
Halte 7: Herberg De Pluym 

 

Formele Verteller 

Beste fietstoeristen, we staan hier op de plaats waar vroeger herberg De 

Pluym stond. Buiten het feit dat deze herberg werd uitgebaat door de 

terechtgestelde Katrien Billen, zijn er rond deze plaats weinig interessante 

historische feiten te melden.  

Professor volksverhaal 

Weinig interessante feiten? Nu neemt u de mensen toch even in de maling, 

meneer. Deze plaats was nu net het centrum van de trieste geschiedenis van 

de Bokkenrijders. 

Formele verteller 

Ha, ha, wie we daar hebben? Onze beruchte professor van het Wellense 

volksverhaal. Natuurlijk valt er iets te zeggen over deze voormalige herberg 

maar ik had het natuurlijk wel over historisch correcte, gefundeerde, objectief 

vaststelbare feitelijkheden. Geen op volksverhalen gebaseerde, 

pseudowetenschappelijke halfwaarheden. Welnu gij! 

Professor volksverhaal (fulmineert)  

Halfwaarheden! Hoe durft u te twijfelen aan de mondelinge overleveringen 

van de Wellense burgerbevolking? Generatie na generatie zijn al deze feiten 

doorgegeven van vader op zoon, en van moeder op dochter. Bijgevijld en 

aangescherpt door elke generatie vormen zij een echt uniek, historisch 

document. En u, stukje historisch correcte verteller, u gaat dit even in twijfel 

trekken… 

(gaat zeemzoet verder) 

Neen, beste fietstoerist, luister dan maar eens naar wat ik te vertellen heb 

over deze fantastische plek en dan zal u merken dat deze volksverhalen een 

stuk pittiger in de oren klinken dan al die historisch correcte kouwe ka… hmm 

(corrigeert zichzelf net op tijd) kattenpis. 

 



Formele verteller 

Luister goed! 

Op deze sinistere plaats, waar nietsvermoedende dorpelingen om een 

stukske charcuterie en een zakske chips gaan, hier stond vroeger herberg De 

Pluym. Het was een plaats van verderf waar de duivelsaanbidders 

samenkwamen en zich onderdompelden in een roes van bier, godslastering 

en geweld. Trien Billen, het duivelskind, hield deze herberg open en voorzag 

de bandieten van het nodige geestrijk vocht en andere duivelsdrankjes.  

Als jullie goed luisteren, horen jullie vandaag de dag nog de verhalen die hier 

in Wellen verteld worden over deze afspanning. 

Luister goed en je hoort de lugubere feiten alsof ze zich gisteren afspeelden. 

 

We horen cafégeluiden. 

 

Professor volksverhaal (op fluistertoon)   

In herberg De Pluym zijn ze wel wat onguur volk gewoon. Vanavond vloeit het 

bier rijkelijk. In een hoekje, afgezonderd van een groepje kaarters, zitten Jan 

Lycops, Swennen, en Nol Voortmans met zijn zoon Geurt. Samen vormden zij 

de beruchte bokkenrijdersbende van Russelt. 

 

Lycops ( roept met rauwe mannenstem)  

Hei trin, kom es hei! 

Heurt es vrumens. Zorgt dat die klanten daarginds de deur uit zijn. Anders zorg 

ik er zelf voor en ge weet wat dat betekent. 

 

Professor volksverhaal  

Vanaf het moment dat de cafégangers de deur uit zijn, verandert de 

houding van Trien.  

Het rondsloffende vrouwtje van zojuist lijkt wel door een wesp gestoken. Ze 

schiet in het rond om de mannen op hun wenken te bedienen. Uit haren 

mond komen woorden waarvan de stoerste binken van Wellen wit worden 

rond hun neus. 



Trien Billen  

Ich heb iet meegemoakt inne wéék. Ich woar sop ant moake vur Bérke dieje 

mich geholpe ha. Nu ha ich vur de farce de hosties ut de kapel van 

Zepperen do in gesmete. Menneke lief deij sop jonde poetroet, en bitter! 

Dje moest Bér zene kop gezien hume toen hem dei sop afslikte, ma mene 

mins da was geld waard...  

 

Op dat moment wordt er op de deur geklopt. We horen hard gebons. 

Bezoeker (in een ander dialect) 

Volk , vooolk, goed volk! 

Trien 

Alé, hop mannen. Naar de kelder, snel. Ik zorg voor de rest. 

Professor volksverhaal 

De bendeleden trekken hun messen en duiken de kelder in. Wat er zich dan 

afspeelt is te gruwelijk voor woorden.  

 

Trien 

Ja menneke, wat is er? 

Bezoeker (mompelt in een vreemd dialect) 

Dju, wat is dat hier toch allemaal? 

Trien 

Watte menneke, ik versta u nie goe. 

Bezoeker (mompelt verder) 

Wat is dat hier toch allemaal voor een vieze boel?Foei, foei, foei.  

Professor volksverhaal 

Langzaam reikt Trien met haar hand naar een touw dat zich langs de deur 

bevindt. 

Trien (met een lepe stem)  

Komt is wa dichter bijstaan en zeg het nog ne keer. 

Bezoeker 

Het zit zo madammeke, ik ben… 

 



Professor volksverhaal 

Op dat moment trekt Trien keihard aan het touw. Onder de voeten van de 

bezoeker klapt een luik open.  

Met een klap komt de bezoeker op de keldervloer terecht. 

 

Bezoeker (kreunt, hoest)  

Professor volksverhaal 

Snel krabbelt hij recht. 

We horen de bezoeker die een kreun uit als hij zijn hoofd stoot. 

Bezoeker 

Aauw! Verdomme, dat is hier een laag plafond. Hallo? Hallo!  

 

Professor volksverhaal 

Vertwijfeld tast de vreemdeling in het donker. 

Bezoeker 

Allee, waar is dat mens nu? 

 

Professor Volksverhaal 

Langzaam beweegt de vreemdeling vooruit en op de tast zoekt hij  zich een 

weg. Wat was hier verdorie aan de hand, vraagt hij zich af? Daarnet was het 

precies of de grond van onder zijn voeten wegsloeg. Waar is dat mens nu? 

  

Bezoeker 

Allee, waar is dat mens nu? He, madammeke! Dedju!    

 

Professor volksverhaal 

Voetje voor voetje schuifelt hij vooruit… 

We horen schuifelende voeten. 

Dan voelt hij iets onder zijn vooruitgestoken vingertoppen… Het prikkelt een 

beetje. Stilletjes tast hij verder. Het voelt ook een beetje warm aan, net als 

een… als een stoppelbaard. (lachje) Nee, nee, dat kan niet… 



Bezoeker (uit een keiharde pijnlijke kreet) 

Aaaaaaach, aaaaach!!!!  

Professor volksverhaal 

Iemand heeft keihard in zijn vingers gebeten. 

Bokkenrijder (gemeen lachje) 

Ahahahahaaaa! 

Bezoeker 

Wat?  Wat is dat hier?.   

 

Professor volksverhaal 

De arme bezoeker deinst achteruit.      

Bezoeker 

Humpff, aarch…  

Professor volksverhaal 

Iemand stompt hem keihard in de rug. Panisch van angst tracht hij uit alle 

macht iets te zien in deze donkere kelder, maar het is balkdonker, stikdonker. 

De hele kelder is gevuld met de geur van zuur zweet en verschraald bier.   

Bezoeker 

Met hoeveel zitten ze hier in de kelder, verdomme? En hoe kunnen die 

mannen iets zien? Ze moeten de ogen van een kat hebben, want ik zie geen 

hand voor mijn ogen. 

 

Professor volksverhaal 

En net als hij dat staat te overdenken, wordt de arme vreemdeling langs alle 

kanten besprongen. 

Het laatste wat de arme man hoort, is de stem van Trien. 

En dan zakt hij in elkaar… met overgesneden keel. 

In de achtergrond horen we Trien Billen komen aansloffen. De kelderdeur 

gaat piepend open. 

Trien Billen 

Allee mennekes, genoeg gespeeld. (sarcastisch) Ga nu maar naar huis 

anders, want het wordt te koud en te donker en dan is het gevaarlijk op 



straat. Ik zal me verder wel bezig houden met die jonge gasten hier. 

Hahahahah. (scherp, gemeen lachje) 

 

Formele verteller 

Ziezo, nu hebben jullie kunnen luisteren naar een van de legendes rond Trien 

Billen. In werkelijkheid was ze echter een gewone volksvrouw die op een 

vreselijke manier aan haar einde kwam.  Maar daarover later meer.     


