
Halte 4: de kapel van Oetersloven 

 

Formele verteller 

In het luisterspel dat jullie nu te horen krijgen, beleven we het moment 

waarop van Muysen bijna betrapt wordt. Deze gebeurtenis is later ook een 

eerste doorbraak in het onderzoek naar de Bokkenrijders. Het verdachte 

gedrag van Jan van Muysen ging immers niet onopgemerkt voorbij. Via hem 

kwamen ze uiteindelijk ook de groep Bokkenrijders van Russelt op het spoor. 

Later heeft Jan van Muysen zich immers bij hen aangesloten. 

(belerend)Let op! Ook hier gaat het weer om een fictief geluidsfragment dat 

gebaseerd is op historische feiten. 

 

Formele verteller 

2 Januari 1774. Het is kort na de middag. De lucht is grijs en het sneeuwt. 

Dikke vlokken vallen op de bevroren velden. Van Muysen en zijn kompaan 

Vindelatour zijn op weg om het geld op te halen. Een hachelijke 

onderneming want als iemand hen het geld ziet wegnemen, weten ze ook 

onmiddellijk wie de schrijvers van de brandbrief zijn. Vooral voor van Muysen 

was dit zo want hij was van Wellen en in die tijd kende iedereen iedereen 

daar. 

 

We horen twee personen stevig doorstappen, krakende stappen in de 

sneeuw. We horen een discussie tussen de twee. Vindelatour heeft duidelijk 

schrik en van Muysen begint zich stilaan te ergeren. 

 

van Muysen 

Rustig maar! Hier, neem nog ne slok brandewijn en dan zijn we verder. We 

moeten gewoon het geld gaan ophalen en dan zijn we weg. 

Vindelatour  

We horen hem eerst enkele stevige slokken nemen. 

Gij hebt gemakkelijk praten gij! Wie moet er het geld gaan ophalen? Ik! En 

wie mag er op een veilige afstand staan toekijken? GIJ, schoon zenne! 



van Muysen 

Vindelatour kerel, verman u, schrikscheet! Weet ge wat? We zullen 

samenlopen tot just achter Zepperen en dan houden we ons apart. Ik zet me 

dan op de uitkijk aan de kapel van Oetersloven en gij kunt iets verder het 

geld gaan ophalen. 

 

Formele verteller 

Later tijdens het proces werden er getuigenissen afgelegd door inwoners van 

Zepperen die Vindelatour en van Muysen samen gezien hadden. Dit is een 

mooi voorbeeld van de sterke sociale controle die er in die tijd was. 

 

We horen de twee mannen ondertussen verder doorstappen. 

 

Vindelatour (heeft het helemaal niet meer)  

Verdomme, met die sneeuw kunnen ze gemakkelijk onze sporen volgen. 

Stommerik, ge had beter gewacht tot volgende week als er geen sneeuw 

meer lag! Ze gaan ons attraperen zeg ik u. 

Straks kunnen we op de koffie gaan bij den drossaard, daar ben ik wel zeker 

van. Die kerel is niet normaal, zeggen ze. Die zet zijn eigen vrouw de 

duimschroeven op als ze nog maar durft te kijken naar een andere man. 

van Muysen 

Luister goed, als ge nu niet gaat zwijgen dan krijgt ge seffens mijn vuist op uw 

wang, onnozel manneke! De duimschroeven van den drossaard zullen niets 

zijn vergeleken met hetgeen u gaat overkomen als ge nog één keer uwen 

mond vol gejammer opentrekt. Kijk, ginder is de kapel. Nu gaan we elk apart. 

De gekerfde stok waaraan het geld ligt, staat 500 voet verder richting Wellen. 

Kijk voorzichtig of er niemand is, neem het geld en kom er mee naar thuis. We 

gaan elk apart zodat we zeker niet samen gezien worden. 

Daar is de kapel. 

 

We horen stappen in de sneeuw. 



Formele Verteller 

Van hieruit heeft van Muysen zicht op de afgesproken plek. Plots lopen er 

rillingen over zijn ruggengraat.  

van Muysen 

Dedju, dedju, dedju! Miljaar! 

Formele Verteller 

Zijn oren beginnen te jeuken en het koud zweet breekt hem uit. DAAR op 100 

voet bij hem vandaan ziet hij de pastoor van Ulbeek staan, samen met een 

pater. Snel duikt van Muysen  achter de taxus die voor de ingang van de 

kapel staat.  

van Muysen (mompelend, fluisterend) 

Da’s niet normaal. Die twee staan daar duidelijk niet te wachten tot Onze-

Lieve-Vrouwke verschijnt. Als Vindelatour nu maar zo slim is van rechtsomkeer 

te maken voor ze hem gezien hebben.  

Formele Verteller 

Het volgende moment trekt van Muysen lijkbleek weg. Zijn benen worden 

slap. Vanuit het omliggende struikgewas ziet hij boer Wouters en zijn knecht 

met knuppels in de hand op de kapel toekomen, recht op hem af! Een 

ijskoude angst maakt zich van hem meester. En zonder verder na te denken 

duikt hij de kapel binnen. 

 

We horen de kapeldeur opengaan en weer dichtbonzen. Op de 

achtergrond kerkelijke muziek. 

 

van Muysen 

Verdomme, waar kan ne mens zich hier versteken? 

Formele Verteller 

Van Muysen spiedt rond en vindt er uiteindelijk niets beters op dan vooraan 

aan het altaar op een bidstoel neer te knielen. Hij trekt zijn pet diep over zijn 

oren, trekt zijn kin tegen de borst en steekt zich zo diep mogelijk in z’n jas. En 

op dit moment begint de anders niet zo gelovige kerel te bidden of zijn leven 

ervan afhangt. 



 

van Muysen 

Jezus Maria Jozef, Jezus Maria Jozef vol van gebed, ik geniet m’n klak vol met 

goei botermelk als ik hieruit geraak. …  

 

Vervolgens horen we hem het Weesgegroet prevelen en tussendoor doet hij 

beloftes. Als hij hieruit geraakt gaat hij te voet naar Scherpenheuvel enz. 

Dan horen we de deur opengaan. We horen weer even het gure weer van 

buiten alvorens de deur met een bons weer toeslaat. Stilte… We horen alleen 

nog van Muysen stilletjes prevelen.   

Zware voetstappen galmen op de vloer van de kapel. Ze komen dichterbij. 

Boer Wouters uit een zware kuch die de aandacht van van Muysen trekt.  

 

Formele Verteller 

Van Muysen slikt. Naast hem staat boer Wouters met zijn kolossale lichaam, 

de knuppel lichtjes in de hand.  

van Muysen 

Dag Jan, ik ben even komen schuilen voor de sneeuw. 

Boer Wouters 

En dan maar aan het bidden geslagen gelijke ne ijsheilige zeker? Kerkpilér.  

Formele Verteller 

Van Muysen krijgt het Spaans benauwd. Ze wisten het. Ze hadden hem 

gezien vanmorgen. Wat deden ze hier anders?  

van Muysen  

Wat doet ne mins anders? ‘t Is toch gewijde grond zekers.  

Boer Wouters (bars) 

Van dieje gewijde grond hebt gij vanzeleve thans nog niet veel gezien me 

dunkt. Maar goed, gij hebt tijdens uw gewijde bezigheden toevallig geen 

vreemde figuren zien passeren? 

van Muysen 

Zolang ik hier ben, is hier nog niemand geweest, zeker niet iemand die niet 

van Wellen is.  



 

Formele Verteller 

Zijn woorden waren nog niet koud of de deur zwaaide open en daar stond 

Vindelatour in de deuropening.  

We horen de gure wind die rond de kapel waait. 

De ogen stonden wild in zijn kop. De mengeling van een halve fles 

brandewijn en de spanning waren hem duidelijk teveel. In zijn groene cape 

leek hij wel de duivel in hoogsteigen persoon. 

Hij keek boer Wouters recht in de ogen en bleef als aan de grond genageld 

staan. Enkele onsamenhangende klanken rolden over zijn lippen.  

 

Dan verplaatste zijn blik zich naar van Muysen en haakte zich vast... Dit was 

de blik van de drenkeling die een stuk wrakhout in het vizier krijgt. En het 

onvermijdelijke gebeurde. Langzaam zette hij zich in beweging en kwam op 

van Muysen afgewaggeld, al prevelend: “Pater, pater, ene pater.”  

Van Muysen zag het onheil naderen en ontpofte binnenin van woede.  

van Muysen (al fluisterend) 

Groene Kazak, Kom niet naar mij. Blijf hier weg! 

Formele Verteller 

Hij voelde zijn vingerkootjes al kraken in de duimschroeven. Waarom was hij 

toch ooit met die onnozelaar in zee gegaan? 

Uiteindelijk kwakte Vindelatour zich op z’n knieën naast van Muysen. Daar 

zaten ze nu met z’n tweeën, zielig geknield onder de dreigende blik van boer 

Wouters die kolosaal boven hen uit toornde.  

“Pater, pater, ene pater”, bleef Vindelatour maar prevelen.  

“Hij is de pastoor tegen het lijf gelopen”, dacht van Muysen.  

Langzaamaan vond hij zijn kalmte opnieuw. Deze zielige figuur, stinkend naar 

zure haring, angstzweet en brandewijn, zou hem niet in de afgrond storten. 

Daar zou hij wel voor zorgen. 

van Muysen (belerend)  

Gij zijt hier vreemd zeker? Gij hebt wel te veel gedronken om u warm te 



houden, denk ik. Is dat om u warm te houden bij dit slecht weer. Komt ge hier 

ook wat schuilen in deze kapel?  

Vindelatour  

Pater, ene pater, ne pater, Jan! (de woorden komen versneld uit zijn mond). 

van Muysen 

Ja ja, da’s in orde. Als ge nog even doorwandelt, komt ge in Wellen aan. 

Daar gaat ge zeker ne pater vinden die voor u zal zorgen. 

Formele Verteller 

Vindelatour klampt zich aan van Muysen vast, vastberaden om zich niet te 

laten afwimpelen.  

van Muysen 

 Kom mijn beste. Ik zal u even naar buiten begeleiden en de weg aanwijzen. 

Formele Verteller 

In stilte bad van Muysen dat het tot Vindelatours benevelde verstand zou 

doordringen dat dit voor hen allebei de enige uitweg zou zijn uit deze 

penibele omstandigheden. Hij moest zich inhouden om de man niet met 

geweld de kapel uit te schoppen. 

We horen de deur openzwaaien en dan opnieuw de gierende wind. 

Van Muysen 

Hou u goed, kameraad en doe de paters ne goeiendag!  

Formele Verteller 

En met genoegen geeft van Muysen zijn compagnon een dreun tussen de 

schouderbladen zodat deze met een boog in het struikgewas belandt.  

De deur slaat terug dicht. 

Formele verteller 

Het liefst van al zou van Muysen nu de kapel verlaten hebben maar hij wilde 

weten hoe de situatie verder liep. Misschien zou men toch nog het geld 

leggen. Dus knielt hij opnieuw vooraan op de bidstoel, met de priemende blik 

van boer Wouters in zijn nek. Achter zich hoort hij de knecht door de deur 

verdwijnen om achter Vindelatour aan te gaan.  

Formele verteller 

Uit het latere proces in Munsterbilzen blijkt dat van Muysen nog verdacht lang 



heeft rondgehangen in de kapel en dan onverrichter zaken naar zijn 

woonplaats in Wellen terugkeert. De knecht heeft Vindelatour gevolgd en 

zag hem “verdacht lang staren” naar de afgesproken plaats waar het geld 

gelegd moest worden, waarna hij naar het huis van van Muysen gaat.  

De gebeurtenissen bij de kapel van Oetersloven zouden later, tijdens het 

onderzoek van de drossaard, het aanknopingspunt zijn om het geheim van 

de Wellense Bokkenrijders te ontrafelen. Verschillende getuigen zagen de 

twee hoofdverdachten die dag samen in verdachte omstandigheden. De 

sociale controle was dan ook erg groot in een dorp van die tijd.  

Nadat ze nog een tweede keer boer Wouters met een brandbrief trachtten 

af te persen en dit opnieuw mislukte, verdwijnt Vindelatour en neemt dienst in 

het Hollandse leger. 

Hierdoor ontsnapt hij aan de heksenjacht die zich weldra in Wellen zal 

ontketenen. 


