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Verbalen uit venlogen byden
Woar dit huus stoat was vrmger h o a l heide, niks as heide, zo w asje kon zien. Grootvaderm l d e ,
dat hier op dezelfde plek, woar ons huus stoat, witte wieven liepen, die zwierven op de hei rond. Toen er
geen hei meer was, gingen ze weg, want die wit te wieven mud meer liefst op de heide... '

J% toen er geen hei meer was en er bovendien overal elektrisch licht kwam g i n p weg,de witte wieven,
dwaallichtjes, tien-en twaalfunmhonden,ijzeren veulens en weerwolven, heksen, duivelsen spoken.Alleen
de nachtmerrie wist zich te handhaven en komt ons nog regelmatig 'drukken'.
In onderstaand artikel vindt u een selectie uit de volksverhalen die in De Bilt en Bilthoven de ronde
deden, opgetekend ui t de mond van twee vertdlers, W~llemvan Dijk, geb. 1889 te De Bilt, bankwerker
bij de Nederlandse Spoorwegen en Albert Pastunink, geb. 1876 te Bilthoven, h e r m a n . Verzameld door
E. Hapers, werden ze tezamen met verhalen uit Gooi- en h l a n d en de westelijke Veluwe uitgegeven
door het P.J. Meertas-Instituutvoor Dialectologie,Volkskunde en Naamkunde onder redactie van A.J.
Dekker en J. J. Voskuil (Amsterdam 1984). De verhalen uit De Bilt en Bilthoven geven een goed beeld van
wat er zoal verteld werd in deze contreien aan het eind van de vorige eeuw en het begin van de 2Qste. Om
enig relief aan te brengen breng ik ze hier en daar in verband met verhalen uit de nabije omgeving van De
Bilt. Zods dat voor een artikel in een historkh blad btaamt kijk ik voornamelijk naar de historische aspeeten
ervan.

(De getallen tussen (1in de tekst verwijzen naar de nummers van de verhalen)
Met z"nallen om de kachel
'Vrmger bie ons thuis zaten ze om zo'n Wijkse kachel,
allemaal met de voeten op de plaat. En dan wier er
vmtezd, voord door ming vader. WuIlie kinderen wieren
op 't lest zobang, 2 0 bang,dat we niet meerin 't donker
naar 't huusje domten...', vertelt eendienstbode uit k t .
Het is goed dat we ons eerst trachten in te leven in de
omstandighedenwaarin men elkaar verhalen vertelde.
Buitenwashet stik-en stikdonker en stil, zo stildat "..'t
hout zo kraakte, net of er iemand met je meeliep alsje
over de weg ging, alsmaar ging het dan: krak, kraak,
krak, net voetstappen en toch was 't wat anders. 't Was
een geest die met je meeliep.Ook in huis hoorden ze wel
eens wat, dan kraken,dan steunen en zuchten. 't Waren
geesten dieje 't huis uit d d e n helpen en wanneer jij er
dan uitging dan kochten ze je huis, want ze konden zich
ook zo weer veranderen in een mens, hun eigen gedaante,
de smeerlappen...'.
Dat vertelt een boer uit Kortenhmf. Maar in De
Bilt z a p ze '.. . weger op de hei de duvel wel is gom.
Hie had vurige ogen in z'n kop en overal woar hie liep
vonkte het, spatte vuur in 't rondte7.Hieronder volgen
nog andere verhalen van Willm van Dijk, daarna van
A l k t Pastunink.

Verhalen van Willem van Dijk
2 . 'Een schaapherder vertelde ons, m'n vader, moeder
en ons kinderen, dat De Bilt nog es mkeer een grote

Oe Duivel is langs geweesten heeft zijn sporen nagelaten,
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stad zou worden. Zo'n schaapherder zag veul meer as
gewone mense. Ze hadde een bijuinderegave, het tweede
gezicht. Zo vertelden ouwere mense in dit dagen toen
er nog schaapherders waren. Hie kreeg nog geliek ok,
die ,schaapherder, want De Bilt begint nou aardig op
een gote stad te gelieke. Toen ik jong was woonden er
nog gin twaalf honderd mensen. En nou!'
2. Stroef, zo heette bie, was een ouwe man, die vroeger
op De Akker woonde en die kon toveren. 't Was een
magere ouwe man met allemaal rimpels in z'n gezicht.
Hie kan muizen maken. Hie liet ze over de tafel en deur
de kamer lopen. Woar ze vandaan kwamen? Zo waren
ze er en zo waren ze ok weer weg. Hie toverde ze ergens
vandaan, moar hie deed het niet op de mensen, meer
aan bomen of planken. Die ginge dood, zo meer kapot.
As h e bezig was brak hem het zweet uit, zo zwoar viel
het hem. Meer hie had ok macht.'
3. "'t Is gebeurd bie Jan van Dijk, een boer die vroeger
op De Bilt woonde. Elke nacht kwam doar de nachtmerrie in de stal. Er stinge drie peerde en die wieren alle drie
deur de nachtmerrie of erejen. Elkemorgen gevlochten
manen en de staart in de knoop, bie alle drie. De
nachtmeme kwam deur 't geutgat noar binrie. Hoe ze
er deur was gekomen wisten ze niet, meer as ze d'r was
dan hinnikten de peerde en stinge ze te starnpe van
geweld. D'r was niks tege te doen.'
4. 'Vrouw Groen woonde vroeger tussen Utrecht en De
Bil t. Die kon toveren, zo zeiden ze. Elke morgen kwamen
er een stuk of wat melkboeren met hun hondekar veurbie
hoar huisje. Nou, die honden mosten lopen, "juu,jiru",
grng heten zo wieren die honden opgehitst en dan liepe
za nog harder. Vrouw Groen komt op een keer uut haar
huisje net toen die hondekarren met die kerels er
ankwamen. h eens stinge die honde stil en vielen die
melkboeren met kar en al in de sloot. Dat dee vrouw
Groen, die kon dat. 't Was toveren. Later hebben ze er
toch wat op gevonden! Ze leien een vlierhout over de
brug waarover die hondenmet hun karren keen mos ten
en doar kan zo'n toverpot niet tegenop, had ze heur
macht verloren.'
5. 'Vroeger hoorde je nog wel es dat er kinderen op de
wereld kwamen,die met de helm opgeboren waren. Ja!
Wat waren dat veur mensen? Ze konden alles veuruut
zien. As t'r oorlog op komst was ofas ereen in de buurt
dood zou gaan. Dat zagen x allemaal gebeuren en er
was nog niks a .de hand. Later, veel Iater gebeurdehet
dan werkelijk. Ze wistendat precies, Zo'nding wasveul
geld waard.'

Verhalen van Alkxt Pastunink
6. 'Vrouw Strijker, diehadeen grote zwarte kat. Zewas
weduwe, haar man was gestorven, maar ze vertelden
dat ze clie had veranderd in een zwarte kat. 't Was haar

man. Altijd was die kat bij haar en liep om haar benen.
Neen,zuiver was die van Strijker niet.'
7. 'Van weerwolve~iwier verteld vroeger, dat het nog
veel erger was dan toveren en gruwelijk gevaarlijk.'
8. Tk w e t nog dat ze bij de boer zelf karnden, zelf de
botermaakten. As 't niet wou,danzeienze steevast, dat
de karn betoverd was. 'Welk wijf zou er op de &l
geweest zijn:vrciuwErnansofcüevanStrijker?"Dievan
Strijker was ook niet zuiver.'
9. 'De nachtmerrie, die zag je in je slaap en je kon hem
horen aankomen.Wat het eigenhjk was weet ik niet m m .
Je kon er wel wat voor doen, dan moest je je kousen
kruiselings voor 't M leggen. Dat hielp en daar kon
denachtmerrie niet tegen. Aan een kruis hebben zesen
hekel.'
10. 'Om 't huis van vrouw Emans in De Bilt l i e p altijd
zwarte katten. Van die smerige ondieren met van die
steile haren wi gloeiendegroene ogen in d'r l' koppen.
't Waren dlemstal heksen, zo vertelden x vroeger h j
ons.'
t l. Wier in De Bilt heb je wel twee kloosters gehad
vroeger en daar liepen onderaardse gangen an waar nu
het KNMI staat naar Oostbroek. Op de plekken hebben
de kloosters gestaan. Er was een lange gang waar ze
doorheen konden. Ik heb ze nooit gezien, zo oud as ik
ben, maar mijn vader en moeder hebben het vaak zat
verteld.'
12. '2Is ook is geburd dat er een man hier doodging
en een paar dagen later terugkwam en toch hadden ze
hem begravdn. Ze zagen hem duidelijk voor zich en ze
herkendenhem aan zijnstem.Wat iezei,konden ze niet
verstaan. Die vent had niet best geleefd en hij had nog
wat willen zeggen voor ie doodging, moar dat kwam
er niet uit en daarom kwam ie m g . "
13. "t Is in Bilthoven gekurd dat een wijf, vrouw k s ,
een kind had betoverd in de wieg. "t Was nog een heel
klein kind en daar kon het gemakkelijk mee.'t Kmd was
er slim aan toe, maar een buurvrouw kreeg het gauw
in de gaten. Die was zo slim om 't kussentje open te
maken, waar het kind opsliep. Ze trok het openen toen
hadden ze het kwijs in handen dat er getoverd wier.
Een grote bloemkrans van allemaal veren kwam er uit
en m konden ze zien dat vrouw Ernans dat h d behekst
had.'
14. "t Is heel lang geleden gebeurd toen m'n grootvader
nog leefde, zo omstreeks 1840of 1841, moar toen bestond
Bilthoven alleen uit heide en bos en hier en doar eenklein
huisje, meer niet. Een man hier komt 's avonds laat in
donker naar huis en o m wordt hij van de weg ofgezet
en zo de sloot in. Hij zag niks en wist niet wat er aan
de band was. Maar later vertelden ze hem, dat daar een
lijk langskwam toen hij daar liep en toen moest hij an
de kant, van de weg af. 't Was wel vreemd, maar het
gekurde. "
15. 'Vrijmetselaars sterven allemaal een geheime
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dood. Ze hebben hun ziel verkocht aan de duivel. Ze
weten alles en nooit hebben ze gebrek aan geld.'
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De verhalen over de vrijmetselaars of 'frankmesjons'
zullenwef ontstaan aijnnaar aanleidingvan de geheime
riten die deze beweging inderdaad kent. Zo Icaneen sage,
want tot dat p r e reken kdeze verhalen, een historishe
grondslag hebben.

Heksen
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eerst gin arg in gehad. Meer toen &gen ze 't in de gaten.
As dat knijn in de omgeving rondliep, dan lag vrouw
Van Os thuis, hjhaar net of ze dood was. 't Knijn kroop
uut hoar hals en grng zo op 't pad en as het wier
terugkwam kroop het weer noar binnen en Nennetje
leefde weer gewoon...'
Dat vindt u neg geen bewijs? Hoor dan deze uit
Soest: 'Opeen keer vertelde m'n m,dat hij in de d u u r
achter zijn huis bezigwasgeweest met hout kleuven. Er
liep eendikke zwarte kat langs z'n h m , door z'n h e n ,
om z'n benen en dat ging zo maar door. M'n o m wier
bang en gaf die kat meenhop met z'n klomp tegen d'r
kop. Die kat vloog de schuur uit. En anderendags liep
denaaste buurvrouw mat een doek om heurlui kop. Zij
wasdiezwarte kat geweest. M'n omehad
haar goed geraakt, die heks...'

Bezwering van heksen
Een vlierhout neerleggen hielp, daar
konden heksen niet tegen, dat zagen we
al bij vrouw Groen (4). Wildeje een heks
echt ontmaskerenen bovendien van haar
af, dan deed je wat een dienstbode uit
Soestertierg aanraad t: 'As je wilt weten
of er een heks bie je in de buurt woont,
dan kun je zo'n wijf uit haar dgen loaten
kommen. [...j Jemost een pikzwarte kip,
meer hij most pikzwart zijn en er mocht
niks an mekeren, anders hielp het niet,
levend in een pot met water stoppen en
dat op'tmur. Enmaarkoken.Dan kwam
de heks vanzelfen zagje wie ' t was. Maar
zette je door mhet je zo iets een halvedag,
of nog langer au de kook, dan ging zo'n
wijf er dood van L.. ] Zo mot een heks
doodgemaakt worden...'

Heksen op pad.

Het zal bijvoorbeeld ook best af en tw gebeurd zijn dan
het karnen niet lukte (X). 'Ze hadden er te veul water
bij gedaan, te heet of te koud. Meer Y was vaak: "Zal
wel een heks langsgekomme z'n". Bijgeloof, niks as
bijgeloof!Praatjes!', zsgt een bmnknecht uit Werkhoven nuchter. Anderzijds waren er toch treffende bewijzen
dat er wel: degelijk gehekst werd. Zo vertelt eeri bakker+
knecht ui t Garderen: 'Daar had je een vrouw,Nanetje
van Os en die kon toveren, was een toverpot. Ze ging
is bij een boer an en toen gavende koeien in gin dag melk
meer, gin druppel, dat was vmmd natuurlijk. Ze wisten
niet op die boerderie wat er an de hand was,meer ze
hadden wel een knijn zien lopen, meer doar hadden ze

Heksen ook memm
Toch wordt er ook wel genuanceerd tegen heksen
aangekeken (2). T e moest toveren, of ze wou of niet.
Meer ze was een goed mensje, daar niet van, maar ze
kon het. De hele bunrt wist het', vertelt een fietsenmaker
uit Soest. Wat was het geval? "t Was vrouw Van Beek,
ik heb haar nog gekend. We woonden bij haar in de
buurt, Ze betoverde zo meer, op m keer een b o m vlak
bij ons thuis. Ze sting bij de b o men maakte bewehgen
met haar han&n langs de stam. Een paar weken later
wasdeboomdood. Ze hebben hemmoetenomhakkm.
Ze zeiden toen in de buurt, dat vrouw V m Beek noest
toveren, anders moest ze een kind betoveren of zo en
daarom deed ze het op een boom of een stmuk...'.

Een in onze ogen merkwaardige situatie wordt
geschetst door mboerin Maartensdijk:'Jaris Verkerk
was een toverheks. Le wwnde in de hei in een Hein huisje
[...l [Als ze eraankwam] dan riep ze: 'ToonSe",m heette
m'n moeder en wij woonden dicht in de buurt, "haalje
jonges binne! " Ze waarschuwde m'n d e r altijd als
ze er aankwam. Werden we binnengehaald anders
betoverde Jam ons kinderen. Meer om haar huisje stond
gmhendcbocrmAUebomenhadze~denwaren
doodgegaan.Een buurman van ons hoor ik nog zeggen
tegen haar: "Erstaan nog bomen zat, Jansje, je gaat je
gang maar!"'. -Zou Jansjezelf gedacht h e b h dat ze
heksen moest, of zou ze het spelletjemaar meegespeeld
hebben, om nietde s l ~ u l te
d krijgen alsde kindereniets
overkwam? Het geeft je even een inzicht in de situatie
waarin zo'n arme vrouw zich bevond... Ach, maar hst
is toch maar een verhaal!
Betoveren van kinderen
Wat betreft het betaverenvan een kind inde wieg (13),
hieroverIaat ik Martea Douwes Teenstra (1795-1864)
aan het woord. Hij noteerde in 1843 de hem bekende
volksverhalen; in zijn boek is een schat aan gegevens
te vinden? Ikze Teenstra is een typisch kind van de
Verlichting en de romantiek en sociaal zeer bewogen.
Fel trekt hij van leer tegen het bijgeloof en tegen hen
die zich ervan bedienen om het volk dom te houden en
zichzelf te verrijken, zoals pastoors en monnikendie Pch
tegen forse betaling met duivelsuitbanrierijen e.d.
bezighouden. Zijn inventarisatie Is dan ook vooral
bedoeld om de gesignaleerde verschijnselen door te
prikken en hlachelijk te maken. Dit zegt hij van het
betoveren van kinderen door het leggen van een
verenkrans in het kussentje waarop zij slapen (13): 'Ik
heb onderscheidene kransen in mijn bezit f...] Dene
vederkransen in de kussens, om gezegde draad,is eene
zeer natuurlijke aanhkking welke bij het schudden en
roeren der kussens ontstaan, zijnde voor het overige te
bekend en te weinig beduidende om er langer bij stil te
stam...'
Pastoor ook magiër

Dat m l h we dan ook niet doen. Wel staan we nog even
stil bij de magische praktijken van pastoors. IEe2R blijken
ook uit onze verhalen (d komen ze niet voor bij o m
Biltse vertellers).Zo zijn er ettelijkeverhalen waarin de
pastoor bijbrand dewind laat draaien. In onsbmk wordt
algemeen aangenomen dat hij dit bereik t door bidden,
maar Teenstra meldt wel anderk. Een Nederlands
Hervormde daggelder uit Lunterenverteltdat de pastoor
daar werd geroepen omdat een kind werd behekst. 'As

de buurvrouw, die toverpot, an kwoam lope, k g o n 't
kind te scheeuwe in huis. Zo arg was het. Die moeder
noarde pastoor toe. Ze zei, dat ze niet rooms was, meer
ze vroeg om road. "Goa meer zitten", zei de pastoor.
"llc zalje wat m e n " .Nou, x kreeg wat mee. Ze had
die rommel, wat 't was wist ze niet, nog niet in huis of
't kind leefde al op. Een dag of twee loater kwam dat
wijf an deh.
Meer die moeder M m'n km& t ekregen
dat zzei: "D'r uu t, smeerfop"en die toverpotweg. Zukke
Wjve hebben het er slecht mee, as er zo iets van dat
roomse spul in huis is."
h i n e e 'niet za handig'

De dominee had die macht niet, vertelt een rietsnijder
uit KortenhoeT: 'Wn pastoor ken dat alen. Ik heb nog
nooit g e h o ~ dat
d een dominee zo handig was, dat die
dat kon.'
Dat de dominee niet zo handig was blijkt ook uit
het volgende verhaal van een g e r e f o d lmmhecht
uit Bundoten: 'Ming moederhethet wel is verteld.Toen
moetIietgebeurdz'n,datermstmuutzeekwam, uut
de Luidemee, dtied op 't zelfde plekkie. Die visserman
was al wal duzend keer langsgekomme m dan heurde
hie aaltied weer op dezelfde plek die stem roeF:
"Hier is de plek,
woar i s de man?"
Dominee heurde er van, meer hie was er arg op tege.
"Biegeloof",zei hie, meer h e wo1 zelf de sstem ook wel
is heure. Noe, dominee goat met die visserman mee op
de sjiiut en joa heur, opdie plek heurt die visserman de
stem uut zee, uut het woater komme. Hie roept direkt
dominee,die in 't veuronder zat, dat ie de stem heurde
en of dominee gauw kwam. "Noa mot je k o m e n 7zei
die visserman, "Y is vlakbie!" Dominee sting op en die
noar bove tce, meer hie strukelt, valt overboord en
verdrinkt. Dominee was de man!'

Onderahdse gangen
Wat k t verhaal van de onderaan& gangen betreft (llj,
die blijkje volgens onze vertellersin haast in elke plaats
te kunnen vinden: in Amerongen lopen ze van de kerk
naar het kasteel, in Amersfoortvam het Burgenveeshuis
naar Het Monnikendam. In Burinik lopen ze bij de
protatantse kerk,in Biinschoten eveneens (dat w a s in
de 'zwarte tied', toen ze niet 'noar de kerk hier'&ten)
en in Doorn zitten ze onder de IJskelder, maar ook bij
de M kerk, 'dat is vroeger een roomskathalieke kerk
geweest en doar hadden ze dat, een onderaardse gang,
liep onder de grond door naar 't huis Doorn w a r de
Duitse keizer begraven ligt'. In Ede 'staat een huis, dat
heet Huize Kernhem. Heel woeger moet doar een oud
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kasteel hetiben gataan,dat is afgebroken en toen heette
het Keerom omdat daar in de tijd van Napoleon
gevochten zou zijn en ze toen doar werden verslagen.
Maar onder de d a Kernhemmoet nog een onderaardse
gang lopen in de richting Bennekom...' In Muiden lopen
de gangen natuurlijk naar het Muiderslot toe, en in
Nokhorst den Berg van het kasteel naar de dokter (dat
huis heet nu nog 'De Uitvlucht'). In Nijkerk liepen ze
tussen de voormalige kloosters Salentijn en GrootD i e m n , in Soest 'van de Grote Kaark van Soest noar
't Klooster toe, de ouwe boerderie van Peter Kuier'. In
Utrecht zitten er 'genmg': 'Op de Neude bij 't postkantoor zitten ze en verder overal in de ouwe stad. 't Is
bekend genmg'. En ook in Wijk bij Duurstede heb je
er 'zat': onder kasteel Kamminga. onder de Rijn door
naar Oostbroek, een oud nonnenklmkr; van 't kasteel
naar de kerk, en ook lopen er onder de Maasdijk: 'daar
woonden heel vroeger de Batavieren'.

Weerwolf

Spoken
Spoken deden mensendie nog iets hadden goed te maken
(12). Zo loopt er op de Laak bij Nijkerk 's avonds het
lichtende Laakmannetje (de sage van 'de vurige
landmeter') en roept:
'Laakmannetje laak,
Ik heb m'n arme ziel vergeten,
en de Laak te kort gemeten.'
Zo'n magisch aandoend Versje in sagen en sprookjes
verhoogt de charme, in de oorspronkelijke betekenis
van betovering, altijd in hoge mate. Ze worden door
vertel1ers dan ook graag gebruikt.

De literaire kant van de volksverhalen

'Met de helm geboren"

De weewolf (7)' de mens die op gezette tijden in een
wolf veranderde en menaen opat, is bijkans dood. De
mensen weten nog wel dat weerwolven iets heel ergs is,
'tien k m zo erg als toveren', maar het rechte weten ze
er niet van. Hier en daar vind je nog een verhaal dat echt
op het weenilolvan slaat, zoals in Wijk bij Duurstede:
'D'r verkmde hier is eenjongeman met m meisje[. ..l.
Ze gingen es op een keer samen uit en toen moest die
jongen uut de brcek. Dat kannatuurlijk. Nou, z'n meisje
wachten en wachten en toen kwam hij op 't lest aan, met
de vodden tussen z'n tanden. 't Was een weenvolf, die
jongenen hij greep wat hij grijpen kon. Vandaar dat hij
die vodden tussen z'n tanden had zitten. Moar de
verkering was meteen uit, dat was er niet meer bij. Zo
vertelde vader het ons.'

I

Een g& verteller stelt er nahiurlijk een eer in, zijn
gehoor tebmien. Al vertellend ontwikkelt hij mogelijwieden die in het gegeven vm de sage besloten liggen,
waardoor het verhaal mooier, treffender wordt.

'aan de kant gezet"

Zo vinden we in onw verzameling volksverhalen
vertellingen die het gegeven van het vooruitzien (dof
niet dankzij het feit dat men met de helm geboren is)
(1,S) combinerenmet het verhaal van het 'aan de kant
gezet' worden (14). We krijgen dan een versie zoals die
in Maarmveen wordt verteld: 'M'n grootvader was met
de helm op geboren. 't Hele dorp wist hiervan. Hij kon
in 't voren zien, hij was zogezegd helderziende. Op een
keer stond ie met m'n moeder, toen een klein meisje, en
een buurman buiten op stroat, zo te praaten. Opeens
zegt m'n grootvader: "Komhierheen, goat daar stoan,
want er komt een lijk heen". M'n moeder&g onmiddellijkan de kant, want zij wist weldat haar vader wat had
gezien, al was er niks goande. Meer die buurman, die
bleef stoan en die werd zo van de weg ofgezet, zo 't water
in. Met z'n beiden hebben ze hern er wier opgehaald,
moarm'n grootvader had hemgewaarschouwd en toch
bleef hie stoan.'
Een andere mogelijkheid die in het gegeven
vooruituénbesloten ligt, isdat de helderziendede
kgrafeniswaarneemt, wat natuurlijk weer h t i s c h e r
is dan het vooruitzien van de dood van de oude vader
of moeder of van de buutman. Deze ingebouwde
mogelijkheid is ontwikkeld in Soest, waar een boerenknecht vertelt van een andereknecht, die op het erfvan
de weduwvroi~wvoor wie fij werkte, een begrafenisstoet
zag. De boerin hechtte geai geloof aan zijn verhaal: 'Nou
man,stel je niet zo aan', zei ze. 'Nou, dan zal ik het wel
wezen', concludeerde de knecht. Maar hij wilde niet
sterven;daarom verliet hij op staande voet de boerderij
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en vond elders werk.Deboerin nam een andereknecht,
maar de oude knecht kwam ze nog wel eens tegen, en
ze nodigde hem dan steevast uit om eens langs te komen.
Op eenkm gaatde knecht haar opzoeken,maar hij heeft
het erf nog niet ktreden ofhij blijft dood ...-Hiermee,
met hei thema yan de o n a f w e n M d van het noodlot,
is eenmotiefgeïntrdud dat ook in de grote literatuur
voorkomt.

De nachtmerrie
Hoe zich een ktere, pregnantere vorm kan ontwkkekn
uit de vertelmogelijkhedendie in de oervorm besloten
liggen, zienwe ook bij denachtmerriesage.De oervorm
is duideiijk, dat is de benauwde slaapervakgdie gestalte
krijgtineenloodmarekdegeest. Niemandweet wat
voor wezen het is, maar het komt 's nachts bij je, gaat
opjeliggenen'dmkt'je (9).Dezegedachtewordtineen
boerengemeenschap gemakkelijk op de paarden
overgedragen:als die 3 morgens trillend en bezweet in
de stal staan, zijn ze 'mhiurl~k'
ook door de nachtmerrie
M e n (3). Het ligt dan ook voor de hand (maarje moet
er maar opkomen) om,zoals een boerenknecht uit
Houten vertelt,een meelzak binnenstebuitenop de rug
van de paarden te leggen 'en 's morgens wier er dan
gekeken wie van de meiden ook mee1 an de kleren had
zitten'. Wie dat had, was dan dus door de mand g e v a k :
die waarde 's nachts als nachtmerrie rond.
AIlerhandemagischemiddelenwerden ingezet om
de nachtmerrie af te weren: ons boek noemt (naast
bidden) een natte dweil,kousen kmislings voor het bed
leggen, een kmis in de stal, een paardekop op de hilt,
klompen omgekeerd voor het bed,en zo verder. Er wordt
ook aangeraden een scherp voorwerp mee in bed te
nemen onder eendmk. Ook dit middel is van oorsprong
magisch,maar, eenmaal genoemd,smeekt het er alshet
ware om te worden ingezet om de nachtmeme te doden
of te verwonden. Deze versie is in Zweden wijdverbreid3:
'Een knecht meldde zijn baas dat zijn paard door de
nachtmmie werd geteisterd.De baaszei: "ikral het beter
maken",en bond een zeis op de rug van het paard, met
het scherp naar boven. Toen 's morgens de knecht in
de stal kwam,lag de boer dood op de grond. Hij was
doormiddengesneden.Hij was dus nachtmerriezonder
dat hij het zelf wist.' De beutter van het paard gaat
zonder het zich liewust te zijn 5 nachts zeff zijn eigen
paard drukken,en doodt vervolgens zichzeff door zijn
eigen maatregel. Treffender kan het ai niet. Ook dit
algemeen-menselijkethema.van dezelfvernietiging&den
we terug in de grote literatuur.
Volksverhalenontstaan 'vanzelf ,wasdegedachte
van de romantiek (Jung,Jamb Grimm).Ik hoop met
deze laatste twee voorhlden op de valreep enigszins

te hebben kunnen aangeven hoe zoiets in zijn werk kan
g-.

Noten:
l dl. l Vótksverhale~en legenden, Groningen 1843.
d1.2 Vershejdenheden betrekkel@k Bmze Kumten l,
Kampen 1846
d1.3 id. /I, Kampen 1848
dl.4 V & s ~ & n s n B ~ A m M a m1858.
Hemitgegevenmetsubsidiesvan HamannusSimon
Kammingafonds en Pminciaal A n j e M s Groningen,
d m M.A. van Seijen, Leeuwarden 1973.
2 In Beieren moeten monniken volgens Teenstra Sf.
N b i a a s M j e s hebben gebakken, "wek
le In de
kloosters voor een pond goede boter in menigte
dgegwen weden, met:een gedrukt briefie, van dezen
inhoud: "wanneer dit gewîjde brood in de vlam w d t
-n,
dan bluscht het den brand en het vuur gaat
nietverder.Hetstiltook de baren en de onstuimigheid
van het watgr. Het is een voorbehwdmiddd voor
donder en bliksem, het verdrijft de kmds en andere
ziekten. Dowzwangere vrouwen gebruikt, bevordert
het de verlossing, en aan het lieve vee, hoe ook
betmverd en verontreinigd, na de d i n g Ingegeven,
verdrijft het alle ongemak."' Ook maakt Teensim
melding van duivelsultbanr~erijen
met behulp van de
wijwabrkwst De Boze ctribbeltemt tegen: 'Signa
te, signa! Temere me tangis et angic!' (Bektuisig je
maar, het is vruchtelom datje me aanraakten kwek),
roept hij. Maar zelfs dR anagram (van voren naar
~~n
gelezen is het hetzelfdeals van achtem naar
voren) vermag hem op den duur niet b helpen.
3 Zle voor mser over dlt onderwerp Max Luthi, Urfbmi
und Z b f m in Sage und Mkchen,in: VdksIleli4fur
ond M l hënschenbM,
F m ú e
ben, BerlijnlMLjnchen 1970.

Illustratie "De heksen op pad" uit:
A Chhhws Garni: by Charias Dlckens, WRliam Heinemann
LW. London, 1915.Illustrated by Adhur Rackham.
Andem illustraties:
Pentekening en houtsnede door A.C. Ninaber van Eijben
(l896 - 1976). Ontleend aan LUnBurpe ,%gen door
J. -Qms
en H.H. Knippenberg.De kunstenaar MS

befaamd o m vanwege zijn muurschilderingenen glas&lood ramen. Ook maakte hij etsen en houtsneden,
schilderde hij portetten en stiIlevens, vervaardigde
mozaieken, reliëfs en meubelontwerpen. In de jaren
1942143 woonde hij in De Bilt.
Waar is het gezeliie?
Waar t r e f t m e n vrienden

a n kennissen?
Waar i p e c l t h e t li e s t c
Itanh-Orkest?

natuarluk in

Hotel ,,Pollw, De Bilt
Iederen avond dancing.

Zonday middag- en avondoonmri.

Vanat alf 6 speelt onm larpianist

tn de AMERICAH BAR.

A

