


Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 geleden. De kinderen werden er mee banggemaakt: 'Pas maar op, het ijzeren veulen zitop zolder!' En nog zijn er mensen, dieverklaren dat ze het ijzeren veulen hebben horen voorbijgaan.....net of er een ketting achter het paard aansleepte. Er is nog eenstuk land in Cabauw, waarvan werd gezegd,dat het ijzeren veulen er graasde. Tot ver in de omtrek van Cabauw was hetijzeren veulen berucht. Zo berucht, dat menhet ook elders zag: bijvoorbeeld in Polsbroeken Haastrecht, op de Zijdeweg. Hierin kanook de 'loop der bevolking' een rol hebbengespeeld: men nam, als men verhuisde, deoude overleveringen mee. Tot in Benschop,Polsbroek en IJsselstein kregen mensen omde een ofandere reden als bijnaam: 'hetijzeren veulen'. Volgens een andere, oude overleveringheeft een witte pater uit Cabauw het ijzerenveulen 'opgekeerd', dat wil zeggen:verdreven. Het ijzeren veulen echter sprongin het water en riep: 'Over honderd jaar ben ikweer terug!' Het Cabauwse spookpaard is het

enige'ijzeren paard' van Nederland. Dat 'ijzeren'zal wel een aanduiding van kracht zij n. Heksen AI is de Heksenwaag te Oudewater daaromzo'n gezegende instelling geweest dat er nooitiemand gewogen en te licht bevonden enaldus tot heks verklaard, wil dit nog geenszinszeggen, dat het in de Lopikerwaard aanheksen ontbrak. Zolgens het volksgeloofwemelde het er van de heksen, en elkegemeente bezat z'n plaatselij ke toverkollen. Een van de boeiendste heksenverhalengaat als volgt: 't Is bij ons wel gebeurd, dat een man metpaard en wagen op weg ging, en dat het paardinene botweg bleef staan. Het arme beestbegon verschrikkelijk te zweten. Daar had deheks natuurlijk voor gezorgd. Maar deLopikers wisten daar wel raad op. Ze haaldeneen wit laken, legden dat over de rug van hetpaard, begonnen de rug van het beest tewrijven en op die manier kwam de heks aanhet licht. Nou, iedereen kan wel begrijpen datze haar bont en blauw hebben geslagen!' In de oude tijd werd alles met de schuitgedaan. Er waren schuiten die door mensenwerden

getrokken en schuiten, die doorpaarden werden getrokken. Nu woonde er inde oude tijd in Lopik een schipper die z'nschuit zelf trok. Om de zoveel tijd kwam hijnaar Cabauw gevaren, door de Lopiksewetering. Op een dag gebeurt dat weer. Hijhad een goeie lijn, maar tot z'n verbazingknapt de lijn opeens af als een luciferhoutje.De schipper kon daar geen verklaring voorvinden, maar opeens zag hij een witte dameboven de Lopikse wetering zweven. En toenwist hij natuurlijk hoe laat het was. Zoals men ziet is het geloof aan 'wittewiven' (die niets anders zijn dan heksen in hetwit) niet beperkt tot Drente. Ook in Utrechten Zuid-Holland vindt men veel verhalenover witte juffrouwen en witte dames. In deLopikse Wetering zagen, volgens deoverlevering, sommigen 's avonds eenvrouwtje, dat ronddreef opeen vurigbrandend rad. In Cabauw leefde eentoverheks die over het water kon zweven. Opeen dag kwam er een boer zwetend thuis: hijhad de heks gezien. Ze zweefde midden overhet water. In Lopik woonde vroeger een echteheks. Ze kon geen kwaad doen

zolang er maareen kruis onder de drempel verborgen lag.Als ze dan aan de deur kwam en men vroeghaar binnen te komen dan stond ze maar tedralen voor de drempel. Zolang het kruiseronder lag, kwam ze er niet overheen! Het geloof aan heksen was vroegeralgemeen onder het volk en ook onder deregerende klassen. Het is mogelijk, dat devlierstruiken, die men in deze streek nog zovaak bij oude boerderijen vindt, hun afkomstdanken aan het geloof in heksen: Devlierstruik immers zou heksen bannen,evenals 'de negenderhande kruiden', op Sint-Jansdag geplukt en een hoefijzer, om enkeleafweermiddelen te noemen. Overal in onze streek waren verhalen inomloop over heksen, die de karn betoverden,zodat de boter te slap bleef of op andere wijzeondeugdelijk was. Maakte men de staar leeg,dan gebeurde het wel,datereenkikkeruitsprong. Daar had 'de heks' dan natuurlij kweer voor gezorgd. 172



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 van een heks moest aannemen, vooral geenappels (symbool voor het kosmische). Deappels, die men van een heks kreeg, warenverrot, j e werd er ziek van. Ook in devolgende uit Lopik afkomstige sage speelt deappel een merkwaardige rol: 'M'n moedervertelde me eens, dat ze appels in vazen hadgedaan. Toen ze de volgende morgen dieappels wou pakken, waren ze veranderd inkikkers.' Het distelspook Het volgende verhaal komt uit Polsbroek,een dorp, waarop de nieuwe tijd nog geen vatlijkt te hebben gekregen. Het leven heeft ereen rust van voorbije eeuwen. En denieuwbouw is zo bescheiden en houdt zich zoop de achtergrond, dat het vertrouwde beeldvan een oud polderdorp er niet door wordtverstoord. Wanneer men, uit Vlist en via deSlangenweg over een witprentbriefkaartbruggetje Polsbroek isbinnengekomen, lijkt het, of de tijd hierinlange tijd niet is voortgegaan. De bevolkingvan Polsbroek bestaat hoofdzakelijk uitboeren wier voorgeslacht tot diep

in hetverleden boer is geweest. Het volgendeverhaal illustreert hoe de Polsbroekse boermet zij n land verbonden was: Kikkers, katten en mensen Heksen konden zich in allerlei dierenveranderen, in kikkers bijvoorbeeld. Maar bijvoorkeur wel in katten. In oude sagen uit destreek treden heksen op in de gedaante vankikkers, padden of katten. In de Vlist werdeen man achtervolgd door katten; zesprongen hem naar de borst, maar toen hijnaar de katten schopte, was het alsof ze nietbestonden of van lucht waren, want hijschopte er dwars doorheen. Bijzonder aardigis de sage van 'de zingende katten'. 'Op een dag ging een man uit de buurt vanLopik een eindje rond, om wat te buurten ente bouwen. Op een gegeven ogenblik liep erineens een stel zwarte katten achter hem aan.Die katten liepen gewoonweg te lallen.Affij n, die Lopiker vangt er een en steekt 'r inz'n zak. En meteen als die dat doet, begint hethele stel katten te zingen van: 'Lijsje zit in 'tzakje!'Toen werd het de man duidelijk, datdie katten toverheksen waren. Hij werdvreselij

k bang en liet de gevangen kat als deweerlichtlos!' Fascinerend door de verborgen symboliek,is ook het volgende verhaal: 'Op een avondging een man naar huis toe. Achter hem aanliep een heel stel katten. Toen hij bij z'n huiswas gekomen en naar binnen wilde gaan,gebeurde er iets heel vreemds. ledere keer alsde man de knop van de deur beetpakte, werdhij teruggezet op de plek waar hij vandaankwam!' Men zou deze kostelijke sage, deze mooiedagdroom van de volksziel, als volgt kunnen'vertalen': Een man wil een deur opendoen,dat wil zinnebeeldig zeggen, hij zoekt nieuwe,geestelijke mogelijkheden. Maar iedere keer,dat hij de deurknop beetpakt, wordt hij doorde katten, die een bepaald, behoudend aspektvan de vrouwelijke natuur symboliseren, (deaarde-gebondenheid, het al te aardse)teruggezet op de plaats alwaar hij begon,m.a. w. op zijn geestelijk te eng geblekenuitgangspunt. In Lopik geloofde men ook, dat men,wanneer men 's nachts om twaalf uur langshet paardenpad of door karresporen liep,zwarte katten

achter zich aankreeg. Algemeen in de streek van deLopikerwaard was het geloof, dat men niets 'Vroeger hadden de Rooms Katholiekeboeren in Polsbroek de gewoonte om dewegen naar hun land te zegenen, ze deden datdoor de wegen te besprenkelen met wijwater.Nou had je m'n grootvader en die wistdaarover nog een mooi verhaal. Op een keerzatm'ngrootvadervoorhet raam. Hij keekachteruit over het land. Het waszomermiddag, een rare lucht met van diezware wolken als dikke, donkere druppelsaan de hemel. Nu was het land van m'ngrootvader door drie dammen in de weteringverbonden met dat van z'n buurman. Enineens zag hij, op het land van de buurman,een zwarte gedaante. Het was geen mens, hetwas geen dier... het was een spook, waar hetvandaan kwam, daar kwam het vandaan. Endat spook probeerde over een dam in het landvan m'n grootvader te komen. Maar dat gingniet. Telkens en telkens probeerde het spookeen andere dam, maar telkens weer bleef het 173



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 ineens staan, en dat kwam omdat m'ngrootvader alle drie de dammen hadbesprenkeld met wijwater. En nou was hetvreemde, dat overal in het land van debuurman waar die zwarte gedaante hadgelopen, het land vol met stekels (distels)kwam te staan. De geheimzinnige passagier Een zekere boer rijdt met z'n paard entilbury van Oudewater naar Lopik. Hij gaatde Damweg af, tussen Oudewater enPolsbroekerdam. Halverwege de Damwegstaat er iemand aan de kant. 'Magikmeerijden?'Het is avond. Bij het schijnselvan de koetslantaarn ziet de boer, dat het eennogal ongunstig uitziend individu is. De boerweigert en legt de zweep over het paard. Hetpaard er als de weerlicht vandoor. Devreemde kerel was dus ver achtergebleven.Maar toen die boer een paar minutengegaloppeerd had, komt die kerel ineensnaast de boer zitten, terwij 1 deze reed! Net ofhij uit de lucht was komen vallen! Toen de boer een beetje van de schrik bekomen was,wou hij een praatje maken met

devreemdeling. Maar die gaf geen weerwoord.Precies bij het uiteinde van de Damweg is devreemde kerel uit de tilbury verdwenen,onzichtbaar en onhoorbaar. De boer heeft hetgeval nooit kunnen oplossen! Tegen de regen beschermd Een boer, ook in Polsbroek, had eendaggelder. Op een keer was die daggelder aanhet aardkruien in het land, toen er midden opde dag een zwaar onweer losbrak. Dedaggelder zette de kruiwagen neer en ging opde priemen (handvatten) zitten. En toenbegon het ontzettend te stortregenen, hetregende zo dat het niet mooi meer was. Maarnou het vreemde: de bak van de kruiwagenliep vol water, maar de daggelder bleef droog!De boer vroeg later aan de daggelder waaromhij niet eerder naar huis was gekomen. Entoen hij vertelde wat er gebeurd was kon deboer hem niet geloven. . maar de daggelder bleef droog!' Wl^6u.. _ 174



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 7// \\l////> . dat hij met zijn hooivork naarde wind stak'. De bloedende wind Het gebeurde op een zomermiddag, tePolsbroek, dat een boer tegen z'n daggelderzei: 'Span het paard maar voor de wagen. Wegaan een voer hooi halen in het achterland'.Maar het was zo'n dag met woelig weer endikke donkere wolken aan de hemel en veel,veel wind. Zodat de daggelder zei: 'Ik zou hetmaar niet doen baas, want je houdt geen lokhooi op j e vork; laat staan op de wagen!' Maarer zijn van die boeren waarbij zal gebeurenhetgeen ze in hun kop hebben, zelfs tegenbeter weten in. En deze boer was van dat slag.'Binnen is binnen, we rijden!' Goed, dedaggelder spande de bles voor de hooibrik enze reden naar het achterland. Maar dedaggelder werd behoorlijk zenuwachtig, wanthij werd opgejaagd door iets dat komenmoest, wat dat ook wezen mocht. Hij zat maarte schuiven en te scharrelen op de bok en hijwou, dat het vast melkenstijd was en hij onderde koeien zat.

Zo kwamen ze in hetachterland. En waaien, en waaien! Het schuim stond op het water van de wetering enhier en daar vlogen de hooihopen over hetland heen als distelpluis. 'Hu!' zei de knecht,want ze waren waar ze wezen moesten. Deboer klom van de wagen: 'Blijf jij op de brik.Laat mij maar opsteken. Eens kijken of ik hetklaren kan'. Hij stak de eerste lok omhoog.Die woei er al meteen af. Bij de tweede enderde lok hooi ging het al precies hetzelfde.En toen werd de boer zo verschrikkelijkkwaad dat hij met zij n hooivork naar de windstak. En toen gebeurde het gruwelijke: erdroop bloed langs de tanden van de hooivork! Spook spelen Ook het spelen voor spook, het doen alsof,had z'n gevaren. Het volgende verhaalhierover komt uit Lopik. 'Vroeger woonde erop het dorp een jongen, die in het geheel nietbang was van spoken. Maar een anderej ongen uit de buurt geloofde dat niet erg enwou dat ongeloof aan spoken wel eens op deproef stellen. 175




