
Het spookt op het Baggaarthof! 

---------------------------------------- 

                                                                                             Rob Baetens 

 

Roy lichtte zichzelf bij, keek nog even op de stafkaart en was vastbesloten. Rechtdoor ging 

het snelst. Hij volgde een lichtstraal van een zaklantaarn en verdween in het riet. Hij maakte 

aanstalten om over een sloot te springen. Achter hem twijfelden de anderen om hem te 

volgen. 

“Er staat prikkeldraad. Je mag het waterwingebied niet betreden! Als we betrapt worden…” 

“Stop met zeuren, Willemien. Wil je het nachtspel winnen? Scouts gaan recht door zee.” 

“Ik weet het niet hoor.” 

“Ik wel. We snijden zeker een kilometer af op die manier. Iedereen akkoord?” 

Niemand zei wat. Er werd hooguit wat onverstaanbaars gemompeld. Roy kon zo eindeloos 

doordrammen dat niemand hem durfde tegen te spreken. 

“Ik heb een vreemd voorgevoel”, waagde Willemien het nog eens. 

“Dat maakt het juist cool! De boswachter ligt al lang in zijn bed! Hier is geen mens, behalve 

wij. Waarom zijn we bij de souts? Voor het avontuur toch? Let’s go!” 

Ze hoorden een doffe plof. Roy stond al aan de overkant van de  sloot. Hij rolde zich onder 

het prikkeldraad door. 

Er zat weinig anders op dan hem te volgen. Als Roy zich iets in zijn hoofd haalde… 

Willemien en de anderen sprongen. Het had wel iets spannends. Ze was de bordjes met 

Verboden toegang al vergeten. Roy liep zeker al vijftig meter voorop. Ze mochten wel 

opschieten om hem bij te benen. 

Het was een donkere nacht. De stralen van de zaklantaarns tekenden spookachtige schaduwen 

op de boomstammen. Laaghangende takken zwiepten in Willemiens gezicht. Vlak bij haar 

rechtervoet schoot een opgeschrikt konijntje weg. Haar hart sloeg een slag over, maar ze gaf 

geen krimp.  

“Schiet op, jongens! Ik wil dat spel hier winnen!” 

Willemien was behoorlijk gespannen. Het leek of er constant bochelige, knoestige mannetjes 

met enge grijparmen om haar heen cirkelden. Als ze lang in het donker tuurde, kon ze vaag de 

vormen van een rij knotwilgen herkennen. 

Als de maan al tussen de wolken door piepte, leek het of ze vorm had van een doodshoofd: 

donkere vlekken op het maanoppervlak vormden diepliggende, holle ogen die je aanstaarden. 



Willemien was er niet gerust op. Gelukkig wist ze Wilco vlak achter zich. 

Flarden nevel hingen als vormeloze gordijnen tussen de bomen. Slierten mist slorpten alle 

licht op. Het werd plots aardedonker. Je kon geen hand meer voor je ogen zien. Boomtoppen 

ruisten en uit het niets stak een felle wind op. De mist bleef hangen. De wind nam toe in 

kracht. 

“Hier klopt iets niet, Wilco.” 

“Hoezo?” 

“Hoor je dat? De wind blaast om onze oren en er hangt mist. Bij mist past windstil weer. 

Vreemd. Dit klopt niet.” 

“Ik zal zelfs meer zeggen, Willemien, onverklaarbaar. Zouden we niet beter…” 

Aan de trilling in Wilco’s stem bespeurde Willemien angst of toch minstens ongerustheid. 

Een helle bliksemschicht scheurde de duisternis in twee onregelmatige helften. De twee 

scouts bleven aan de grond genageld staan. Het felle licht tekende de contouren van een 

bedreigend figuur haarscherp af. Felrode, gloeiende ogen staarden Willemien aan. Alle licht 

was opnieuw uit de dreigend donkere lucht. De maan was weggedoken in een dik wolkendek. 

Een klagend en langgerekt gehuil scheurde de nachtelijke stilte in het bos aan flarden.  

Vreemde en oorverdovende echo’s galmden huilend na. Ze botsten tussen bomen die als 

schimmen wegschoten in het nachtelijke duister. Willemien schrok en spitste gespannen de 

oren. Het leek of haar hart twee slagen oversloeg. Ze keek met schrikogen om zich heen. Ze 

knipte haar zaklamp aan. Ze kon niets zien. Ze liep door een felgrijze wolk van minuscule 

waterdruppeltjes. Ze wist niet precies waar het geluid vandaan kwam. Er hing een 

onheilspellende stilte. 

“Hoorde je dat, Wilco?” 

“Het leek wel een wolf of iets dergelijks”, fluisterde hij. 

“Hier, in het Waasland?” 

Een koude wind gierde door de bomen. Takkend schuurden piepend en kriepend tegen elkaar 

aan. Een oude den kreunde en kraakte vervaarlijk. Met een doffe slag plofte een armdikke tak 

in de strooisellaag van het bos. Op een haar na miste hij Willemien. 

Ze slaakte een angstgilletje en sprong een gat in de lucht. 

 

Roy scheen met de zaklamp in de richting van de achterblijvers. Hij hield halt en wachtte op 

de anderen. Hij stampte met zijn voeten op een hard voorwerp. 

“Leuke plek! Hier ligt een bakstenen vloer. Een stalvloer of zoiets. Hier moet ooit een 

gebouw hebben gestaan. Komen jullie nog?” 



Donkere schimmen bewogen tussen de boomstammen door. Roy scheen in de richting van 

waaruit hij geritsel en brekende takjes hoorde. Telkens er onder de voeten van Willemien een 

tak met een droge knak brak, leek het of haar hart knapte. De schrik zat er goed in. 

“Waar bleven jullie?” 

“Hoorde jij dat ook, Roy?” 

“Wat dan?” 

“Een wolf”, zei Wilco. 

“Die is goed! Hier zitten hooguit verwilderde katten!” 

Roy zette zijn zaklamp tegen zijn kin zodat zijn gezicht in spookachtig rood oplichtte. Hij 

miauwde kattig en lachte de twee spottend uit. Hij scheen recht in Willemiens gezicht, brulde 

als een tijger en klauwde in de lucht. 

Verblind door het felle licht, zag Willemien even niets meer. Zwarte vlekjes zeilden over haar 

netvlies. De mist was opgetrokken. Ze voelde met haar voet dat er stukken steen lagen waar 

zij liep. Roy had gelijk. Ze hoorde hoe zijn weg vervolgde. 

Plots haakte Willemiens voet vast in een braamstruik. Ze struikelde en stootte haar hoofd 

keihard tegen een forse boomtak. Willemien greep naar haar hoofd, wankelde, viel met haar 

knie op een scherpe rand van een baksteen en donderde met een plons tot boven haar middel 

in een stinkende poel. 

“Aah!” 

Een schrille schreeuw weerklonk en verscheurde de stilte van het nachtelijke bos. 

“Getverderrie! Shit man! Help!” 

Roy hield halt. Hij luisterde gespannen. Wat was dat? Hoorde hij dat goed? 

Willemien spartelde en grabbelde wild om zich heen om houvast te vinden. Ze probeerde uit 

de kuil te kruipen. Ze greep in de doornen van een braamstruik.  

In het flauwe licht van een twijfelmaantje zag het meisje de donkere contouren van een 

gebogen gewelf. Wat deed een rioolput midden in een bos? 

Roy stond meteen bij de modderpoel. Hij lichtte bij.  

“Daar vinden ze je nooit, Willemien!” 

Met schrikogen zo groot als vuurknikkers keek het meisje hem aan. Als haar ogen kogels 

waren… Roy begreep de boodschap. 

“Geef me een hand, Willemien.” 

“Dit is een beerput, Roy. Aal, hoor je me? Ik stink uren in de wind. Jij met je kortere 

binnenwegen ook altijd. Haal me hieruit!” 

“Het kan ook een overgroeide kelder zijn”, probeerde hij het leed nog te verzachten. 



“Een kelder! Pfoe! Ik zit helemaal onder de drek en de drollen. Stinken, man. Niet normaal!” 

Rillend van de kou stond Willemien sprakeloos in het duister te staren. De anderen zwegen 

eveneens. Het donkere water uit de poel stonk inderdaad als de pest. Ze had niet overdreven. 

“Verschrikkelijk gewoon! Het lijkt wel of mijn neusbeentje aan het rotten is.”  

“Snel naar het kamp”, stelde Roy voor. 

 

“Wat is er gebeurd?” vroeg de spoedarts. 

“In een oude beerput gevallen”, kloeg Willemien. Ze was de schok al wat te boven. 

“Ik meende al een ongewoon geurtje te herkennen. Dit is duidelijk geen nummer 5 van 

Chanel.” 

De dokter keek Willemien ondeugend aan. 

“Grapje!” 

Willemien betastte een pijnlijk voorhoofd. Twee straaltjes bloed liepen van haar knie over 

haar onderbeen. Haar scheenbeen was behoorlijk geschaafd. Haar arm zat helemaal onder de 

schrammen. De leiding had het nodig geoordeeld met haar op de spoedafdeling van een 

kliniek langs te gaan. Ogenschijnlijk was ze oké. 

“Eens even kijken. Een fikse buil. Heb je hoofdpijn?” 

Moedige bever schudde ontkennend haar hoofd. 

“Ik stuur je zo meteen toch voor alle veiligheid toch naar de radiografie. Een fotootje van je 

hoofd maken.” 

“Misschien ontdekken ze wel hersenen!” spotte Roy. Hij negeerde de vernietigende blik van 

het meisje. 

“Heb je van die smurrie ook iets ingeslikt?” 

“Gelukkig niet! Ik zat wel tot mijn nek in de viezigheid.” 

“Waar is dat gebeurd, trouwens?” 

Willemien keek vragend in de richting van Roy. Hij was tenslotte de gps van het groepje. 

“Op de grens tussen Moerbeke en Klein-Sinaai, dokter. Tussen de expressweg en het 

waterwingebied, vlakbij de Baggaart en het Wullebos om precies te zijn.” 

“Dat wil ook wel lukken… maar dan… Jullie zijn op de spookhoeve geweest! Wacht eens 

even…” 

De arts keek de jongeren rond hem verwijtend aan. Hij richtte een felle lamp op Willemiens 

been. 

“Dan zal ik dat been, die knie en die arm maar supergoed ontsmetten. Wat daar allemaal in de 

grond zit… Even checken of er niets in je knie zit. Jullie weten toch dat die plek behekst is? 



Er hangt over het Houtland een vloek. Neem van mij aan: er zijn daar vreemde, 

onverklaarbare dingen gebeurd. Een akelige plek. Wie het lot uitdaagt, haalt de vloek over 

zich.” 

“Hé?” 

Geschrokken keek Willemien Roy en de anderen aan. Wat bazelde die man allemaal?  

“Wie zegt dat, van die vloek en zo?” 

“Mijn moeder. Ze woont op de Pereboomsteenweg, dicht bij de N 49. Ik heb mijn jeugd 

gesleten in de Baggaart, het is zowat mijn achtertuin. Ik ken die plek als mijn broekzak. Wij 

mochten daar nooit komen. Het is daar niet pluis. Het Baggaarthof is behekst!” 

“Het Baggaarthof?” 

“Ja, zo heette de boerderij die daar ooit stond. Ze is ook bekend onder de naam 

Pecsteenhoeve.” 

“Pechsteenhoeve, zult u bedoelen, zeker dokter?” 

Iedereen lachte. 

“Is dat allemaal geen bijgeloof, dokter?” wilde Roy nog weten. 

“Bijgeloof? Ga maar eens met mijn moeder praten. Dat wordt een middagje lekker griezelen 

en gruwelen.” 

 

Nadat de radioloog en de spoedarts hun werk hadden gedaan, mochten de scouts vertrekken. 

Het ongelukkige avontuur had bij Willemien voorlopig geen blijvende schade aangericht. 

“Je mag terug naar het kamp, maar voor je in de slaapzak kruipt, toch eerst even douchen voor 

je tentgenoten.” 

De spoedarts tikte veelbetekenend met zijn wijsvinger tegen zijn neus. Iedereen proestte het 

uit. 

 

“Van die spookhoeve wil ik het fijne weten,” sprak Roy vastbesloten, “we gaan op 

verkenning overdag.” 

“Ik heb mijn buik vol van die spookhoeve. Weet je wat we doen? We bellen die mevrouw op 

en we vragen of we eens langs mogen komen.” 

“Welke mevrouw?” 

“De moeder van de spoedarts. Die van de Pereboomsteenweg.” 

 

“Het Baggaarthof? Tja, waar zal ik beginnen? Hoe komen jullie eigenlijk bij mij terecht?” 

De vrouw keek Willemien en Roy onderzoekend aan. 



“Uw zoon heeft erover verteld, mevrouw.” 

“Welke van de twee?” 

“De dokter, mevrouw.” 

“Dan is ’t in orde! Kom binnen. Ja, onze Dirk hing daar ook altijd rond, terwijl hij heel goed 

wist dat die plek betoverd was. Ik praat er niet zo graag over. Dat heeft allemaal te maken met 

de vloek die door een paardenknecht van die boerderij is uitgesproken. Hebben jullie ooit al 

gehoord van de Wawo?” 

“De wát?” 

“De Waaslandwolf.” 

De twee tieners knikten.  

“Dat is toch die Wase wolf die door een jager uit Moerbeke zou zijn doodgeschoten en ergens 

in een Moerbeeks bos is begraven?” 

“Dat is hem. De schapendoder! De winter van 2000-2001! De Wawo is een kruising van een 

Wagrireu met een Wagruteef, twee telgen uit Wase griezelfamilies, waarover bijzonder 

weinig gekend is. Enkel ingewijden van een geheim genootschap weten er iets van.” 

“Bent u lid van dat clubje ingewijden?” 

De vrouw deed of ze de vraag niet had gehoord en praatte rustig door. Zonder een krimp te 

geven vervolgde ze haar verhaal. Het viel Willemien op dat ze de blikken van de tieners met 

opzet vermeed. 

“De Wawo komt altijd weer tot leven en niemand kan hem levend vangen.” 

De vrouw boog voorover en fluisterde geheimzinnig: “Ze mogen de Wase wolf nog honderd 

maal doodschieten en onder een zware arduinsteen begraven, hij zal altijd terugkomen. Die 

paardenknecht waarover ik sprak, dat was een weerwolf! Maar een echte, hé!” 

“Dat bestaat niet!” antwoordde Roy. 

“Niet bestaan? Niet bestaan? Wacht maar tot ik klaar ben. In 1721 is de boerderij gebouwd. 

Er omheen lagen de velden. De boerderij lag diep verscholen tussen uitgestrekte bossen. Het 

was een uitgestrekt pachthof dat verhuurd werd.” 

“Weet u ook hoe groot de boerderij in haar geheel was?” 

“Ruim 20 gemeten, een kleine 10 hectares. Voor die tijd een gigantische boerderij als je weet 

dat er in de streek enkel keuterboertjes woonden met 4 kippen, twee konijnen, een geit en een 

varken. Iedereen wilde het Baggaathof pachten. Kandidaten genoeg! Je moest wel een stel 

sterke paarden hebben om al dat land te kunnen bewerken.” 

De vrouw ging voor een breed keukenraam staan en wenkte de twee kinderen haar te volgen. 

Ze wees in de verte een onbestemde plek aan. 



“Daar stond ze. Een pachthoeve vol magie en mysterie. Als ze niet was betoverd, dan stond ze 

er vandaag nog steeds, maar het mocht niet zijn. Een huis met hoge vensters, met eraan 

gebouwd de varkensstal. Verder was er een grote houten schuur met laag rieten dak en een 

moestuin. Er stonden op het erf vier tamme kastanjes en de boerderij werd in die groene 

omgeving aan het zicht onttrokken door een hoge meidoornhaag, die tegelijk dienst deed om 

de koeien op het erf te houden door de scherpe doorns. Een ideale plek om zich schuil te 

houden of om onder te duiken voor wie iets op zijn kerfstok had. Zo was er die Dorus Baecke. 

Hij kwam eerst als koeter op de boerderij.” 

Willemien en Roy hingen aan de lippen van de vrouw. Haar verhaal beloofde spannend te 

worden. 

“Wat is een koeter, mevrouw?” 

“Een koewachter, een Waal ook nog bovendien. Voor er prikkeldraad en schrikdraad bestond, 

werden de koeien gewacht langs de dreven in de graskanten. Dorus sliep in de schuur, boven 

op de hooizolder. Hij praatte weinig. Hij was een zeer onrustige kerel. Het was de boer 

opgevallen dat hij dikwijls ’s morgens vroeg en ’s avonds laat het erf afsloop om er een paar 

uur later ongezien weer op te verschijnen. Op een goede dag was de boer zijn knecht gevolgd 

en kwam hij tot de vaststelling dat Dorus in de streek rondtrok als weerwolf. Vooral bij volle 

maan was Dorus niet te houden. Dan moest hij er ’s nachts op uit. Kom we gaan een eindje 

wandelen.” 

De vrouw nam de kinderen mee naar buiten aan de achterkant van het huis. Via een houten 

hekje kwamen ze bij een dreef die recht naar een bos leidde. 

“Wat deed de paardenknecht dan?” 

“Telkens de maan verstoppertje speelde en zich verschool achter een dik wolkendek, trok hij 

over zijn kleren een groot berenvel aan en joeg de mensen tijdens de onheilspellende stilte van 

de nacht schrik aan met zijn fel gloeiende ogen als brandende steenkooltjes. Dan draaide hij 

het Mariabeeld in het houten kapelletje met haar gezicht weg van de wereld. Daarna pikte hij 

de mensen hun geld of hun smokkelwaar. Hij huilde naar de maan en dook op uit het niets. 

Hij stootte onverstaanbare klanken uit. Hij brulde het soms uit van de pijn. Zijn ogen 

begonnen te rollen. Zijn vingernagels veranderden in scherpe klauwen waarmee hij zijn eigen 

buik openkrabde. Zijn verscheurde ingewanden en zijn maag hingen als rafels voor zijn buik. 

Het was een afgrijselijk zicht. Hij was het die een vloek uitsprak over de boerderij en al wie 

erop zou wonen in de toekomst. Op een zekere dag verdween hij zomaar. Spoorloos.” 

De vrouw hield even halt en wees een hoge boom aan. 



“Zie je de kruin van die boom daar in de verte? Daaraan hing dat Mariakapelletje. Die boom 

staat er nog altijd. Precies op de hoek van de Papdijk en de Baggaartdreef.”  

“Wat riep hij dan, mevrouw?” 

De vrouw nam even de tijd om na te denken. Die wijsneuzen wilden echt wel alles weten. Ze 

kneep haar ogen half dicht.  

“Demonen, saters, geesten en spoken, zij hebben bloed geroken. 

Op deze hoeve zal niets nog leven, zonder dat de boer zal beven. 

Hoctus, Calaboktus, uit iedere zweer loopt vieze pus. 

Driemaal twee jaar en de Wawo is daar!” 

De twee kinderen keken elkaar onbegrijpend aan. Ze hadden geen idee waar dat op sloeg. Nu 

de vrouw goed op dreef was, durfden ze haar niet te onderbreken. 

“Niemand heeft ooit de vloek kunnen verbreken. Niemand! Hij was sterker dan de vloek van 

Toetanchamon, mysterieuzer dan de onverklaarbare Bermudadriehoek, krachtiger dan de 

zwarte gaten in het heelal. De Waaslandwolf is de ziel van Dorus die nooit rust vond. Dorus is 

ook nooit begraven omdat de pastoor het weigerde. De Wawo zal eeuwig rondtrekken. Dorus 

had zijn berenvel van Romazigueners uit Roemenië, begrijp je? Het is Dorus’ onrustige geest 

die nog steeds in de streek rondzwerft. Tot op vandaag!” 

“Is dat niet een beetje overdreven, mevrouw?” 

De vrouw keek Willemien geringschattend aan.  

“Geloof me, de geschiedenis van de spookhoeve is geschreven met ellende, verdriet en 

tegenslag. In de bakstenen zijgevels van het huis waren in zwarte steen symmetrische 

runentekens gemetseld om de kwade geesten weg te houden, maar van pure schrik heeft de 

eerste boer meteen aan de binnenkant van zijn voordeur een hoefijzer getimmerd met eronder 

een paasnagel. Dat was een krachtig middel om boze geesten te bezweren en het boze oog 

weg te houden. Helaas, het heeft niet geholpen.” 

Roy wist dat er elk jaar maar vijf paasnagels per parochie voorhanden waren. De pastoor stak 

vijf gewijde, piramidevormige, harde wierookkorrels in de vorm van de nagels waarmee Jezus 

aan het kruis was genageld, kruisgewijs in de paaskaars. Ze waren uiterst zeldzaam en werden 

enkel in zeer speciale situaties gebruikt. Als het waar was, dan… 

“Wat is er allemaal gebeurd op de spookhoeve, mevrouw?” wilde Roy weten. 

“Nog geen maand na de verdwijning van Dorus, op een nacht, werd het boerengezin 

opgeschrikt door zwaar kettinggerinkel. Het weerklonk over de hele boerderij. De boer stond 

op om te luisteren of het geluid uit de paardenstallen afkomstig was. Paarden slapen 

rechtstaand en durven ’s nachts wel eens met hun kettingen rinkelen of met hun achterbeen 



minutenlang tegen de vloer slaan. Met een petroleumlantaarn in de hand liep de boer over het 

erf. Alles rustig bij de paarden. Tussen de kastanjebomen hoorde hij het gerinkel opnieuw. 

Helder en duidelijk, alsof iemand de schakels van een zware ketting door elkaar schudde. Een 

brandend kruis van stro verlichtte de binnenkoer van het erf. Een fel, verblindend licht dat 

plots verdween en op het netvlies van de boer stond gebrand. De schrik sloeg hem om het 

hart. Hij zag even niets meer en raakte in paniek. De boer stond bij de schuur en riep een 

knecht wakker. Met zijn tweeën liepen ze naar de kastanjebomen. Terwijl de boer bijlichtte, 

zagen ze een donkere schim een meter boven de grond voorbij zweven. Een angstaanjagende 

gedaante met een berenvel over de rug keek de boer en zijn knecht met groene karbonkels van 

ogen aan en loste op voor hun ogen bij de waterpomp. Zowel de boer als de knecht hoorden 

het water in de pompput borrelen en sissen alsof het water stoomde. Ze hadden enkel de tijd 

gehad een schim op te vangen. De petroleumlamp ontplofte in de handen van de boer en 

zowel de knecht als de boer liepen zware brandwonden op. Allebei hielden ze er een zwaar 

verminkt gezicht aan over. Derdegraads brandwonden maakten hen onherkenbaar. Hoctus, 

Calaboktus, Dorus hield woord: vanaf het begin was de boerderij verdoemd.” 

“Hoe is dat daarna afgelopen?” vroeg Willemien. 

“De boerin, die besefte dat de twee mannen vuurhete lucht hadden ingeademd en ook hun 

longen hadden verbrand, liet de Paters Recollecten van Lokeren komen om hen het 

Johannesevangelie te laten lezen terwijl de doodzieke mannen verzorgd werden. De boer 

stierf twee dagen later. De week na hem ook zijn knecht. En alsof dat nog niet genoeg was, 

mislukte dat jaar de volledige graanoogst. De boerin kon met Kerstmis de pacht niet betalen 

en moest noodgedwongen de boerderij verlaten. Van haar of haar gezin is nooit meer iets 

gehoord.” 

De Papdijk lag er zanderig bij. Galopperende paarden hadden er hun sporen nagelaten.  

“Vond de baron snel nieuwe pachters?” 

“Dat was geen enkel probleem. Het Houtland stond bekend als prima aardappelland. 

Zandgrond, dat wel, maar ook prima voor rogge, haver en rapen. De boerderij bracht 

voldoende veevoer voort zodat de bewoners ’s winters een stukje vlees konden eten, een echte 

luxe voor die tijd. Vlees, melk, eieren, er was altijd eten. De volgende boer, een zoon uit de 

familie Van Mieghem had zijn voorzorgen genomen: hij had naast iedere deur in de boerderij 

met kalk grote witte kruisen op de muren geschilderd. De vloek leek gebroken, want Van 

Mieghem hield elk jaar een paar gouden Louis over en werd als veertiger een welstellende 

boer. Bijna twintig jaar lang waren grote tegenslagen hem bespaard gebleven. Tot er plots om 

een onverklaarbare reden een pasgeboren kalf stierf. Dat kan op een boerderij al eens 



gebeuren, maar alle drachtige koeien wierpen veel te vroeg hun kalfjes dood af. Daarna 

kregen de koeien hoge koorts en een na een stierven ze. In drie maanden tijd was de hele 

veestapel uitgeroeid. De boer kon zijn dode koeien amper begraven. De kadavers werden 

bestrooid met ongebluste kalk om besmetting te voorkomen. Elke nacht hing er boven de deur 

van de grote schuur een doornenkroon, gevlochten van twijgen uit de meidoornhaag. Elke 

morgen verbrandde de boer de kroon in de open haard. Binnen de kortste keren was Van 

Mieghem geruïneerd. Hij is van armoe verhuisd om als knecht te gaan werken bij een boer in 

de polder rond Doel. De kwade hand van koeter Dorus zat daar zeker voor iets tussen. De 

boer had dat voorjaar een in lompen geklede bedelaar een boterham geweigerd en hem van 

het erf gejaagd. Via een boswegel verdween de schooier. Meidoorn heeft venijnige en 

vlijmscherpe doornen die meteen tot op het beenvlies prikken. De geschramde en bebloede 

handen van de bedelaar had de boer niet opgemerkt…” 

De drie kwamen bij de boom op de hoek van de Papdijk met de Baggaartdreef die de vrouw 

vanuit haar huis had a angewezen. De kinderen waren erg geboeid door de verhalen, maar 

konden een tikkeltje ongeloof niet altijd verbergen. Omdat mensen vroeger vaak ongeletterd 

waren, kwam het vaak voor dat ze bijgelovig waren. Ze konden maar weinig verklaren van de 

vreemde dingen die gebeurden op en rond de spookhoeve. 

Ondertussen waren de wandelaars aanbeland bij de plek waar de boerderij moest hebben 

gestaan. De vrouw tekende in de lucht zo min of meer de contouren van de boerderij zodat 

Roy en Willemien er zich iets concreets konden bij voorstellen. 

Met een stok schetste ze het grondplan van de verdwenen boerderij op de grond. 

“Hier ongeveer moet de oprit zijn geweest en daar helemaal achteraan stonden de grote 

kastanjebomen.” 

De kinderen knikten. De dreef waarin ze stonden, herkenden ze. Wat die mevrouw beweerde, 

kon wel kloppen. Haar verhaal kreeg wel iets geloofwaardigs. 

“Zijn er ook verhalen bekend van de laatste honderd jaar, mevrouw?” 

“Mensen werden natuurlijk slimmer. Tot 1900 bleef het armoe troef. De pachters verarmden 

generatie na generatie. Toen de grote crisis voorbij was, brak de Eerste Wereldoorlog uit. De 

boerderij was, samen met het Riethof in handen gekomen van graaf De Pau. Hij verhuurde het 

Baggaarthof aan de Urselnaar. Ook hij kon het kwaad niet afwenden en verliet radeloos de 

hoeve. Na hem probeerden Florimond De Letter en zijn vrouw het. Tevergeefs. Ook hen bleef 

niets bespaard. Een plaag van coloradokevers, drie jaar na elkaar, zorgde ervoor dat er amper 

aardappelen konden gerooid worden. Toen hij overschakelde op vlasteelt, wisten de 

weergoden hem te vinden. Door de verzengende hitte stond het vlas op de velden te verdrogen 



zodat het waardeloos was voor mens en dier. En ook bij hem: varkens en kalveren gingen op 

onverklaarbare wijze dood. Om gek van te worden!” 

“Gingen die mensen dan failliet?” 

“Dorus liet er niemand vertrekken met een gevulde beurs, laat ik het zo zeggen. De boeren 

volgden elkaar op. Paul-August De Vos bleef er ook slechts vijf jaar. Iedereen raadde hem af 

er te gaan wonen. De boerderij stond ook al geruime tijd leeg. Hij deed het toch, maar een 

groot succes is ook dat niet geworden. Emiel Cerpentier en zijn vrouw pakten het anders aan: 

op de schuurdeuren schilderden ze witte kruisen. En om helemaal zeker te zijn lieten ze de 

paters van Dendermonde de boerderij overlezen om de vloek te breken. Hoefijzers op de 

binnendeuren, kruisen in wit zand op de vloer, paternosters onder de hoofdkussens: het was 

allemaal boter aan de galg. Drachtige merries vielen plots dood, melk verzuurde en kleurde 

pastelgroen terwijl men ernaar keek, runderen werden graatmager en stierven. De laatste 

bewoners waren de familie Neyt. Zij bleven er iets langer dan een half jaar. Dan hadden ze al 

door dat er niets te verdienen was. In die korte periode stierven twee paarden en vijf koeien. 

Dat was zowat de hele veestapel. Geen enkel dier vertoonde een teken van ziekte en plots 

vielen ze zomaar dood. Niemand kon er kop of staart aan krijgen. Dat het er spookte, was 

voor iedereen duidelijk. De kwade hand van weerwolf Dorus zorgde voor spookbeelden die 

angstaanjagende vormen aannamen, voor slapeloze nachten met schelle, bizarre geluiden, 

voor onheil en verderf. Wie het Wullebos of de omgeving durfde te betreden, deed het nooit 

ongestraft. Stopers en smokkelaars meden de plek als de pest. Iedereen kreeg er een 

onbehaaglijk gevoel. Zelfs op de heetste zomerdag stond er altijd een ijskoude wind. Geen 

straaltje licht kon tot op de bodem van het bos doordringen. Er zat niets anders op voor de 

eigenaars dan het vervloekte spookhof te laten slopen. Niemand wilde de boerderij nog huren. 

De akelige plek bleef maar voor ellende en ongeluk zorgen. Door leegstand was het spookhof 

snel in verval geraakt. De daken lekten, deuren waren verrot, er groeiden schimmels op de 

muren, … Het stond vast: de boerderij zou met de grond gelijk gemaakt worden. Dorus moest 

haast maken. En toen haalde hij zijn zwartste troefkaart boven.” 

“Wat gebeurde er, mevrouw?” 

“Een bedrijf uit Zelzate stond in voor de sloop. De baas, Raoul, zag er wel brood in. Uit een 

enorme schuur en een woonhuis konden nogal wat materialen gerecupereerd worden. Het was 

in maart 1943, in volle oorlogstijd, dus alles wat opnieuw kon worden gebruikt, werd 

zorgvuldig afgebroken. Bouwmaterialen waren onbetaalbaar. ’s Morgens om een uur of acht, 

op 18 maart, waren ze bezig aan het dak van de schuur. Een van de arbeiders was Cyriel 

Clauwaert, een stevige kerel die van aanpakken wist. Van thuis uit waren ze schrijnwerkers, 



dus een boerenschuur had voor hem weinig geheimen. Hij had met August, zijn broer, al vaak 

een daktimmer tot een goed einde gebracht. Hij liep over de nok van een dak alsof hij op de 

begane grond stond. Van niets of niemand had die man schrik. Hij was in de fleur van zijn 

leven en bijzonder handig. Het rieten dak van de schuur was in zeer slechte staat. Het was 

helemaal doorregend. Altijd gevaarlijk en verraderlijk werk, wisten Cyriel en de anderen. De 

kepers en de balken waren verrot, maar een grote moederbalk van 30 bij 30 cm leek nog 

voldoende sterk om erop te staan. Terwijl Cyriel Clauwaert met een koevoet een balk 

probeerde los te wrikken, zakte hij totaal onverwachts door de moederbalk onder hem en 

kwam met zijn hoofd op de stenen schuurvloer terecht. Een pijnlijke, bijna dierlijke huil 

weerklonk. Hij was er slecht aan toe. Hij was buiten meteen bewustzijn. Men heeft hem op 

een ladder naar het Riethof gedragen. Van daar is hij overgebracht naar de Stadskliniek in 

Sint-Niklaas. In hevige pijnen is Cyriel die namiddag gestorven aan een maagbreuk. Hij was 

een knappe jongeman.” 

Het laatste klonk bewonderend. De vrouw onderbrak haar verhaal en pauzeerde even. Het 

leek of haar stem wat onvaster werd en trilde. Ze haalde diep adem. Haar ogen werden 

waterig. 

“Toe mevrouw, vertel verder.” 

Hoewel Willemien het een huiveringwekkend verhaal vond, bleef ze nieuwsgierig. De 

vernietigende vloek deed haar kippenvel krijgen. 

“Een maagbreuk”, herhaalde de vouw. Ze zweeg. 

“Ja, en?” wilde Roy weten. 

“Dat is me iets te veel toeval. Wat deed Dorus bij volle maan?” 

Willemien zag de behaarde klauwen voor zich. Bebloede nagels die ingewanden en de maag 

opengristen. 

“En dan is er nog iets: ken je nog de laatste regel van de vloek?” 

Roy pijnigde zijn hersenen maar kon niet zo direct de woorden terugvinden. 

“Iets met drie maal twee jaar”, probeerde Willemien. 

“Precies, meid. Wanneer is Cyriel gestorven?” 

“1943.” 

“Wanneer is de boerderij gebouwd?” 

“Zo rond 1700.” 

“Om precies te zijn: in 1721. Drie maal twee is niet zes. Drie maal twee jaar en de Wawo is 

daar!” 

“222 jaar! Cyriel stierf in het jaar dat Dorus had voorspeld.” 



“Dat kan allemaal geen toeval zijn, snappen jullie? De reïncarnatie van de rusteloze ziel heeft 

andermaal toegeslagen. Niet voor niets schreef Roger Vervaet een angstaanjagend 

Duivelsgedicht over deze plek. De Wawo is een ongrijpbaar wezen. Hij neemt altijd wraak! 

Het zit in zijn genen omdat zijn voorouders onvervalste en zuivere gruwels en griezels zijn. 

Hij kan niet anders!” 

“Zou die vloek ook op ons kunnen rusten, nu we het terrein hebben betreden?” 

De vrouw keek de twee doordringend aan en een geheimzinnig monkellachje verscheen om 

haar mond. 

“Zoiets kun je natuurlijk nooit uitsluiten! De Waaslandwolf is voor het laatst gezien in 2001. 

Als drie maal twee toch zes is, dan…" 

“Slaat hij opnieuw toe in 2007.” 

Met schrikoogjes keken de twee tieners elkaar aan. Het hart van Moedige Bever kromp ineen. 

Zij hadden ongevraagd en ’s nachts bovendien zijn grondgebied betreden. De vloek hing 

onvermijdelijk boven hen… 


