paar begroeten. 't Was of de heele
wereld feest ging vieren. En over de hei
daar juichte de lente.
Heel de lucht kwam vol blij geruchte
en door de boomen stoof luchtig gouden
wiekgewuif.
De oude woudreuzen schudden hun
winterplunje of en staken zich in nieuwen
lichtgroenen tool.
AA* ■ Alt*

Op een windgeweven wolk ging een

zoele ademtocht over de bergen en over
de velden.
De koekoek sloeg wel honderd malen

en duizenden kwinkeleerders pijpten in de
takken. Het was er een bruiloft, een bruiloft
zoo blije zoo blij. En in den maneschijn
van den lentenacht Coen zong er een koor
van nachtegalen in 't Springdel.
Daar kwamep. de lichtelven met triplen.
de voetjes al omme de spreng in het dal.
Van onder de struiken, van tusschen de
29

hei; daar kwamen ze op gazen wiekjes
en dwirrel de dwarrel daar zwenkten ze
omme en omme, al omme de spreng
rondsomme.
Het was er een wolkjen van wuivende
wiekjes. Het was er een schuif'ling van
trip'lende voetjes rondsomme, rondsomme. Daar wolkte een troepje witt'alfjes
neer en nog een en weer een en al maar
meer en 't oude bosch nu to schateren
stood, rondsomme. Van diere domdeine,
van diere domdei, de lichtalfjes dansten
in ronde rij. Rondsomme, rondsomme de
bron in het dal.
Daar kwam er geen eind aan de bruiloftsvreugde. Ze dansten en zweefden hand
aan hand en vulden de lucht met geschater.
dm' tob dteb ex' tt% ex" tc , ex% Pi%
1Jaar kraaide een haan . . . en uit was
de pret.
Ze stoven en vlogen en suizelden weg
onder de struiken en in de heg, in de lid
en de vossebessen.
■ AAA ■
30

Toen de morgenschemer over de Bergen
keek wat daar Loch in het dal gebeurde,
Coen lag er alleen nog een eikeldopje, een
mutsje van een die 't verloren had.

•

■
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DE WITTE "INFER VAN
HOOG SOEREN • • • • •
T OT beter begrip van dit verhaal
lien ik er wel eerst eenige plaatseMke en historisehe bizonder.
hecten van Hoog Soeren aan to
laten vooraf gaan.
Hoog Soeren is waarschijnlijk ouder
dan Apeldoorn. Er was reeds zeer vroeg
een nederzet ing van de oudste bewoners
der „Vale Ouwe".lj Dit beNitzen de talrijke Germaansche grafheuvels, die er
worden aangetroffen.
De broil van Pomphul is zoo oud, dat
ze wel door Wodan zelf verwekt kan zijn.
De naam Pomphul is eigenlijk van later
tijd, want de oude naam, die ook nog wet
gebruikt wordt, is Spring-del' dal van de
spreng, of brondal) een naam die veel eigenaardiger is dan bet tweeslachtige en onge.
motiveerde „Pomp-hul" (pompheuvel). Het
is nog niet eens zoo _heel lang geleden,

t
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dat daar volstrekt geen pomp to zien was,
en het water er uit den grond opwelde.
Door deze bron en den later &graven put
in de Steeg (waarop nu ook een pomp
staat), was Hoog Soeren als een oase gelegen midden in de droge woestenij der
Vale Ouwe.
Deze laatste put behoorde bij het kasteel,
dat gestaan heeft op het kuispunt, waar
nu de wegen bij elkaar komen van den
Echoput, van Apeldoorn, van Assel en
van den Dassenberg.
AA,* AAA

Bij het aanleggen van den grindweg
stootte men op de kelders van het kasteel
en vond daarin nog steenen kog els. Volg ens
de overlevering was de laatste kasteelbewoner Straatman geheeten en moeten de
stallen gestaan hebben op de hoogte waar
zich nu het hotel- Eik en Dal bevindt;
welk hotel zijn naam dankt aan den familie
naam Eikendal der vroegere bewoners van
het op die plaats gelegen groote oude boe3

33

renhuis. Rechts aan den grindweg van
Hoog Soeren naar Apeldoorn, juist
tegenover de plaats waar de weg van 't
Kruisjesdal op dien grindweg komt, stond
aan den voet van den heuvel een reusach.
tige beuk, dien alle oudere menschen van
Soeren zich nog zeer goed weten te herinneren, en meestal de Jufferboom of de
Spinboom genoemd wordt. Sinds onheuglijken tijd had die boom daar gestaan, Lang
reeds - W:6r de grindweg bestond. Eertijds
liep de karr of postweg om den heuvel
heen. Een klein voetpad liep, om den weg
wat te bekorten, over den heuvel, die bij
het aanleggen van den grindweg werd
doorgegraven. Rondom deze plek liggen
op de omringende topper' Germaansche
grafterpen.
AAA ■ AAA ■ AA,t§

D e karweg, later ook wel Hessenweg
genoemd, naar de Hessenwagens, die de
koopwaren van Hamburg naar Amsterdam
vervoerden, liep over Hoog Soeren, om
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daar de paarden te laten drinken. Van
bog Soeren ging het dan dwars door de
barre hei, waar zes paarden niet te veel
waren om de krakende, zwaar beladen
vrachtwagens voort te trekken ; en als door
slecht weer de weg bijna onbegaanbaar
was, leenden de boeren zelfs hun ossen
om de vastgeraakte wagens weer op gang
te brengen. Diepe, ingereden voren toonen
nog aan, waar de zware wagens geregeld
door de hei trokken. De weg liep verder
langs 's Greevenholt en 't Heidensgat, waar
de woeste zigeuners huisden, die eeuwen.
lang door hun roof- en plundertochten de
schrik der Veluwe waren.
AAA ■

O

p die eenzame vlakten had menig
bloedig gevecht plaats tusschen de roovers
en de wagenvoerders.
Menige rijk beladen Hessenwagen werd
op dien woesten, eenzamen weg uitge.
plunderd.
De weg kwam dan ter hoogte van Mil.
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lingen op den Amersfoortschen weg. Dit
was allemaal zoo in den „goeden ouden
tijd", maar in nog veel, veel vroeger tijd
moet de Witte juffer 8) van Soeren er al
geweest zijn, waarvan de oude menschen
nu 'nog weten te verhalen, dat ze in dien
ouden ,hollen boom zat te spinnen.
It

Zeer veel vroeger nog, in tijden van het
grijs verleden, Coen de Kelten en daarna
de Salksen hier op, de Veluwe woonden,
zal ze wellicht een van de Nornen of
schrikgodinnen zijn geweest, die het lot der
menschen sponnen. Wellicht werd ze in
dien tijd wel Urth -genoemd. Dat deze
godin Allier thuis behoorde, blijkt uit een
Geldersch Charter van 855, waarin sprake
is van Urthensula (zuil van Urth) (in) een
bosch op de Veluwe. Vroeger een heilig
woud. Zoti dat woud wellicht hier 9 eweest
zijn7 En zou die zuil gestaan hebben onge ,,,
vertplaswdjuferbomtn7
Wie zal het met zekerheid kronen zeggen7
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Of stond hier vroeger de wereldesch aan
welks voet de Nornen de draden van het
■
lot sponnen7
AAA

Alter

R

ondom Soeren op de heuvelen liggen
tal van grafterpen. Bij de plaats waar de
Jufferboom stond, in 't Vanenbosch, op
den berg aan welks voet het spring del
ligt met zijn vroeger wellicht heilige bron
en op vele andere plaatsen, worden ze
aangetroffen. Daar rust nog de asch van
Kelten en Saksen. Trotsch en koninklijk
liggen die grafheuvels daar boven op de
toppen. Geslachten van eeuwenoude eiken
groeiden er rondom op en vielen er neer,
en de stormen van meer dan duizend jaren
gingen er overheen; want op de Vale
Ouwe vieren de stormen hoogtij: als de
oude Dondergod er heerschappij voert,
als woeste regenluchten zich lange rafels
scheuren aan de opstekende woudkammen,
als de wind er giert en huilt of alle weerwolven tegelijk zijn losgelaten, en in den
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stormnacht Wodan zelf in wilde jacht door
de wouden gaat, zijn beide zwarte raven
vooruit vliegen, zijn honden het foreest
doen daveren van geblaf , en de gansche
stoet van Oude, nu miskende en verjaagde
goden hem volgt.
Dan is de grootsche Oude weer de goweldige ontzagwekkende Vale Ouwe van
voorheen, ontembaar en ruig als de ever.
• • •

•

♦♦
•

o • •

Meer dan een inwoner van Soeren wist
mij lets to verhalen van den Jufferboom.
In dien boom, zoo hol dat er wel een
man rechtop in staankon, was van onderen
een groote opening.
Wanneer men 's nachts in het bosch
kwam, kon men daar een lichtje zien bran.
den en hoorde men de Duffer in den boom
spinnen. Ook zag men wel een zwarten
hond met vurige oogen in den omtrek ronadolen of hoorde men in den boom kloppen.
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p een. Zaterdagavond, het was uitbe.
taling van loon geweest, ging een arbeider
van Soeren naar Apeldoorn om winkelwaar te halen. In Soeren was toen nog
geen enkele winkel, en men ging bij voorr
keur des avonds naar Apeldoorn om zijn
inkoopen te doen, wiji men overdag daar.
toe den tijd miste.
De arbeider hield zich wat Langer in
Apeldoorn op dan zijn plan was, hij bleef
er wat plakken in een herberg, en toen
het gesprek daar over de Witte Vrouw
van Soeren liep, lief hij zich op zeer
ongepaste wijze snoeverig over haar uit.
Het zou hem duur te staan komen. —
Het was reeds middernacht toen hij op
weg ging naar huffs, waar zijn vrouw hem
al uren lang zat te wachten.
De Soerensche weg was donker, heel
donker, zooals het er nog wel zijn kan
in sterrenlooze nachten, en men alleen
aan de lichtstreep boven tus schen de boom.
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toppen de richting van den weg kanhouden.
Hij stapte een uur lang stevig door en
hoorde geen ander geluid dan dat zijner
eigen schreden. Dicht bij den Jufferboom
gekomen, zag hij eerst den zwarten howl,
met oogen als lichtende vuurbollen, ge.
luidloos in het Bosch verdwijnen. Plotse.
ling voelde hij een paar geduchte klappen
QM zijn ooren. Hij zag niets, hij hoorde
niets, tastte met zijn stevige knuisten om
zich heen, maar greep in het ledige, terwij1
hij intusschen zoo'n geweldig pak ransel
kreeg, dat hij over den weg voortduizelde.
Geheel ontdaan en bleek als een doode
kwam hij eindelijk thuis, waar zijne 'vrouw
hem, bij de laatste gloeiing van den haard,
in den grootsten angst zat to wachten.
• • •
ens op een keer gebeurde het, dat
eenige kinderen bij den boom aan 't spelen
waren, en een meisje haar hoofd in de
opening stork, roepende: „Witte Duffer, spin
ie nog altied 7" Toen ze haar hoofd terug

E
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Wilde trekken om hard weg te loopen,
kon ze er niet meer uitkomen. De juffer
hield haar bij de haren ,vast.
Het kind schreeuwde en jammerde, dat
het verschrikkelijk was om aan te hooren.
Toen ze eindelijk bevrijd werd, kwam ze
te voorschijn met een gezicht vol schram.
men en blauwe plekken. De juffer had
haar duchtig gestraft voor haar oneerr
biedigen overmoed. . Toch was de spin.
vrouw geen booze of kwaadaardige geest.
Ze liet alleen niet met zich spotten. Braven
oppassenden menschen was ze zeer goed
gezind.
• • •
• • •

Op eene kleine hoeve in Soeren woonde
een oude vrouw met hare twee zonen en
eene dochter. 't Was een slecht jaar ge.
weest. Hoewel de beide zoons brave ijve.
rige mannen waren, was de oogst erg
schraal uitgevallen. Het was een dare tijd.
Het najaar kwam met zijn gure vlagen
en het oude moedertje werd ernstig ziek.
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Eerst hadden ze zelf zoowat met huis,middeltjes gedokterd, maar 't was er niet
beter op geworden. De dokter werd gehaald., deze kwam elken dag terug en
schreef dure recepten.
**A Alt*

Nog voiir de winter kwam was het
gezin heel wat geld kwijt, zoodat op een
dag de beide zoons en de dochter samen
beraadslaagden,, wat ze doen konden om
hun oud moedertje te kunnen behouden.
Zij/ besloten- de pink 9) naar de markt in
Apeldoorn te brengen om op die wijze
aan wat geld te komen.
Des anderen daags gingen de beide jon.
ge mannen met de koe op weg. Toen ze
voorbij denJufferboom kwamen, hoorden
ze de vrouw 'spinnen. De -beide mannen
zagen elkaar aan en de een sprak tot den
ander : „Hoor ie de juffer spinnen7" „ja,"
antwoordde de ander. „Ik hoor 't ook en
'k wil maar wenschen, dat het een coed
voorteeken is"; daarna liepen ze weer
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zwijgend door. Op de markt maakten ze
een, buitengewoon hoogen prijs voor
hunne pink.
ze kochten wat versnaperingen voor
moeder, en moesten toen bij den apotheker
heel lang wachten eer de drank gereed was.
Zoo was het al donker geworclen toen
ze eindelijk huiswaarts keerden. 't Was
een mooie vredige avond en het bosch
lag in diepe geheimvolle stilte. De stammen
rezen ernstig en statig omhoog. Het was
er plechtiger dan tusschen de kostbaarste
pilaren van een groote stille kathedraal.
Een late vogel zong nog jieel zacht een
herinnering aan de zon, totdat zijn lied
teen vervloeide met de lichte fluistering
van 't geboomte.
Een witte hinde stond roerloos in het
bosch en zag met twee groote, onschuldige
vraagoogen naar de mannen, die, beiden
in gedachten 7verdiept, zwijgend hun weg
vervolgden. Van verre zagen ze al den
schijn van het lampje in den Jufferboom.
45

De groote ontroerende toover van het
heilige stile avondwoud hieldhunnezielen
omvangen, Coen ze bij den boom in eerbie.
dige groetenis als van zelf de pet afnamen.
Zij zagen de Witte Vrouw bij den boom
staan, en beiden hoorden haar met zachte
doch duidelijke stem zeggen :
Diep in het Heidens gat
begraven ligt een schat,
Wie hem bij voile maan weet nit to spitten,
en daarbij zwijgen kan, zal hem bezitten.

•• •

•
•

♦♦

•• .

Boven het bosch stond de maan groot
en indrukwekkend aan den wolkloozen
hemel, als het reusachtige oog van den
nacht. De heide strekte zich uit tot den
versten horizon. De glooiende heuvelrug.
gen rijden zich als de golven eerier donkere
eindelooze zee. Heel in de verte teekenden
de bosschen van Hoog Buurlo zich als
een eiland tegen de lucht af.
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De groote voile maan, die bloedrood
was opgekomen, spreidde nu een zilveren
licht over de heide.
De beide broeders gingen na een dag
van stoeren arbeid zwijgend naast elkander
voort, elk met een spade op den schouder.
Twee zwarte raven vlogen een heel eind
voor hen uit, en telkens was het of ze
neer streken, maar dan vlogen ze weer
verder, tot ze eindelijk kwamen bij het
Heidens gat.
Hier vlogen de vogels eenige keeren in
groote kringen rond en verdwenen daarna
in de richting van 's Greevenholt.
Toen de beide broeders in den diepen
kuil afdaalden, wees een blauw licht de
plaats aan, waar de schat begraven lag, en
een tilling beving hen.
Zoowel de een als de ander was wel
geneigd om haastig naar huis terug te
keeren, maar ze wilden het voor elkander
niet weten en zoo begonnen ze te graven.
Bij de eerste schop, die aarzelend in den
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grond gestoken werd, was de blauwe gloed
plotseling verdwenen.
Zij spitten lang en moeizaam. Om beur.
ten groeven ;e terwij1 de ander rustle.
Plots stootte de oudste op jets- hards,
dat aan zijn schop weerstand hood. Bijna
had hij zijn broeder toegeroepen, toen hij
zich nog juist bij tijcU het gebod van
zwijgen herinnerde.
Om zijnen broeder de vondst mee te
deelen, stampte hij nu drie malen met de
schop op het harde voorwerp, en bang
dat zijn broeder van vreugde opspringend
op eens jets zeggen zou, legde hij meteen
zijn vinger op den mond, om hem aan
het gebod te herinneren. Zwijgend wekk.
ten ze nu samen heel langzaam een looci.
zware kist naar boven.
Zij hadden Haar met veel moeite bijna
boven aan den rand van den kuir, toen
den jongste het,gewicht welhaast te zwaar
werd en de kist weer naar beneden dreigde
te vallen. Daar riep op eens de oudste :
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„Hou waste” en als bij tooverslag verdween
bij deze woorden de heele kist met al wat
er in zat in de diepte.
Hoe ze ook groeven, totdat de schemer
aanbrak en naderhand nog menig keer,
als het weer yolk maan was, ze vonden
nimmer een schijn of schaduw van den
schat terug, die onherroepelijk in de diepte
scheen verdwenen. Maar hun moeder werd
spoedig daarna beter en leefde nog lang
in hun midden. Hiermee stelden zij zich
tevreden en beschouwden dit als den
grooten rijkdom, dien ze toch gekregen
hadden.

4
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AN D'AARDMANSBERG EN
D'ECI-TOPUT
Sinds jaar en dag woonde
in den Aardmansberg een
klein kwaadaardig kereltje. Overdag is hij
nooit gezien, maar 's nachts spookte hij
rond op de heide en deed den niets
kwaads vermoedenden voorbij g ang er plotseling schrikkin door op den weg te
springen, of, achter een struik of boom ver.
borgen, op eenmaal een harden schreeuw
te geven.
Daar bleef 1a et vrijwel bij, want veel
meer dan den inenschen schdk aanjagen
kon hij niet, en hij vond daar blijkbaar
een bizonder, genoegen in. Een enkele
maal zag men hem wel eens over de_hei
strompelen op zijn kleinekrommebeentjes,
of een takkenbos voortsleepen naar zijn
woni,ng, die diep onder in den Aardmans50

berg is en: nit vele gangen en vertrekken
bestaat. De menschen hebben dikwijls naar
den ingang gezocht, maar ze hebben dien
nooit kunnen vinden. Of hij binnen komt
door een konijnenhol ergens in een kuil
onder dichte hei verborgen, of dat hij
door een tooverspreuk de macht bezit de
deur te doen veranderen in een steen, is
niet met zekerheid uitgemaakt, want de
een zegt dit en de ander dat.
AAA

Nu wilde het Coeval, dat men ongeveer
een eeuw geleden, aan den voet van den
Aardmansberg een diepen put ging graven. Het duurde heel lang eer men water
had. Toch gaf men den moed niet op, en
vond eindelijk, na 232 voet diep gegraven
te hebben, overvloedig en zuiver water.
Toen de put klaar was, kwam men tot de
ontdekking dat die toevallig was gegraven
vlak boven de bron van den aardman,
waarbij zich ook de keuken beyond, en
zoo kwam men er achter, dat de aardman

getrouwd was, maar z'n vrouw altijd in
de keuken opgesloten hield.
Zij is de dochter van Lucht en Aarde
en werd Echo genoemd. Zij moct vroeger
een heel mooi meisje geweest zijn, alleen
wat babbelachtig en altijd om een praatje
verleg en.
Op een keer kon ze het thuis niet meer
uithouden, omdat Aarde, haar moeder,
nooit lets' zei, en haar vader, Lucht, nooit
een goed woord voor haar over had.
Als ze hem iets vroeg, dan Hoot hij door
den deurkier, bulderde in den schoorsteen,
of antwoordde in het geheel niet.
Zoo kwam het dat ze, na haar vader
weer eens iets gevraagd, en weer geen
antwoord gekregen to hebben, wanhopig
het ouderlijk huis ontvluchtte. Bij den
Aardmansberg ontmoette ze toen den
kleinen plaaggeest, die meteen verliefd
op haar werd en tegen zijn gewoonte in,
vriencrelijk met haar keuvelde.
Echo, die thuis niet veel gewend was
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en hem een aardigen, vriendelijken vrijer
vond, trouwde zoo maar sublet met hem.
In het eerst ging alles goed, en leefden
ze samen heel gezellig in het ruime verblijf onder in den berg; maar weldra kwam
de oude aard van den dwerg weer boven ;
lang kon hij de comedie van liefhebbend
echtgenoot niet volhouden.
Al spoedig was het : Echo, houdt je
mond, ik houd niet van al dat lawaai in
m'n huis.
Dan zweeg het praatzieke, maar vriende.r
lijke vrouwtje een pool, tot ze, er niet
meer aan denkend, opnieuw begon te
snappen.
Het werd een voortdurend geharrewar
tusschendiebeiden,totdat de kwaadaardig e
aardman haar eindelijk in de keuken op sloot
en haar op doodstraf verbood te spreken,
als haar niets werd gevraagd, en dan slechts
te antwoorden in heel weinig woorden.
Dit was een vreeselijke straf voor de
lieve, ongelukkige Echo. Ze vermagerde
53

en verkwijnde, zoodat alleen de stem van
haar overbleef. Die stem antwoordt nog
anal" als men haar iets vraagt, maar ze
zal nooit het eerst spreken.
En wie niet gelooven w-il, wat hier
allemaal van haar geschreven staat, moet
haar zelf maar eens vragen:
„Hoe heette uw vader, dien ge zijt ont.
vlucht V'
En ze zal u antwoorden: „Lucht".
„Hoe heette de moeder die je baarde 7"
„Aarde".
„Hoe was de Aardman then ge met hem
zijt getrouwd 7"
„Oud".
„Houdt je van hem ja of peen V"
„Neen".
Nu, en als een vrouw zooiets ronduit
zegt, dan moet het wel heel erg zijn, en
het zou onkiesch wezen om er verder op
in te gaan.
*
• • •
•
•

*

54

•••

411

I LED E
WD
JACHT

I kr.

't Was op een dag dat ik een verren
tocht over de Veluwe ondernomen had
en ik mij 's avonds wat Lang had opge.
houden bij vriendelijke boerenmenschen.
Het was reeds tamelijk donker en de
duisternis nam snel toe, door een opkomende donkere Wolkbank, waarin de
zon was weggezonken zonder den minsten
kleurengloed in de grijze lucht achter te
laten.
Op de open hei gekomen, zag ik boven
de grauwe wolkmassa hoog tegen de lucht
opgekropt, een paar dondertoortsen 10), in
bruin violette gloeiing. Toen ik het bosch
inging, begon - het allengskens wat te
waaien. Het was er volslagen donker onder
het ruizelend geboomte, zoodat ik met
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moefte den weg vond en eindelijk bemerkte, op een verkeerd pad te tijn geraakt,
dat ik niet goed kende.
Naar mijne gissing moest ik nog slechts
een paar uren van huis zijn, maar durfde
niet met zekerheid den weg vervolgen.
Om geen ongewenschte doling te maken,
keerde ik dus op mijne schreden terug.
an een zijwegje had ik naar 't mij
scheen, in het bosch eene but zien staan,
waarin de houtschillers des zomers verblijven.
Het was dus daarheen dat ik mijne schreden richtte, om er zekerheid te krijgen.
1k meende het even heel flauw te zien.
weerlichten. Dicht bij de but was een
open plek, waar het akkermaalshout gevallen was en daar stond een oude man
aandachtig naar de lucht te zien, die hoog
boven de boomen woelde en kruide en
vreemde glansen had, zooals men wel op
oud metaal ziet.
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Op mijne vraag keek de man mij eerst
onderzoekend aan, met zijn sterke grijze
oogen en zei toen: „ja, die weg is wel
goed, al loopt hij een beetjen om, maar
als je droog thuis wilt komen, zou ik hier
maar never even wachten, want wij krijgen
voort boos weer."
Een paar dikke druppels en een dwarrelende wind volgden op zijn woorden. Zoo
gingen we samen de but binnen, waar een
jongere man bij een klein vuurtie twee
kommen koffie stand in te schenken, uit
eenen zwart berookten ketel.

**A

D e but bestond uit een dak van dennestammen en plaggen, boven een vierkant
in den grand uitgegraven kuil.
Aan het achtereincle der hut, was op
oud Germaansche wijze, boven het vuur,
een opening in het dak gelaten, om den
rook eenen uitweg te geven.
Aan den kant waren een paar bankers
van zand gespaard, die elk met een bos
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strop belegd, tevens als slaapplaats dienst
deden. Het vuurtje verspreidde een zwak
rood schijnsel in dit
' uiterst eenvoudige
verblijf.
Spoedig zaten we alle drie gemoedelijk
om het vuur, elk met een kom warme
koffie in de hand en de beide mannen
aten hierbij hun avondbrood.
AAA

W

e hoorden in de verte of en toe ge.
rommel van naderenden donder ; en ik
weet niet meer hoe het zoo ter sprake
was gekomen, maar Coen de oude zijn
brood op had, vertelde hij van den wilden
jag er. 11 )
■ ■ ■ ■

E

r was eens een oude boer, die een
eenigen noon had, van w-ien hij weinig
pleizier beleefde. Hij lief zijn ouden vader
maar werken en verdeed zijn tijd aan
drinken en jaien. Vooral jagen was zijn
grootste lust. Aileen als hij honger had,
of zijn honden voaren moest, kwam hij
thuis. Noch de vermaningen van zijn vader,
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noch de smeekbeden zijner moeder, kon.
den hem er toe brengen, thuis een kalm
en werkzaain leven te leiden. Op een keer
thuis komende, vond hij zijnen vader ziek
te bedde, en zijne moeder in diepe ver.
slagenheid. 's Nachts werd het heel ernstig
met den zieke en des anderen diags was
de oude man stervende ; wat den zoon
evenwel niet belette alles in gereedheid
te brengen voor eenen nieuwen tocht.
Terwijl hij hiermede in het achterhuis
bezig was, riep zijn vader hem met zwakke
stemme bij zich, om hem nog voor 't laatst
op zijnen plicht te wijzen. Maar de zoon
deed alsof hij niets hoorde.
Zijn moeder kwam bij hem met tranen
in de oogen, om hem te smeeken bij vader
te komen en thuis te blijven.
Hij keerde zich wrevelig om, foot zijn
honden en trok het woud in.
De grijsaard op zijn sterfbed hoorde
dit met smarte, zuchtte diep en sprak :
„Zoo zult ge dan eeuwiglijk jagen"; toen
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zonk zijn hoofd op het kussen neder en
hij stierf. _
■

AAA

AAA

D e oude man hield even op met zijn
verhaal. Buiten was de wind opgestoken
en wij hoorden den regen bij stroomen
vallen.
■

A**

**A

Na de begrafenis, vervolgde hij, trok de

moeder bij een familielid in en in den
nacht nadat ze vertrokken was, verzonk
het huis, met al wat er bij behoorde. Niemand weet meer to zeggen waar het gestaan heeft.
De zoon doolde van of dien dag rusteloos road en kon zijn ouderlijk huis nooit
weder vinden. Des nachts hoort men hem
dikwijls door het bosch gaan, roepend om
erbarmen.
Voor hem uit rennen zijn honden en
achter hem komt een drom van weer.
wolven en geesten en dan siddert het
heele bosch.
De omtrek davert van geblaf °en gehuil,
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alsof er duizenden ongelukkige geesten,
door honden of wolven vervolgd, gillend
en jammerend door het woud trekken.

•

■

•

P

lotseling hoorden we buiten een vreese.
lijk geraas. De wind joeg huilend en kla.
gend door de boomen. De grijsaard zweeg,
wijI zijn oude stem overheerscht werd door
de geluiden buiten. Het schijnsel van het
vuurtje verlichtte zijn oud verweerd gelaat
en zijn witte Naar. In zijn trouwhartige
oogen glansde een zachte gloed.
We luisterden alle drie naar de stemmen
van den storm. De eene donderslag moker.
de dadelijk over den anderen.
„Dat is de wilde jacht," mompelde de
oude.
Op eens overweldigde een hevig licht
den zwakken schijn van het houtvuurtje
en een vreemde suizeling van Iucht ging
om ons. Een knetterende donderslag volg.
de er direct op. De kleine but schudde. Er
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viel iets zwaars op het krakende dak en
in het your, dat op eens gedoofd werd,
waardoor ons asch en vonken om de ooren
stoven.
Als verlamd van schrik zaten we spra.
keloos in het donker.
Wat we toen hoorden zal ik nQoit ver.
geten ; 't zal mij bij blijven als een angstige
droom vol bange verschrikking. We hoor.
den takken krakend afscheuren en de
grond cinder ons trilde.
Hoe lang we zoo zaten, weet ik niet ;
het geleek een
• • •

•

♦♦

• * •

•
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oen het weer bedaard was en we zwij.
gend naar buiten traden, zagen we dicht
bij de but een eeuwen ouden eik door
den bliksem getroffen. Een zware tak was
neergerukt en lag half over de hut.
De Wilde jager was voorbij, maar overal
in 't bosch had hij zijn sporen achtergelaten.
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Toen de grijsaard en zijn zoon mij op
den weg brachten, stond hoog boven ons
de stile, reusachtige nachtkoepel, waarin
zacht de heilige sterren glansden.

.
.
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IN den jare onzes Heeren, als men
schreef 878 en Karel de Kale Keizer
van Rome was, lag er in het land beneden
Keulen een groot veld, behoorende bij het
gebied van den heer van Pont, welk land
schap in de tegenwoordige Provincie Lim.
burg gelegen is, maar vroeger tot Gelder
behoorde.
■ Alttt ■ Alter ■

M

idden op dit veld stond een groote
mispelboo, waaronder zich een vervaar.
lijke en venijnende draak ophield. Dit felle
dier berokkende veel kwaads wiji het alle
menschen en beesten verslond die onder
zijn bereik kwamen.
In den nacht kon men zijn vurige oogen
op verren afstand zien gloeien en dikwerf
riep het met groot geruchte : GELRE1 GELRE1
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Het ondier was door de hel uitgebraakt
en alle levende wezens in het rond stierven
door zijn verpestenden adem.
De bewoners dier streek verlieten er
het land om, en ze zouden wellicht alien
zijn weggetrokken, als zij niet van het
monster waren verlost geworden.
•
• • •
♦♦

•

a.•

Heer Otho van Pont had twee kloeke
zonen: de oudste genaamd Lupold en de
ander Wychaert of Wichard.
Wichard was in stilte verloofd met
Margaretha, de schoone dochter -van Her.
man van Hameland. 12)
Hoewel moedig en onverschrokken van
aard, had Wichard nooit gelegenheid ge.
had hiervan blijk to geven.
•
♦♦
• • •
• • •
•

Op een schoonen vroegen morgen zeide

Wichard tot zijn vader:
5
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Fader, 4.1E wil vandaag naar Hameland
rijden, one aan. heer Herman openlijk de
hand van de schoone Margaretha tevragen.
Wat dunkt u hiervan
Doe dat mijn noon, sprak heer Otho,
'k wil gaarne Margaretha als mijne dochter
ontvangen en tiger Herman is een wijs en
goed man. Wil hem uit mijn naam cfroeten.
oo geviel het dan, dat Wichard op den
Z
binnenhof zijn groot paard besteeg en
vroolijk \de poort, uitdraafde.
Bitj en opgewekt reed hij tusschen de,
in deyroeoe morgendauw, -ingende velden.
De zon schitterde als 1 eengroot juweel,
in een koepel van licht. Het was er de
aanvang van eenen schootien-dag en terwij1
het paard als over den weg danste van
overmoed, neuriede zijn beriider eene
vroolijke wijze.

A**

*AA

Een eind wtegs gevorderd zijnde, kwam

hij eexi processie tegen. Het was een groote
en aanzienlijise stoet en Wichard bleef
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ecrbiedig ter zijde van den weg staan om
de vrome priesters en monniken voorbij
te laten.
Nadat ze voorbij getrokken waren, vroeg
hij eenen boer, waartoe deze processie
diende en de boer vertelde hem met veel
omhaal van woorden dat de heilige mannen gingen om met gebeden den draak
te verdrijven,
Men had het reeds zoo menigmaal beproefd, maar steeds zonder gevolg , en nu
was de bisschop er zelf voor over gekomen.
• • •

•
• •
•

• •

■

In

de ruime zaal zat Beer Herman, in
een fraalgesneden armstoel, dicht bij een
klein vuur, dat op,,den haard knapperde.
Aan den anderen leant van den haard zat
Wichard op een eiken bank. Na een wijle
zwijgens sprak de grijsaard zacht : „Ziet
Wichard, ik geloof gaarne dat gij elkander
goed bemint, mbar gij Zijt beiden nog heel
67

jong. 1k wit aan uwen moed niet twijfelen
noch uw kracht onderschatten, maar gij
moet de eerste daad nog verrichten, waarmee ge den ridderslag verdienen kunt. 1k
weet wel dat we op het oQgenblik ger
lukkig in vrede leven en, de gelegenheid
zich hiertoe bieden moet; maar men zou
mij terecht kunnen verwijten, mijne dochter aan een onervaren knaap te hebben
uitgehuwelijkt. Er zijn meerdere kIoeke
ridders die mar Margaretha's hand dingen
en al mint zij u ook alleen en zou ik gaarne
mijne toestemming sgeven, geloof mij in
ttouwe, kom later met uw verzoek terug,
wanneer gij aan de wereld getoond hebt,
evengoed met de ridderlijke deugden
vertrouwd te zijn als gij het met uw
boeken zijt.
De jongeling staarde langen tijd teleurgesteld in , het vuur, Coen stond hij op,
nam de hand van den grijsaard en zeide :
Heer Herman, mijn vader roemt u immer
als een wijs en verstandig man en ik twijfel
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niet of ook in deze zaak zult ge recht
hebben, zoo te spreken, al is het mij eene
groote teleurstelling. Laat mij nu gaan,
ik zal trachten u spoedig als schoonzocin
waardig te zijn. Ik kom spoedig terug of
in 't geheel niet.
Het zij zoo, antwoordde Heer Herman,
en in trouwe, ik hoop u dan spoedig weder
te zien. zij drukten elkander hartelijk de
hand en in den avond nog reed Wichard
naar zijn waders burcht terug.
Heel wat minder vroolijk en luchthartig
clan hij lien ochtend was uitgereden, steep
op het binnenplein af.

II • •

•
•

♦♦

• • II

Na goed gerust te hebben, trok hij des
anderen daags zijn zware rusting aan,
gespte zijn groot slagzwaard om en na
eerst nog zijn beide neusgaten te hebben
toegestopt; ging hij te voet naar de plaats,
waar de draak meestal vertoefde. zijn fraai
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paard liet hij tehuis, nit vreeze dat het
dier wellicht verstikt zou worden door
den giftigen adem van het hellemonster.
De dorpers, die hij vroeg in 't veld tegen
kwam, zagen hem vol vreeze na. Menigeen
sloeg een kruis en preyelde - een gebed
voor den moedigen jonkman.
Vol ontzag bleven ze op grooten afstand
toeschouwen, Coen Wichard zijn giroot
z-waard ter haiid nam en zonder eenige aar.
zeling,geheelalleen op het ondieraanstapte.
Het helgedrocht lag als altijcfonder den
mispelboom. Ook de laatstg processie had
geen uitwerking gehad. De draak sperde
den ontzaglijken muil wijd open, zijnen
vuilen adem in dikke wolken uitblazend.
Groot gloeicten de oogen als vuurballen
in den afgrijselijken. kpp, terwijl hij tilt
alle macht gilde : GELREI GELRE 1
De dorpers zagen Wichard onverschrok.
ken voorwaarts gaan. Ze zagen hoe de
draak met- klauwen en istaart het lenig
lichaam van den jonkman omstrengelen
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wilde. Ze hoorden een hevige worsteling,
maar konden nets meer zien door de
wolkmassa's welke het monster uitblies.
hoorden alleen het geroep Gelrel
Gelre 1 en Wichards krachtige zwaard-

Ze

houwen, die wijd in het rond weerklonken.

x 7- •3
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V of and en ontzetting stonden alien
roerloos en durfden zelfs niet fluisteren.
Nog een maal verhief zich met schorren
klank het vreeselijk geroep, GELRE I GELRE 1
Coen op het onverwachts de bruin stinkende walm optrok en Wichard ongedeerd
to voorschijn trad. De draak lag zieltogend
aan zijn voeten.
Met den dolk, die reeds door 27 voorzaten met eere gedragen was en waaraan
geen enkele smet van onrechte kleefde, had
hij ten slotte, tusschen de platen van het
ondoordringbaar schubbenpantser door,
het monster in het hart getroffen.

,*,*

Het yolk juichte den jongen held toe
en eenige stoere mannen droegen hem op
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zijn schild in triomf huiswaarts waar hij
door zijn ouders en broeder blijde -viterd
omhelsd.
Hij gunde zich evenwel geenen tijd tot
verclere feestvreugde, lief zijn ros opza.
delen en reed naar Hameland.
• • •

D

•

♦ •
•
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e mare was zijn vlug paard reeds voor.
uitgesneld en toen hij Hermans burcht
naderde, stonden Margaretha en haar
vader hem al op te wachten.
Heer Herman ontving hem als zijnen
noon en stemde toe in het huwelijk.
Veel dageri lang werd er nu gefeest en
toen Wichard met zijn bruid huiswaarts
keerde, stichtte hij met zijnen vader eenen
burcht op' de plek waar hij den draak
verslagen had.
Weldra namen de beide jonggehuwden
hun intrek in het , nieuwe slot, dat ze
„Gelre" noemden.
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Het dankbare landvolk uit die streek
vestigde zich er omheen en zoo ontstond
een stedeke van dien naam.
• • •

•

♦♦
•

• • •

Wichard voerde voortaan als wapenteeken in een schild van goud drie mispelbloemen van keel. 13)
Nadat Wichards broeder Lupold en
daarna ook zijn, vader Otho gestorven
waren, werd Wichard graaf van Gelre,
beleend met de goederen zijns vaders en
zoo werd al dat land genoemd naar de
kleine veste „Gelre".
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DE ZWARTE VROUW
VAN STAVEREN
ET

was een gure avond in
den laten herfst. In de lucht,
die een onstuimige groene
zee geleek, zeilden vreemde
donkere wolkschepen van
wondere gedaante. Een onrustige groene schemering
dwaalde om Staverens pauwenburcht 14 en lei al maar
donkere onzekerheid om de muren en de
torenkolossen.
Tusschen twee korte rukwinden werd
een angstige schreeuw van een Witte pauw
mee gevoerd in 't, bosch. De poortwachter
zat sufferig to peinzen over ongeziene
dingen, Coen er schuchter op de poort
geklopt werd.
De wachter schuifelde traag naar 't 4k.
gat en zag een jongevrouw wheel in't zwart
)
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gekleed, die smeekte om bij de burcht.
vrouw te worden toegelaten. Toen de
deur open ging, sloop de onzekere schemer
ring met haar mee naar binnen en nadat
de wachter haar in een kleit vertrek had
gelaten, viel ze daar van vermoeienis en
uitputting op eene bank neder, waar ze
stil te snikken begon. De voetstappen van
den wachter verloren zich in de gangen.
• • •

•

♦♦
•

• • •

Eleonora, Hertog Reinolds echtgenoote,
opende de deur en bleef sprakeloos op den
drempel staan, niet wetend wat dit bezoek
beduiden kon, totdat de ongelulthge jonge
vrouw smeekend het hoofd tot haar ophief
en zij, haar Pete- en voedsterkind herkende.
Nader tredend vroeg ze angstig — Kind,
wat is er met di gebeurd, dat ge in zulk
eenen toestand hier komt 7
0 moeder, snikte zachtkens de onge.
lukkige Eleonora. lielaas I Mijn eigen
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moeder was mij een vreemde. Ik kom u
om een toevlucht smeeken.
Kind, sprak de ,burchtvrouwe, terwij1
ook zij te weenen beg on en Eleonora
kuste, daarom behoeft ge toch niet te
smeeken. Mijn huis staat immer voor di
open, al is het ook nog zoovele jaren
geleden dat wij malkander zagen. AAA

T

erwijl een bediende een ijzeren luchter,
waarin twee keersen brandden, stil op tafel
zette, was de onzekere schemering geweken.
Vertel mij toch, wat is de oorzaak van
deze groote smarte, ge maakt mij bang,
sprak de hertogin.
Zacht klaagde Eleonora nu haar leed
uit aan de borst harer pleegmoeder.
Ge weet, snikte zij, hoeveel mijn ouders
tegen hadden op mijne verloving met Heer
Herman, en hoe ze mij dien gehaten
Zweder opdrongen. Bij het sterfbed mijner
moeder moest ik beloven dien wreedaard
te zullen huwen en ik werd helaas zijne
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bruid, maar mijn droef hart ging immer
tilt naar Herman. Het huwelijk met Zweder
verschoof ik telken male in de hoop dat
er een gunstiger dag voor mij mocjit
aanbreken. Veel nachten doorwaakte ik
schreiende. Altijd verwachtte ik, Herman
nog te zien terugkeeren. 0, ik had hem
wel willen gaan zoeken, had ik slechts
geweten in welke richting ik gaan moest.
Inmiddels begon Zweder dat uitstellen
te mishagen en hij zond een bende onder
Diebald, om den Wildenborch en mij op
te eischen. Er was hem' meer aan den
Wildenborch dan aan mij gelegen, dat en
had ik al te wel bespeurd.

Diebald sloeg het beleg om het kasteel
en onze bezetting verdedigde het met
groote dapperheid ; maar ten slotte zouden
wij ons moeten overgeven, wijl onze voor
raad leeftocht uitgeput raakte.
't Geviel op eenen ochtend, terwijl ik in
mijn vertrek den Lieven jezus om uitkomst
bad, dat mijn gebed werd verstoord door
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een groot en vreeselijk rumoer. gr gingen
mij velerlei gedachten door het hoofd.
Dies ijlde ik naar het binnenplein en zag
daar tot mijn sebrik een z'cifr vaar bewapend
ridder met klein gevolg.
Mitdocht, het was Zweder die den burcht
reeds had bemachtigd. lk treed hem nader
en bevende v:431 angst val 'k hem to voet.
Heer,, zeg ik, neem den burcht en mij,
maar 'k bid u, spaar mijii dappere- mannen.
„Bij alle Heiligen zoo zij het," hoor ik
hem antwoorden. Maar 0 kunt begrijpen
hoe groot mijn vreugde was Coen die
kloeke ridder 't vizier opsloeg en ik mijn
Herman herkende.
Hij had met zijne kleine ruiterbende
Diebald en de zijnen verjaagd en ons ontzet.
Mijn mannen droeg en hem onder gejuich
ter tale Wiinen. Dat was een onvergete.
lijke dag.
1k zond u een bode van wien gij zult
vernmilen hebben, dat Herman, en ik heel
kort daarop samen verhuwljjkten. AAA
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Mijn gehavend kasteel en 'rnijn uitge.
putte bedienden stemden niet tot uitbun.
dige vreugde, dies bleef het bij een klein
feest van meer huiselijken aard.
Wellicht hebt ge 't mij kwalijk genomen
dat ik u niet noodigde. In trouwe, als ik
iemand had uitgenoodigd, zoudt gij het
in de eerste plaats geweest zijn, maar wat
zal men feesten bij puinhoopen en eenen
ledigen provisiekelder.
AAA AAA

Niettemin, wij waren zeer gelukkig.
Eilaas het zou maar kort van dour zijn.
De vorige week toog Herman ter jacht,
slechts een paar knapen vergezelden hem.
1k beidde hem bij 't middagmaal. Het

wierd zoo laat, zoo, vreeselijk laat. Mijn
hart had den ganschen dag jets angstigs
geweten, en Coen hij niet op den afge.
sproken tijd thuis kwam, voelde ik dat er
jets ontzettends gebeurd moest zijn.
Eleonora's smart barstte op eens zoo
hevig nit, dat het geruimen tijd duurde
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aleer ze haar verhaal vervolgen. konde.
Toenfze wat uitgesichreid was ging ze ort:
't Airondtijd in het donker zag ik door
het bosch fakkels naderen. Ze droegen heti'
op een haar van takken.
Een bende moordenaars,' heimelijk aangevoerd door Zweder,Iad heri in '1 foreest
overvallen en Herman op 't onverwachts
met een speer ruggelings doorboord. Hij
Ieefde nog toen ik hem in mijn armen
sloot, prevelend noemde hij mijn naam,
als een Iaatst vaarwel. . en stied.
1k schijn wet onder een zeer noodlottig
gesternte geboren. Mijn leven is in jammer
voorbijgegaan en ik voel dat deze ,ge.
beurtenis de genadestoot geweest is voor
dit arm ,gepijnigd hart.
AAA

Den volgenden dag al was Zweder
voor de poort, om den Wildenborch op
te eischen.
Vat waardehechtte ik aan mijn leven en
miin.en. burcht. Mijn smart was al te groot.
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Het slot, nog niet geheel hersteld na
het laatste beleg, had Loch ook niet -veel
weerstand kunnen bieden.
Zweder trad er op als peer en meester.
Ten avond an dien eigen dag lief hij
mijn lieven Herman reeds begraven. Ik
moest te paard den stoet volgen.
Maar Coen men den terugweg zou aan.
vangen, wierd mijn hart van zulk een op.
roerig verzet tegen den dwingeland be.
vangen, dat ik van 't paard sprong, index.
haast een handvol zand van Hermans graf
nam en in alleriji hierhenen vlood.
Dagen lang doolde ik in regen en koude
over de Veluwe.
1k bad den goeden God, bij u een veilige
toevlucht te mogen vinden... Ach ware
ik eigenlijk maar omgekomen. lk kan bet
leven niet weer dragen. 't Is erger clan
de dood.
Hier eindde zij haar droef verhaal.
De goede hertogin vermocht haar niet
te troosten.
■
AAA
AAA
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H

aar laatste levensdagen sleet Eleonora
op Staverensburcht, het waren er niet vele.
Haar jong levee was zoozeer verwoesedat
het alras verkwijnde en op eenen grijzen
morgen groef men haar een stil graf onder
de oude boomen achter het slot.
Die plek beet nog Eleonora's Poll.
Menigwerf zag men heur geest- daar
's nachts nog klagend omme waren, of
zand nemen van liermans graf.
En wie in 't duister de zwarte vrouw
van Staveren in 't sleepend rouwgewaad
ontmoet, gaat angstig en diep bewogen
terzijde, om haar voorbij to latent
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LEGENDS VAN HET
SOLSCHE GAT ::
ID DEN in
het bosch
tusschen
Putten, Garderen
en Drie stond eertijds een machtig
klooster met vele
torens, en door
eene gracht om.
g even. E en bree d e
koele laan leidde naar de poort.

I

n den avond, als God zelf over de stille
landen gaat, luiden de monniken de Ves.
per, maar ze kenden Hem niet, want de
prior en al de broeders hadden hunne
zielen aan den duivel verkocht. Ze leefden
in overdaad en weelde.
Des nachts kwamen alle heksen en
booze geesten uit den omtrek op het
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klooster, dan werd de zwarte mis ge.
lezen. Men, dronk den wijn nit emmers
en den geheelen nacht zag men de ovens
brancien, om al de gerechten voor 4e
meer- dan overvloedige maaltijden gereed
to maken.
De duivel zorgde dat de provisiekelders
nooit uftgeput raakten en hij mengde zelf
den wijn. Men danste, zong en vloekte
er totdat het eerste reine morgenlicht over
de velden beefde. Menig dorper die laat
dooi' 't bosch huiswaarts keerde, had des
nachts binnen het klooster vreemde
en
_
ergerlince geruchten gehooid: Een ieder
wilt dat elken nacht de vensters van al
de zalen als door eeneii hels' chen brand
verlicht waren.
AAA
AA,* ■

O

p een kerstnacht, nu al eeuwen ge.
leden, brak een hevige storm los , zoodat
de dorpers angstig in humane huizen waren
en midden, in, den kerstnacht hoorden _ze
een hevigen donderslag.
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Den volgenden ochtend kwam een jon.
getje het dorp op een drat binnen loopen
en vertelde aan de verbaasde kerkgangers,
dat het klooster in 't bosch gelled was ver.
dwenen en er op die plaats een ijzingwek.
kend diepe kuil ontstaan was. De boomen
er omheen lagen ontworteld ter aarde.
Toen het gerucht zich verspreidde, liepen
de dorpen in het rond leeg. Al de bewoners
wilden het wonder zien. Men vond nog
een met klinkertjes geplaveid straatje en
de statige toegangslaan ; dat was alles wat
van het klooster was gebleven. De aarde
had zich geopend en zich weer gesloten.

■

♦•♦■
•

Sinds dien tijd komt te middernacht nit
de diepte van het Solsche gat een vreemd
geruchte.
De klokken van het verzonken klooster
beginnen te luiden, het klinkt onregel.
matig en met schor geluid, alsof ze alien
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gebarsteia zijn ; eerst zacht, maar steeds
harder en angstiger. Vreeselijk, als klan.
ken van noodklokken.
Dan treden nit het duister van de breede
14an de geesten der monniken. ",fie idagen
droeve litaneien. De prior gaat vooraan,
de broeders volgen in lange sombere rij.
Zij gaan langzaam en gebogen condom
het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt.
Dan zweven ze alien rusteloos uiteen, om
opnieuw uit de schaduw van de laan in lange rij langzaam naar voren to treden; maar
als de eerste morgenschemer over de nog
slapende heide en bosschen strijkt, vluch.
ten ze plotseling jammerend weg in het
diepste duister van den somberen kui1. 15)
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DE ROOKBERG OF
BUNTERMANSBERG
TE NUNSPEET
ET is reeds eeuwen geleden, en
de enkele winkels, the men nu
in de Veluwsche dorpen aantreft, waren
er toen nog niet.
Men kocht zijn waren van rondtrekkende
marskramers, zooals men deze tegenwoor.
dig nog wel van huis tot huis ziet gaan;
of bracht van de naastbijzijnde markt.
plaats mede, hetgeen men noodig had.
Zoo was er lang geleden een marskra.
mer dien iedereen kende.
Hij bezocht geregeld elk jaar de Veluwe
om kousen en andere nuttige zaken te
venten.
Als hij in Nunspeet kwam, bleef hij
daar meestal overnachten en ging dan te
waardschap in eene herberg die dicht bij
den Brunen Enk stond.
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Eens op een dag kwam hij naar gewoonte
daar weer. Hij had goede taken gemaakt en
's avonds, terwijl hij nog met den waard en
de waardin zat te praten, alvorens te bedde
te gaan, sprak hij daarover en zoo wisten
de waard zijne vrouw dat hun gast veel
baar geld bij zich droeg. De marskramer
wisselde nog wat klein geld tegen groot,
wi-j1 dat gemakkelijker in den zak was en
daarna begaf men zich ter ruste.

**,*

Buntermati, de herbergier, kon den slaap
niet -vatten. Er heerschte in het huis eene
stilte, die hem het hoofd koortsig deed
kloppen.
De groote som gelds die onder zijn dak
was, scheen hem te betooveren. Het was
of er een misdadige aantrekkingskracht
van uitging, die hem, met onweerstaan.
bare macht, naar de plaats trok waar de
marskramer en zijn geldzak lagen.
Zonder zijn vrouw te wekketi, zonder
het minste gerucht te makers, liet hij zich
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stil de bedstee uitglijden en luisterde,...
luisterde.
Niets hoorde hij dan de regelmatige
ademhaling zijner vrouw en het bonzen
van zijn eigen hart.
114 luisterde aan de deur van bet vertrek
waar zijn gast overnachtte, toen nam hij
de hiep, lichtte voorzichtig de klink van
de deur, stond stil en luisterde nog eens.
Niets beWoog zich in het geheele huis.
De deur draaide zachtkens open op de
goed geoliede scharnieren en hij trad behoedzaam binnen.
Lang scharielde hij rond in het kleine
duistere vertrekje. En daar in het donker,
op den Last, is er lets gruwelijks gebeurd,
te gruwelijk om het in al zijne laagheid te
bock te stellen.
Dehuiveringwekkendestiltewerdslechts
even onderbroken door wat gestommel en
wat gekreun. Daarna hing de stilte weer
om alle ding en.
Maar toen de waard het kamertje uit91

sloop, had hij een geldzakje in de hand,
en in de andere hield hij de hiep, waarvan
druppels op de vloersteenen leekten. Hij
ging naar de deel om een emmer water te
haul, waarin hij zich te wasschen begon.
Zijne vrouw werd nu wakker van het
gescharrel in huts en de man vertelde in
enkele korte, brommerige zinnen wat er
gebeurd was. Onthutst en beangst stood
zij op en hielp hem dweilen en redderen,
tot het ochtend werd. Samen sleepten ze
nu den zwaren en afschuwelijk verminkten
doode naar buiten om hem in den hofte
begraven; maar terwij1 ze hiermede bezig
waren, kwam een bierbrouwersknecht een
vat bier breng en en zag hunmisdadig gedoe.
Met een handvol geld en een goeden
borrel werd hem het zwijgen opgelegd.

■
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enige jaren waren er verloopen, Coen
op een dag de herbergier en de brouwers.
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knecht toevallig te zamen met den Harder.
wijkschen beurtschipper op reis gingen
naar Amsterdam.
Aan boord, midden op de Zuiderzee,
kregen ze om een kleinigheid ongeno ►en.
't Eene woord lokte het andere nit en
eindelijk werd door den brouwersknecht
aan Bunterman den moord op den mars.
kramer verweten:
De schipper en de andere reizigers
hoorden nu vol ontzetting wat de bier.
brouwer te vertellen had, terwijl de her.
bergier bij hoog en bij laag zwoer, dat het
allies vuile laster was.
In Amsterdam aangekomen, waarschuw-

de men evenwel den magistraat en beiden
werden voor den rechter gebracht.
Bij het verhoor stak Bunterman zijn
beide voorste vingers op en zeide :
'k Mag eeuwig branden als ik dat ge.
daan heb.
't Hielp hem weinig, want zijn schuld
werd bewezen. In zijnen hof groef men.
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de mars, den ledigen geldzak en het lijk
van den verslagene op.
Op den berg werd de galg opgericht
en de herbergier werd gehangen. AAA
IN a Bien dag zagen de menschen nit den
omtrek of en toe boven op den berg een
viammend vuur gn opstijgenden rook en.
men achtte dit een bewijs voor de recht.
vaardigheid van het aan Bunterman vol.
trokken vonnis.
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HET RUITERGAT
EN eenzame miter reed in den
avond, heuvel op, heuvel af.
Even gloeide nog een rosse
veeg licht van de ondergaande
zon, laag tusschen de stammen
der boomen. Toen werd alles schemer grijs.
De groote nachtvogel vloog over 't bosch
en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het
schemer grijs werd grauw zwart, het werd
donker tusschen de boomen en doodstil ...
In die stilte stonden de stammen als oude
kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos,
dragend het zwaar geheim van den nacht.

Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van den vreemden ruiter.
Oude menschen weten to verhalen dat
het een Franschman was.
Bij een bocht van den weg zag hij in
het bosch een lichtje schijnen. Het straalde
zoo vriendelijk alsof het van een gastvrije
hoeve kwam, waar eenvoudige menschen
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hem gul Louden huisvesten. HiJ stuurde
er op aan; het paard echter bleef angstig
snuivend staan.
AA,tt
■ AAA

N

u de hoefslag opeens verstomd was,

yid de stilte drukkend neer.
De vreemde ruiter klopte zijn paard op
den hals en sprak zacht eenige woorden
tot het dier. Maar 't paard bleef staan als
op de plek vastgeklonken en legde de
ooren in den nek.
Het lichtje pinkie lokkend tusscheri de
boomers. Toen 'gaf de ruiter zijn paard de
sporen. Met een schichtigen schok sprong
het vooruit. Een doffe plomp in het zuigend
moeras, een gil en angstig hulpgeroep ;
maar mijlen in het rond was er geen mensch
die het kon hooren.
De ruiter zag om naar het lichtje. Het
was er niet weer.
De booze geesten, die onder 't moeras
wonen, trokken ruiter en paard snel in de
diepte. Nog e'en versmorende noodkreet,

96

Coen sloot zich de stilte weer, als een
zwarte oneindigheid over het woud en
de oude reuzen stonden krommer dan to
voren als onder een ontzaglijken last.
Jaren later, werden een sabel en de ge.
raamten van den vreemden ruiter en zijn
paard opgedolven.
Maar wie laat in den stillen avond langs
den grindweg van Hoog Soeren naar
Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij
gaat, kan soma een klein lichtje zien
lonken tusschen de boomen en een kreet
hooren, als een zwakke echo uit fang
vervlog en tijden.

7
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HET SPOOK BIJ HET
SOLSCHE GAT
ICHT bij het Solsche gat, die
eenzame en onzalige plaats in het
bosch, is eene open plek, waar gras groeit.
Op een dag, nu al heel lang geleden,
lief een herder daar zijn kudde grazen.
Hij zelf lag languit in de zon to luieren,
de zorg voor de kudde aan zijn hond
overlatend.
Eensklaps werd hij in zijne rust gestoord
door een vreemdeling, die hem den weg
vroeg naar Harderwijk, waarheen hij eene
groote som gelds moest overbrengen.
Toen de herder dit hoorde, ontwaakte
op eenmaal de, hebzuclit iii hem.
Niemand was er in het eenzame bosch.
De eenige levende wezens in het rond
waren zijn schapen, zijn hond en de nets
kwaads vermoedende vreemdeling.
De herder sprong plotseling overeind,
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greep den ongelukkige onverhoeds bij de
keel, verwurgde hem en bracht hem daarna
met zijn mes nog verscheidene doodelijke
wonder toe.
■
AAA
AAA

N a den man, die te goed van vertrouwen
geweest was, van alles beroofd te hebben,
verstopte hij het doode lichaam in de
struiken. Korten tijd daarna werd het lijk
van den vreemdeling ontdekt ; maar hoe
men ook zocht, geen spoor van den
moordenaar werd gevonden en niemand
had ook maar 't minste vermoeden op
den scheper.
E' AAA
AAA

E

r verliepen vele jaren en de menschen
waren den moord bij het Solsche gat reeds
bijna vergeten.
De schaapherder was een oud en geacht
man geworden, dien de menschen noemden
als een voorbeeld van vlijt en spaarzaam.
heid ; en die, naar men zeide, =56 zuinig
had geleefd, dat hij zich op zijn ouden
dag best kon redden.
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Maar op eenmaal kwam de scheper op
vreemde wijze te sterven. Den vorigen
avond hadden de geburen hem nog, op
den weg gezien en 's anderen daags werd
hij dood te bedde gevouden.
Naar gewoonte werd hij drie dagen later
begraven.
Maar tot groo1e ontsteltenis van den
dpodgraver en de andere dorpers, vond
men des morgens na den begraafdag de
kist losgewoeld uit den grond, en recht
overeind naast het Graf staan.
AAA

T en tweeden male werd de kist begraven
en ten tweeden male stand ze des anderen
daags naast het graf. Daaruit begrepen de
menschen, dat er lets niet in den haak moest
zijn met den dooden. scheper en dot de man,
dien ieder voor eerlijk en braaf had gehou.
den, een moordenaar moest zijn geLweest.

H

et lijk werd nu op een grindhor gelegd,
en men spande twee paarden zonder gebit
of Loom er voor.
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De paarden liepe_n rustig en zeker alsof
ze bij den toom geleid werden en ze sloegen
den weg in naar het bosch.
Maar toen ze op de open plek bij het
Solsche gat aankwamen, bleven ze plotse.

ling angstig staan, snoven in de lucht en
beefden over al hunne leden, alsof ze een
vreeselijk visioen aanschouwden.
Ze wilden niet verder voorwaarts en de
menschen wisten nu, wie de moordenaar
van den vreemdeling geweest was.
Op de plaats waar de misdaad geschiedde
werd de scheper begraven en sinds dien
tijd doolt zijn rustelooze ziel daar road
tot schrik van menig landman, die in den
late*" avonds huiswaarts gaande, die plek
voorbij moet.
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DE HOOGE DUVEL
EN DE ROOIE HEG
12 was eens een boer nit Nun.
speet, die in Wiesel hakhout
kwam halen ; maar Coen hij den
wagen hoog had opgetast en
huiswaarts wilde keeren, kon
zijn paard niet voort en bemerkte hij, dat
het dier ziek was geworden. Zoo kwam
het, dat hij zijn paard in Wiesel lief en een
veearts ging halen, na eerst, aan een daar
wonenden boer, verzocht te hebben den
wagen met bout voor hem naar Nunspeet
te rijden. Deze boer zond zijnen knecht met
zijn paard. De knecht spande den zwarte
voor den wagenen
,
reed weg.
De zon brandde fel, en boven de hei stood
een laaie gloed van trillende middaghitte.
Zoo reed hij naar Nunspeet.
*Alt

D e vlammende toortsen der zon waren
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reeds lang uitgebluscht en de vuren van
het avondrood smeulden zelfs niet weer,
Coen hij in den nacht op het losse paard
huiswaarts keerde.
Een enkele ster stond to pinken tusschen
wat zacht zwevende teere nachtwolken.
't Was stil overal. De dorpjes en buurten
welke hij door reed, lagen reeds to slapen
tegen de heuvelhellingen.
Het ketsen van de hoeven sloeg de stilte
stuk en in het bosch schreeuwde de boschhaan 16) „Krie-oe, 'k krieg oe". Dat, hoorde
de boerenknecht wel, maar hij was een
onverschillige jonge kerel en hij schreeuwde terug, zoodat de slapende echo's er van
wakker schrikten.
AAA ■ AtA

Diep in den nacht kwam hij eindelijk
bij den Hoogen Duvel. Hij herinnerde
zich de verhalen die hij gehoord had over
den boozen geest Osschaert, die daar huisde, en een plaag was voor heel den omtrek,
totdat de heilige hermiet die aan het 1.1d103

deler meer woonde, met pen ijzeren kruis,
den kwelcfuivel terug geclrongen had op
den Hoogen Duvel, waar hij negen en
negentig jaar blijven moest.
De boer bij wien de knecht diende, had
den boozen Osschaert wel in de struiken
hooren snurken, en ook welt een blauw
Licht op den Hoogen Duvel gezien. En de
buurman had er eens hoonend geroepen:
Griepke, grieplce grauw
a'j' me griepen wilt, griep me dan gauw.

Toen was er een groot zwart monster
met vreeselifte zwaarte boven op hem
gesprongen. Flij had de klauwen in den
rug gevoeld en dacht het to zullen be.
sterven.
Hij had geloopen met de laatste kracht
der wanhoop, tot het monster eensklaps
los liet, want verder dan den Hoogen
Duvel kon het niet komen.

D e knecht geloofde van al die verhalen
„heel niemendal" en had er oxn gelachen.
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Nu hij den berg opreed Wilde hij toch
wel eens zien, wat er van al dien zottepraat
aan was. Gebeurde er jets, dan was het
nog niet erg. Als hij aan den anderen karat
den voet van den berg bereikt had, zou
de kwelgeest hem toch moeten loslaten.
En boven op den berg gekomen riep
hij nit Ale macht :
,,Griepke, griepke grauw
a'j' me hebben wilt, griep me dan gauw..."

E

r sloeg een vlam uit den weg omhoog,
een dreunende slag volgde. 't Paard steigerde hoog op, zoodat de jongeman, als
hij een minder goed ruiter geweest ware,
eraf gestort zou zijn.
Tegelijkertijd zag de knecht achter zich
een groot zwart gevaarte op hem afko.
men, dat met vurige klauwen naar hem
greep. -Hij zette het paard in draf en met
de ooren in den nek stormde het met
zijnen berijder den berg af. De booze
Osschaert bleef achter.
105

Wel was de miter wat geschrokken;
maar zich bij den eik aan den voet van
den berg veilig achtend, nu het monster
hem niet vender volgen kon, keerde hij
zich op het paard om en lachte den kwel.
duivel hoonend uit.
AAA ■ tt,*,*

D

aar stootte de geest een woedend
gebrul uit, day ver in 't rond weerklonk
en uit het bosch dat ter weerszijden van
den weg gelegen is en de Rooie Heg
genoemd wordt, sprong en een aantal weerwolven met groen lichtende oogen to
voorschijn. Nu was het lachen uit en de
roekelooze knecht Vverd van een grooten
anggt bevangen.
ttttA ■ AAA

H

et schichtige paard stormde als eenwer.
velvvind over den weg. De kop vooruitge.
strekt, de neusvleugels trillend van angst.
De galop van zijn neerbeukende hoeven
sloeg de kluiten en keien uit den grond.
Het werd een duivelsche nit op leven
en dood.
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In duizelingwekkende vaart sleurde het
paard zijn berij der laws takken en struiken
en de man zette het tot nog grooteren spoed
aan, tegelijk doodsangsten uitstaande, dat
de krachten van het vermoeide dier
uitgeput zouden zijn voor het elude van
den weg. *** ■ AAA ■ Alg,*

D e weerwolven huilden als een dolle
verschrikking vlak achter hen aan, maar
de vlugge zwarte won eindelijk lets op de
vervolgers, die een vreeselijk gehuil aan.
hieven en de vervolging sneller en sneller
voortzetten.
Nu scheen het paard uitgeput to zullen

neerstorten. Telkens struikelde het, doch
schoot dan weer vooruit.
In de verte zag de iuiter de veilige
hoeve al, maar de weerwolven wonnen.
Hij hoorde hun gehuil steeds dichterbij
komen en voor 't laatst zette hij de trouwe
zwarte tot uitersten spoed aan.
Het ,dier wankelde, struikelde weer ; de
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ruiter hield het nog op. De takken striem.
den den man in het gelaat.
In ,een razende vaart reden ze het erf
op en met de laatste , en uiterste krachts.
inspanning, droeg het kloeke dier zijn be.
rij der tot op de deel. Het was hoog tijd.

T

oen de knecht de groote deeldeuren
snel dichtsloeg en er den boom voorschoof,
waren de spookwolven op Been twee
vademen meer van hem af.
Hij hoorde hen buiten spijtig janken.
Het trillende paard zag met verwilderde
oogen rond, of het zijnen eigen stal niet
herkende en het was zoo nat bezweet, dat
het wel geleek of het uit 't water kwam.
De knecht klopte het arme dier vriender
lijk en dankbaar op den hais, verzorgde het
goed en ging toen naar bed.

AA**

Maar des anderen daags vond de boer

zijn Zwarte dood op het stroo liggen.
Des nachts, toen alien sliepen, had,
niettegenstaande er een paardekop boven
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op den stal stored, de nachtmerrie Loch
nog binnen weten te komen, om zich te
wreken op het onschuldige dier.")
De boer ontstak in hevigen toorn,
Coen zijn knecht hem het verhaal van
den vreeselijken rit deed en hij zond
hem om zijne roekeloosheid op staanden
voet weg.
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OM DEN HEERD
Ij zaten in den schemer.
avond om het vuur. Het
was een van die wonder.
- schoone herfstavonden,
waarin er lets liefs en lets droefs, lets als
een teere, stifle ontroering om alle-dingen
beeft.
AAA ■ At Al§ ■ AAA

O

nder de groote schouwviamde het plag.
genvuur en het water in den ketel zeurde
een droomerig wijsje van oude tijden. De
vlammen tooverden vreemde schijnsels
en schaduwen door het ruithe vertrek.
Mijn oude, weer dantachtigjarige vriend,
zat in het hoekie bij het vuur.
Ms hij char zoo zat en stil voor zich
uit sprak, met eene van ouderdom zwakke
stem, geleek mij zijn levee zoo broos, alsof
het zich elk oogenblik zou kunnen los.maken en ik v- oelde het waarlijk , als een
wonder, dat hij nog leefde. Zijn oude oogen
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staarden, of ze deze wereld reeds zagen
vanuit eene andere, waarin hij zoo aan.
stonds zou binnen gaan.
Zijn kinderen en kindskinderen zaten
rondom hem en luisterden stile. De Jong.
sten met open mondjes en groote aandachtvolle oogen. Hit sprak uit zijn hetinneringen.
AAA ■ AAA ■ AAA

Z eker, zeide hij, er is meer om ons heen
dan menigeen zoo wel denkt, en al zal ik
niet alles gelooven wat de menschen zoo
al vertellen, 'k zal ook niet zeggen dat er
niks is, maar niet iedereen is het gegeven
zulke dingen te zien, en ook niet altijd.
De oude Gerrits hier aan den weg, die
't vorig jaar gestorven is, wist bijvoorbeeld
altijd vooruit te zeggen wie er sterven
zou. Dat miste nooit.
Midden in den nacht werd er dan op
zijn deur geklopt en dat hield niet op,
voor hij eruit kwani.
Als hij dan aan den karat van den weg
8
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stond, zag hij de begrafenis aankomen.
Hij bleef daar stil staan, met de pet in
de hand tot het gezicht hem voorbij g-e.r
gaan was en den anderen -dag vertelde hij
dan wel aan de buren wat hij gezien had
en wie spoedig zou sterven. Hij heeft het
van Geurt z'n dochter en van vrouw Zan.d.
huus ook gezegd en die scheelde toen nog
in 't wheel niets. Veertien dagen later
wend ze begraven en wel net precies zooals
hij het had gezien.
Gerrits woonde aan een doodweg, en daar
zien de menschen altijd van die dingen. 18)
Met paarden kun je .'t hebben, vooral
jonge paarden. Die blijven somwijlen op
eens staan en dan zien ze ook zoo wat.
Dan moet je ze niet slaan, dat is verkeerd.
Laat ze maar stil staan tot het voorbij is.
• • • • • •
p den Amersfoortschen straatweg
daar liep in den nacht altijd zoo'n zwarte
vrouw. Die kwam van den Doelboom,
ging langs het Zwarte bord, volgde

O
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dan den straatweg, langs den Echoput naar
de Kampstee, daar verdween het. Ze wordt
lifer door de menschen meestal de zwarte
juffer of 't spook van 't zwarte bord ge.
noemd, omdat ze meestentijds gezien werd
dicht bij het zwarte bord, dat staat waar
de Koningsweg op den Amersfoortschen
straatweg komt.
AAA ■ AAA

M

ijn vader is het gebeurd, dat hij, van
Elspeet komende met den wagen met twee
paarden, kort bij het zwarte bord de vrouw
tegenkwam. De paarden konden niet vender. Het was of de wagen door een onzichtbare macht werd vast gehouden.
Je kunt begrijpen hoe mijn vader daar
in angst zat. Maar gelukkig had hij de
zinnen nog goed genoeg bij mekaar, om
de geestenbezwering to zeggen.: „In naam
van onzen Heiland ga heen in vrede en
keer niet weder totdat ik u roepe."
De geest ging Coen op zij en lief den
wagen door, maar andere menschen zijn
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daar wel van den weg afgeworpen. je
kunt gerust gelooven, dat daar heelvroeger
wat vreeselijks is gebetird, want hoe lang
is het nu al niet, dat daar door verse Y'
menschen, die geest wordt waargenomen,

♦• ■

■♦■

Twee
" keer" m'n heele Leven heb ik, zeif

eens lets van dien aard ,mee genaakt. lk
zali, het nooit vergeten, hoe oud ik ook
worden mag. En ik ben de eenige niet,
die 't gezien heeft, vraag er de mensehen
in Elspeet maar n.aar.
De eerste keer was het, dat 1k als Jong
kerel in den avond met twee paarden van
Elspeet naar Staveren gin.o. 1k zat op het
eene_ paard en hield het andere bij den.
Loom. 'k Zal zoowat halverwegen zijn ge.
weest, Coen er van rechts een aan
kwam en vlak voor de paarden, dwars den
weg over stale. 't Geleek het meest op een
vlam en ik zag het nog een heel eind
verder al 'mar op en veer gaan.
Dat heb je bier wel meer. Die lichtjes
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doen je geen kwaad, als je er maar niet
■
den spot mee drijft.

*Alt

A**

H

et viel eens voor, dat eenige jongens
uit Elspeet, die geloot hadden, des avonds
tamelijk laat terug kwamen. Ze hadden een
flinken bcirrel gedronken. Kcirt bij Elspeet
op de hei, kwam er ook loo'n lichtjen
aan en ze riepen : „lie I ho 1 kom 'ns hier
dan kan ik de piep aansteken."
't 21leeft ze wel moeten bezuren want
er is hun too. heel wat verschrikkelijks
overkomen. Ze kwamen nicer' _ dood dan
leveed thuis. je moet er nooit mee spolten,
want je weet niet wat het is.
AAA

D e tweede keer dat ik zelf wat gezien
heb, was kort onder Staveren.
Juist op het geschei van Elspeet en
Leuvenum, rechts aan den ouden karweg
van Elspeet naar Harderwijk, stond een
iepen boschje. Later gingen de iepeboomen
de een na den ander dood, Coen stond er
nog maar een.
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Er werd gezegd dat bij dien boom een
schat begraven lag. Er gebeurde daar ook
altijd wat en verscheiden menschen hebben: er in den avond vuur gezien.

O

p een avond 't was zoo donker dat ik
mijn hand zoo voor de oogen niet zien
kon, begaf ik mij near de hoeve die daar
dichtbij oelegen is.
Opeens zag ik een vuurbol wel zoo
groot als een ijzeren pot 'uit den voet van
den iepeboom omhoog stijgen, tot boven
AA
aan den top en daar verdween hij.

D

ie, vuurbol gaf zoo'n licht, dat ik de
klinke op de deur der hoeve zien kon,
hoewel ikdaar nog wel honderd pas vandaan was. 01 veel menschen hebben dat
daar 's avonds gezien.
Mijn braer dien ik het vertelde, ging er
den anderen avond tegen 't donker op de
wacht_ zitten.
Hij geloofde er heelemaal nets van en
Wilde eens zien of daar werkelijk wat
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gebeurde van al hetgeen de menschen zoo
vertelden.
Hij is er wel wat gewaar geworden,
want heel verschrikt kwam hij naar huffs
geloopen.
Hij heeft er nooit over willen spreken,
maar hij zei ook niet meer, dat hij er nets
■
van geloofde.

**A

AA,tt

D

e eigenaar van den grond wist wel dat
daar een schat Iag, maar hij liet het er stil
bij zitten. Hij durfde er niet te graven,
want zie, als het er zoo mee gelegen is,
dan kun je er toch niet bijkomen.
— En waarom niet7 waagde ik te vragen.
— Wel omtoch niet, je komt er niet bij.
Er gebeurt wat, voor je er bij kunt komen.
De eigenaar wist wel heel zeker dat er
een schat lag, want het stond beschreven
dat er op 'n avond een miter doodziek
in Harderwijk aangekomen was. Hij stied
een paar dagen later, maar op zijn sterfbed
deelde hij mede, veel goud begraven te
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hebben in de richting tusschen de torens
van Elspeet en Ermelo bij een iepenboschje.
Hoe hij aan dat goud gekomen was'?
Wie zal 't zeggen7
In die dagen werd hier veel geroofd en
geplunderd. De booze heeft er wel de hand
in gehad.,
Het lepenboschje is nu heelemaal weg
en er staat op die plek een koppeltje
dennen. Maar geeri. mensch heeft er ooit
durven graven.
AA,* ■ AAA

Het bleef eenige oogenblikken doodstil
in het vertrelc.
De vlammen kronkelden zich om den
zwart berookten ketel. In de oudehangklok
tikte de regelmatige tred van den tijd.
Then ging de oude zwakke stem voort
er zijn wondere dingen.
jaZoo
was op een keer de daglooner
Jongbier bij Asselt aan 't werk in de
akkermaalsheggen, Coen hij bij het spitten
opeens veel geld vond. Om zijn kameraden
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die wat verderop aan 't w-erk waren, durfde
hij het niet uitgraven. Hij stopte het gat
weer toe, zette er eenen stok bij, en werkte
door. Des avonds ging hij er alleen naar
toe om het op te halen, maar hoe hij ook
zocht, hij Juin de plaats niet weer vinden.
Herhaaldelijk daarna heeft hij er nog naar
gezocht, maar hij - heeft het nooit weer
gevonden en dat geld zit er nog. egAA
r moet hier en daar wel meer geld
E
begraven liggen. _
Vroeger liep bier zoo'n klein, heel onge.
lukkig mannetje met boenders langs de
huizen. Hij =vied de heele Veluw\ e over
en er is geen dorpje of buurt waar ze hem
niet hebben gekend. Bij den, een sliep hij
's nachts in het hoof, bij den an der mocht
hij mee eten.
De boenders droeg hij op den rug, om
den schijn te geven dat hij negotie dreef,
anders zou hij wegens bedelen opgepakt
zijn. Hij verkocht zijn boenders dan ook
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niet graag, liever kreeg hij jets, en de
meeste menschen gaven hem wel wat. Ze
noemden hem Oart Boender of ook wel
Verbrande Oart, wijl zijn gezicht en een
arm verbrand waren, toen hij als kind in
het vuur gevallen was.
Achter Hoog Soeren nu, vooraan in de
Oude Deeling, daar ligt een groote kuil,
„de Kattenkuul". In vroeger jaren, toen
er nog heksen en toovenaars waren, veran.
derden die zich 's nachts in katten en dan
kwamen ze daar bij elkander om met den
booze to dansen.
Nu heb ik eens hooren vertellen, dat
Oart Boender in den avond langs den,
Kattenkuul komend, er een groot gezel.
schap heel mooi aangekleede dames en
heeren zag dansen om een groot vuur. Hij
ging er heen, nam beleefd de pet of en zei
„Ach heeren en dames gedenk een armen
zondaar. Geef me een klein weinigje als.
jeblieft. 1k heb het ook noodig."
Toen kreeg hij van elk een goudstuk.
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Hij stak ze in den zak. Diep bewogen
en innig dankbaar sprak hij :
„Duizendmaal dank, du4endmaal dank.
De Heere zegene en behoede u en Hij
moge het u vergelden."
Eensklaps als met een tooverslag was
de heele feeststoet voor zijn oogen verdwenen en hij stond in het donkere bosch
alleen.
Toen hij het bosch nit was en vol vreugde aan den karat van den weg ging zitten,
om zijn schatten na to tellen, bemerkte
hij tot zijn grooten schrik dat hij in plaats
van goudstukken, den zak vol dorre ben.
kebladeren had.
AA,tt ■ ♦ ■ AAA
at er van waar is, weet ik niet, maar
zeker is het, dat Boender Oart weer geld
had, dan de meeste menschen waarvan hij
zijn aalmoezen ontving.
Op een keer is het uitgekomen, dat hij
pier en daar geld in den grond begroef.
't Was dicht bij den tol van Staveren,
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clat men hem al herhaaldelijk, vlak bij den
weg in het bosch had zien scharrelen.
Nadat hij daar weer bezig was geweest, ging de tolbaas, die hem beloerd
had, eens kijken. Hij vond er bij elkaar
wel zeshonderd gulden, allemaal aan rijks.
daalders, waarvan sommige al groen waren
aangeslaoen. De _vinder was een eerlijk
man en Eiracht, het geld, aan den burgemeester van PutOn.
Oart werd nu bij den burgemeester ont
boden daar bekende hij het geld ver.
stopt te hebben, om een spaarriotje te
hebben, voor den ouden dag, als hij niet
sneer bij de mensdien zou kunnen rondg aan.
De burgemeester kpcht hem voor die
som eenplaats in tietarmhuis teHarderwijk
maar het ongelukkige manneke heeft zich
deze gebeurtenis zoozeer aangetrokken,dat
hij kort daarna ziek werd en stierf
1PX%
ir-N sic! 1PX• ex% eJL% •116
e oude man, vermoeid van het large
spreken, leunde achterover in zijnen stoel.

-
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't Was Iaat geworden. De kinderen
moesten to bedde en ze droomden lien
nacht van onnoemelijk groote schatten.
Ze zagen spook-gestalten en gloed van
vuren in het bosch, dock bij de gouden
schatten konden ze maar niet komen.
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1. Vale ouwe — Veluwe.
2. Uunnilo — Uunni-bosch, is de naam van het
woud, dat vroeger stolid op de uitgestrekte
heidevelden waarin het Uddeler. en Bleeke meer
liggen --, is in 1222 door brand vernield.
3. Thunar .. opzettelijk is pier de oud Saksische
naam van den Dondergod gebruikt, zooals die
in het oosten van ons land waarschijnlijk meer
algemeen genoemd werd •-. nog duidelijk te
hooren in Tinaarlo, d. i. Thunar bosch. Het
hamerteeken in het sluitstukje op bladz. 25 is
het symbool van den Dondergod. De naam van
dien Kamer ',Wink" staat in oud Germaansche
rumen er boven.
Dergelijke hamerteekens droeg men in den oud
Germaanschen tijd als talisman, aan een snoer,
om den hale.
Nog lang was het bii onze boeren gebruik dit
teeken op stal of waning aan te brengen. Men
geloofde hierin als beveiligingsmiddel tegen den
bliksem. Na de invoering van het Christendom
werd het langzamerhand vervangen door het

kruis.
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anze letter T (de eerste letter van Thunar) is
van het hamer eeken afkomstig, zooals dat in
het runenschrift voorkomt.
De runen waren schriftteekens, door Wodan

t

uitgevonden. Run = geheim.
Het bier gebruikte Germaansche runenalphabet
bevat 24 letterteelrens. Het kleinere alphabet van
1,6 schriftteekens werd alleen in het Noorden
gebruila. De runen komen in de 4g en 5e eeuw
en werden in Gottland nog tot in , de 16e eeuw
gebruikt.
4. Meede, weed of mee is een nit Honig bereide
drank. In verschillende veluwsche dorpen wore
deze drank nu nog met Nieuwjaar en andere
feestelijke gelegenheden gedronken.
5. Hui heuvel.
6. Volgens een andere sage, die wellicht door den
tijd nit de eerste is ontstaan, inoet er, eel
eeuwen geleden, op de plaats waar het Uddelei
meer lig(, een groot en sterk kasteel gestaan
hebben, waarin een heel rijk man woonde, die
evenwel zoo boos en sIecht was, dat hij wel den
duiv4 in eigen persoon geleek. Op ,een nacht,
terwijl bet vreeselijk onweerde, haalden de reur
zen den grond onder den burcht weg, zoodat het
geheele slot met den boozen bewoner en al zijn
schatten in een onmetelijke diepte verzonk.
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Dikwijls heeft men beproefd de schatten uit
het meer op to visschen; maar het eenige wat
men. ooit heeft boven gehaald, is de ijzeren
vuurplaat van den haard; en volgens weer een
andere sage, liggen diep in het Bleeke meer,
de schatten van de vroegere Friesche koningen
verzonken. De geschiedschrijvers makers met.
ding van een bureht of lustslot van de Friesche
koningen., in 323 door koning Ruchold cmbouwct aan. het Godenmeer of Witte meer,
op de Veluwe.
(Door een der bewoners werd mij verzekerd
dat bier vroeger gouden sieraden zijn opge•
visdht, dat er om het Bleeke meer tal van
terpen met urnen geweest zijn en dat er thans
nog zware eiken naar boven worden gehaald.)
Nog een andere sage van het Bleeke meer
meldt, dat een Christenprediker er een gouden
beeld van den nondergod in wierp.
Hoe het ook zij, alles wijst er op dat de sage
van zeer ouden oorsprong moet zijn.
7. Springdel, d. i. dal van de spreng, is de oude
nog wel gebruikelijke naam van het dal bij
Pomphul.
8. Witte juffers, witte wijven, wijze vrouwen,
waren de geesten van priesteressen die de

wacht hielden bij de grafheuvelen.
9
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9, Pink, eenjarig kalf.
10. Dichterlijke voIksbenaming voor de smal en
hoog oprijzende koppen van een onweers ,.
lucht.
11. De Wilde jager is eene in verschillende varianten nog algemeen in N.W. Europa voorkomende sage en een overblijfsel van het geloof
der Gerirnanen. Het is Wodan met zijn raven
en wolven en de geesten der verstooten goden
en godinnen.
De goede Sint Nicolaas, die op zijn schimmel
over de daken rijdt, is een andere van Wodan
overgebleven gestalte.
12. Dit verhaal is voor een groot deel (buffer en
daar zelfs woordelijk) ontleend aan een oude
Kroniek van 1517. Hameland was een gedeelte van Gelderland waarin de graafschap
Zutphen ligt. We vinden vermeld, dat in 1046
het Steverewold, (zie ook 14) - door Keizer
Hendrik III bij het graafschap Hameland werd
gevoegd.
13. Keel = rood. Het wapen van Wichard bleef
ruim twee eeuwen door zijn opvolgers be,.
houden tot Otho van Nassau het verwisselde
tegen den Nassausehen leeuw.
14. Zoolang er Hertogen over Gelder geregeerd
hebben, hield men op het kasteel Staveren
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witte pauwen, waarvan de veeren gebruikt
werden om den helm van de Hertogen te sieren.
Opzettelijk is in dit boekje niet de thans ge.
bruikelijke naam ,,Staverden", maar de door
alle oude geschiedschrijvers gebezigde naam
,,Staveren" gebruikt. Dezen naam vinden we in
1046 reeds in den naam Steverewold. Dit woud
ontleende zijnen naam aan den God Stavo, want
het bosch van Staveren was, in de grijze oudheid,
een heilig woud, aan dezen God gewijd. Stavo
was de beschermgod der reizenden. Hij werd
voorgesteld met ten staf in de hand en zalwaar.
schijnlijk een gestalte van den omdolendenWo.
dan zijn. Na de invoering van het Christendom,
verrees op dezelfde plaats, waar vroeger de
God Stavo gediend werd, een kapel. De oude
kapel heat echter niet gestaan op de plek van
de tegenwoordige, maar volgens overlevering
daar wel dicht bij, thane weiland. Zeer merk.
waardig is de gelijke naamsoorsprong van het
Veluwsche Staveren, het Friesche Stavoren en
het Noorsche Stavanger. Er zijn no'g veel meer
belangrijke namen op de Veluwe. Om er onder
die vele nog een te noemen: De Tiller berg
bij Ermelo en het Mier bosch zullen wel
verband houden met den God Uller, stiefzoon

van den Dondergod. Dezen berg vond ik in
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alle oude boeken en kaarten tiller berg ge.
noemd. Aileen in de latere ziet men den naam
tot Ullenberg, Ulenberg en zelfs tot Uilenberg
verbasterd. Het is zoo jammer deze eeuwenoude
namen to laten verloren gaan. Ze kunnen, als
eenmaal al deze streken eens nauwkeurig weten.
sehappelijk worden onderzocht, een onderzoek,
waarmede H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins
Hendrik gelukkig reeds dOor Dr. Holwerda
een begin hebben laten maken, war de oudste
geschiedenis van ons land hoogst belangrijke
ophelderingen geven. Voor de verklaring van
verschillende, in het Oostelijk deel van ons land,
voorkomende volksgebruiken, sagen, namen
enz. zou men een vergelijkende studie moeten
maken met die van de stamverwante Duitsche,
Deensche en Skandinavische volken, bij wie
al deze zaken nog meer bewaard zijn ge.
bleven.
15. Volgens sommigen zou jn vroeger tijden bij
het Solsche gat de zon zijn aangebeden.
Van 'een ouden Veluwbewoner vernam ik dat
zijn vader in het begin der 19e eeuw nog de
,,Solsche kermis" had gekend.
lin het Solsche gat werden dan koektentjes enz.
opgericht. Het voornaamste vermaak, waarvoor
de boeren van heinde en verre, zelfs uit Holland
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kwamen, bestond Coen in drinkers en vechten
met het mes. De ruwste dronkemanstooneelen
werden er afgespeeld. Het was om deze reden
dat de Solsche kermis van overheidswege ver.
boden. werd.
Deze samenkomsten, welker oorsprong zich in
de nevelen der oudheid verliest, waren wellicht
een verworden overblijfsel van de Germaansche
bijeenkomsten welke een godsdienstige strek.
king haddeni En aangezien men in den eersten
tijd van het Christendom bij voorkeur kerken
en kloosters bouwde op plaatsen waar vroeger
de heidensche godsdienstplechtigheden werden
gehouden, zoo is het niet onwaarschijnliik dat
hier werkelijk een klooster heeft gestaan. Nu

nog worden er telkeiis (het laatst nog in 1910)

bouwfragmenten opgegraven.
16. Boschhaan .. volksbenaming voor boschuil.
17. In vroeger tijd zag men op vele daken den
schedel van een paard. Men geloofde dat hier.
door de nachtmerrie werd afgeweerd. Men
hield het er n.1. voor dat oude wijven zich
's nachts konden veranderen in een nachtmerrie
of mare, een boosaardig spookdier dat rond.
doolde en kwaad berokkende aan menschen,
dieren en zelfs aan planten, ofwel 's nachts
op geheimzinnige wijze in den stal kwam en
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de paarden afreed tot ze er dood bij neer
vielen.
18. Een doodweg noemt men een weg waar ge.
regeld begrafenissen langs komen.
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