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Voorwoord 

 

Wat weten we eigenlijk van de geschiedenis voor het christendom? Op school werd dat niet 
geleerd. Maar wat is er tegenwoordig van over gebleven? Het christendom heeft de oude 
oorspronkelijke religie van de bewoners van het Saksisch grondgebied vervangen. Wat heeft 
de midwinterhoorn te maken met de oude natuurgodsdienst? En hebben kerst en pasen nog 
elementen van toen? Is sinterklaas de oude Odin? Is de schimmel Sleipnir en zijn de raven 
vervangen door de zwarte pieten? Dat zijn veel vragen die opkomen als ik denk aan mijn 
voorouders. Het is de moeite waard te lezen over onze voorouders. Hoe beleefden hun de 
wereld om zich heen? Zijn wij, inwoners van Twenthe, nou afstammelingen van de Saksen of 
zijn we de afstammelingen van de Vikingen? Ik denk dat voor beiden wat te zeggen is. De 
mannen uit de Edda zouden zo uit Enter kunnen komen. Jammer dat het oude landschap is 
verdwenen. Daarin komen veel emoties waar we over lezen tot uitdrukking. Tegenwoordig hoef 
je niet meer bang te zijn in het donker. In heel Europa hield men zich bezig met wilde heir. In 
veel Europese landen heeft men dit verschijnsel verklaard. Odin, de oppergod, zou de 
aanvoerder zijn. Ook aan Vrouw Holle werd die rol toebedacht. Cato Elderink uit Enschede 
weet echter hoe het zit. Ze vertelt erover in haar boek ‘Oet et laand van aleer’. Ook in dit boek 
kunt u het lezen. We kunnen nu glimlachen over het vroegere geloof in Witte Wieven, 
heksen, spoken, donderbijlen, betoverde dieren en andere informatie die uit schriftelijke 
bronnen of uit opgetekende volksverhalen naar voren komt. Maar is dat niet veel te 
gemakkelijk? Wat is eigenlijk het verhaal achter deze opvattingen?  Uit  onderzoek kwam 
naar voren dat veel verhalen een belangrijke rol speelden om angsten een plek te geven en 
daar mee om te kunnen gaan. Het reguliere geloof in God al of niet inclusief 
(bescherm)heiligen bood blijkbaar niet genoeg veiligheid of uitleg om bepaalde 
gebeurtenissen in het dagelijks leven te verklaren.  Veel verhalen hielpen om belangrijke 
gebeurtenissen duidelijk te maken. 
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Inleiding   
 

De verhalen over witte wieven en Huttenkloas kennen de meeste mensen wel. Maar wel eens 
gehoord van 'de dame van Singraven'? "Daar hebben de nonnen die verdreven waren uit 
Oldenzaal gewoond. Een van die nonnen is vanwege onkuisheid ingemetseld in de muur. En 
haar geest dwaalt daar nog rond", aldus verhalenverteller Jan Bornebroek. En op een ander 
kasteel in Twenthe, Huize Wegdam, woonde een heks. "Een hellig, old wief", aldus de schrijver. 
Volgens hem zijn er nog altijd mensen die geloven in dit soort oude verhalen.  

De Oudsaksische godsdienst was een natuurgodsdienst die beleden werd door de Saksen. De 
oudste sporen van deze religie stammen uit het vroeg-mesolithicum. Na de komst van het 
christendom, vanaf ongeveer het begin van de vijfde eeuw na Chr., verdween de godsdienst 
geleidelijk vrijwel geheel.  

De Germaanse mythologie is het geheel van Germaanse mythen en geloofsovertuigingen. Deze 
mythologie is voorchristelijk en geldt voor de Germaanse stammen in het algemeen, waarvan 
de etniciteit vanaf ongeveer 400 v.Chr. bepaald kan worden in zuidelijk Scandinavië. Daarmee 
dient zij onderscheiden te worden van meer specifieke mythologieën, zoals de  Noordse, omdat 
die van latere tijd zijn. Desondanks zijn er veel overeenkomsten. Reeds in de oudheid moet 
echter regionale verscheidenheid bestaan hebben. Dat hangt samen met de gegevens dat 
Germaanse godsdienst niet was vastgelegd, de cultuur een van mondelinge overlevering was 
en Germaanse stammen migreerden en zich dus meer verwijderden van direct verwante 
cultuurgebieden.  

De carnyx was een koperen blaasinstrument dat tijdens de IJzertijd werd gebruikt door onder 
meer de Kelten en de Daciërs. Het instrument lijkt op een lange trompet, met een beker in de 
vorm van een dierenkop, vaak een wild zwijn. Het werd onder andere gebruikt bij 
oorlogsvoering, waarschijnlijk om de troepen op te hitsen voor de strijd en om de tegenstander 
te intimideren. 

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument  dat heden ten dage nog 
wordt gebruikt in Twenthe, de Veluwe, het zuidoosten van Drenthe, Westerwolde in 
Groningen, het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen bij de grens met 
Duitsland.  

Wetenschappers zijn het er niet over eens of Beowulf een heidense of christelijke inslag heeft. 
De personages uit het gedicht zijn duidelijk heidens, maar de verteller plaatst de 
gebeurtenissen steevast in een christelijke context, door Grendel als nazaat van Kaïn te 
betitelen. Sommige theorieën poneren dat Beowulf een vertaling is van een ouder 
Germaans verhaal, opnieuw verteld voor een christelijk publiek. 

Al voor de komst van het christendom werd er op de ossenhoorn en midwinterhoorn geblazen. 
Dit communicatiemiddel werd gebruikt voor het verjagen van boze geesten en het licht terug 
te laten keren, maar ook als waarschuwing en wilde dieren te verjagen. In de grensstreek werd 
de midwinterhoorn ook gebruikt om smokkelaars te waarschuwen voor de politie. 

Volgens traditie mag er tegenwoordig alleen geblazen worden in de adventsperiode, tussen de 
eerste advent en de drie koningen. Daarbij geldt ook dat met meer dan één hoorn tegelijk 
blazen niet is toegestaan. 

De Oale Roop bestaat uit een aantal rustig geblazen tonen, waardoor deze op grote afstand al 
hoorbaar is. Er wordt altijd met twee tonen begonnen en afgesloten. Andere blazers weten zo 
wanneer ze kunnen antwoorden op de roep en het zorgt ervoor dat ze niet door elkaar heen 
blazen. Bijzonder is dat elke buurschap zijn eigen variatie heeft op de melodie. 

Over de geschiedenis van de midwinterhoorntraditie gaan verschillende verhalen. Sommigen 
beweren dat het een oud-Germaans gebruik is. In de winter zouden de boze geesten en de 
donkere dagen weggeblazen worden, ofwel viering van de zonnewende. Een andere stroming 
wijst op een katholieke traditie, waar het geschal de komst van Christus aankondigt. Vandaar 
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dat de blaasperiode is gestoeld op christelijke feestdagen. Een combinatie van verhalen valt 
niet uit te sluiten, de katholieken kunnen oude Germaanse gebruiken hebben 
geïmplementeerd. 

 

 
Midwinterhoornblazers uit Enter 

 

Cato Elderink (1871-1941) stamde uit een deftige Enschedese familie. Van haar moeder zou 

ze het verstand hebben en van haar vader de lust tot vertellen. Na de dood van haar ouders 

bleef ze met twee zusters en een broer in haar ‘volkshoes’ wonen. Cato was verpleegster. Ze 

observeerde de Twentse bevolking vanuit Buurse, waar de familie een oud erve, het Nijenhoes, 

bezat. Daar trok ze er vaak met de fiets op uit om oude mensen te ondervagen over 

volksgebruiken, sagen, liedjes en raadsels. Veel van wat ze hoorde werd in gedichten en 

vertellingen verwerkt. Over het voortbestaan van het volksverhaal was ze pessimistisch 

gestemd: ‘Vuur ’t leste rekt ow ’n vuurgeslacht oet dee oalde vertelsels en sagen de haand’. 

‘Oet et laand van aleer’ verscheen in 1925. Het was een boek met gedichten gebaseerd op, of 

voorkomend uit de regionale geschiedenis en sagenwereld. Een deel van de oude vertellingen 

waaruit ze inspiratie putte, had ze zelf als kind nog gehoord aan het haardvuur, getuige het 

begin van het gedicht ‘Middeweenterstied’: 

 

Waleer um de middeweenterstied 

as de dage ko’t zeent en d’ oavenden lang, 

dan schikken wi’j mangs um et knappende veur 

en kwammen oaver oalde vertelsel te gang. 

Boeten was dat stikduustere nacht, 

Doar steuf de snee, doar gierden de weend. 

Mi-j heugt nog zo goed wat der dan wör vertèld 
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dat vergets dow nig gaw, wat di-j mooi was as keend 

 

in 1937 verscheen, gedeeltelijk in de Nederlandse taal, haar ‘Twènter land en leu en lèven’. In 

drie delen: In de vèldgroond, Op ’n esch en Et stadslèven gaf ze een beschrijving van het 

Twentse land vóór de groei van de industrie. Van bewust bouwen aan een taal leek bij Cato 

Elderink geen sprake. Ze gebruikte de ‘moodersproake’ omdat die haar natuurlijk voorkwam. 

 

 

 

De midwinterhoorn 
 

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument  dat heden ten dage nog 
wordt gebruikt in Twenthe, de Veluwe, het zuidoosten van Drenthe, Westerwolde in 
Groningen, het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen bij de grens met 
Duitsland.  

Het instrument lijkt veel op een alpenhoorn. Het is een licht gebogen hoorn van berken-, elzen- 
of wilgenhout, op ambachtelijke manier gemaakt met een mondstuk, de happe, van vlier of 
een andere houtsoort, waarop een eenvoudige melodie wordt geblazen. Dat er boven een put 
werd geblazen, had te maken met het gebruiken van een natte hoorn. Deze was dan zo zwaar 
dat de hoorn op de rand van de put werd gelegd. De natte hoorn hing men soms in de put 
onder water om kieren te dichten. Aan een put blazen geeft het geluid ook extra volume. Men 
blaast meestal als het schemert. In Twenthe en de Achterhoek wordt alleen geblazen tussen 
de eerste zondag van de advent (anbloazen) en Driekoningen (6 januari, (afbloazen). 

Hoewel dit instrument van hout is gemaakt, wordt hij als hoorn gerekend tot de koperblazers.. 
De toon wordt gevormd door de spanning van de lippen. Er kunnen dan ook alleen 
natuurtonen worden voortgebracht, bijvoorbeeld G-c-e-g. De vorm van de hoorn doet denken 
aan de carnyx van de Kelten. Hiervan zijn bij opgravingen diverse exemplaren tevoorschijn 
gekomen in onder meer Schotland en Frankrijk. 

Het gebruik zou volgens een algemeen verbreide opinie zijn oorsprong vinden in de Germaanse 
joelfeesten. Die feesten die zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december). De 
voorloper van de midwinterhoorn, de ossenhoorn, zou rond die tijd geblazen zijn om de 
god  Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor 
het altijd donker zal zijn. Als Wodan erin slaagt de Fenrir te verjagen, dan zal het licht terug 
kunnen komen. 

Zowel de ossenhoorn als de midwinterhoorn werden ook als communicatiemiddel gebruikt. 
Zo is in Drenthe de boerhoorn bekend. Deze werd door de boerrichter, die aan het hoofd van 
de boerschop stond, gebruikt om de boeren bijeen te roepen. Van de midwinterhoorn is onder 
andere bekend dat hij in de grensstreek gebruikt werd om smokkelaars te waarschuwen voor 
de politie. 

De volkskundige Dirk Jan Van der Ven suggereerde dat het midwinterhoornblazen een 
eeuwenoude traditie was die bedoeld zou zijn om 'de boze machten angst aan te jagen'. J.J. 
Voskuil meende daarentegen dat deze 'uitgevonden traditie', dan wel de wedergeboorte van 
het midwinterhoornblazen juist met diezelfde Van der Ven op 4 september 1919 begint. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd in Twenthe deze 'traditie' opnieuw leven ingeblazen door het vanaf 
1953 organiseren van wedstrijden midwinterhoornblazen. 

Tegenwoordig worden er tussen de eerste zondag van de advent en Driekoningen (6 januari) 
demonstraties midwinterhoornblazen gegeven en zijn er elk jaar speciale wandeltochten waar 
op diverse plaatsen blazers staan opgesteld. De blazers spelen om beurten, het is niet correct 
te blazen als een andere blazer speelt. De uitdrukking in Twenthe voor het geluid is: n oal’ n 
roop (de oude roep), in de Achterhoek d' olde roop. 
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De gespeelde melodie is vaak deze, afhankelijk van de vaardigheid van de blazer. De 

toonhoogte is afhankelijk van de gebruikte hoorn. 

 
 

In Twenthe wordt het in stand houden van het midwinterhoornblazen georganiseerd door 
ruim dertig buurtschappen. Deze buurtschappen organiseren om beurten de jaarlijkse 
midwinterhoornwandeling. Ook de demonstraties (wedstrijden) worden jaarlijks door een 
andere buurtschap georganiseerd met als doel het promoten van het midwinterhoornblazen 
in Twenthe. 

Het blazen op de midwinterhoorn in Gelderland en Overijssel staat sinds 13 december 2013 
als nationaal erkende volkscultuur op de lijst van het Nationale Inventaris Immaterieël 
Cultureel Erfgoed. 

Een midwinterhoorn wordt gemaakt van een berken- elzen- of wilgenstam die al van nature 
een bepaalde kromming heeft. Na het schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd 
en over de gehele lengte uitgehold (zie onderste foto). Als mondstuk wordt een klein stukje 
speciaal gesneden vlierhout of een andere houtsoort gebruikt, waarvan de kern gemakkelijk 
verwijderd kan worden. Het mondstuk, de hap, wordt meestal schuin afgesneden, zodat er 
tegen de zijkant van de hoorn wordt geblazen. Ook komen er mondstukken voor die bijna 
recht zijn afgesneden 

Er bestaan droge hoorns en natte hoorns. Bij droge hoorns zijn de twee hoornhelften met 
houtlijm weer met elkaar verbonden. Bij natte hoorns legt men op de zaagsnede een 
mattenbies en worden de hoornhelften met hoepels van bies tegen elkaar gebonden. Om ze 
luchtdicht te krijgen worden deze hoorns daarna in een waterput gehangen, zodat door het 
opzwellen van bies en hout alle naden zich luchtdicht sluiten. Deze hoorn moet dan ook onder 
water bewaard worden. 

Men maakt nu gebruik van drie soorten midwinterhoorns: 

• de natte hoorn (deze wordt niet veel meer gebruikt vanwege het gewicht); 
• de latjeshoorn (deze wordt vaak gebruikt door de beginnende blazer; deze hoorn mag 

niet gebruikt worden bij wedstrijden); 
• de tweedelige hoorn (deze hoorn wordt nu het meest gebruikt, ook bij wedstrijden). 
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Enter, 2017,  Marten ter Harmsel 

 
Enter, 16 december 2016, Henk Aijtink 



8 

 

 
16 december 2017, Jan ten Brinke van de Pluumersjongs en Wim Grooten 
 
 
 
In de Middeweenterdage 
 
Mooist heurt zik an in 'n doonkeren oavond as de jong steet te bloazen boaven de putte en doar 
van wiedten nen aanderen op aantwoord, aaltied umschichtig. Dan geet er den um wel van eer 
beiden et leste woord krig. Mangs hölt zonnen jong zik 'n uur of wat stille en as hee meent, dat 
now eindliks allens deep in de röst is, geet hee nog éénmoal noa boeten en blös vuur et leste. 
Boaven em floonkert de steerne. Zóó hebt dee eigenste steerne efloonkert hoonderden joaren 
eleen, doo hier 'n vuurvader stun en zien hoorn blös boaven de putte op dit zölfde érve, dat em 
en zien noakroost 'n naam gaf. Misschiéen was doo et Christengeloove ’n oalder as 
meinschengedènken! Jà, wel zal seggen of de boer, dee in ne Twènter maarke et eerste et 
midweenter-hoorn hef ebloazen, nog met dat hoorn noa de heidense goden reup, woar zee in 
dezölfde joarstied eer grootte joelfeest vuur vierden. 
 
Cato Elderink, 1934 
 
 

Het is niet duidelijk waar de hoorn vandaan komt. De oudste bron is volgens Everhard Jans 

een oorkonde uit het jaar 1485 uit Sonsbeeck. Daarin wordt melding gemaakt van een 

'medewintershoorn'. Het blazen op een hoorn is wereldwijd gezien heel oud. Doorgaans worden 

dan hoorns van dierlijk materiaal gebruikt. De midwinterhoorn die in Twente wordt gebruikt 

is uitdrukkelijk alleen gemaakt van hout. Rond de donkerste tijden van het jaar verlangt 

iedereen naar licht en zon. De primitieve mens ging eeuwen geleden al naar buiten en joelde 

om het donker en de boze geesten te verdrijven. Dat moet in het begin van onze jaartelling 

ook het geval zijn geweest in Markelo, daar werd toen reeds op een ossenhoorn geblazen. Uit 

opgravingen in Friesland is gebleken dat de runderhoorn inderdaad dateert uit het begin van 

onze jaartelling. De ossehoorn kan daarom worden beschouwd als de voorloper van de later 
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veel populairder midwinterhoorn in zijn huidige vorm. De traditie van het blazen op een 

ossehoorn is op de meeste plaatsen in de loop der tijden verdwenen, met uitzondering van 

Markelo, de buurtschap Oele (bij Hengelo) en Ambt Almelo. In deze plaatsen is de ossehoorn 

nog in gebruik geweest tot het einde van de negentiende eeuw. De ossehoorntraditie werd 

rond het jaar 1988 weer in volle luister hersteld in Markelo. En zo klinken daar nu weer de 

tonen van de ossehoorn. Een hoorn die volgens de Twentse schrijfster Cato Elderink van een 

groot uitheems of uitgestorven rund was. Ook Gaius Julius Caesar schrijft over een grote 

oeros die in de wouden van Germanië leeft.  

 

Het interessante is dat er vele verhalen zijn over de oorsprong van het blazen en de relatie met 

kerkelijke gewoonten. In Duitsland – over de grens bij Lingen – werd het lange tijd zelfs 

onbeschaafd gevonden en verboden door de kerk. Missen werden verstoord door het geblaas! 

Het was iets voor de sociaal zwakkeren en de opgeschoten jeugd. In het midden van de 

zeventiende eeuw werd er al geblazen buiten Twente. In de kerstnacht werden herdersliederen 

en volksrijmen ten gehore gebracht en ook het hoornblazen. Dat trok veel publiek. Later wordt 

melding gemaakt van het 'tegen elkaar opblazen' en het wekken van de kerkgangers. De hoorn 

werd dan meegenomen naar het bedevaartsoord Kevelaer. Dat heeft de stelling dat het blazen 

iets met het christelijk geloof te maken heeft weer versterkt. Er wordt soms verondersteld dat 

de hoorn een signaalfunctie en een alarmfunctie had. Die functie vindt men bij soortgelijke 

instrumenten in heel Europa. Ook denkt men wel dat de hoorn boze geesten kon verjagen. 

 

Het meest waarschijnlijk is de veronderstelling dat het begonnen is met een laatmiddeleeuws 

kerstspel. Daarin hadden de bevolking en in het bijzonder de herders een actieve rol. Het is 

best mogelijk dat zo'n spel oorspronkelijk voorchristelijke elementen had. De argumenten die 

daarvoor worden aangevoerd, zoals de rotstekening in Kelleby en het gebruik van 

hoornachtige instrumenten elders in de wereld, zijn te zwak en niet bewijsbaar. Aan een 

heidense oorsprong is geen herinnering overgebleven. 

 

Mondiale tradities, heidense gebruiken en de kerstening hebben allemaal invloed gehad. 

Omdat in Twente en de Achterhoek men zich aan de adventperiode houdt, ligt het voor de 

hand dat er een koppeling bestond met het christelijk geloof. De belangrijkste personen bij 

het in ere houden van de traditie van het midwinterhoornblazen zijn natuurlijk de blazers. In 

elke buurtschap zijn er wel een aantal te vinden. Een groep blazers uit een buurtschap heeft 

een voorman. Deze heeft de taak de blazers bijeen te roepen en zorgt dat de gebruiken en 

regels van de hoorn en de melodie worden doorgegeven. 

 

Het midwinterhoornblazen is in de achttiende eeuw, voornamelijk onder de rooms-katholieke 

bevolking in gebruik. Het heeft dus welhaast een plaats gehad in de kerkelijke liturgie. 

Kerkelijke gezagsdragers veroordeelden het niet omdat het heidens of onchristelijk was, het 

werd onbeschaafd gevonden. Dat wil overigens nog niet zeggen dat de traditie al van het begin 

van het gebruik godsdienstige achtergronden had. Wie het blazen op de houten hoorn vanaf  

het jaar 800 in stand hielden, zal wel altijd gissen blijven. 
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De Germaanse mythologie  
 

 

De Germaanse mythologie is het geheel van Germaanse mythen en geloofsovertuigingen. Deze 

mythologie is voorchristelijk en geldt voor de Germaanse stammen in het algemeen, waarvan 

de etniciteit vanaf ongeveer 400 v.Chr. bepaald kan worden in zuidelijk Scandinavië. Daarmee 

dient zij onderscheiden te worden van meer specifieke mythologieën, zoals de  Noordse, omdat 

die van latere tijd zijn. Desondanks zijn er veel overeenkomsten. Reeds in de oudheid moet 

echter regionale verscheidenheid bestaan hebben. Dat hangt samen met de gegevens dat 

Germaanse godsdienst niet was vastgelegd, de cultuur een van mondelinge overlevering was 

en Germaanse stammen migreerden en zich dus meer verwijderden van direct verwante 

cultuurgebieden.  

 

Bij de formulering van ‘Germaanse mythologie’ kan men niet aan abstractie en hypothese 

ontkomen. Reeds in de late oudheid hadden Germaanse stammen namelijk een aanzienlijk 

gebied bezet en vond mettertijd meer differentiatie plaats. Zo zijn in Scabdinavië Frigg en 

Freya twee verschillende, hoewel verwante godinnen, terwijl zij in de continentaal-Germaanse 

mythologie maar één godin vormden. Dergelijke verschillen komen vervolgens beter tot hun 

recht in afzonderlijke mythologieën, zoals Noorse, Angelsaksische etc. Tegelijkertijd is er 

weinig bronmateriaal bewaard gebleven uit de oudheid, en de sprekers van het Proto 

Germaans (ongeveer 500 v.Chr.) waren ongeletterd. Men doet zodoende ook wel een beroep 

op vergelijkende studies tussen latere, regionale culturen zoals die van de Angelen, Saksen 

en Noren, om zo tot een reconstructie te komen van een gemeenschappelijke oerbron: de 

Germaanse mythologie.  

 

De beschrijving en interpretatie van de Germaanse mythologie wordt daarnaast geholpen door 

het gegeven dat zij overeenkomsten vertoont met bepaalde andere mythologieën, zoals de 

Griekse, Baltische, Slavische en Keltische. Dat komt omdat al deze mythologieën een 

gemeenschappelijke bron hebben, de Indo-Europese mythologie, waarvan aangenomen wordt 

dat ze leefde onder Indo-Europese taalgemeenschap (ongeveer 6000 jaar geleden).  

 

Hoewel de kerstening van Europa veel eeuwen in beslag nam, gepaard ging met vallen en 

opstaan, en er zeker sprake was van regionaal gedoogbeleid  betekende verchristelijking op 

den duur wel een teloorgang van ‘heidense’ denkbeelden. Uiteindelijk blijven uit de vroege dan 

ook weinig bronnen over die een blik werpen op voorouderlijke, Germaanse 

geloofsovertuigingen. In Scandinavië was dit echter anders, waar het christendom pas later 

ingang vond en het Germaanse erfgoed langer voortleefde. IJsland ging zelfs pas rond 1000 

over tot dit monotheïsme, wat echter nog altijd niet het onmiddellijke einde betekende van 

oorspronkelijk Germaanse denkbeelden. Het was dan ook in deze regio, dat diverse 

schriftelijke bronnen ontstonden, zoals diverse IJslandse sagas, skaldische poëzie, de 

Heimskringla Volsungla-saga, Proza Edda en de Poëtische Edda. Buiten deze 

Oudnoorse schriftelijke bronnen zijn er onder andere nog de Angelsaksische Beowulf, 

Angelsaksische gedichten (de charms), Oudhoogduitse spreuken, de 

Oudhoogduitse Muspilli en runeninscripties op voorwerpen of in steen (futhark). Een 

voorbeeld van een Oudhoogduitse, medicinale spreuk is de tweede Merseburger 

toverspreuk (tiende eeuw):  
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'Phol (Balder] en Wodan reden naar het bos. 
Toen raakte de voet van het veulen van Balder/de god gewond. 
Toen zong Sinhtgunt tot hem [de voet], 
Sunna haar zuster; 
Toen zong Frija tot hem, 
Volla haar zuster; 
Toen zong Wodan tot hem, 
zoals hij goed kon. 
Als botkwetsuur, als bloedkwetsuur, als ledemaatkwetsuur: 
bot tot bot, bloed tot bloed, lid tot ledematen: 
als gelijmd laten ze zijn.  

 

 

Deze tekst is een van de vroegste bronnen waarin de godennamen vermeld zijn. Een andere, 

oude bron voor Germaanse cultuur is de Germania van de Romeinse historicus Tacitus (56 – 

na 117), hoewel er vraagtekens zijn bij de betrouwbaarheid ervan. Er zijn ook diverse latere, 

christelijke bronnen, zoals de Gesta Hamburgensis ecclesiae pontificum van Adam van 

Bremen (elfde eeuw) en het geschiedwerk Gesta Danorum (daden van de Denen) van Saxo 

Grammaticus (ongeveer 1140 – ongeveer 1220). Andermaal is van dergelijke bronnen de 

betrouwbaarheid onderwerp van discussie, omdat de geestelijke auteurs zich niet 

interesseerden voor het heidendom op zich.   

 

Al met al blijft het bewaard gebleven bronmateriaal fragmentarisch, nu en dan 

onbetrouwbaar, en biedt de context niet voldoende informatie om bijvoorbeeld godennamen 

te duiden. Vroeger wendden germanisten zich vooral tot Scandinavische, schriftelijke bronnen 

voor de reconstructie van het Germaanse heidendom, maar tegenwoordig is dit minder het 

geval. Geleerden wenden zich meer tot archeologische data, zoals spelden, inscripties op 

stenen en votiefstenen. Een voorbeeld zijn de twee Alemannische broches (tweede helft 

zesde eeuw), bekend als de Nordendorf fibulae. Daarop staan in futhark drie woorden: 

LogaÞorn, Wōdan, WīgiÞonar 

 

In de opeenvolging van het neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd is continuïteit te zien in 

religieuze zaken, maar ook zijn er verschuivingen. Het Noord-Europese en Germaanse 

religieuze leven kende diverse praktijken en veel goddelijke entiteiten, maar een afgebakend 

en duidelijk pantheon kende men lange tijd niet. Een concrete, individuele godendienst zoals 

het christendom was er dan ook niet. Een meer ontwikkelde, complexere aanbidding van 

goden wordt pas zichtbaar rond het midden van het eerste millennium. Voor die tijd zijn 

afgebeelde figuren, zoals gouden guldgubbar, dan ook moeilijk te duiden, en het is niet 

onwaarschijnlijk dat het vaak om regionale, kleine goden of halfgoden gaat. 

 

In de eerste eeuwen na Chr. Aanbaden West Germaanse stammen, zoals de Cimbi en Frisii, 

velerlei regionale, vrouwelijke goden, getuigen altaren met inscripties uit gebieden onder 

Romeinse invloed. Meer dan honderd verschillende namen zijn gevonden, en veel komen vaker 

voor. Die namen kunnen onder andere verwijzen naar plaatsen, zoals Mahlinehae (Mechelen), 

maar ook naar rivieren en bronnen. Ook andere auteurs suggereren dat de Germanen van 

oudsher rivieren, bronnen en soms andere natuurfenomenen zoals bomen vereerden, al dan 

niet expliciet gepersonifieerd in de vorm van nymfen. Dit meldt de Byzantijnse dichter en 

historicus Aqathias (530 – 582/594) bijvoorbeeld van de Alemannen. Het gaat mogelijk om 

vruchtbaarheidsgodinnen die verbonden waren aan lokale dorpsgemeenschappen of 

stammen. Evenwel zijn diverse namen niet-Indo-Europees van oorsprong.   
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Van de tweede tot en met de vierde eeuw worden op Romeinse altaren nog andere godennamen 

vermeld, maar meestal komen deze niet voor in latere bronnen. Een voorbeeld is Nehalennia, 

beschermster van scheepvaart en handel.  

 

Een goed gedocumenteerde godin uit de tweede en derde eeuw is Hludana, waarvan de naam 

is aangetroffen op inscripties in het Nederrijngebied en Friesland. Zij komt overeen met de 

Noorse Hlóðyn, de moeder van Thor. Zij wordt ook wel geïdentificeerd met Jörd, 'Aarde', en 

Thor staat bekend als zoon van de aarde. Hludana is daarom waarschijnlijk een regionale, 

chtonisch (verbonden met de aarde) godin. Een andere regionale god is Saxnot, ‘gezel van de 

Saksen’, die in de christelijke Oudsaksische doopgelofte vermeld wordt naast 'Thunaer' 

(Donar) en 'Uuôden' (Wodan). Zij worden in de tekst afgezworen. 

 

Daarnaast treft men de reeds vermelde Wodan en Donar aan in diverse bronnen, o.a. nog in 

de tweede Merseburger toverspreuk. De daar vermelde Sinthgund is verder onbekend, 

Sunna is de zon. Ook Balder, Volla en Freija komen voor. Omdat alle vijf equivalenten hebben 

in de latere Noorse mythologie (Baldr, Fulla en Freija), lijken deze individuele goden in de 

negende en tiende eeuw wijdverbreid te zijn. Zo komt van Frija ook een Langobardische 

vorm Frea voor in Paulus Diaconus’ Historia Langobardorum, laat achtste eeuw. Tacitus 
beweerde in zijn Germania dat de Germanen vooral Mercurius aanbaden, en daarnaast 

Hercules en Mars. Dit zijn gevallen van interpretatio romana, Romeinse interpretaties. 

Mercurius dies betekent hier Wodan (Noors: Odin), de Germaanse oppergod. Vandaar ook dat 

de Romeinse mercurii bij Germaanse volken woensdag/Wednesday etc. is geworden. Hercules 

is vrijwel zeker Donar (Noors: Thor), waarbij de vergelijking berust op respectievelijk Hercules’ 

knots en Donars hamer, waarmee ze monsters doodden. Later is Donar in bronnen echter wel 

vertaald met Jupiter, omdat de strijdhamer overeenkomt met Jupiters bliksem. Vandaar dat 

de Romeinse dies jovi donderdag geworden is. Mars is minder duidelijk. Mogelijk kan hier 

Tyr bedoeld worden, maar hierover bestaat discussie. Mars wordt in de zesde eeuw door 

Jordanes in zijn Getica niettemin ook genoemd als meest aanbeden god bij de Goten: 

 

'Now Mars has always been worshipped by the Goths with cruel rites, and captives were slain 

as his victims. They thought that he who is the lord of war ought to be appeased by the 

shedding of human blood. To him they devoted the first share of the spoil, and in his honor 

arms stripped from the foe were suspended from trees. And they had more than all other races 

a deep spirit of religion, since the worship of this god seemed to be really bestowed upon their 

ancestor.' 

 

In zijn Bellico Gallico merkt Julius Caesar het volgende op: ‘Zij geloven alleen aan zulke goden, 

als zij zien en van wie zij op een in het oog vallende wijze voordeel hebben, zoals de Zon, het 

Vuur en de Maan; de overige goden kennen zij zelfs niet bij name' Hoewel deze beschrijving 

oppervlakkig is, biedt Tacitus een aanvulling (Annales 13. 55) met de vermelding van de 

Germaanse edelman Boiocalus, die de zon aanroept. In de Poëtische Edda (Völuspa) komt de 

Zon gepersonifieerd voor, en Snorri Sturluson, in zijn Proza-Edda (Gylfaginning), rekent haar 

ook tot de goden. Hoewel in dit stadium weinig over etniciteit te zeggen valt, is het wel duidelijk 

dat de zon een belangrijke entiteit en wellicht object van aanbidding was in het noorden, 

getuigen rotstekeningen en de bronzen zonnewagen uit Trundholm van ongeveer 1000-1400 

v.Chr., bewaard in het Nationaal Museum in Kopenhagen. In de Edda's wordt Zon eveneens 

genoemd als voortgetrokken door paarden, Árvakr (vroegwakker) and Alsviðr 

(alsnel).(Grímnismál 37; Sigrdrífumál 15; Gylf. 11). Dergelijk bronswerk is meer gevonden in 
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Germaanse gebieden.  

 

Naast Nerthus en de Alci-broeders, noemt Tacitus nog een zekere Tuisto (Germ. 2.2). Deze 

zou uit de grond gegroeid zijn en de eerste mens voortgebracht hebben, Mannus (man- mens). 

Het eigenaardige is echter dat de naam 'tweeling' betekent, wat hier als 'hermafrodiet' mag 

worden opgevat. Hij brengt dus zichzelf voort. Daarmee wordt men herinnerd aan Ymir uit de 

Noorse mythologie, wiens naam eveneens 'tweeling' betekent. Hij is de oerreus uit wie de 

wereld geschapen werd. Er zijn dan ook parallellen in andere Indo-Europese mythologieën 

aangeduid, zoals de Romeinse Remus (oorspronkelijk Yemus) en Romulus en de Iraanse 

Yima.  

 

In hoofdstuk 43 vermeldt Tacitus dat de Naharvali in Silezië een heilig woud kenden waar 

twee jonge broers, de Alci, aanbeden werden, die overeen zouden komen met Castor en Pollux. 

J. de Vries attendeert ook op enkele migratie- en veroveringslegenden waarin twee prinselijke 

broers voorkomen, zoals de Langobardische Ambri en Assi  en de Vandaalse Raus en 

Rapt. Het bekendste duo is wellicht de Angelsaksische Hengist en Horsa ('hengst' en 'paard'), 

afstammelingen van Wodan. Deze namen werden ook gegeven aan twee paardenkoppen die 

op voorgevels van boerderijen werden aangebracht in Twenthe, Nedersaksen en Schleswig-

Holstein. De namen van de andere duo's hebben verwante interpretaties: ze zouden te maken 

hebben met houten idolen. Door het patroon kan het hier dan ook om vroege Germaanse 

figuren gaan, en ze zijn in verband gebracht met de Griekse Dioskouroi Kastor en Polydeukes, 

wat een Indo-Europese oorsprong suggereert.  

 

Nerthus wordt genoemd door Tacitus in de Germania, hoofdstuk 40, en hij noemt haar 

Moeder Aarde. De germanist J. De Vries stelt Nerthus gelijk met de Noorse god Freyr, wiens 

naam 'heer' betekent en die in het zuiden Frô heette. Vergelijk Franeker, 'akker van Fro', wat 

dus een vruchtbaarheidsverband aangeeft. Hun cultusbehandeling is volgens hem ook gelijk. 

Ook Freyr wordt in bijzijn van de bevolking met veel gejuich in een wagen door het land 

gereden. Nerthus als naam correspondeert echter geheel aan (de mannelijke) Njörðr. Njörðr 

behoorde ook tot de goden die geassocieerd waren met vruchtbaarheid, en voor de Noren was 

hij de vader van Freyr, wiens naam simpelweg 'heer' betekent (verwant aan Freya, 

'dame') afkomstig van het Proto-Germaanse fraujaz. Hij is verbonden met het everzwijn. Het 

concept van een Moeder Aarde is ondanks de geslachtsproblematiek moeilijk te negeren, 

aangezien ook in de Angelsaksische Charms (toverspreuken), namelijk de Land-Remedy 

Charm, tweemaal gesproken wordt van een 'Moeder Aarde', beschreven als 'Mother of men' 

 

Deze vruchtbaarheidsgodin, vrouw van Odin, was waarschijnlijk deel van het oude 

Germaanse pantheon. Haar naam gaat terug op het Proto-Germaanse frijjō-: vandaar 

Oudnoors Frigg, Oudengels Frīg, Oudhoogduits Fria en diverse tegenhangers van vrijdag. 

Frijjō gaat terug op een Indo-Europese wortel voor 'lief' en is verwant aan vrij. In het 

Germaans zou mogelijk betekenisverwarring opgetreden zijn met het woord voor 'dame'. 

 

Haar identiteit blijft onduidelijk. Haar naam lijkt te duiden op 'volheid' of 'overvloed'. Het is 

wel geopperd dat Volla oorspronkelijk een aspect van Frija of Frigg was of een en dezelfde 

godheid betrof.  

 

Balder wordt net als Nerthus en Frija geassocieerd met vruchtbaarheid, en ook met het mooie 

en onschuldige. Naast zijn vermelding in de tweede Mersenburger spreuk, is Balder ook 

gekend in de Angelsaksische wereld. In Yorkshire komen twee plaatsen met zijn naam voor, 



14 

 

namelijk Baldersby en Pule Hill (afgeleid van Phol), en in Nottinghamshire ligt Balderton. 

Verder komt Balders naam in plantennamen voor, zoals het Duitse weisser baldrian (lelietje-

van-dalen). De mythe van Balders dood (en poging om hem terug te halen uit de onderwereld) 

is volgens sommigen tevens een onderliggend motief in het Oudengelse Dream of the Rood, 

dat over Christus en het kruis gaat. De parallel met Balder dient zich ook aan in de Andreas, 

waar Christus Þeoda baldor genoemd wordt. Een en ander doet veronderstellen dat Balder 

dus een brede bekendheid genoot onder de Germaanse stammen.  

 

In de Noorse literatuur is Odin, de vormvariant van Wodan, een goed uitgewerkte god, die in 

verband gebracht kan worden met magie, de zogeheten Mannenbond, bepaalde riten en 

socioculturele omstandigheden. Voor de Vikingtijd is dat alles echter moeilijk te bepalen, 

omdat de bronnen schaars en beknopt zijn. De ouderdom en afkomst van de god is ook wel 

ter discussie gesteld. Het is waarschijnlijk dat de god oorspronkelijk meer verbonden was met 

strijd, wat zijn naam ook suggereert: Wodan gaat terug op het Proto-Germaanse *woðanaz, 

'heer van razernij'. Niet voor niets heeft hij het Walhalla, de hal voor gevallen krijgers, die hij 

na hun dood opvangt om te vechten tegen dreigingen. Men vermoedt dan ook wel dat hij niet 

de oorspronkelijke oppergod was.  

 

Zijn verering is echter wijdverbreid en vindt in elk geval al plaats in de eerste eeuw na Chr. 

Tacitus schreef in de Germania dat de Germanen boven alles Mercurius (Wodan) vereerden, 

en in zijn Annales (XIII, 57) staat dat zowel de Hermunduri als de Chatti naast Mars ook 

Mercurius vereerden. In de Orosius historia wordt nog vermeld dat de Cimbri en 

Teutonen Romeinse gevangenen die de slag bij Arausio in 105 v.Chr. hadden overleefd, 

ophingen in bomen. Dit herinnert volgens sommige geleerden aan het feit dat Wodan zelf aan 

een boom gehangen heeft.  

 

Diverse iconografische bronnen uit de vijfde en zesde eeuw suggereren de verering van Wodan, 

maar een directe runenbron uit de zevende eeuw is de Zuid-Duitse Alemannische broche van 

Nordendorf. 

 

In de vroege middeleeuwen wordt Wodan ook vermeld als de (goddelijke) voorouder van onder 

meer de Goten, Angelen en Saksen, terwijl hij voor de Longobarden de patroon is van hun 

overwinningen. In de Angelsaksische literatuur wordt hij een paar keer kort vermeld, zoals in 

de Nine Herbs Charm (negenkruidenspreuk), waarin Wodan een slang doodt, terwijl hij in 

de Vita S. Kentigerni (ongeveer 600) wordt voorgesteld als hoofdgod van de engelen. Ionas 

Segusiensis vermeldde in zijn Vita Columbani (ongeveer 642) voorts een Vodano, verderop 

Mercurius genoemd, die vereerd werd door Sueben bij de Donau. Tot slot komen in 

de Indiculus superstitionem et paganiarum van ongeveer 743 een Mercurius en Jovis voor, 

interpretationes romanae van Wodan en Donar. 
 
Dat de oude Germanen een dondergod kenden, is duidelijk. Zijn naam, Donar/Thor, komt 

voor in verschillende bronnen, zij het dan met vormvariatie. Thor, Donar en Thunar zijn alle 

afgeleid van het Proto-Germaanse Þunaraz, 'donder' Vanuit de comparatieve mythologie rijst 

echter een probleem op. In onder meer de Slavische en Baltische mythologie zijn ook 

stormgoden bekend, met namen als Perunu  (Oudrussisch), Parom (Slowaaks), Piarun 

(Witrussisch), Perkúnas   (Lets) en Percunis (Oudpruisisch). Deze namen zijn etymologisch 

verwant, en gaan terug op de Indo-Europese wortel  per- 'slaan/inslaan', wat verband houdt 

met bliksem.  In de Noorse mythologie, echter, zijn de enige daarmee verwante namen 

Fjörgynn (mannelijk) en Fjörgyn (vrouwelijk), met als grondvorm Perkunyos en Perkuni. Zij 
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worden zelf niet met storm geassocieerd. Fjörgyn is niettemin de moeder van Thor 

(Völuspá 56. 10, Hárbarðzlióð 56. 7).[ Het zou zodoende kunnen dat Fjörgynn oorspronkelijk 

Thors vader was, en dat Thor, 'donder', eerder slechts een attribuut was. 

 

Een geval van discussie is Tyr, die op veel plaatsen wordt aangetroffen. Hij heet ook wel Tiwaz 

of Tiuz in het noorden, Ziu in het zuiden, en Tiw bij de Angelsaksen Etymologisch gezien lijkt 

deze de oudste god te zijn. Tyr komt van het Proto-Germaanse tīwaz, wat stamt van het 

Midden-Indo-Europese deiwós, 'god'. Daarmee betreft de naam dus eigenlijk een algemene 

aanduiding of, voor de Germanen, een titel. Tyr werd door de Noren namelijk ook gebruikt als 

bijnaam voor Odin en Thor. Tyr als 'de god' aanmerken en zodoende (ook etymologisch) 

gelijkstellen aan andere almachtige heersers zoals Jupiter en Zeus is echter vreemd, 

aangezien Odin de oppergod is. Niettemin is het mogelijk dat Odin, maar ook Thor, 

eigenschappen van Tyr heeft overgenomen in de loop der tijd. Mogelijk was Tyr dus de 

oorspronkelijke hemelgod. 

 

Naast de goden (Asen in de Noorse mythologie) en diverse vrouwelijke natuurgeesten kenden 

de Germanen waarschijnlijk ook elfen en dwergen, waarover echter weinig specificaties 

bestaan. Elf komt voor in het Noors álfr, Oudengels ælf en Oud- en 

Middenhoogduits alp (nachtmerrie, nachtduivel). In de Angelsaksische toverspreuk tegen 

plotselinge steken wordt gezegd dat de spreuk helpt tegen steken, of die nu van de goden of 

van de elfen komen. Dwerg komt onder andere voor in het Noors dvergr, Oudengels dweorh en 

Oudhoogduits twerg. Daarnaast komt in het Niebelungenlied ook een dwerg voor, Alberich, 

die een schat bewaakt. Reuzen zijn vooral bekend via de Noorse mythologie, waar ze jötunn en 

burs genoemd worden. In andere Germaanse talen komen niettemin direct verwante woorden 

voor, wat suggereert dat het concept van reuzen ooit wijder verbreid moet zijn geweest.[52] 

 

Onduidelijk is het geval van Muspell, waarvan de etymologie niet helder is. In de Poëtische 

Edda betreft het een oeroude vuurreus die de Ragnarok inluidt 

(Völuspá 51.1, Lokasenna 42.3). In de Proza-Edda betreft het soms de vuurwereld van het 

zuiden, soms ook weer de reus. De naam is daarnaast overgeleverd in de 

Oudsaksische Muspili, waar het verwijst naar de dag des oordeels of de ondergang van de 

wereld. 

 

Er zijn tientallen andere goden en godinnen, dwergen, elfen, reuzen en andere wezens die een 

rol spelen in vooral de Noordse mythologie. Bij veel namen is echter geen beschrijving bekend, 

en met enige waarschijnlijkheid gaat het vaak dan ook om latere innovaties en ronduit literaire 

verzinsels. 

 

In diverse Indo-Europese mythologieën komt een kosmische slang of draak voor die de 

gevestigde orde bedreigt en die vaak geassocieerd wordt met aarde en water. Voorbeelden zijn 

de Griekse Typhon en Hittitische Illuyankas, die bestreden worden door stormgoden (Zeus en 

Tarhunash). In de Noorse mythologie is hetzelfde terug te zien in de 

Midgaardslang (midgardsormi, iörmungand), en de verwantschappen suggereren hoge 

ouderdom, te meer omdat ook hij bestreden wordt door de stormgod, namelijk Thor. Een 

oudere, Germaanse bron die dit idee ondersteunt is het scheermes van bij Roskilde, 

Denemarken. Daarop is namelijk een schip te zien met een grote slang. 

 

Slangen en draken zijn zeer nauw verwante begrippen. Het Proto-Germaans had er zelfs één 

woord voor: *wurmiz. Vergelijk Oudengels  wyrm, Oudnoors ormr, Oudsaksisch and 
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Oudhoogduits wurm, Gotisch waurms. Germaanse verhalen rondom drakendoders worden 

dan ook wel gezien als hetzelfde, in oorsprong Indo-Europese, motief: drakendoder versus 

chaosdraak. Zie bijvoorbeeld Beowulf, die tegen een vuurdraak vecht (beschreven in 

de Beowulf), en Sigurd die tegen Fafnir vecht (beschreven in de Völsungsaga). Hoewel hij geen 

directe tegenpool heeft die hem bestrijdt, wordt in de Edda’s nog Niöhogg genoemd, de 

boosaardige draak die aan de wortels van Yggdrasil, de wereldboom, knaagt. 

 

Later, in de Noordse mythologie, zijn de belangrijkste goden en godinnen de volgende (links 

de Noordse, rechts (tussen haakjes) de continentaal-Germaanse benamingen): 

• Odin (Wodan/Wotan/Woden) - Alvader, god van wijsheid, oorlog, dood en poëzie. 
Woensdag is naar hem genoemd; 

• Thor (Donar) - god van de donder en het weer, grootste vijand van de Jotuns (reuzen). 
Donderdag is naar hem vernoemd; 

• Frey/Freya (Fro/Freyja) - god(in) van liefde en vruchtbaarheid. Er is onenigheid of Frey 
en Freya nu een of twee godheden zijn. Freya is volgens sommigen dezelfde als Frigg, de 
vrouw van Odin; 

• Frigg (Frige/Friia) - god(in) van liefde en vruchtbaarheid. Echtgenote van Odin/Wodan. 
Vrijdag is naar haar vernoemd; 

• Tyr (Tiwaz) - god van oorlog, rechtspraak en moed, god van het ding (oude 
volksvergaderingen). De dinsdag is naar hem vernoemd; 

• Baldr (Baldur/Balder) - god van schoonheid, goedheid en puurheid; 
• Loki (Loke/Loge) - Loki is eigenlijk een Jolun (reus). God van chaos en leugens. 

Bloedbroeder van Odin. Vader van Fenrir, Jormungand en Hella. Tevens moeder van 
Sleipnir, Odins achtpotige paard. 

 

In de Noordse traditie worden twee groepen goden onderscheiden, namelijk de Aesir (Asen) en 

Vanir (Wanen). De eerste groep, waartoe Odin en Thor behoren, is nogal gedifferentieerd. De 

tweede groep, waartoe Njördr en Freya behoren, betreft goden die met vruchtbaarheid 

geassocieerd zijn. Deze tweedeling is wel aangezien voor een heel oude, maar dit hoeft zeker 

niet zo te zijn. Voor de vroeg-Germaanse tijd is er vooralsnog geen bewijs voor.  

 

Enige bekende begrippen uit de mythologie zijn bijvoorbeeld het Walhalla of Folkvangr, het 

dodenrijk waar gesneuvelde strijders naartoe gaan, en de Hel of Niflhel, het dodenrijk voor 

mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. 

 

De dagen van de week zijn in landen waar een Germaanse taal gesproken wordt vertalingen 

van de Latijnse namen van de weekdagen. De dagen van de week waren in het Latijn genoemd 

naar de hemellichamen zon, maan. Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus. De namen 

van de vijf planeten waren ontleend aan de gelijknamige Romeinse goden. 

 

In de Germaanse talen werden over het algemeen de namen van Mars, Mercurius, Jupiter en 

Venus vertaald naar het Germaanse equivalenten Týr, Wodan/Odin, Donar/Thor en 

Frigg/Freya. Ook voor zon en maan gebruikte men de lokale benaming. Zaterdag is de enige 

dag van de week die niet vertaald werd naar een Germaanse god. 

In het Nederlands is dinsdag hoogstwaarschijnlijk afgeleid van thing, een oud woord voor 

rechtszitting. Vandaar ook het woord geding. Mars en Tiwaz/Tyr waren naast god van de 

oorlog ook god van het recht. 

 

Vele namen, begrippen en gebruiken die in onze huidige samenleving voorkomen, stammen 
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nog uit onze heidense voorgeschiedenis: zo zijn feesten zoals Pasen[ 

en Kerstmis verchristelijkte vormen van heidense seizoensfeesten die te maken hadden met 

de zonnewende. Er zijn nog talloze andere overblijfselen van onze voorchristelijke geschiedenis 

op te noemen. Een ervan is bijvoorbeeld Sinterklaas, die sterk lijkt op Odin zoals die te zien 

is op enkele afbeeldingen. Voorbeelden zijn de baard, hoed (vervangen door een mijter), speer 

(staf) en mantel. Bovendien rijdt Odin ook in de lucht op een witte schimmel genaamd Sleipnir. 

De Zwarte Pieten staan mogelijk symbool voor Huginn en Muninn, de raven die Odin op de 

hoogte hielden van wat er gebeurde. Het is tevens aannemelijk dat elementen uit de aan Odin 

verwante Wilde jacht later in de Sinterklaaslegende zijn verwerkt. Het strooien met letters 

wordt gekoppeld aan het feit dat Odin ons de runetekens gaf. En de kleine liederen die 

rijmen en gezongen worden rond die periode hebben te maken met het feit dat de 

dichtkunst aan Odin gewijd was.   

 

 

 

 

 

 
 

De Hludana-steen, een votiefsteen, opgegraven in het 
Friese dorp Beetum  

 

 

Zonnewagen van brons met goudblad. Trundholm, bronstijd, ongeveer 1000-1400 v.Chr. 
Nationaal Museum, Kopenhagen. 
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De Proza-Edda van Snorri Sturluson. Achttiende eeuw IJslands handschrift ÍB 299 4to, nu 
bewaard in de Nationale Bibliotheek van IJsland.  

 

 

De brandhoutduivel 
 

Bijna elke sage heeft een historische achtergrond. Dat wil zeggen: er is altijd wel iets van waar. 
Dat staat in het verhaal over de Witte Wieve. Dat geldt ook voor het verhaal van de 
brandhoutduivel. Het is ontstaan in de tijd dat de mensen nog echt in duivels geloofden. Dat 
waren kleine griezelige mannetjes met bokkenpootjes en met twee hoorntjes op de kop. En er 
was maar één persoon die tegen de duivel op kon. Dat was de pastoor. 

Het verhaal speelde zich af op boerderij Vinke aan de rand van Ootmarsum. Rond die boerderij 
stonden allerlei hokken en schuren. Voor de wagens, de ploeg en de eg, voor het hooi en het 
stro, voor kippen en geiten. Er stond ook een schuurtje waarin het brandhout werd 
opgeslagen. In die tijd, het is misschien wel tweehonderd jaar geleden, hadden de boeren nog 
een open vuur in huis. Dat werd gestookt met grote blokken hout. 
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Op zekere dag ging de boerin met een korf naar het schuurtje om hout voor dat losse vuur te 
halen. Ze wilde de deur openen. Ze kreeg het slot wel open, maar toen klemde de deur. Dat 
was nog nooit voorgekomen. Ze mopperde in zichzelf. De knechten moesten dat maar eens 
gauw voor elkaar maken. De boerin zette de korf op de grond en trok met beide handen en 
eindelijk kreeg ze deur open. Ze ging naar binnen. Het was in dat schuurtje altijd half donker, 
maar dat was niet erg. Zij wist het brandhout precies te liggen en zou het zelfs in het 
pikkedonker nog kunnen pakken.  

Toch was het deze keer iets anders. Het hout lag door het hele schuurtje verspreid en de 
boerin voelde dat er iets geheimzinnigs aan de hand was. Het was net alsof ze werd bespied. 
“Is hier iemand?” riep ze. Maar ze besefte meteen dat hier niemand kòn zijn; de deur was 
immers van buiten afgesloten geweest. 

Ze keek nog eens goed en opeens zag ze vanachter de stapel hout een paar vurige, gloeiende 
stippen. Het waren felle oogjes die priemend op haar waren gericht en haar vijandig 
aanstaarden. De boerin wilde schreeuwen maar kon geen woord uitbrengen. Langzaam liep 
ze achteruit naar de deur. Toen ze die had bereikt sprong ze naar buiten en smeet de deur 
achter zich dicht. Ze rende naar de boerderij waar de boer en de knechten rond het vuur 
zaten. “De duivel zit in de houtschuur”, was alles wat de boerin kon uitbrengen. De mannen 
wilden eerst beginnen te lachen. Maar toen ze het bleke gezicht van de boerin zagen begrepen 
ze dat er iets ernstigs was gebeurd. Ze stonden op en gingen met haar naar buiten. 
  
“Ik ga wel even naar binnen om het hout te halen en dan zal ik meteen dat duveltje wel te 
pakken nemen,” sprak een van de knechten. Hij rukte de deur open en ging naar binnen. Hij 
had nog maar twee stappen in het schuurtje gezet of daar vlogen hem de stukken brandhout 
om de oren. In een razend snel tempo alsof ze met z’n tienen tegelijk aan het gooien waren. 
De knecht wist niet hoe snel hij buiten moest komen.  

Bleek van schrik stamelde hij: “De duivel gooit met hout.” Nou, dat hadden de anderen al 
begrepen. Er werd overleg gepleegd en de boer zelf kwam met de oplossing: “We halen de 
pastoor erbij. Die weet wel hoe hij de duivel moet aanpakken.”  

De pastoor kwam met een vat vol wijwater en een wijwaterkwast. Bij de schuurdeur sprak hij 
een kort gebed, sprenkelde wijwater over het schuurtje en gaf de knechten toen bevel om met 
een grote zak naar binnen te gaan. Aarzelend deden ze de deur open en zagen meteen een 
klein, krom en griezelig mannetje op het hout zitten. Zonder aarzelen gooiden ze de zak over 
het vreemde wezen en knoopten deze toen dicht. Met de pastoor voorop liepen ze daarna in 
de richting van de Ageler Es. Daar aan de Zonnenbergweg wees de pastoor een bosje aan en 
zei: “Graaf daar een diep gat en gooi de zak met de brandhoutduivel daarin.” Zo gezegd zo 
gedaan en nadat ze het gat weer met zand hadden gevuld, werd er nog een dikke steen op 
gelegd. Voordat ze het bosje verlieten sprak de pastoor nog: “Niemand mag ooit deze steen van 
zijn plaats halen, want dan zal de duivel tevoorschijn komen en de mensen van Ootmarsum 
straffen.” Tot op de dag van vandaag ligt die steen nog op z’n plaats. Bron: Hello Ootmarsum.   



20 

 

 

Oldenzaal, 
juniorblazen, 

30 december 
2016 

    

 

 

 

 

 

 

De beelden 
 

Van het jaar 1930 tot het jaar 1979 stond midden in de binnenhof van het rijksmuseum 

Twente in Enschede een kleine bronzen beeldengroep, bestaande uit een herder, een schaap, 

twee lammeren en een herdershond. De herder leunt op een herderstok. Oorspronkelijk 

verhief de groep zich op een lage rotspartij, die uitstak boven het water van een zeshoekig 

bassin. Op de rand van dit bassin bevonden zich kleine dieren van brons, zoals twee 

hagedisjes, een kikker en een vogeltje. Drie ervan zijn in de loop der tijden verdwenen. 

 

Nog tot ver in de negentiende eeuw was het Twentse land voor een belangrijk deel overdekt 

met heidevelden. Deze woeste gronden werden onder meer gebruikt voor het weiden van 

schapen en steken van plaggen. De schapen leverden niet alleen wol en vlees maar ook de 

broodnodige mest voor de schrale landbouwgronden. De ongecultiveerde gronden behoorden 

in gemeenschappelijk eigendom toe aan de eigenaren van een als gerechtigd erkend erf. Toen 

zij – in de Middeleeuwen – door een  toename van het bebouwde areaal ten gevolge van de 

groei van de bevolking schaars werden, ontstonden ter instandhouding ervan organisaties van 

belanghebbenden, de marken. De meeste hiervan werden in het midden van de negentiende 

eeuw opgeheven en de woeste gronden werden daarna verdeeld. Vervolgens vonden 

grootschalige ontginningen plaats, waarbij de heidevelden in cultuur werden gebracht en 

omgezet in bos of weiland. 

 

De herder herinnert dus aan een verloren gegane wereld. Dat deze op Twente betrekking heeft 

hoeft ons niet te verbazen gezien de tijd waarin de beeldengroep werd vervaardigd. In de 

beginjaren van de twintigste eeuw ontstond een opvallende belangstelling voor het regionale 

verleden en de daarmee samenhangende culturele waarden. Niemand minder dan de bekende 

volkenkundige en schrijfster Cato Elderink heeft ervoor gezorgd dat een regionale 
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schaapsherder, Gerard Gerbert uit Lonneker, model heeft gestaan voor de scheperfiguur. De 

beeldengroep is een schenking geweest van Gijs van Heek en zijn echtgenote Anna Catharina 

ter Kuile, die woonden op Huis De Tol aan de Hengelosestraat 700 te Enschede. Gijs, officieel 

Nicolaas Gijsbertus, was van het jaar 1899 tot aan zijn dood in het jaar 1942 vennoot van de 

textielonderneming firma gebroeders Van Heek en Schuttersveld. De opdracht tot 

vervaardiging van de groep werd verstrekt aan de destijds in Haarlem wonende Louis Vreugde 

(1868-1936). Deze had connecties met Jan Herman van Heek, eveneens textielfabrikant. Deze 

was de uitwerker van de museumplannen en later de eerste directeur van het museum. Voor 

hem had Louis Vreugde de figuren van de vier evangelisten gemaakt aan de kansel in de 

hervormde (nu gereformeerde) kerk tegenover het museum (1926/1927) en de portretkoppen 

in het interieur van de Grote Kerk (1927/1928), eveneens te Enschede. Het werk van Louis 

Vreugde, wiens werk over het algemeen van een goede kwaliteit is, werkte in naturalistische 

trant. Zijn werkwijze was ouderwets voor die tijd, waarin stillering van de vorm in de mode 

was.  

 

Vastenavond 
 

Bij vastenavond gaat het om een thema uit de historische volkskunde, dat sinds het jaar 1960 

geheel verdrongen is door de carnaval. Denk aan de vieringen, zowel de galazittingen binnen 

als de spectaculaire optocht buiten. Nog rond het jaar 1490 was in het toen nog geheel 

katholieke Salland het begrip Midvasten, ook wel Halfvasten genoemd bekend. In katholieke 

streken, zoals nu nog in Nijmegen gaan de jongens met de meisjes uit. Zo zal het ook in Twente 

zijn geweest. In het jaar 1341 komt in de Kamper Schepenakten het woord ‘Midvastene’ voor, 

in het jaar 1339 wordt daar ‘vastelavende’ gevierd. Deze bron meldt op 21 februari de ‘Vriedagh 

voer Vastelavende’. In het Lonneker markeboek wordt ook melding gemaakt van 

Vastenavondgebruiken in de zeventiende eeuw.  

 

Vastenavond is de vooravond van de grote vastenperiode. Het gebruik van avond of nacht geeft 

de oude gewoonte aan, feestdagen te laten starten met de zonsondergang van de vorige dag. 

Het festijn duurde dus in feite één avond, terwijl carnaval (dezelfde periode) drie dagen duurt. 

Daarna volgt de veertig dagentijd: Christus in de woestijn, in verzoeking gebracht door de 

Satan. In de brief aan de Corinthiers maant Paulus zijn gehoor tot ware wijsheid, met de 

woorden: ‘Indien iemand onder u meent wijs te zijn, hij worde dwaas om wijs te worden.’ De 

Oldenzaalse taalkundige Ton Agterbos ziet het zo: ‘Ieder mens wordt uitgenodigd om zich in 

het feestgewoel te begeven.’ Dit beklemtoont de christelijke zingeving van Vastenavond en het 

jongere carnaval. Voor katholieken gold de in het jaar 1967 buiten werking gestelde vastenwet 

(o.m. het verbod om op vrijdag vlees te eten). 

 

D.J. van der Ven noemt de vermomming als vos van drie boerenknechten uit Volthe een 

‘heidens element’. Het woord vos betekent ‘het dier met de staart’. De boerenknechten uit het 

eenvoudige Volthe hadden anno 1643 in het gericht Oldenzaal ‘teeghens verbodt met een 

vossenvel geloopen’. Het is interessant dat in het Zwarte Woud de van prachtige houten 

maskers voorziene, op straat dansende Vastenavondzotten met rinkelende bellen, de jonge 

dames tussen het publiek langs de straat met vossenstaartjes aan lange stokken onder de 

neus kietelden (1970). Een en ander wijst er op dat tussen vossen en het schone geslacht een 

erotische verband bestaat. Verder staat in het Twickelse strafprotocol opgetekend (1644): ‘In 

’t gericht Ootmarsum N.N. met een vossenvel gelopen en op vastelavond insolentie (insolent 
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is onbeschaamd, onbeschoft) bedreven.’ Typerend is dat deze vermeldingen uit het steeds 

katholiek gebleven Oost-Twente stammen. Vastenavond bleef een uiting van trouw van de 

parochianen 

 

‘Bakhoes’ of Bacchus is de Munsterlandse versie van de antieke wijngod. Boeiend is eveneens 

de passage van Cato Elderink (1937) waarbij jongelui zich amuseerden door op een tafel of 

ladder, als in een soort profane (ontheiligend, ongewijd) processie, een persoon rond te dragen 

die in de streektaal ‘Bakhoes’ (Backhus, Bacchus) genoemd werd, in het net ‘oaver ’n poal’ 

glegen Alstätte in westelijk Munsterland. Destijds spraken de boeren altijd van bakhoes: 

‘Zonnen Bakhoes kearl, dat was nich völ bi’jzoonders.’ Nog steeds leeft dit gebruik in de 

grensstreek van West-Munsterland. Cato Elderink vermeldt: ‘Op zonderlinge wijze was hij 

verkleed en vermomd maar ieder aan wie hij vertoond werd, moest enige centen offeren voor 

het Vastenavondmaal. Even over de grens in het plaatsje Heek werd de Bakhoeskearl (zo werd 

hij ook in Heek genoemd) met stro omkleed en ’s avonds haalde men de gevaarlijke grap uit 

dit stro in brand te steken, waarna men Bakhoes hielp er zich zo snel mogelijk van te ontdoen.’ 

Dit heeft als achtergrond, zoals ook bij het verbranden van stropoppen in Zuid-Tirol, dat de 

wintergeest wordt verdreven, om zo met lawaai en vuur het voorjaar aan te kondigen. Dat is 

ook de achtergrond van Vastenavondvuren die elders in de Nederlanden voorkwamen. ‘In 

westelijk Munsterland komt de ‘Bacchus’ figuur nog steeds of opnieuw voor zoals in 

Ottenstein, Ahaus, Wüllen, Stadlohn, Oeding, Gescher en velen’, aldus Dietmar Sauerman. 

 

De ‘zotten’ uit Buurse hadden zich als ‘Foekepotkearls’ geweldig toegetakeld, de kleren hadden 

ze ‘krang’, dus binnenste buiten aan, het gezicht was zwart gemaakt en soms hadden ze zelfs 

een schaapsvel om het hoofd gebonden. Een oude boerin vertelde aan Cato Elderink (1920) 

dat ze haar angst voor de ‘foekepotkearls’ levenslang niet overwonnen heeft. Van kindsaf was 

ze er bang voor geweest. Deze potsenmakers trachtten geldelijke of andere bijdragen bijeen te 

brengen voor hun Vastenavondviering. Daar hoorde een liedje bij als ze langs de deuren 

trokken. 
 

Boaven in den haneworst 

Doar haank de lange metworst 

Gew miej mear nen langen 

En loat de kotten hangen. 

 

Nog in het jaar 1988 was in de Nedergraafschap Bentheim het lopen met de foekepot een 

populair ritueel. Soms liepen ze wel een uur rond en kwamen ze ook in Nederlands 

Brecklenkamp, vermomd en met de foekepot. In het mooiste Nederlands zingen ze: ‘Geef me 

een worstje, dan ga ik voorbij.’ Opvallend is dat worst steeds terugkeert in de 

Vastenavondviering. In het jaar 1703 wilde de Twentse drost Ripperda paal en perk stellen 

aan ‘alle collecten tot superijen’ op het platteland en sprak zijn veto (verbod, verwerping) uit 

om vooral niet te gaan ‘kackerellen, de huisen en straeten off weegen in ’t langs te rhijden om 

eyers en worsten etc. op te haelen om bij de bierbanke geconsumeert te worden.’ Verder: 

Iemand die gesnapt werd als feestvierder bij de ‘Vastenavondsbieren’ werd beboet met 

vijfentwintig goudgulden. Nog tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw leefden de collectes 

inzake worsten voort doordat boeren jongeren uit Noord-Oost-Twente op vastenavond privé 

elkaar troffen. Daar aten ze met elkaar metworsten en dronken daar sterke drank bij. In 

westelijk Munsterland leefde dit gebruik ook, in Löwik luidt een deel van het bijbehorende 

deuntje: 
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Jan Fassteloawend steit voor de Deur 

het ziene lange Maske veur 

Vrouw geet noa ’n Schossteen 

Doar hangt de lange Woste. 

 

Volkskundige en journalist Adriaan Buter weet te berichten dat Buurser jongens in het 

verleden een ‘vastenoavenshoes’ in Altstätte aantroffen, waar jongeren een gastvrij onthaal 

kregen. De religiekaart verklaart ook het verschil tussen het sterker protestantse Buurse en 

het katholieke Altstätte, waar het ‘rijke roomse leven’ voor vertier zorgde. Tijdens deze 

vastenavondsviering kwam ook een andere schertsfiguur zijn opwachting maken: ‘nen dokter 

oet Paries, den was geleerd en woonderwies, kon ogen oetstekken en taande oetbrekken, maar 

de pien dee mocht de duivel lien.’ In de Munsterlandse gastvrije behuizing werden grappen en 

grollen gemaakt die contanten opleverden voor de gemaakte onkosten. De Twentse jongeren 

van toen lieten zich met een bezem inzepen. Deze vorm van collecteren zette men in Twente 

nog een tijdje voort om feestelijke lekkernijen te bekostigen. 

 

Het bakken en barden speelde zeker een rol. Bij Huize Ootmarsum, evenals op het Stift in 

Weerselo was het gebruikelijk dat boeren als pacht in natura Vastenavondhoender leverden. 

De ‘high society’ bleef graag lekker schransen gedurende de ‘Vette Dagen’ voor Vastenavond. 

‘Vette Dinsdag’ was in Vlaanderen de dag voor Aswoensdag waarop de landelijke bevolking 

zich te goed deed aan pannekoeken, spekkoeken of wafels. Uit Bree is een liedje bekend: 
 

Spek en eier en braadworst 

is goeien Vastenavondkost. 

 

Ook in Losser en Saasveld deed men veel aan eterij. Iedere huisvrouw was ‘zo drok as de 

panne op Vasseloavend’. In Losser betekende dat rundvlees en spruitjes om acht uur ’s 

avonds. In Saasveld een broodmaaltijd met vlees en ‘stoete’ Hieronymus Bosch (’s 

Hertogenbosch, 1450-1516) maakte een als gravure bewerkte tekening van een Noord-

Brabants vastenavondgezelschap rond een open vuur met een oudere vrouw als wafelbakster. 

Rondom haar pratende en musicerende mensen. Ook Pieter Brueghel en Pieter Aertsz beelden 

dit gebruik af. Zo kan het ook ooit tussen Dinkel en Regge geweest zijn. Volgens Ellen Henkel 

heeft het verdwijnen van het wafelbakken op Vastenavond hoofdzakelijk te maken met de 

Reformatie. Men beschouwde deze gewoonte als typisch voor het katholicisme. Uit westelijk 

Munsterland zijn enkele foto’s van de worstommegang bewaard gebleven, zoals uit Oeding bij 

Winterswijk (1932) en uit Borken-Gemen (1950). Het ging daarbij vrolijk toe! 

 

Het markeboek van Lonneker meld in het jaar 1611 dat de feestvierders Vastenavondbier uit 

eigen zak dienden te betalen, en niet uit de Markekas. Voordien werden er enkele bomen 

omgehakt teneinde het feestje te kunnen betalen. 

 

Van de buurtschap Malte bij Vreden is een markeboek bewaard gebleven dat in het Hoogduits 

noteert:  

 
In 1777 auf Vastabend ist es von/der gansze nachbarschaft bewilligt, und gut befunden das 

die alten Todten/ihre nachbar just auf Vastabend/ist zu verzehren so vor herro ist/gewesen 

eine Tonne Bier ist es/jetzt bewilliget von der Zeit an von/allen und eine/halbe und welche/kein 

Nachbar ists muss bezahlen eine Tonne bier. 
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Tussen het oude leven in de buurtschappen en vastenavond bestond een nauw verband. 

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw liepen de kinderen in de lagere schoolleeftijd in Losser 

op ‘Vasseloavend’ nog met de foekepot. Ze schminkten zichzelf met gebrande kurken aan de 

Labdiek (Gronau). Dit gebeurde nog tot de jaren zestig. Toen verdrong het jonge carnaval 

vanuit Oldenzaal de verouderde Vastenoavend. 

 

Adriaan Buter vermeldt dat met de foekepot gelopen werd in Haaksbergen en diverse 

Sallandse plaatsen op Vastenoavend. 
 

Moandaangs- en dingseldaagsoavend koi de vastenoavensgekke met d’n foekepot zeen 

rondlopen. 

 

Het waren vaak mannen met een zwartgemaakt gezicht, een knipmuts op en vrouwenkleren 

aan die rondliepen met een foekepot. De Zwitserse volkskundige prof. dr. Richard Weiss stelde 

vast dat vermommingen, lawaai maken (foekepotterij) en het inzamelen van offergaven te 

interpreteren zijn als offergaven ten behoeve van het voortleven van doodsdemomen, kwade 

en goede geesten. In het christendom gaat het ook om de strijd tussen goed en kwaad. Het 

ziet er naar uit dat in Twente eertijds vaker met de foekepot, een Keuls potje of bloempot, 

bespannen met een strakke varkensblaas werd rondgegaan door jeugd en jongeren. Dat is 

vooral waarschijnlijk tegen de achtergrond van de foekepot in het oude Zutphen waarbij 

gezongen werd: 
 

Moeder, zit mijn kapje wel? 

Daar komt Floris Jansen. 

Die zal op de foekepot spelen 

en de gek zal dansen. 

 

Dit wijst op de viering van vastenavond. Emil Bock, kenner van christelijke feesten stelt vast 

dat de oude vastenavond- en carnavalsgebruiken steeds meer inboeten aan inhoud en 

echtheid. ‘Met de carnavalsgebruiken verliest ook het vasten zijn zin’, aldus Bock. 

 

Het oprakelen van oude volksverhalen houdt meer in dan het verschaffen van verstrooiing. 

Wie zich verdiept in de achtergronden van sagen, legenden, sprookjes en anekdotes komt dat 

al gauw aan de weet. De Overijsselsche romanticus en speurder B.W.A.E. baron Sloet tot 

Olthuys (1808-1884) die bij het zien van een Germaanse grafheuvel zich afvraagt: 'Wie zijt gij, 

man van 't voorgeslacht’. Hij hoort in deze sage, zoals deze bleef rondwaren op de plek waar 

de onbekende soldaat uit de bronstijd ligt begraven, een antwoord uit heel ver verleden. In de 

verhalen hoort men niet alleen oude geschiedenissen maar ook de denkwereld van een 

boerengemeenschap uit een onherroepelijk afgesloten verleden. Dit spreekt ook uit het werk 

van de klassieke Twentse auteur Cato Elderink (1871-1941). Zoals zij de oude boeren heeft 

laten vertellen over feiten en gebeurtenissen! De verhalen zijn niet in overeenstemming met 

het moderne natuurwetenschappelijke of kerkelijk gefundeerde wereldbeeld. Het beeld is 

voorgoed verdwenen op het geürbaniseerde (verstedelijking) platteland van tegenwoordig. Cato 

Elderink liet niet alleen de volksmond spreken, zij ging ook met dichterlijke stappen rond in 

het Twentse land. Een dikwijls simpele sage spon zij uit tot niet zelden ontroerende ballades. 

Hoogtepunten van de Nedersaksische literatuur, 'Oet 't Laand van Aleer', zoals Cato haar 

sagenwereld aanduidde. Al zijn de rechtstreekse stemmen uit het verleden onmiskenbaar 

zwakker geworden, het land van toen laat zich in Twente ook nu nog herkennen. In natuur 

en landschap, in de tradities van het gebouwde milieu en van het volksleven. U kunt nog naar 
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de kerk gaan op kerstavond in Oldenzaal om er de belevenis te ondergaan van het massaal 

gezongen Oldenzaals kerstlied: 'Een kindelien so loveliek' onder de flauw verlichte, 

transparant schijnende hoge bogen van de Plechelmusbasiliek. Er zijn blijkbaar meerdere 

coupletten geweest en alleen het tweede, van desolaatheid (ontredderd, mistroostig) en ellende 

getuigende vers bleef door de eeuwen heen bewaard en groeide uit tot een zelfstandig 

Oldenzaals kerstlied. En dat zal niemand verbazen die de treurige historie van Oldenzaal een 

beetje kent. Een lied dat de eeuwen overleefde en behalve in Oldenzaal, nergens populair werd 

en van geslacht op geslacht werd doorgegeven. Alle aanwezigen in de Sint Plechelmuskerk 

stemmen met warmte in bij het zingen van de naïeve melodie. Men hoort aan de toon hoe lief 

hun dit lied is. Het wordt gedeeltelijk in het Nederduits dialect gezongen. In die vorm zal het 

in heel Westfalen en Twente een der meest bekende kerstliederen zijn geweest. 

 
Een kindelien so loveliek 
Ist uns geboren heude 
Van ener jonkvrouw zuverliek 
God treust ons arme leude 
Was ons dat kindeken niet geboorn 
Zo waren wie alle te male verloorn 
Dat heil is onser alle 
Heil doe zeuten Here Jesu Christ 
Das doe den menschen geboren bist 
God beheud' ons veur de helle 

 

Westfalens grootste dichteres Anette von Droste Hülshof beschrijft in de romantische 

vertelling ‘Die Judenbuche’ – die zij als zedenschildering (Sittengemälde) van haar land geeft 

– hoe een oude zwerver na jarenlange afwezigheid, op kerstavond van het jaar 1788 naar zijn 

geboortedorp terugkeert. Van een berghelling dalend ziet hij neer op de lichte vensters van de 

kleine huizen. Het was er zo stil rondom, zo doods en koud. Het deed hem denken aan 

dwaallichten op een kerkhof. Nu sloeg het twaalf van de toren. De laatste dreunende slag stierf 

langzaam weg. In een nabijgelegen huis werd zacht een gezang aangeheven en trok, 

aanzwellend van huis tot huis over heel het dorp: 

 
Ein Kindelein so löbelich 
Ist uns geboren heute 

 

In geheel Twente zijn veel boeren er nog van overtuigd dat men op de eerste paasdag het 

paaslam om de zon kan zien spelen. Men kan dit het best zien ‘as de zunne ’n haandbreed 

van ’n oondergaank steet’. Algemeen blijkt men echter te geloven dat de beste tijd hiervoor 

tegen de middag is. Op dit uur verdraagt het oog de felle zonnenschijn niet, daarom geeft men 

de raad tevreden te zijn met de weerkaatsing van het beeld van het spelende paaslam in een 

emmer water. De oude Andrees drukte zich zo uit:  

 
A-j Poaschemoargen um ’n uur of elven ‘nen emmer water in de zunne zett, dan kö-j ’t 
Poaschelam zik der in zeen speegelen. Joa, natuurlijk mo-j dat um elf uur doon, dan steet de 
zunne al hooge, zo’n lam wil toch in de zunne spöllen. 
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De oud Saksische godsdienst 
 

De Oudsaksische godsdienst was een natuurgodsdienst die beleden werd door de Saksen. De 
oudste sporen van deze religie stammen uit het vroeg-mesolithicum. Na de komst van het 
christendom, vanaf ongeveer het begin van de vijfde eeuw na Chr., verdween de godsdienst 
geleidelijk vrijwel geheel.  

In deze religie speelden offergaven een belangrijke rol. Hiervoor werden er voorwerpen in het 
veen gedeponeerd. De oudst bekende offergaven stammen uit het vroeg-mesolithicum en zijn 
gevonden in Noord-Nederland. Het betreft hier geweien van edelherten. 

In het  neolithicum werden er stenen werktuigen en potten gedeponeerd in open water en 
venen. Van de potten is onbekend of zij het offer waren of slechts dienden als omhulsel voor 
voedsel- en of drankoffers. 

In de bronstijd werden er ook bronzen voorwerpen geofferd. Hierbij gaat het om werktuigen, 
wapens, sieraden, vaatwerk en luren. 

De offers werden nog steeds gebracht in open wateren en venen, maar hier werden nu ook 
offerplatforms gebouwd. Het Tempeltje van Barger-Oosterveld is hier een voorbeeld van. 

In de loop van de bronstijd en in de daaropvolgende ijzertijd gingen houten cultusbeelden een 
rol spelen bij deze offerplaatsen. 

Voordat het offer werd gebracht, werd het voorwerp eerst beschadigd en/of onklaar gemaakt. 
De reden waarom dit werd gedaan, is onbekend. Wellicht was het ter voorkoming van nieuw 
gebruik door anderen, waardoor het offer zijn kracht zou verliezen.  

In bijna alle perioden van de religie zijn er mensenoffers gebracht. Door de gunstige 
conserveringseigenschappen van het veen zijn sommige van deze mensenoffers bewaard 
gebleven in de vorm van veenlijken. Een mogelijk voorbeeld hiervan is het Meisje van Yde. 

De personen die werden geofferd zijn vaak op een gewelddadige manier om het leven gebracht. 
Ze werden gewurgd, doodgestoken of onthoofd. Soms werden ze ook vastgebonden. 

De Vita Sancti Lebuini noemt geen mensenoffer maar de volkslegende wil dat te Heemse bij 
Hardenberg de achtste eeuwse missionaris en heilige Lebuinus van Deventer een Saksische 
jongen kort voor het voltrekken van het mensenoffer redde van de offersteen bij het oude Witte 
of Sint-Lambertuskerkje. 

Na de tweede eeuw worden de bewoners van het gebied  Saksen genoemd naar het enkelzijdige 
zwaard dat zij voerden. Na de val van het Romeinse Rijk betraden missionarissen, 
waaronder Lebuïnus, het Saksische gebied. Zij brachten het christendom, waarbij door de 
christenen vele heiligdommen werden afgebroken, heilige bomen werden omgehakt en heilige 
dieren geslacht (zoals op Fositesland (mogelijk Helgoland). De Rooms-Katholieke Kerk speelde 
in op de offerbereidheid van de Saksen. Het offeren mocht gewoon doorgaan, maar nu in de 
nieuw gebouwde houten kerkjes die op de plaats van de oude heiligdommen werden gebouwd. 
De Witte of Sint-Lambertuskerk  in Heemse is hiervan een voorbeeld. Naast deze kerk ligt nog 
een oude offersteen. 

Uiteindelijk werden de Saksen door de Franken onder leiding van Karel de Grote tijdens de 
Saksenoorlogen (772-804)) met wapengeweld en deportatie van opstandige mannelijke 
volksdelen bekeerd tot het christendom en als stamhertogdom Saksen onder Karels 
petekind en voormalig tegenstrever Widukind ingelijfd bij het Frankische Rijk. Een belangrijk 
leider van de Saksen in die tijd van voor en na de Saksen-opstanden was Widukind. De 
kerstening van het Saksische gebied mag in de tiende eeuw als vrijwel voltooid gelden, hoewel 
Oudsaksische gebruiken overbleven. In 823 werd het Stift Herford, een latere rijksabdij, 
gesticht door de pas gekerstende Saksische adel. 

De heilige Mathilde van Saksen werd, als afstammelinge van Widukind, maar tevens van 
gedeeltelijk Friesen en Deensen bloede, een belangrijke heilige in het Saksische gebied. Haar 
oudste zoon Otto 1 de Grote werd de eerste keizer van het Heilige Roomse Rijk in 962.. 
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Hoewel het christendom de oude oorspronkelijke religie van de bewoners van het Saksisch 
grondgebied voor het grootste gedeelte heeft vervangen, zijn er ook nu nog overblijfselen en 
gebruiken te zien die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Oudsaksische religie: paasvuren, 
witte wieven, sinterklaas, midwinterhoornblazen.   

 

 

 

Het tempeltje van Barger Oosterveld 

 

 

 

De carnyx 
 

De carnyx was een koperen blaasinstrument dat tijdens de IJzertijd werd gebruikt door onder 
meer de Kelten en de Daciërs. Het instrument lijkt op een lange trompet, met een beker in de 
vorm van een dierenkop, vaak een wild zwijn. Het werd onder andere gebruikt bij 
oorlogsvoering, waarschijnlijk om de troepen op te hitsen voor de strijd en om de tegenstander 
te intimideren. De carnyx werd in verticale positie bespeeld, waardoor de tonen over de 
hoofden van de troepen of deelnemers bij ceremonies konden klinken. Archeologische 
vondsten bevestigen het gebruik van de carnyx tussen ongeveer 300 voor Chr. tot 200 na Chr. 
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De naam van het instrument is bekend uit oude geschriften. Zo staat er een vermelding in het 
verslag van de Keltische aanval op Delphi in 279 voor Chr. Ook komt het instrument voor in 
teksten over de veldtocht van Julius Caesar in Gallië en de invasie van Groot Brittannië door 
Claudius. De bekendste afbeelding van een carnyx is die op de Ketel van Gundestrup, maar 
er zijn ook munten teruggevonden waarop het instrument is weergegeven. 

In 1816 werd op de kusten van de Moray Firth-inham in Aberdeenshire, Schotland, een goed 
bewaard gebleven exemplaar teruggevonden dat de Deskford Carnyx werd genoemd. Tot 2004 
werden nog vier andere carnyxen gevonden. In november 2004 ontdekten archeologen in 
tritignac (in het Franse Corrèze) echter vijf exemplaren in goede staat, tussen funderingen van 
een Gallisch-Romeinse tempel uit de eerste eeuw v. Chr. Vier van die instrumenten hadden 
monden in de vorm van wilde zwijnen, de vijfde leek op een slang. 

Naast de Kelten gebruikten onder meer de Daciërs de carnyx. Op de Zuil van Trajanus staan 
verschillende exemplaren afgebeeld in de Dacische Oorlogen door de Romeinen waren 
buitgemaakt. Waarschijnlijk was het instrument in de IJzertijd in heel Europa in gebruik. De 
Grieken kenden het instrument eveneens als carnyx (κάρνυξ) en delittus was een Romeins 
equivalent. Afbeeldingen van Carnyx-spelers op ornamenten van de 'Grote Stoepa in Sanchi, 
geven aan dat het instrument ook daar bekend was, waarschijnlijk via reizende Keltische 
huurlingen of andere groepen.  

In de jaren negentig maakte een team van experts, met financiële steun van de Glenfiddich 
Living Scotland award en de Nationale Musea van Schotland, een reconstructie van de 
Deskford Carnyx. Het team bestond uit musicoloog John Purser, archeoloog Fraser Hunter, 
zilversmid John Creed en trombonespeler John Kenny. In april 1993 bespeelde John Kenny 
de moderne reconstructie van het instrument voor het eerst. Sindsdien zijn er talrijke 
composities voor de moderne carnyx geschreven, heeft Kenny lezingen en concerten gegeven 
en is het instrument te horen op een verschillende cd's.  

 

 
Carnyx  
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De midwinternacht 

 
Voor de huisvrouw was de Midwinter een drukke tijd. Het feest werd te midden van het gezin 

gevierd en zij was van dat gezin het middelpunt. De talrijke voorbereidingen voor de viering 

waren veel werk. Het begon met de slacht die voor vele maanden, vooral voor de feestdagen 

het gezin van vlees en vet moest voorzien. Metworst (worst met gemalen varkensvlees gevuld), 

zoerworst (zure worst), buulkesbrood (bloedworst gekookt in katoenen builtjes), balkenbrij 

(gerecht van meel met vleesnat), hoofdkaas (fijngehakt vlees uit de kop van een varken), 

swienseurkes (varkensoortjes) en rolpens (opgerold stuk pens met vlees gevuld) moesten 

bereid worden. Dat gebeurde in een vrolijke, opgewekte stemming waarbij de traditionele 

grappen niet vergeten werden. Een domme jongen werd van de ene noaber naar de andere 

gestuurd om het rollenpatroon te lenen. Als later de nieuwjaarskoeken gebakken werden, 

zocht men onder de familieleden een slachtoffer uit aan wie een koek werd gepresenteerd 

waarin een linnen lap was gebakken. De boer moest de noabers die als het beest was geslacht 

kwamen ‘vetpriezen’, op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen wanneer het vet was 

ingesmolten, op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde zond zij een ‘pothärs’ 

(pothest) als proeve van haar kookkunst. Een goede pothest omvat bloedworst, leverworst, 

metworst, een stuk vlees voor de soep en een braadstuk, in elke buurtschap weer anders. 

Zwervers en landlopers kwamen om ‘un stuksken van ’t geslacht’ voor de feestdagen vragen. 

Als de slacht is ingemaakt en de stoete gebakken is wacht de vrouw nog de taak het huis te 

schrobben, boenen en wrijven. Versieringen van hulst en dennengroen waren vroeger niet 

gebruikelijk, dat is poëzie van later dagen. Veel eerder reeds begint de feesttijd. Sinterklaas is 

de eerste wiens verschijning er op wijst dat de Midwinter op handen is. Vroeger bracht hij 

alleen aan de kleintjes sinterklaasjes, noten, appelen en andere eenvoudige versnaperingen. 

Ook zagen zij hem niet zo statig verschijnen in lange rode mantel en bisschopsmijter. De 

enkele keren dat hij werkelijk in levenden lijve optrad was het als een slordig vermomde 

gestalte in een ‘krang aangetrokken’ (binnenste buiten) jas en gehuld in een wit laken. Men 

sprak over hem van ‘den keerl dee vanoavend wil kommen.’ Deze meer heidense dan 

christelijke kindervriend zal van oorsprong wel één van de spookverschijningen zijn die door 

de bozem (schoorsteen) kwam. Deze bozemkeerl is in zijn betere dagen waarschijnlijk een 

heidense god geweest die later door het christendom werd overwonnen en nu diep vernedert 

tussen die god en de christelijke heilige: Sint Nicolaas staat. Welke laatste toch nog enkele 

trekken met hem gemeen heeft en in zijn plattelandse gedaante nog sterk aan hem herinnert. 

Wij lezen dat volgens het geloof van onze heidense voorouders hun hoofdgod Wodan –  ook 

een god van de storm genoemd – op zijn achthoevig ros omwuifd door een donkere mantel, in 

snelle vaart door het luchtruim reeds. Sterk herinnert dit aan de zo gevreesde 

spookverschijning van de Wilde Jacht ofwel de Hubertus Jacht ofwel Kieuwkesjacht (kieuwke 

is kievit). Hoog boven de hoofden van de mensen trok de Hubertus Jacht door de lucht. Het 

was het eigenaardige roepen, piepen en krassen van een troep trekvogels die in het donker 

hun tocht naar het warme zuiden vervolgden. De vogels trokken met groot rumoer door de 

lucht en maakten de honden razend die zich los rukten van hun kettingen en blaffend de 

vogels volgden.  

 

Een boer uit Deurningen vertelde: 

 
Het was ’n growlik gedruusch net of der nen storm duur de locht roasden en doortusschen duur 

iederkeer ’n gekef, alduur kef, kef kef, net as nen hoond dut dee nen hazen hef op-e-jach en i-j 
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konnen dudelik heuren, dat et hooge duur de locht trok. ’t Growwelden mi-j der vuur. ’t Aait 

teggen de hooge feestdage, Middeweenter of Poaschen, da-j de Hubertus Jacht heurden 

trekken. Dat koomp: et hef nen jäger ewest, dee zölfs op de Hoogtieden van et jaor en op 

zundage et jagen neet hef willen  loaten. Now mot ‘e vuur ziene straf tot an ’n jongsten dag 

jagen 

 

Hij had ze enige malen in kort op elkaar volgende nachten gehoord in zijn jeugd. In Aamsveen 

vertelden de mensen over het gekef en gedruis in de lucht: ‘Door trekt de Seduumpkes.’ Ook 

in Westfaalse sagen wordt verteld over ‘Zupdümken’ of de eeuwige voerman die het 

sterrenbeeld Wagen bestuurt. Hij zit op het middelste van de drie paarden (van de drie voorste 

sterren). Tot middernacht rijdt hij berg op, dan ‘zupt he terugge’ (draait hij om), daarom heet 

hij Zupdümpken. Volgens oudheidkundigen moet men in de spookverschijningen van de wilde 

jacht het heir der doden zien, dat onder aanvoering van de stormgod Wodan in de 

Midwintertijd over de aarde vliegt. De Midwintertijd, waar dan immers aan de gestorvenen en 

aan de god offers gebracht werden. Aan de stoet vloog een grote uil vooraf die op een hoorn 

blies. Net als het roepen van de uil kondigt ‘et göllen’ (huilen) van de hond aan dat er weldra 

iemand zal sterven. In de Midwintertijd moest men ’s avonds alle deuren en ingangen van het 

huis goed gesloten houden anders komt die hond naar binnen. Wanneer hij naar binnen komt 

ligt hij het hele jaar voor het vuur, zonder te eten. Wanneer de stoet het volgende jaar weer 

voorbij komt verdwijnt de hond. Onze middeleeuwse voorouders hebben zich steeds door een 

heir van boze machten bedreigd gevoeld. Vooral moest men zich voor die bovennatuurlijke 

invloeden trachten te beveiligen in de Midwintertijd. Wanneer de zon op de laagste stand was 

gedaald en dan weer rijzende, een nieuw tijdperk opende. Opdat geen verderfelijke invloeden 

over dat nieuwe tijdperk macht zouden verwerven. Onze voorouders hebben door rumoer en 

lawaai de kwade geesten proberen af te schrikken. Dit zou dan de oorsprong zijn van het 

Midwinterblazen, het klokkenluiden in de kerstnacht, het nieuwjaarsschieten en het 

schreeuwen bij het nieuwjaar wensen. Meestal was het niet één klok maar alledrie klokken 

die te samen uit de oude toren hun kerstlied zongen. Dit gebruik was nog honderd jaar geleden 

bekend in Borne, Denekamp en Markelo. Vooral in Eibergen en Neede maakte men het te erg. 

De jongelui klommen in de toren. Zij luidden met de kleine klok, beierden met de middelste 

door de klepel met een touw te trekken en joegen in de grote klok de klepel met de hand heen 

en weer. Op kerstavond hielden zij dit wel tot twaalf uur vol en begonnen al weer om vier uur 

in de morgen en op kerstdag werd het nog enige malen herhaald. Als gevolg moesten iedere 

keer na de feestdagen ‘klepels, seilen en worgels’ gerepareerd worden. Soms waren de klokken 

ernstig beschadigd. 

 

Dat men in de Midwintertijd niet mocht spinnen is een oud maar nog niet vergeten voorschrift. 

Men weet in Markelo nog dat lang geleden op een kerstavond de meid op een boerenerve tegen 

de huisvrouw zei dat het toch niet de moeite waard was het nog gereedliggende restje vlas de 

kerstdagen over te laten liggen, ze wilde het nog afspinnen. De vrouw liet haar begaan. Toen 

het wieltje ijverig snorde kwam een groot varken de niendeur inlopen, recht op de spinster af 

en gooide het wiel en het meisje omver. Sinds dien heeft dat meisje nooit meer gewaagd op 

‘hillige oavend’ te spinnen. In Markelo woonde een boer die aan de voet van de Kattenberg of 

de Kraaienberg woonde. In de kerstnacht stond hij op van zijn bed en ging in zijn 

appelboomgaard en bond om elke boom een stroozeel (uit stro gedraaid koord). Dat deed hij 

omdat de bomen dan beter vrucht droegen. Het ombinden met stro blijkt dus een handeling 

te zijn zoals er meer in de kersttijd voorkwamen, waardoor men invloed meende te kunnen 

uitoefenen op de oogst of de gebeurtenissen van het komende jaar. In Markelo was het ook op 

een boerenerve gewoon dat men op kerstavond de tafel onder het slop (zoldergat) op de deel 
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te plaatsen voor men ging slapen. Op de tafel legde men een nieuwe bezem die uit berkenrijs 

moest zijn gebonden en nog niet gebruikt mocht zijn. Het eerste wat men op kerstmorgen deed 

was naar de deel gaan om te zien wat er gedurende de nacht op de tafel was gevallen. Want 

‘van alle zoad dat der et joar duur op ’t erve verbouwd zol wodden, kon men der dan op 

veenden.’ Men verheugde zich wanneer er veel roggekorrels bij waren, dan werd het een goed 

jaar voor de roggebouw. Men kende dit gebruik ook in Buurse. Daar echter had men steeds 

gezegd dat het heksenfamilies waren, die boerengezinnen die de tafel in de kerstnacht onder 

het slob plaatsten. In plaats van een tafel gebruikte men ook wel een wan. De nieuwe uit 

berkerijs gebonden bezem was ook hier onmisbaar. Men zag in vroeger tijd tegen de 

kerstdagen menig boerenmeisje met een ‘knuppeldeuksken’ in de hand vrolijk langs de 

moeilijk begaanbare zandwegen stappen op weg naar haar ouderlijk huis, ‘hen kooken’. 

Wanneer het boerenmeisje ‘hen kooken gaot’ betekent het dat ze een bezoek gaat brengen aan 

het ouderlijk huis tussen Kerst en Driekoningen. Het meisje dat in den vreemde moest dienen 

had vaak heimwee naar haar ouders huis. In het knuppeldeuksken had zij ‘nen metworst, 

nen stoeten en nen toeten met koffieboonen’, alle kerstgeschenken van de huisvrouw voor wie 

zij werkte aan haar ouders. Dat het koekenbakken op Midwinter een gekerstend gebruik is 

blijkt uit de christelijke spreuken, soms zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen op de oude 

ijzers aangebracht. De wijze van bakken tussen twee samengeknepen ijzeren bladen aan een 

lange steel bevestigd, maakt deze ijzers bijzonder geschikt voor het open haard vuur. En wijst 

misschien nog terug naar de primitieve wijze van bakken tussen twee verhitte stenen in de 

warme as van de haard. Aan dit laatste herinnert ook nog het Twentse spreekwoord: ’n ieder 

krabt de assche op zien’n kook’n.’ Men zegt dat as in vroeger tijden zorgvuldig werd verzameld, 

daar zij over de akker gestrooid de vruchtbaarheid zou verhogen. Wanneer het kerstblok 

brandt is ‘hillige oavend’ aangebroken. Het is het tijdstip waarop alles wat tussen Sint Nicolaas 

en Driekoningen heilig, plechtig, geheimzinnig en feestelijk is zijn hoogtepunt bereikt. Uit oude 

Twentse spreuken wordt ons duidelijk hoe dan het christelijk geloof over alle oude 

voorstellingen de heerschappij voerde. Het koude water in de bronnen en beken wordt 

tintelende wijn. Heel de schepping voelt dat een heilig uur is aangebroken. Rustig ligt het vee 

in de stallen en het slaapt niet. De koeien, de paarden en de varkens staan eerbiedig op als 

middernacht komt. Zelfs de kippen houden de koppen dan niet meer onder de vleugels en in 

opgerichte houding zitten ze achter het vee op hun stokken. Op sommige boerenerven was 

het de gewoonte van de huisvader aan elk beest op zijn beurt een stuk brood te brengen. Het 

boerenvrouwtje uit Markelo dat erg nieuwsgierig was zette zich bij de put neer om met eigen 

ogen te zien hoe dat ging, wanneer te middernacht het water wijn werd. De volgende morgen 

zag men haar daar nog zitten op dezelfde plek maar ze leefde niet meer. Op deze ene dag droeg 

men ook binnenshuis de hele dag schoenen. Terwijl men op gewone zondagen met blank 

geschuurde klompen naar de kerk ging. Behalve naar de kerk ging men op deze dag niet uit, 

het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs dat het niet te pas kwam bij de buren een praatje 

te maken. De kinderen mochten niet druk spelen en men trachtte hen met verhalen vertellen 

bezig te houden. H.W. van de Heuvel die in het jaar 1909 zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ een 

van de eerste Nederlandse boeken over Volkenkunde uitgaf, noemt de Midwintertijd ‘De 

Dertien Nachten’. Twaalf Nachten waarbij dan blijkbaar kerstavond niet is inbegrepen, is in 

Holland met name in Amsterdam bekend. Twaalfde Nacht is ook de naam door Shakespeare 

in één van zijn toneelstukken aan het Driekoningenfeest gegeven. Reeds op Sint Stefanus: 26 

december heerst een andere geest. ‘Sunte Steffen’ heet deze dag in Twente. De volksmond laat 

aan de naam Steffen gewoonlijk een woord voorafgaan dat duidt op het grote drankmisbruik 

waaraan onze voorvaderen zich schuldig maakten. Ruw waren de zeden, even ruw als de naam 

Zoep-Steffen. Niet zelden eindigde deze dag die in opgewonden stemming en grote 

luidruchtigheid doorgebracht werd, met een vechtpartij. In de omgeving van Enter vooral bleef 
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het ‘Sunte Steffensriën’ nog lang in zwang. Daarbij was het er echter niet om te doen de 

paarden hard te laten draven. De boerenzoons maakten op Sunte Steffens reeds vroeg in de 

morgen een rondrit waarbij alle familieleden bezocht werden. De ruiter werd natuurlijk 

getrakteerd met het gevolg dat menige Sunte Steffen ruiter op zijn terugtocht een zandruiter 

werd. In Markelo vierde men op deze dag een soort Stoetenfeest. De jonge mannen uit het 

dorp en de omtrek kwamen ’s middags bij de bakker samen. Ieder legde wat geld in de 

gezamenlijke kas en voor het geld werd stoete gekocht. Het moeten ronde, platte broden 

geweest zijn. De winnaars van behendigheidspelen, dobbelspel of weddenschappen werden 

vervolgens met zo’n brood beloond. Het ging erom wie één of meer stoeten met een enkele 

snede kon doorsnijden of een brood door een luik kon gooien dat hoog in een huis openstond. 

Van de viering van Allerkinderendag op 28 december herinnert men zich in Twente niets, voor 

zover mij bekend is. Oudejaar was de dag waarop men bijna in ieder gezin nieuwjaarskoeken 

en later oliebollen bakte. Men onderscheidt deze koeken in zeer dunne, uit beslag gebakken 

‘iezerbakkenkookens’ en in wat steviger uit deeg gebakken ‘kniepkeukskes’. Beide soorten 

worden in dezelfde koekenijzers gebakken. In sommige families werd op oudejaarsdag geen 

middagpot gekookt. ’s Avonds kreeg men vlees en spek en na het avondeten komt de tafel vol 

te staan met alle mogelijke drank en foezel (goedkope jenever) en ook nog krentenstoete. Te 

middernacht wanneer de torenklok haar twaalf zware slagen doet horen, slaat plotseling de 

bespiegelende en gemoedelijke stemming om. Geweren, pistolen en later carbidbussen 

knallen, luide heil- en zegenwensen weerklinken. In Wierden heft de nachtwacht zijn 

nieuwjaarslied aan te midden van een grote stoet volgelingen die allen van harte meezingen. 

Na een korte nachtrust breekt de nieuwjaarsmorgen aan. Deze eerste dag van het jaar is, net 

als Sunte Steffen berucht geworden om het drankmisbruik dat bij de feestviering plaats had. 

Bij de boeren was het gebruikelijk dat de jongelui uit de hele noaberschap gezamenlijk heil en 

zegen kwamen wensen. Uit een groep van vijftien boerenerven kon een troep jong volk van wel 

vijftig personen plotseling met veel lawaai de ‘boavenduur’ komen binnenvallen. Gewoonlijk 

hing er op deze dag een grote pot erwtensoep aan het ‘hoal’ boven het open vuur. In de steden 

werden de vrouwen verrast met een stroom van gedrukte nieuwjaarswensen op rijm. Hun 

tegenwens ging vergezeld van een muntstukje. Ook de kinderen die heil en zegen kwamen 

wensen ontvingen als beloning een muntje. Voor ons mensen van de nieuwe tijd sluit 1 januari 

het tijdperk van de winterfeesten af. Vroeger was Driekoningen nog een dag met een eigen 

wijze van viering. Zo was er een kinderspel waarbij één van de kinderen tot koning werd 

aangewezen. Midden op de tafel was een hoop meel gelegd waarin een boon was verborgen. 

De kinderen zaten er in een kring omheen elk met een stokje in de hand. Om de beurt mocht 

elk van hen met zijn stokje een kleine hoeveelheid mee naar zich toe halen. Wie daarin de 

boon aantrof was koning. Er werd hierbij natuurlijk een versje gezongen. Het begin luidde: 

 

Scheer ape, scheer pape, scheer akkerman, 

Scheer allens, wat hee kriegen kan. 

 

Ook werd op Driekoningen een tinnen lepel opgeofferd om een blik in de toekomst te kunnen 

werpen. Men liet het gesmolten metaal van de lepel in wit zand uitlopen. Uit de figuren (soms 

op letters gelijkend) die daarbij ontstonden, voorspelde men de toekomst. Volgens een oud 

volksgeloof waren de drie koningen op deze dag van het jaar steeds nog weer op reis naar 

Betlehem. Een boer vertelde uit eigen ervaring: ‘Aleerdaags in de weentertied leuten de boeren 

dee dan vuur eere peerde joo gin werk hadden, zik geern as vrachtveurders broeken.’ Met deze 

dag eindigt de Midwintertijd. Na Hillige Dree kon men zijn Nieuwjaarswensen niet meer 

aanbieden. De midwinterhoorn werd in de put gehangen en bleef daar tot een nieuw advent 

aanbrak. Men mag niet verzuimen alle met kerstmis aangebrachte versieringen van 
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dennegroen en kaarsen op deze dag te verwijderen. Laat men ze tot na Driekoningen hangen 

dan kan hieruit onheil volgen. Het begint nu merkbaar te worden dat de dagen lengen. ‘Iedren 

dag’, zo zegt men in Enter, ‘wo’dt noa Hilllige Dree nen hanentrad langer.’ 

 

 

De Ketel van Gundestrup 
 

De ketel van Gundestrup  is een rijk gedecoreerd vat, vermoedelijk uit de La Tène periode in 
de tweede of eerste eeuw v. Chr.. Hij werd als depotvondst in een veen 
bij Gundestrup gevonden in Himmerland, Denemarken in 1891. Deze ketel wordt thans 
bewaard in het Nationaal museum van Denemarken in Kopenhagen.. 

De decoraties op de wanden van de ketel laten Keltische godheden en rituelen. Hierom en ook 
vanwege de afmetingen van het vat (diameter van 69 cm, hoogte 42 cm) denkt men dat het bij 
druidische religieuze plechtigheden werd gebruikt. 

 

 
Afbeelding van Cernunnos op de ketel van Gundestrup 

 

De ketel was, gedemonteerd, in een droog gedeelte van het Raevemose veen gedeponeerd. 
Aanvankelijk werd hij als offer op droog land geplaatst, maar niet begraven. In 1891 werd hij 
ontdekt als een verzameling van dertien platen: een ronde, vijf lange rechthoekige, en zeven 
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kortere rechthoekige (en een achtste die verdwenen is). Deze platen zijn voor zevenennegentig 
procent uit puur zilver gemaakt, deels verguld. 

In 1892 reconstrueerde Sophus Müller de platen tot hun huidige vorm, met de vijf korte aan 
de binnenkant, de zeven lange aan de buitenkant, en de ronde plaat als bodem. Volgens een 
schema van Klindt-Jensen worden de buitenste platen doorgaans met een kleine letter 
gelabeld, a–g, en de binnenste met de hoofdletters A–E. 

De Gundestrup ketel is het grootst bekende zilveren exemplaar uit de Europese IJzertijd in 
zijn soort. De stijl en kunde suggereert Thracische herkomst, terwijl de Keltische torques, de 
gehoornde God, carnyx als afbeelding zijn gebruikt. Dit leverde stof voor elkaar 
tegensprekende theorieën aangaande de Thracische versus Gallische oorsprong van de ketel. 

Bergquist en Taylor stellen dat het Thracische vaklieden waren die de ketel maakten op 
bestelling van Keltische Scordisci die in de handen van Cimbri viel toen die het midden lagere 
Donaugebied in 120 voor Chr. binnenvielen. Olmsted interpreteert de iconografie als 
prototype van de Ierse mythe van de Táin Bó Cuailnge, waarbij de gehoornde met Cú 
Chulainn wordt in verband gebracht, eerder dan met Cernunnos.  

 

 

 
Het gebroken wiel  



35 

 

De Daciërs 
 

De Daciërs (Latijn: Daci, Roemeens: Daci, Grieks: Dákai) waren een Indo-Europees volk dat 
Dacië (huidig Roemenië) en delen van Moesia bewoonde. De eerste vermelding van het 
Dacische volk dateert uit de Romeinse tijd. De Daciërs bleken een tak van de Geten te zijn, 
dus waren ze ook een Thracisch volk. 

De Daciërs woonden vooral in Transsylvanië  en het westen van Walachije. In Oost-Walachije 
en de Dobroedzia woonden de verwante Geten. In Moldavië leefden de eveneens verwante 
Karpen (naar wie de Karpaten zijn vernoemd), die aan onderwerping door de Romeinen 
ontsnapten. 

Het Dacische volk zou ongeveer tweehonderdduizend zielen hebben geteld. In die tijd was het 
normaal dat 1/10 van de totale bevolking in het leger zou zitten; men kan dus stellen dat het 
Dacische leger een omvang moet hebben gehad van tweehonderdduizend man. Met deze 
getallen zou Dacië destijds het grootste inwonertal gehad hebben van Europa, op het 
Romeinse Rijk na. 

In het jaar 106 werd Dacië veroverd door het  Romeinse Rijk.  Hierna liet 
Trajanus honderdvijftigduizend Daciërs wegvoeren. De overgebleven Daciërs vermengden zich 
na de verovering met de kolonisten en namen de Latijnse taal over. Hun nakomelingen zouden 
eeuwenlang meestal worden aangeduid met de naam Walachen, die hun door de Slaven werd 
gegeven. Pas sinds de negentiende eeuw kreeg Dacië de huidige naam Roemenië. 

De vraag, of de huidige  Roemenen inderdaad afstammen van de oude Daciërs, heeft 
aanleiding gegeven tot een fel dispuut tussen Roemeense en Hongaarse historici. De eersten 
nemen dit zonder meer aan; de tweeden betwisten dit standpunt. Een Communis opinio over 
deze kwestie bestaat niet, maar de argumenten voor het Roemeense standpunt worden door 
buitenlandse historici over het algemeen toch wel het meest overtuigend gevonden. Veel oud-
Roemeense tradities alsook woordenschat, kleding en eetgewoonten zouden van de Daciërs 
komen. 

 

Het leefgebied van de Daciërs  

 

 

Widukind 
 

Widukind of Wittekind (743-807) was de leider van het Saksische volk en tegenstander van 
de Frankische koning Karel de Grote ten tijde van de Saksenoorlogen (772-804). Uiteindelijk 
won Karel de Grote, voegde het stamhertogdom Saksen toe aan het Frankische Rijk en beval 
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de bekering van de heidense Saksen tot het christendom. Hij is de eerste bij naam bekende 
hertog van het hertogdom Saksen. In latere tijden werd Widukind het symbool van de 
Saksische onafhankelijkheid en een legendarisch figuur.  

Over de afkomst en de jeugd van Widukind (wiens naam "kind van het woud" betekende en 
welke waarschijnlijk een gekozen naam was om zijn rol als leider van het verzet tegen de 
Franken te onderstrepen) is niets bekend. Hij was getrouwd met Geva van Vestfold, zuster 
van de Deense koning Siegfried (776 - 803) bij welke vorst hij, naar vermeld in de Annales 
regni Francorum (Annalen van het koninkrijk der Franken), toevlucht vond in zowel in 777 
als in 782. 

Voor de tijd van Widukind was het bij de Saksen gebruikelijk dat zij hun hertogen alleen in 
tijden van oorlog als legeraanvoerder kozen (dat is dan ook de letterlijke betekenis van het 
woord hertog), en dat dezen in vredestijd weer terug traden. Onder het hertogschap van 
Widukind echter was gedurende tientallen jaren sprake van een permanente opstand 
waardoor het mogelijk werd dat hij zeer lang in functie bleef en de Saksen eraan gewend 
raakten onder een centraal regime te staan. Hiermee vergrootte Widukind zijn invloed op het 
volk en dat van zijn familie, waaruit later verschillende Saksische dynastieën voortkwamen 
zoals de Ottonen, Welfen, Ascaniërs en Billungen. Ook na zijn overgave aan Karel de 
Grote kon hij zijn positie van hertog van de Saksen behouden. 

Widukind was de leidende kracht in de Saksenoorlogen, waarin de Saksen voor hun 
onafhankelijkheid vochten en het behoud van de eigen religie. Nadat Karel de Grote in 777 de 
Saksen had verslagen, moesten alle Saksische edelen op de rijksdag in Paderborn verschijnen 
maar Widukind weigerde dit en ging naar zijn zwager Siegfried bij de Denen. Op de rijksdag 
werd de aanwezige Saksische adel bevestigd in hun positie in Saksen en daarmee werden ze 
deel van het Frankische bestel. 

In 778 trok Karel naar Spanje om tegen de Saracenen te strijden, al snel hervatten de 
Westfaalse Saksen hun verzet. Het verzet bestond niet alleen uit plundertochten in het 
Rijnland maar richtte zich ook tegen de eigen adel. In  782 keerde Widukind terug als leider 
van de nieuwe opstand en plunderde verschillende  Frankische gebieden. Hij wist een 
Frankisch leger te verslaan bij de Suntel. Deze opstand, waarbij ook Friezen en 
Wenden (Sorben) betrokken waren, eindigde met de massale onthoofding van 
vijfenveertighonderd Saksen door Karel de Grote. Deze slachting staat bekend als het 
Bloedbad van Verden. Het kan echter ook zijn dat de vijfenveertighonderd gedeporteerd zijn 
naar andere gebieden zoals toen ook gebruikelijk was. Een graf met vijfenveertighonderd 
schedels is nergens aangetroffen. 

In 783 hervatte Widukind de oorlog met de Franken en verslaat hen opnieuw bij de 
Grotenburg, kort daarna weten keert het tij en winnen de Franken bij de Hase. Met steun van 
de Friezen kon Widukind zijn verzet ook in de winter voortzetten. In 785 geeft Widukind zich 
over en laat zich met kerst dopen te Attigny, waarbij Karel als peetoom optreedt. De paus 
organiseert ter gelegenheid van deze doop een groot feestmaal. Widukind hield een positie als 
hertog van de Saksen. Daarnaast zou hij graaf van Hamaland zijn geworden. 

Van Widukind en Geva is een kind bekend: Wigbert, hertog van Saksen (799-827). 

Een waarschijnlijke achterkleinzoon van Widukind was de West-Saksische graaf Diederik, hij 
trouwde rond 890 met Reginhilde, uit welk huwelijk onder andere een dochter Mathilde van 
Ringelheim voortkwam. 

Widukind stierf vermoedelijk in 807 bij een slag tegen de Zwaben. Hij zou zijn begraven te 
Enger in Herford (in het huidige Noordrijn-Westfalen) en modern onderzoek heeft daar in de 
kerk inderdaad skeletresten uit zijn tijd gevonden, maar geen directe aanwijzingen voor een 
graf van Widukind. In Enger wordt op zijn feestdag 6 januari nog ieder jaar brood uitgedeeld 
(de Wittekindspende), een traditie die tot ver in de middeleeuwen teruggaat en ter 
nagedachtenis van Widukind zou zijn. 

Widukind verscheen later in legenden als een heilige en bouwer van vele kerken. Vóór zijn 
doop zou hij op een zwart paard hebben gereden en daarna op een wit. Het zwarte paard 
(Saksenros) is afgebeeld op het wapen van Herford en in het wapen van de gemeente Emmen 
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en het witte paard in het gemeentewapen van Renkum, op de vlaggen van Noordrijn-
Westfalen, Nedersaksen en Twenthe. 

Op 3 maart 2017 is het nieuwe album van Daniël Lohues verschenen, Moi. Op dit album staat 
een lied over Widukind, de Hertog der Saksen.  

 

  
Widukind, hertog van Saksen,  standbeeld in Nienburg/Weser  
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Witte Wieve  
 

Evenals in andere delen van Twenthe worden in Ootmarsum verhalen over de Witte Wieve 
verteld. Witte Wieve zijn vrouwtjes die aan een bosrand of op een heideveld wonen. Ze dragen 
lange, witte kleding. Ze doen eigenlijk niemand kwaad maar je moet ze niet pesten. Ze komen 
pas in het schemerdonker tevoorschijn en het liefst bij mistig weer. 

  

 
  
 

Dat ze kwaad kunnen worden ondervond een boerenknecht die met een stel vrienden op een 
feest was. Daar werd gedronken en gegeten. Er hing een varkentje aan een spit.  Het feest liep 
ten einde. Aan het spit hingen alleen nog wat botten van het varkentje. En er was flink 
gedronken. Onze boerenknecht begon stoer te doen. Toen een van de mannen over de Witte 
Wieve begon, riep hij ineens. “Ik ben niet bang voor die Witte Wieve.” De anderen schrokken 
daar eigenlijk wel van. Ze zeiden tegen de knecht dat hij niet zo hard moest schreeuwen. De 
Witte Wieve zouden hem wel eens kunnen horen. Maar de knecht wilde toen helemaal niet 
meer terugkrabbelen. Hij pakte het spit met de botjes riep. "Ik zal die Wieve het spit eens 
brengen.” Nu moet je weten, dat het spit brengen een zware belediging was. Want wie brengt 
nu een partij afgekloven botjes bij iemand?  

Voordat zijn vrienden hem konden tegenhouden sprong de knecht op en rende met het spit 
in de richting van het heideveld, want daar woonden de Witte Wieve. Onderweg begon hij toch 
wel een beetje bang te worden. Het zag er allemaal best geheimzinnig uit in het donker. Hij 
moest ook nog door een klein bos waar de takken laag over het pad hingen. Af en toe zwiepte 
zo’n tak tegen zijn hoofd en dan schrok de knecht. Hij kreeg spijt van zijn stoere gedrag maar 
kon nu niet meer terug. Zijn vrienden zouden hem altijd blijven uitlachen. 
  



39 

 

Hij was vlakbij het heideveld toen hij een grote sliert mist zag drijven. In zijn angst zag de 
knecht die mistbank voor een groep Witte Wieve aan. Hij pakte het spit bij het uiteinde vast, 
slingerde het in de richting van de mistbank en riep: “Hier he’j ’t spit, zorg zölf mear da’j d’r 
vleis an kriegt.”  

Meteen draaide hij zich om en zette het op een lopen. Onderweg keek hij eens om en zag tot 
zijn grote schrik hoe een paar witte gedaanten hem achtervolgden. De Witte Wieve waren 
kwaad en wilden de knecht straffen! Zo hard hij kon rende deze in de richting van de boerderij 
waar hij als knecht werkte. Hij sprong daarbij over sloten, rende door een weiland en kwam 
volkomen uitgeput op het erf van de boerderij aan. De Witte Wieve waren hem al heel dicht 
genaderd. De knecht kon nog net de niendeur openen en naar binnen rennen. Hij had de deur 
nauwelijks dichtgegooid of hij hoorde een scherpe tik tegen de stiepel. Maar hij was binnen 
en veilig! 

De andere ochtend was de knecht als eerste wakker. Hij opende de niendeur en schrok 
geweldig. In de stiepel zat namelijk het scherpe spit geprikt. Dat was natuurlijk die scherpe 
tik geweest. De Witte Wieve hadden hem met dat spit willen raken maar hij was net op tijd 
binnen geweest. De knecht heeft de Witte Wieve nooit meer gepest. Bron: Hello Ootmarsum.  

 

 

 
Blazen te Enter bij De Waarf, 19 december 2016 
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De zuil van Trajanus 
 

De zuil van Trajanus (Italiaans: Colonna Traiana) is een antieke triomfzuil in Rome. 

Hij werd gebouwd in 107 tot 112 na Chr. Op het Forum van Trajanus en ingewijd in 113 na 
Chr. Het monument is waarschijnlijk oorspronkelijk bedoeld als grafmonument voor de as 
van keizer Trajanus. Het is een triomfzuil om de overwinning van Trajanus op het opstandige 
Dacië (nu Roemenië) te herdenken in de Dacische Oorlogen (101, 102, 105 en 106 na Chr.)  

De zuil staat op een voetstuk van 5,4 m hoog en 5,5 m in het vierkant. Het heeft een deur 
naar een vestibule en de grafkamer van Trajanus. Hierin werd waarschijnlijk een gouden urn 
met de as van Trajanus geplaatst. 

Munten uitgegeven tijdens en na de oprichting van de kolom tonen een verguld bronzen beeld 
van keizer Trajanus boven op de zuil. Er zijn enkele munten bekend van de periode tijdens de 
bouw waarop een uil, door sommigen geïnterpreteerd als een adelaar, te zien is. Het is niet 
zeker of deze werkelijk de kolom gesierd heeft. Ook de verdere afbeelding van de kolom is op 
deze munten minder accuraat. Mogelijk is de uil een verwijzing naar de bibliotheken naast de 
kolom.  

In 1588 liet paus Sixtus V er een beeld van de heilige Petrus op plaatsen. Wat er met het 
oorspronkelijke beeld van Trajanus is gebeurd is niet bekend.  

 

 
De zuil van Trajanus 
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Zilveren Romeinse mun (Denarius) met de zuil van Trajanus uit het jaar 114 

 

 

Strijd tussen de Romeinen en de Daciërs 

 

 

Beowulf   

 
In de middeleeuwen was er nog een verhaal over een koning, een draak en over de 
bescherming van onderdanen en over heldendaden. Het gedicht gaat over de strijd van 
Beowulf tegen het monster Grendel.  

Na een feest van de koning worden er dertien soldaten opgegeten door het monster Grendel. 
Als Beowulf, neef van koning  hoort dat het monster Grendel zoveel moorden heeft gepleegd, 
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komt hij hulp bieden met veertien van zijn mannen. Deze Vikingen komen in een boot aan. 
 
Beowulf en zijn gevolg overnachten in het kasteel Heorot en in het holst van de nacht valt 
Grendel aan. Ook nu weer eet hij een van de slapende mannen op. Dan wil hij ook 
Beowulf  grijpen, maar die kan hem in een gevecht te doden.  
Ook de moeder van Grendel wordt door hem vermoord, nadat zij ook een soldaat heeft 
meegenomen om op te eten. Hij vindt haar in het hol van Grendel. Beowulf wordt koning en 
hij leert Wiglaf kennen. Zij worden vrienden. 

Vele jaren gaan voorbij. Een slaaf ontdekt een grot. In die grot ontdekt hij goud en edelstenen. 
Jammer genoeg wordt deze grot bewaakt door een draak. De slaaf komt terug met dit verhaal 
bij koning Beowulf. Samen met zijn vriend Wiglaf en een aantal soldaten willen ze de draak 
doden. Dat is allemaal niet zo makkelijk, want Beowulf overleeft dit gevecht niet. De draak is 
dan wel verslagen. Wiglaf zorgt ervoor dat de dode koning mee gaat naar het kasteel en netjes 
wordt begraven. Wiglaf wordt uiteindelijk de nieuwe koning. Dit verhaal komt waarschijnlijk 
uit de vroege middeleeuwen, uit de achtste of de tiende eeuw.  

 

 

 

 

Beowulf is een Oudengels heroïsch, episch gedicht in allitererende versvorm en bovendien het 
vroegste voorbeeld van een in volkstaal geschreven Europees epos. Het gedicht bestaat uit 
3182 regels en maakt tien procent uit van de huidige bronnen met Angelsaksische literatuur. 
Het gedicht zoals het in het manuscript werd aangetroffen had geen titel, maar sinds het begin 
van de negentiende eeuw staat het onder de naam Beowulf bekend. Het verscheen pas in 
1815 in druk. 

Het is  het oudste epische gedicht dat in een taal geschreven is die duidelijk een oude vorm 
van het huidige Engels is. Men is het niet eens over de precieze datum, maar men schat dat 
het manuscript uit de tiende eeuw stamt. Er is echter meer onzekerheid over de oorsprong 
van het gedicht zelf. Er komen enkele archaïsche woorden in het werk voor die suggereren dat 
het gedicht uit de achtste eeuw stamt, misschien zelfs de eerste helft ervan. Maar gezien het 
feit dat in poëzie - ook Oudengelse - vaak bewust archaïsche termen worden gebruikt, is dit 
geen doorslaggevend bewijs. Het gedicht staat, samen met o.a. het kortere gedicht Judith, in 
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wat tegenwoordig het Beowulf-manuscript wordt genoemd. De tekst is door twee scribenten 
opgeschreven, de tweede neemt het halverwege het gedicht over. Wie de oorspronkelijke 
samensteller of auteur van het gedicht is valt niet te achterhalen, noch of de vorm waarin het 
manuscript ons heeft bereikt de oorspronkelijke is of een - door de monniken die het 
hoogstwaarschijnlijk hebben opgetekend - met christelijke elementen aangevulde versie. De 
oudste overgebleven 'Engelse' tekst is Caedmons  Hymn of Creation, dat in Beowulf trouwens 
ook wordt aangehaald. 

Het gedicht is over het algemeen een fictief werk, maar er komen personen in voor die mogelijk 
echt bestaan hebben, en gebeurtenissen die waarschijnlijk plaatsvonden tussen de jaren 450 
en 600 in Denemarken en Zuid-Zweden. Het is een bron van informatie over Angelsaksische 
tradities zoals de Slag bij Finnsburg, Hygelac en Offa, koning van de continentale Angelen. 
Waarschijnlijk is het verhaal door Deense migranten mondeling overgebracht naar Engeland, 
en daar later pas vertaald en opgeschreven. 

De taal waarin het werk geschreven is, laat-West-Saksisch, is een dialect van het Oudengels, 
vermoedelijk het Mercisch of Northumbrisch. Het Oudengels is de voorloper van het huidige 
Engels, maar is sindsdien zo veranderd dat moderne Engelsen het niet zonder meer als Engels 
herkennen. 

Er bestaat slechts één enkele versie van het gedicht, die bewaard wordt in de Britisch 
Library te Londen. Het manuscript staat bekend onder de naam Cotton Vitellius A.XV; het 
was opgenomen in de achttiende-eeuwse catalogus van Robert Bruce Cotton. Het manuscript 
liep in 1731 brandschade op in Ashburnham House. 

De IJslandse wetenschapper Grimur Jónsson Thorkelin maakte in 1818 de eerste transcriptie 
van het manuscript: dat wil zeggen, hij schreef letter voor letter het manuscript over. Dit deed 
hij in opdracht van een historische onderzoekscommissie van de Deense regering. Sinds die 
tijd heeft het oorspronkelijke manuscript nog meer schade opgelopen, en daardoor is de 
transcriptie van Thorkelin een waardevolle tweede bron geworden, waarin stukken tekst te 
vinden zijn die in het manuscript niet meer leesbaar zijn. 

In 1993 startte de British Library, onder leiding van dr. Kiernan, een project om van alle 
pagina's van Beowulf foto's te maken, gebruikmakend van verschillende opnametechnieken, 
om zo de tekst optimaal zichtbaar te maken. Deze Electronic Beowulf maakt de tekst in zijn 
oorspronkelijke vorm toegankelijk voor wetenschappers die het willen bestuderen. 

Het gedicht verhaalt over de strijd van Beowulf tegen het monster Grendel. Dit 
monster tiranniseert al twaalf jaar lang Heorot, de grote zaal gebouwd door Hrothgar, koning 
der Denen. Als Beowulf, neef van koning Hygelac van de Gauten (Geats[), hoort van de 
moorden gepleegd door Grendel, schiet hij te hulp met veertien van zijn mannen. Beowulf en 
zijn gevolg overnachten in Heorot, en in het holst van de nacht valt Grendel aan. Ook nu weer 
verrast hij een van de slapende mannen, rijt hem open en verslindt hem geheel. Als hij ook 
Beowulf wil grijpen, weet deze hem in een gevecht te doden. Later rekent hij ook nog af met 
Grendels moeder. Aan het eind van het verhaal, wanneer hij zelf reeds vijftig jaar lang koning 
der Geats is, moet hij het tegen een vuurspuwende worm (een draak) opnemen, die hem echter 
doodt. Zijn neef Wiglaf doodt de draak alsnog en wordt de nieuwe koning. 

Het gedicht geeft een voorstelling van een voorchristelijke samenleving gebaseerd op oorlog, 
waarin de relatie tussen de koning en zijn onderdanen een zeer belangrijke rol speelt. Deze 
relatie bestaat hierin dat de koning zijn onderdanen beschermt in ruil voor wapens, voedsel, 
goud enzovoorts. 

De in het gedicht geschetste samenleving heeft familiebanden tevens hoog in het vaandel 
staan: als een familielid gedood wordt, is het de taak van de nabestaanden om zijn dood te 
wreken op zijn moordenaar door hem ofwel te doden, of door hem te dwingen een som geld te 
betalen (weergeld)). Als een van de misdrijven van Grendel wordt dan ook genoemd het feit 
dat hij niet wil onderhandelen over weergeld. Bovendien wordt de wereld van Beowulf 
geregeerd door de lotsbestemming. Zijn overtuiging dat het lot hem in zijn macht heeft is een 
belangrijk aspect van de handelingen van Beowulf in het gedicht, terwijl de verteller duidelijk 
vanuit een christelijk perspectief spreekt. Opvallend is daarbij dat de verteller de heidense 
rituelen die hij beschrijft niet veroordeelt, maar eerder blijk geeft van medeleven met deze 
mensen, die de christelijke god niet (er)kennen. 
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Wetenschappers zijn het er niet over eens of Beowulf een heidense of christelijke inslag heeft. 
De personages uit het gedicht zijn duidelijk heidens, maar de verteller plaatst de 
gebeurtenissen steevast in een christelijke context, door Grendel als nazaat van Kaïn te 
betitelen. Sommige theorieën poneren dat Beowulf een vertaling is van een ouder 
Germaans verhaal, opnieuw verteld voor een christelijk publiek. 

 
Eerste bladzijde van Beowulf. De tekst begint met de regels 

HWÆT WE GARDE 

na in geardagum. Þeodcyninga 

þrym gefrunon hu ða æþelingas elle(n) 

fremedon 

 
vertaling: 
Luister! Wij van de Speer-Denen in de dagen van weleer van die koningen 
hoorden van hun roem, hoe die edelen 
moedige daden verrichtten. 
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Enter, kinderen blazen op De Waarf, 20 december 2016 

 

Joelfeest  
 

Het Joelfeest is het Germaanse winterzonnewendefeest. Het duurt twaalf dagen, waarvan de 
kortste dag van het jaar de belangrijkste is. Men ontsteekt joelvuren. 

 

Het Haraldskvaedi dat rond 900 is ontstaan, is het enige skaldendicht van voor 1100 waarin 
het joelfeest wordt genoemd. De dichter stelt er het joelfeest op het land tegenover het 
"joeldrinken" van de zeekrijgers. In stanza 6 van dit lied luidt het aldus: 

De koning wil het joel buiten (op zee) drinken en het spel van Freyr beginnen. 

De uitdrukking joeldrinken duidt erop dat het drinken een wezenlijk bestanddeel van het feest 
vormde, hetgeen op een beneveling wijst, die inherent was aan verschillende oude cultussen 
(waaronder niet het minst de Dionysuscultus). De dichter vermeldt in dit verband ook Freys 
leikr, het "spel van Freyr", zonder verdere toelichting. Freyr was een vruchtbaarheidsgodheid. 
Men kan er in elk geval van uitgaan dat het feest met vruchtbaarheidsriten gepaard ging. 

Ook in de sagen omtrent voorgeslachten is hier en daar sprake van joel, maar in deze periode 
is er mogelijk al invloed van de kerstening en de daarmee gepaard gaande christelijke 
feestenkalender. De offerrituelen die door Snorri Sturluson en anderen worden afgeschilderd 
worden niet als authentiek beschouwd. Men beschouwt ze tegenwoordig eerder als literaire 
constructies; toch schijnt de gelofte afgelegd met de hand op een everzwijn, daarna aan Freyr 
geofferd, een voorchristelijk element te zijn, al is de overlevering ervan relatief laat in de tijd 
tot ons gekomen. 
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In iets recenter tijd steunt men voornamelijk op Snorri Sturluson, die drie voorchristelijke 
jaarfeesten van de noorderlingen noemt: een bij de aanvang van de winter, een tweede rond 
midwinter en een derde in de zomer, waarschijnlijk bij de aanvang ervan.  

De meeste verklaringen voor de herkomst van het woord worden betwist. Zo is er een populaire 
verklaring van de herkomst van het oudnoorse hjól, wiel, waarmee het moment zou worden 
aangegeven waarop het zonnewiel op zijn laagste punt is en dus klaar om weer te gaan 
klimmen. 

Een andere mogelijke oorsprong kan worden gevonden in het woord "geol", geel. Men ziet een 
evolutie van dat woord in alle Germaanse en Scandinavische landen en talen: Duits "gelb", 
Noors "gul", Deens "gul", Nederlands "geel", Zweeds "gul", Fries "giel", zelfs het Italiaanse 
"giallo", Litouws "geltonas" en Roemeens "galben". Het Oudengelse géol werd het 
Middenengelse "yole" en ten slotte het moderne yule, terwijl het 
woord geol of geolu evolueerde tot yellow. Al deze termen zouden dan van de Indo-Europese 
wortel "ghel-" komen, wat "schijnen" betekent. Het weer langer gaan schijnen van de zon, het 
geel opglinsteren van de zon in de sneeuw zouden aan de basis liggen van de uitdrukking. 

Volgens een derde, waarschijnlijker geachte verklaring hangt joel- samen met een andere 
Proto-Indo-Europese wortel, nl. jeku-, die zoveel als "vrolijkheid" betekent. 

In Griekenland wordt de skakantzalos, vergelijkbaar met het joelblok, verbrand; er worden 
ook oude schoenen verbrand – de geur hiervan zou de kalikantzaros weghouden – en men 
hangt voedsel in de schoorsteen. 

In Frankrijk heeft men ook een bûche de Noël (een kerstboomstam). Vroeger was dat een echte 
stronk die net als het joelblok werd aangestoken met een stuk kool van de stam van het jaar 
daarvoor. Vandaag de dag is het een gebak dat in de kerstperiode wordt gegeten.  

 

 

 

 

 

 

 
Brandend zonnerad tijdens Joelfeest 
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Het Joelblok wordt door de mannen uit het bos gehaald. De vrouw des huizes (of dochter) 
steekt dit blok aan met houtskool van het joelblok van het vorig jaar, 1832 

 

Odin 
 

Odin wordt gezien als de oppergod in de Noordse mythologie. West Germaanse namen van 
Odin zijn Weda (Oud Fries), Woden (Angelsaksich en Oudsaksisch), Wodan (Oud Frankisch), 
Wuodan (Alemannisch(, Wotan of Wothan (Germaans) en Guodan (Lombardisch). Odin is de 
god van kennis, wijsheid, strijd, oorlog, het hiernamaals, magie, geneeskunst en het 
(runen)schrift. 

Odin woont in Gladsheimr maar verblijft ook regelmatig in Valaskjálf (Asgard) waar zijn zetel 
Hlidskjalf ruim uitzicht over de werelden biedt. Hij heeft daar nog een speciale hal  Walhalla, 
met vele poorten en bedekt met schilden, waar hij alle gesneuvelde en uitverkoren strijders 
ontvangt. 

Naast Frigg, zijn echtgenote, beminde Odin vele andere vrouwen. Tot zijn zonen behoorden 
Donar, Baldr, de blinde Hodr (ook wel Hod of Hodur) en Sigi, de voorvader van het 
Völsung geslacht, waartoe ook Sigmund en diens zoon Siegfried  behoorden. In de Proloog van 
de Proza-Edda worden nog Veggdegg, Saeming en Yngvi (Freyr) als zijn zonen genoemd. Met 
Fjorgyn (aarde) heeft hij een zoon Thor en met een reuzin een zoon Vidar (God van de wraak), 
die hem in de eindstrijd zal wreken. Met Rindr (winterse bevroren aarde) heeft hij de zoon Vali. 
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De naam Wodan voor de oppergod van onze (Eburoonse) voorouders was algemeen in West-
Europa: in veranderde vorm komen we hem later tegen in het westen, noorden en oosten; 
maar vooral in Noord-Europa als Odin. 

De naam is verwant met Oudnoords óôr, in de betekenis van "geestdrift", "excitatie," "furie", 
"universele wijsheid" of "poëzie", en kan verbonden worden met Welsh gwawd "gedicht" 
en Oudiers fáth "voorspelling". Odin wordt aldus in verband gebracht met 
zowel wijsheid (kennis, poëzie en literatuur) als kracht (energie, strijd en oorlog). 

In het Nederlands leeft de naam van de god nog voort in woensdag. In het Engels herinnert 
de naam van Wodan nog bij Wednesday (Wodansdag), in het Duits was het Wotanstag totdat 
de Rooms Katholieke Kerk de woensdag tot Mittwoch (Midweek) maakte. 

De naam Wodan voor de oppergod van onze (Eburoonse) voorouders was algemeen in West-
Europa: in veranderde vorm komen we hem later tegen in het westen, noorden en oosten; 
maar vooral in Noord-Europa als Odin. 

 

 

Odin bij de bron van Mimir, John Angeli James Brindley, 1893 

 
Odin was de meest begaafde onder hen en van hem leerden ze alle –althans de meeste- 
kunsten, want hij beheerste ze als eerste allemaal. En als men verklaren moet waarom Odin 
zozeer geëerd werd, dan was dat om de volgende redenen: als hij bij zijn vrienden zat, was hij 
zo mooi en indrukwekkend om te zien, dat het een ieder warm om het hart werd. 

Odin is in de Edda het levend symbool van opperste macht en wijsheid. Hij is in die 
hoedanigheid zelf tot stand gekomen via de reus Ymir die aspecten van een levende plant 
kreeg waaruit allerlei wezens groeien zoals de reuzen Búri of Borr en Bestla die zelf 
Odin, Vili en Vé voortbrengen. 

De laatste drie scheppen samen Midgard, een wereld waar mensen kunnen leven. 
Als materiaal daarvoor gebruiken zij de oerreus Ymir, die door hen wordt opgeofferd. De 
schedel van de reus wordt het uitspansel, gedragen door vier dwergen: noord, zuid, oost en 
west. De hersenen worden wolken, de botten gebergten. Alven veranderen het bloed van de 
reus in water en zee, en zijn vlees in aarde en klei. 
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Odin heeft veel gezichten en evenveel namen, in Grimnismal alleen al vijftig. Zo wordt hij ook 
Alvader genoemd, omdat hij een van de scheppers van de wereld is. 

Hij wordt eveneens 'de wandelaar' genoemd, omdat hij altijd onderweg is en tussen de mensen 
aanwezig, om nieuwe kennis op te doen. Hij kan van gedaante veranderen, en beleeft aldus 
vele avonturen. Hij heeft niet altijd even makkelijke karaktertrekjes, want behalve wijs is hij 
ook tegelijk sluw. 

 

 

Odin met één oog  

 

Odin heeft een oog afgestaan aan de reus Mimir om van de bron van wijsheid te mogen 
drinken en dat ligt nu helemaal op de bodem van de bron. 

Die bron bevond zich op het gebied van Mímir, die er alle dagen van dronk en steeds tegen 
zichzelf schaak speelde. Odin mocht van de bron drinken, op voorwaarde dat hij er een prijs 
zou voor betalen. Odin zei dat hij er wel een oog wilde voor afstaan waarop Mímir hem zei dat 
dit dan ook de prijs was die hij vroeg. Mímir was echter niet kwaadwillend, hij wilde enkel 
aantonen dat wijsheid zijn prijs heeft. Hij verzorgde Odin dan ook zo goed mogelijk. Later, 
wanneer de oppergod terugkeerde naar de Asgard, werd hij vergezeld door Mímir, die voortaan 
de raadsheer van de goden zou zijn en regelmatig met Odin een spelletje schaak speelde. Aan 
dit avontuur hield Odin de naam "de Eenogige" over. 

Kennis en wijsheid moeten de ondergang van de wereld uitstellen, want Odin weet dat hij zelf 
zal worden meegesleurd in de Ragnarök. Hij heeft wel macht over zijn schepping, maar niet 
over het noodlot dat door de Nornen wordt ineen gesponnen. In de Völuspá vertelt de 
Wolwa (zieneres) hem hoe het ging en zal gaan. 

Zijn kennis van de toekomst bedrukte Odin. Hij zat ook met de vraag waar hij alleen het 
antwoord op wist, de Odinsvraag. En de Germaanse mythologische cyclus was begonnen met 
een bloedbad toen Odin en zijn broers Vili en Vé, de mensenwereld uit het lijk van de vorstreus 
Ymir schiepen, en zou eindigen met het bloedbad Ragnarok waar het bloed van de reuzen zelf 
zou vloeien. De proloog tot Ragnarok was de dood van Odins zoon Baldr, die de goden deed 
beseffen dat Loki’s’s listigheid een verduivelde macht was geworden. Odin kan de 
catastrofe niet voorkomen. Zijn enige troost ligt in de wetenschap dat Baldr als oppergod 
vereerd zal worden in een nieuw land dat uit de Oeroceaan zal oprijzen. Baldr komt over als 
een soort veredelde heruitgave van Odin: zonder zijn kleine kantjes. 
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In de Völsunga-saga wordt verteld dat Odin zijn zwaard in de barnstok plantte, de eik in het 
hof van koning Völsung. Het zwaard was voor diegene die hem er uit kon trekken. Alleen 
Sigmund was daartoe in staat. Als Sigmund om jonkvrouw Hjördis (Siegfrieds moeder) strijdt 
met Lyngvi, een zoon van koning Hondenzoon, slaat Odin Sigmunds zwaard met een 
hellebaard in stukken, zodat Sigmund het onderspit delft. De stukken van Odins zwaard 
worden later door de dwerg Regin voor Siegfried aaneengesmeed en met dit zwaard, Gram, 
kan Sigmunds zoon Siegfried de draak Fafnir verslaan. 

Aldus vertelt Odin/Wodan hoe hij de runen der wijsheid verwierf:  

 

Negen nachten hing ik aan de boom, gewond door de speer, die aan Odin gewijd is. Mijzelf 
geofferd aan mijzelf. 

Hangend aan die boom, weet niemand waar de wortels zijn. 

Niemand gaf mij brood, niemand gaf mij water. In de afgrond tuurde ik om de runen te grijpen, 
met een luide kreet en ik verloor het bewustzijn. 

Welbevinden was mijn beloning en ook wijsheid. Ik groeide en ik had vreugde van mijn groei 
van woord naar woord werd ik geleid naar woord, van een daad naar de andere. 

 

Net als Wodan is van Odin ook bekend, hoe hij een oog offerde en juist daardoor alziend en 
alwetend werd. 

Odin is op vele manieren een strijder. Vooral met woorden. De woordkunst werd hoog 
aangeschreven in de noordse beschaving. Er was een doorgedreven debatcultuur, (waarbij de 
verliezer letterlijk het hoofd kwijt kon raken... ). Wodan is feitelijk en in principe geen godheid 
van de oorlog; onze voorouders riepen hem aan in hun verdedigingsstrijd tegen de Romeinse 
agressors: Wodan was, is en blijft de God van de Liefde. Nooit zette hij de mensen tot oorlog 
aan; dat heeft de mens altijd zelf gedaan (en meestal Wodan/God de schuld gegeven). 

Proza Edda, Gylfaginning, 8: 

Als hij echter ten strijde trok, leek hij afschrikwekkend in de ogen van zijn vijanden. Dat kwam 
doordat hij de kunst verstond om op velerlei wijze van uiterlijk en gedaante te veranderen, al 
naar hem zinde. Ook kon hij zo vlot en goed praten dat een ieder die ernaar luisterde, dacht 
dat alleen dat de waarheid was. Hij zei alles in versvorm, zoals dat heden nog in de dichtkunst 
gebeurt. Hij en zijn priesters heten ‘versmakers’, want zij zijn in de noordse landen met die 
kunst begonnen. 

Odin is verwant aan andere Indo-Europese goden zoals Indra en Zeus. Maar bij de oude 
Noordse volkeren was er geen echte priesterstand, zodat de stand of kaste van edelen (en 
krijgers) de hoogste was. Daarom zou hun oppergod ook als god van de oorlog dienen en was 
die rol niet voor een ondergeschikte zoals Mars bij de Romeinen weggelegd.  Volgens georges 
Dumézil heeft oorlog alles gekleurd en ingepalmd in ideologie en praktijken van de Germanen. 

Odin stond vooral bij de Vikingen in hoog aanzien en zijn verering bereikte een hoogtepunt in 
de achtste en negende eeuw. De ruige zeelieden en plunderaars voelden zich aangetrokken 
tot 'de vader der gesneuvelden', die in het Walhalla de Einherjar (roemrijke doden) huisvestte. 

In deze periode kwam de eenogige Odin vermoedelijk als oppergod in de plaats van Tyr, volgens 
de Romeinen de hemelgod van de Noord-Europese volkeren. Ook Tyr was een  oorlogsgod, 
maar Odin bezielde de fanatiekste krijgers. Hij kon mannen in een staat van razernij brengen, 
zodat ze nergens bang voor waren en geen pijn meer voelden. 

Proza Edda, Gylfaginning, 9: 

Odin kon bewerken dat zijn vijanden in de slag blind, doof, of van angst vervuld werden, en 
dat hun wapens net zo scherp werden als bezems. Zijn mannen vochten zonder harnas en 
gedroegen zich als dolle honden of wolven, beten in hun schilden, waren sterk als beren of 
stieren. Ze doodden mensen, en vuur noch ijzer konden hen schaden. Zoiets wordt 
berserkerwoede genoemd. 

Deze angstaanjagende 'berserkers' stortten zich naakt en met luid kabaal in de strijd, het 
lichaam geheel zwart geverfd. Ze waren een schrikbeeld voor de Romeinen. Odins naam 
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betekent zoveel als 'razernij' of 'waanzin', en suggereert eenzelfde bezetenheid als die van de 
Ierse held Cú Chulainn. Uit het feit dat Odin oppergod werd, blijkt hoe belangrijk 
oorlogvoering voor de Germanen was geworden. Odin belichaamde overigens niet de strijdlust: 
hij blies die slechts bij anderen in. 

Odin zaait altijd conflicten en beval Freyja eens twee vorsten elkaar naar de strot te laten 
vliegen, zodat hun vazallen op het slagveld door plassen bloed moesten waden. 

Het bijeenbrengen van gesneuvelde krijgers in het  Walhalla is de enige strategie die hij kan 
volgen met het oog op de godenschemering. Hij heeft de Einherjar, strijders in woord en daad, 
hard nodig voor de definitieve slag tegen de vorstreuzen op de Vigrid-vlakte, die bijna niemand 
zal overleven. 

Tijdens de godenschemering wordt zelfs Odin gedood door de allesverscheurende wolf Fenrir, 
een van de kinderen van Loki. De scheppingsgod gaat mee ten onder met zijn schepping. 

Odin is tegelijk de god van wijsheid en tovenarij (kennis en kunde). Hij heeft bijna alles over 
voor wijsheid. Zozeer zelfs dat hij zijn ene oog in de bron van Mimir had geworpen in ruil voor 
wijsheid. Hij kreeg initiële diepe wijsheid door zich negen dagen op te hangen aan de 
wereldboom Yggdrasil. Door deze vrijwillige dood en de daarop volgende herrijzing (zijn zelf 
opgelegde initiatie tot eerste sjamaan) verkreeg hij grotere wijsheid dan wie ook. 

Proza Edda, Gylfaginning: 

Ódin kon van gedaante veranderen. Dan lag zijn lichaam erbij alsof het dood of ingeslapen 
was, en onderwijl was hij dan een vogel of viervoetig dier of een vis of een slang, en zo ging hij 
vliegensvlug naar verre landen om daar zijn zaken of die van anderen te behartigen. Ook kon 
hij door middel van woorden alleen vuur doven, de zee tot bedaren brengen en de wind laten 
waaien uit iedere richting die hij maar wilde. Hij had een schip dat Skiôbla onir heette, 
waarmee hij grote zeeën bevoer; dat schip kon als een doek opgevouwen worden. 
Òdin had het hoofd van Mímír altijd bij zich en dat vertelde hem veel nieuws uit andere 
werelden. Soms wekte hij doden uit de aarde op of ging onder gehangenen zitten. Daarom 
werd hij ook wel Heer van de Doden of Heer van de Gehangenen genoemd. Hij bezat twee 
raven die hij had leren spreken. Ze vlogen de hele wereld door en brachten hem vele berichten. 
Door dit alles werd hij uitermate wijs. Al deze kunsten onderwees hij in runen en liederen die 
`toverzangen' heten. Daarom worden de Asen ook wel  tovenaars genoemd. Òdin beheerste de 
kunst die de meeste macht geeft, de seidr, en beoefende die zelf ook. Daardoor kon hij het lot 
van de mensen en de toekomst te weten komen. Ook kon hij dood, ongeluk of ziekte van 
mensen veroorzaken en hen van hun verstand of kracht beroven en die aan anderen geven. 
Als dit soort rituelen plaatsvinden, gaat dat met zo veel seksuele uitspattingen gepaard, dat 
men vond dat mannen zulke rituelen niet zonder schande konden leiden, en daarom werd 
deze kunst aan priesteressen onderwezen.  
 
Ódin wist altijd waar geld in de grond verborgen zat en kende de spreuken waardoor de aarde, 
de bergen, de rotsen en  grafheuvels voor hem opengingen, en met woorden alleen bond hij 
degenen die op de schatten moesten passen, ging naar binnen en nam wat hij wilde. Door 
deze krachten werd hij zeer beroemd. Zijn vijanden vreesden hem, maar zijn vrienden 
vertrouwden hem en geloofden in hem en in zijn kracht. De meeste van zijn kunsten 
onderwees hij aan zijn priesters. Ze waren bijna even wijs en bedreven in de toverkunst als 
hijzelf. Vele anderen hebben er echter ook heel wat van geleerd en zo heeft de toverkunst zich 
ver verbreid en is lang blijven bestaan. De mensen brachten offers aan Ódin en aan de andere 
elf vorsten en ze noemden hen hun goden en lange tijd geloofden ze in hen. Naar Ódin wordt 
iemand Audun genoemd. en zo noemen de mensen hun zonen, en naar Thór heten mensen 
Thorir of Thórarin of worden namen als Steinthór of Hafthor afgeleid, en zo zijn er nog meer 
mogelijkheden. 

Odin laat zich verder op de hoogte houden van de ontwikkelende kennis en gebeurtenissen in 
de negen werelden, door zijn twee trouwe raven eropuit te sturen en hem verslag te laten 
komen uitbrengen. 

Zoals eerder vermeld, hing Odin zichzelf aan de levensboom om zijn wijsheid te voeden. Eén 
van die dingen was het verkrijgen van de magische runen (het runen ritsen). Deze tekens 
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bestaan uit krachtige lijnen. Dit met doel ze gemakkelijk te tekenen op rotsen, metalen of 
hout. De runen zouden toegang geven tot de machtige natuurkrachten. 
 

Ook beschikte hij over een achtbenig paard, Sleipnir genaamd. Sleipnir was uiteraard het 
snelste paard van de godenwereld. Het had al de vierentwintig Runen op de tanden. Ook de 
naam Yggdrasil betekent letterlijk 'felle hengst' en verwijst naar de fervente 'woede' van Odin. 

Odins bekendste attributen: 

• zijn speer Gungnir, een speer die nooit haar doel mist. 
• zijn ring Draupnir beide door de dwergen gesmeed. De ring brengt om de negen dagen 

negen gouden ringen voort. 
• De raven Huginn (gedachte) en Muninn (geheugen) zitten op zijn schouders. Zij vliegen de 

wereld over en vertellen Odin alles wat ze tijdens hun reizen te weten komen. 
• Hij draagt vaak een beker in de hand, symbool van de kosmos (de ketel), waaruit hij de 

mede drinkt, die Oddroerir heet, die zijn geest doet gisten en wijsheid en nieuwe kennis 
doet opborrelen. 

• Odin loopt rond met een staf waarvan de knop voortdurend frisgroene bladeren en 
bloemen draagt. 

• Achter Odin aan lopen de wolven Geri (gulzigheid, gretigheid) en Freki (vraatzucht, 
vrekkigheid) die hij voedt. Zelf eet hij niet, maar drinkt enkel de wijn. 

 

Odin wordt ook geassocieerd met het concept van de  Wilde jacht, een lawaaierige, bulderend 
loeiende horde, die zich doorheen de ruimte beweegt aan het hoofd van de verslagenen (direct 
vergelijkbaar met de Vedische Rudra en de Maruts. 

Odin deelt het Joelfeest (21 december) met de god Ull. 

Volgens de Proloog van de Proza-Edda stamde Voden (Odin) na zeventien generaties (Loridi, 
Einridi, Vingethor, Vingenir, Moda, Magi, Seskef, Bedvig, Athra-Annar, Itrmann, Heremod, 
Skjaldun-Skjold, Biaf-Bjar, Jat, Gudolf, Finn, Friallaf-Fridleif) af van Tror (Thor). Thor zou de 
zoon zijn van Munon (Mennon) en Troan, de dochter van Priamus van Troje. Thor groeide op 
in Thracië (Trudheim) bij graaf Loricus en zijn vrouw Lora (Glora). Odin besloot Turkije in Asia 
(het Verre- en Midden-Oosten werden als delen van Asia beschouwd) te verlaten en reisde 
noordwaarts naar Saxland, Reidgotaland en Zweden, waar hij koning Gylfi ontmoette. Odins 
zoon Veggdegg regeerde over Oost-Saxland, zijn tweede zoon Beldegg  (Baldr) over 
Westphalia en de nakomelingen van zijn derde zoon Siggi (Sigi), de Völsungen, zouden over 
Frankrijk gaan regeren. Een andere zoon van Odin, Skjold, werd koning van Reigotaland en 
van de Skjoldungen kwam de familie van de Deense koningen. In Zweden stichtte Odin 
Sigtun (bij Stockholm). In Noorwegen werd Odins zoon Saeming koning, stamvader van de 
noorse koningen. Yngvi volgde zijn vader Odin op als een koning van Zweden. Hij was de 
stamvader van de Ynglingen 

Men vereerde de Noordse goden op verschillende manieren. Grote beelden van Thor, Odin en 
Freyr stonden in de indrukwekkende tempel in Uppsala in Zweden, waar onder andere ook 
mensenoffers werden gebracht. In de kleinere tempels brachten de priesters dienstoffers, 
vooral aan Thor en Freyr. 

Men betoonde zijn eer ook op minder dramatische wijze: men bracht offers aan heilige bossen, 
rotsen of stenen die men als verblijfplaats van beschermgoden of godinnen zag. Dit soort offers 
bestond meestal uit voedsel. 

Tevens bouwde men eenvoudige altaren van opgestapelde stenen in de open lucht. De tempels 
waren vaak erg eenvoudig. 

Men koos ook wel natuurlijke heilige plaatsen, zoals Helgafell (Heilige Berg) op IJsland. 
Thorolf Mostur-Beard, een devoot volgeling van Thor, zei dat deze berg zo heilig was, dat 
niemand er ongewassen naar kon kijken en geen levend wezen daar kwaad zou worden 
aangedaan. Dezelfde Thorolf volgde ook een wijdverbreide gewoonte door de houten stijlen van 
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zijn hoge stoel overboord te gooien toen zijn schip Ierland naderde. Zo kon Thor hem naar de 
plek leiden die zijn thuis zou zijn. 

Thorolf beschouwde deze door Thor aangewezen plek als heilig en niemand mocht hem met 
bloed ontwijden. Maar ook is bekend dat er in Duitsland een dorp ligt genaamd 
Wolfangel vernoemd naar een beschermende rune, en in België bij Dinant de tuinen van Freyr 
vernoemd naar de Noordse god. 

 

 

 

Odin of Wodan, 1832 
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Odin en Saga 

 

 
Odin rijdt naar de Hel, W.G. Collingwood, 1908 
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Odin vecht tegen Fenrir tijdens Ragnarok, Friedrich Wilhelm Heine, 1882 

 

 Odin en Fenrir, Lorenz Frolich, 1885 

 

Het rode mannetje 
 

De jongeman liep over de donkere weg in het Ageler Broek. Het was een smal zandpad en 
omdat het al een paar dagen regenachtig weer was geweest, was het pad op een aantal 
plaatsen echt een modderpoel geworden. Omdat het al aardig donker was, zag hij de natte 
plekken niet allemaal en het duurde dan ook niet lang of hij had natte voeten en een paar 
vieze broekspijpen.  

Toch speelde een lach om de mond van de jongen. Hij had dan ook alle reden om gelukkig en 
blij te zijn. Hij was namelijk voor het eerst op bezoek geweest bij de ouders van het meisje dat 
hij op de Koale Karmis in Ootmarsum had ontmoet. Hij kende haar nu al een paar maanden. 
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Met het meisje kon hij het uitstekend vinden, maar hij wist natuurlijk niet hoe haar ouders 
over hem dachten. En of hun dochter wel verkering met een jongen uit de stad mocht hebben. 
  
De jongeman had wel wat tegen het bezoek op gezien. Maar de avond was heel goed verlopen. 
Ze hadden gezellig zitten praten en toen hij besloot om naar huis te gaan, had de vader van 
het meisje gezegd: “Komt ees ‘n moal wear.” De jongelui wisten toen genoeg. Het was voor 
elkaar. 
  
Door dat gepraat was het eigenlijk te laat geworden en nu liep hij gehaast over dat modderige 
zandpad. Hij durfde niet te ver van het pad door het gras te lopen. Ze hadden hem namelijk 
verteld dat het links en rechts van het pad op sommige plaatsen gevaarlijk was. Daar was de 
grond erg nat en moerassig. Als je daarin terecht kwam, kon je wegzakken en dan was je 
verloren. 
  
Ook moest hij oppassen, hadden ze hem gezegd, voor het rode mannetje met de gloeiende 
oogjes. Dat kereltje probeerde je in dat moeras te lokken!  Dat van het moeras wilde de jonge 
man wel geloven, maar om het verhaal van het rode mannetje had hij moeten lachen.  

Aan die dingen dacht hij toen hij verder liep in de richting van Ootmarsum. Het lopen begon 
bijna op ploeteren te lijken. Bovendien merkte hij dat hij in een dichte mistbank terecht was 
gekomen. Hij kon nog maar nauwelijks zien waar het pad liep.  

Opeens zag hij in de dikke mist een paar kleine lichtjes. De jongeman schrok eerst, maar 
dacht toen: “Wie of wat het is. Waar dat licht loopt daar kan ik ook lopen.” Hij begon daarop 
de lichtjes te volgen. Ook toen het lopen steeds moeilijker werd en hij steeds verder in de 
modder wegzakte. Na enige tijd kon hij zijn voeten bijna niet meer uit de modder trekken. Het 
was alsof ze naar beneden werden getrokken. Op dat moment besefte de jongeman dat hij 
naast het pad in het moeras terecht was gekomen. De vurige lichtjes dwaalden verder maar 
de jongeman draaide zich met grote moeite om. Hij verzamelde al zijn krachten om terug te 
keren. Dat lukte met uiterste krachtsinspanning. Op het pad aangekomen was het alsof hij 
ineens vleugels had gekregen en rende naar de stad. Hij wist toen dat hij op het nippertje aan 
het rode mannetje was ontsnapt. 

De andere dag vertelde men hem dat het rode mannetje de geest was van de rentmeester van 
Huis Ootmarsum. Die rentmeester moest in opdracht van de Heer van het Huis Ootmarsum 
de pacht ophalen bij de boeren. En als deze niet konden betalen werden zij gestraft. Ook de 
rentmeester zelf kreeg dan straf. De rentmeester had daardoor een ongerust geweten 
gekregen. Zelfs toen hij begraven werd, en dat gebeurde in het moeras van het Ageler Broek, 
kreeg hij geen rust. Sindsdien probeert hij de wandelaars in het moeras te lokken met zijn 
felle vuuroogjes. En de jongeman hoorde toen ook dat het rode mannetje elk jaar “nen 
hanetrad” (een kleine stap) dichterbij de stad kwam. Bron: Hello Ootmarsum. 
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Enter, De Waarf, Marten ter Harmsel, 28 december 2016 

 

De Ossenhoorn 
 

De ossenhoorn is een blaasinstrument dat beschouwd kan worden als de voorloper van de 
meer bekende midwinterhoorn. Het blazen op de ossenhoorn vindt in Nederland alleen plaats 
in de kersttijd in Markelo. 

Men neemt soms aan dat het gebruik ervan is terug te voeren op oude Germaanse gebruiken 
en dus een voorchristelijke oorsprong heeft. Het is niet onmogelijk dat de ossenhoorn gebruikt 
werd tijdens de Germaanse joelfeesten, de feesten die zich gedurende dertien dagen en dertien 
nachten afspeelden rond de  zonnewende en welke later zijn gekoppeld aan het christelijke 
kerstfeest. 

Volgens het Germaanse geloof rijdt tijdens de Joeltijd de zogenaamde Wilde Jacht door de 
nachtelijke hemel. Dit is een luidruchtig razende stoet van overledenen, ook wel het 
dodenleger genoemd. Deze stond van oorsprong onder leiding van Wodan, de god van onder 
meer de dood en de stormen. Hij berijdt een achtbenige schimmel met de naam Sleipnir door 
de hemel en heeft hierbij een speer in de hand. Die heeft hij volgens de Germaanse 
mythologie nodig bij zijn jacht op de wolf  Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd 
donker zal zijn. 

Het doel van de Wilde Jacht is om de Fenrir te verjagen en zo het licht, en de vruchtbaarheid, 
terug te krijgen. En om Wodan bij zijn belangrijke taak te helpen deed men wat men kon om 
de Wilde Jacht zo groot mogelijk te doen lijken: men imiteerde de geluiden die met deze jacht 
gepaard gingen, onder andere door op ossenhoorns te blazen - het zogenaamde 'stormen en 
hoornblazen', het 'joelen'. 

In Twenthe en de Achterhoek herinnert onder andere 'Derk met 'n beer' nog aan de wilde 
jacht. Hier is de god Fro verworden tot een zekere Derk die, gezeten op een mannelijk wild 
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zwijn, door de lucht vliegt en alles meeneemt wat rond de huizen slingert. Volgens de 
Germaanse mythologie reed Fro altijd op zijn zwijn, Goudborstel genaamd. 

De Indiculus superstitionum et paganiarum (Latijn voor lijstje van bijgelovige en heidense 
gebruiken) is een lijst van dertig af te keuren gebruiken van de heidense Friezen en Saksen, 
die door de reeds gekerstende Franken in de achtste eeuw onderworpen waren. 

In de Indiculus wordt specifiek afgekeurd 'de tempestatibus et cornibus et cocleis', 'over 
stormen, de hoorns van stieren, en slakken'. Hetgeen onder meer geassocieerd met het 
afweren van onweer door het blazen op hoorns en het luiden van klokken. 

Het feit dat deze geschriften in één manuscript bewaard zijn gebleven waarin in feite de 
Germaanse religie wordt afgekeurd suggereert dat zowel het blazen op hoorns als het luiden 
van de klokken (op kerstavond) een Germaanse oorsprong hebben. 

In 1981 verscheen een artikel van de volkenkundige J.J. Voskuil. Hij stelt dat er geen bewijzen 
zijn voor een Germaanse oorsprong van het midwinterhoornblazen en hij linkt het gebruik 
van het midwinterhoornblazen met de hoornblazende engelen en herders die in de laat 
middeleeuwse kerstspelen voorkomen. 

In Markelo weet men uit overlevering te vertellen dat tot ongeveer 1900 jaarlijks op 
'mirreweentersoavond' (kerstavond) tijdens de avondschemering op de ossenhoorn werd 
geblazen. De volgende dag, 'mirreweenter', werd de ossenhoorn nogmaals geblazen, ditmaal 
om de mensen op te roepen naar de kerk te gaan. 

 

 

 

Ossenhoornblazers in Markelo  

 ossenhoorn  



59 

 

Sint Nicolaas 
 

Nicolaas van Myra, (Grieks: hagios Nikolaos, H. Nicolaas), bijgenaamd de Wonderdoener, 
wordt,ook wel Nicolaas van Bari of Nicolaas van Patara genoemd. Zijn geboorte- en sterfjaar 
is onbekend. Waarschijnlijk is hij geboren omstreeks 280 te Patara in Lycië. en overleden op 
6 december 342 of 352. Nicolaas was in het begin van de vierde eeuw bisschop te Myra, de 
toenmalige hoofdplaats van Lycië in  Klein Azië. Myra was een gebied langs de zuidkust van 
het huidige Turkije en was een toenmalige Romeinse provincie van het Romeinse Rijk.. 

Nicolaas werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in tal van legenden, bijvoorbeeld in 
de Legenda Aurea, een van de meest gelezen en gebruikte boeken uit de late Middeleeuwen. 
Tussen de zesde en de twaalfde eeuw verwierf hij een grote bekendheid. In Oost-Europa is 
Nicolaas van Myra tot op heden een belangrijke heilige, in West-Europa werd hij na de 
twaalfde eeuw een onderdeel van folklore rondom Sint Nicolaasdag. Belangrijke elementen 
van het Sinterklaasfeest gaan op hem terug. 

Informatie die over het leven van Sint-Nicolaas beschikbaar is, is hoogstwaarschijnlijk eerst 
mondeling overgeleverd en in een later stadium op schrift gesteld. Ze komt uit de verschillende 
levensverhalen. Historisch bewijs over het leven van Nicolaas van Myra is nooit gevonden. 
Vanaf de zesde eeuw werd hij vereerd. De belangrijkste Vitae zijn die van Michael de 
Archimandriet (9e eeuw) en die van Simeon Metaphrastes (10e eeuw). De Vita van Michael de 
Archimandriet is de oudste en eerste 'complete' levensbeschrijving.  

Uit deze bron komt de informatie dat Nicolaas in 280 in Patara, niet ver van Myra, het 
tegenwoordige Demre, in Klein-Azië werd geboren. Volgens de Vita Compilata, een derde vita, 
was hij kind van welgestelde, zeer gelovige ouders. 

Aan de kleine Nicolaas werden al vanaf de geboorte wonderen toegewezen. Zo kon hij direct 
na de geboorte rechtop in zijn badje staan, de handen ten hemel geheven, alsof hij God dankte 
voor het mirakel van zijn geboorte en wilde hij op de vastendagen, woensdag en vrijdag, niet 
van moeders borst drinken. Verder kende hij op vroege leeftijd de namen van de 
hemellichamen uit zijn hoofd.  

Het was al snel duidelijk dat Nicolaas - vernoemd naar zijn oom (waar hij vaak mee verward 
wordt), bisschop in een naburige gemeente - zijn leven aan de dienst van God zou gaan wijden. 
Er werd een verband gezien met de Bijbelse figuur Samuel. Nicolaas' moeder kon net als de 
moeder van Samuel geen kinderen krijgen, en kreeg uiteindelijk een kind in ruil voor de belofte 
dat het in dienst van God zou treden. Net als Samuel was Nicolaas al op vroege leeftijd geliefd 
bij de bevolking. Hij begreep snel dat hij een hogere taak te vervullen had (I Samuel 3:20). 
Samuel was de laatste en belangrijkste der Richteren, die ook koningen zou zalven. Ook hier 
ligt een overeenkomst, want tijdens Nicolaas' leven zou het christendom in het Romeinse 
Rijk belangrijk worden. 

Volgens de later heilig verklaarde Simeon de Vertaler (in de Vita per Metaphrasten), was 
Nicolaas een goede leerling, ging hij met regelmaat naar de kerk en was hij - waar nodig - 
behulpzaam. Al op een leeftijd van 19 jaar werd de jonge Nicolaas door zijn oom, de bisschop, 
tot priester gewijd en legde hij de kloostergeloften af. Zijn oom sprak de verwachting uit dat 
Nicolaas zelf óók bisschop zou worden en een leven van verlichting zou leiden. Door zijn 
strenge discipline inzake de vasten, zijn goede wil en zijn gebeden voor iedereen was hij een 
voorbeeld voor anderen.  

Toen zijn oom een reis maakte naar Jeruzalem, werd de jonge Nicolaas benoemd tot 
gevolmachtigde in zijn klooster Nieuw Zion. Volgens de overlevering bestuurde hij het klooster 
zó goed dat het leek alsof de bisschop zelf aanwezig was.  

Volgens dezelfde Simeon de Vertaler heeft de heilige meermalen het Heilige Land bezocht, en 
vatte hij telkens het plan op om er meerdere weken te verblijven, maar een "engel des Heeren 
beval hem om huiswaarts te keren". Dit betekende dat zijn parochie in gevaar was en hij zijn 
bovenmenselijke krachten aldaar moest gebruiken. Eens probeerde bij zo'n gelegenheid een 
zeeman hem te bedriegen, maar Nicolaas verijdelde dat plan, en sprak streng: Probeer nu 
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nooit meer iemand te bedriegen. Vaar naar huis, en mijn zegen zal je vergezellen. Vandaar 
staat hij bekend als vergevingsgezind. 

Aan de vooravond van zijn bisschopswijding ontving Nicolaas volgens de Vita Compilata een 
versie van de bijbel uit de handen van Jezus. 

Volgens een verhaal nam Nicolaas in 325 als bisschop deel aan het Concillie van Nicea. De 
voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het concilie was de onrust ontstaan door de leer 
verspreid door Arius. Volgens het verhaal gaf Nicolaas, een fervent tegenstander van Arius, 
deze laatste een klap in het gezicht tijdens het concilie. Hierna werd Nicolaas in de 
kerker gegooid, maar 's nachts uit zijn boeien bevrijd door Maria en kreeg hij van haar zijn 
bisschoppelijke gewaden terug alsook een bijbel. Gedurende de verdere duur van het concilie 
werd er bij grote vraagstukken beslist volgens de mening van Nicolaas. Tot daar het 
verhaal. Hoewel de gebeurtenissen van het concilie van Nicea goed gedocumenteerd zijn, 
wordt er in de concilieverslagen helemaal geen melding gemaakt van dit incident. Men vindt 
zelfs geen aanwijzing dat Nicolaas aanwezig was. Het verhaal wordt aldus meestal als een 
mythe beschouwd.  

Gedurende zijn leven zou Nicolaas vele malen de bevolking tegen demonen hebben 
beschermd, maar ook na zijn dood zou hij verder voor zijn mensen hebben gezorgd. Zo zou hij 
tijdens hongersnoden schepen hebben behoed voor de ondergang.  

Hij werd begraven in Myra, waar de betreffende basiliek nog steeds te bezichtigen is - al zou 
het grootste deel van zijn botten zijn overgebracht naar andere plaatsen. 

De oudste legende over Nicolaas stamt waarschijnlijk uit de zesde eeuw en is vooral bekend 
in Oost-Europa: Nicolaas nodigt drie Oost-Romeinse legeraanvoerders uit in Myra. Zij zijn 
getuige hoe de bisschop drie onschuldig ter dood veroordeelde mensen van de executie redt. 
Terug in Constantinopel worden de veldheren het slachtoffer van een intrige en zelf ter dood 
veroordeeld. In de kerker bidden ze om de hulp van Nicolaas, die daarop in de droom van de 
keizer verschijnt en hem voor de gevolgen van de executie van de onschuldigen waarschuwt. 
De keizer stelt de legeraanvoerders daarop in vrijheid. 

Deze legende stamt uit de vita van Michael de Archimandriet en vertelt het verhaal van een 
arme man, die drie dochters had. In die dagen werd van de vader verwacht, dat hij de 
toekomstige echtgenoot iets van waarde aanbood: een bruidsschat. Hoe hoger de bruidsschat, 
des te groter de kans dat een jonge vrouw een goede echtgenoot zou vinden. Zonder 
bruidsschat was het waarschijnlijk dat de vrouw nooit zou trouwen. Vanwege de armoede van 
de man waren zijn dochters gedoemd als slaven te worden verkocht. Echter, op drie 
verschillende gelegenheden verscheen een buidel met goud in het huis, een volwaardige 
bruidsschat. Van de geldbuidels, die door een open raam werden gegooid, wordt gezegd dat 
ze in de schoenen terechtkwamen die voor de haard stonden te drogen. Soms zijn de 
geldbuidels weergegeven dan wel geïnterpreteerd als sinaasappels of mandarijnen, hetgeen 
kan verklaren waarom de Sint uit Spanje komt. Dit verhaal verklaart ook het  strooigoed en 
het zetten van de schoen. Drie zakjes met goud staan symbool voor Sint Nicolaas. Ook de 
munten van chocolade die vaak deel uitmaken van het strooigoed gaan op dit verhaal terug. 

 De volgende legende vindt zijn oorsprong in een elfde-eeuws geschrift van abt Godehart van 
Hildesheim en is alleen bekend in West-Europa: drie theologiestudenten vonden onderdak in 
een herberg. De herbergier vermoordde hen en borg het vlees van de studenten op in een ton 
met pekel. Enige tijd later bezocht Sint Nicolaas dezelfde herberg, en droomde ’s nachts van 
de misdaad die de herbergier begaan had. Nicolaas riep de herbergier en bad tot God, waarna 
de studenten weer tot leven werden gewekt.  

In Frakrijk is er een soortgelijk verhaal, waarin drie kleine kinderen tijdens hun spel 
verdwaald raken en worden verleid en gevangen door een slager. Sint Nicolaas verschijnt, 
roept tot God, brengt de kinderen tot leven en geeft ze terug aan hun ouders.  

Nicolaas vermenigvuldigde zakken graan die per schip in de haven van Myra kwamen. 
Hierdoor werd een hongersnood vermeden. Deze legende doet denken aan het verhaal van de 
wonderbare broodvermenigvuldiging door Christus. 
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Een moeder was haar kind aan het wassen. Om het water niet snel te laten afkoelen had ze 
de kuip op de kachel gezet. Toen ze de kerkklok hoorde luiden bedacht ze dat de nieuwe 
bisschop, Nicolaas, die dag ingehuldigd zou worden en snel ging ze naar de kerk. Daar 
aangekomen bedacht ze dat ze het kind op het vuur had laten staan en rende in paniek terug. 
Weer thuis zag ze dat het kind rustig in het badje zat te spelen. Nicolaas had een wonder 
verricht; het water was niet gaan koken en het kind had zich niet gebrand. 

Deze legende wordt soms aan Nicolaas van Myra toegedicht maar komt uit de vita van Nicolaas 
van Sion, een geestelijke uit de zesde eeuw. Nicolaas werd aangeroepen door zeelieden wier 
schip zinkende was. Hij verscheen en bracht de storm tot bedaren. Dit verhaal heeft 
overeenkomsten met het bedaren van de storm door Christus. 

De zoon van een edelman was krijgsgevangen gemaakt door een heidense koning. Hij vertelde 
de koning over Sint-Nicolaas. De koning sprak honend dat Nicolaas de jongen niet kon 
bevrijden. Hierop verscheen Nicolaas in een glorie van wolken. De jongen werd bevrijd en 
overgedragen aan zijn vader.  

Een andere versie van dit verhaal vindt plaats na de dood van Sint Nicolaas. De stedelingen 
van Myra waren zijn naamdag aan het vieren toen een groep Arabische piraten vanuit Kreta 
in het gebied van Myra kwamen. Zij stalen de relikwieën uit de kerk van Sint Nicolaas. Terwijl 
zij de stad verlieten, ontvoerden zij een jongen, Basilios, om hem als slaaf te kunnen verkopen. 
In dienst getreden als slaaf werkte Basilios voor een koning als wijnschenker, die hem gekocht 
had omdat Basilios niet zou kunnen verstaan wat de koning tegen zijn raadslieden zou zeggen. 
Het hele volgende jaar zou Basilios de koning zijn wijn schenken in een prachtige, gouden 
karaf. In Myra kwam Nicolaas’ naamdag steeds dichterbij. Basilios’ moeder wilde niet aan het 
feest meedoen, omdat de dag voor haar tragische herinneringen opriep. In plaats van mee te 
doen aan het feest bad zij om Basilios’ veiligheid. Terwijl Basilios zijn diensten voor de koning 
verrichtte, werd hij plotseling uit de zaal geplukt, de gouden karaf nog in de hand. Sint 
Nicolaas verscheen voor de doodsbange jongen, zegende hem en bracht hem terug naar zijn 
ouders in Myra.  

Nicolaas van Myra zou gestorven zijn op 6 december en begraven in zijn bisschopsstad Myra, 
bij het huidige Demre in het zuidwesten van Turkije. Het duurde nog enige eeuwen vóór hij 
als heilige werd vereerd in het Byzantijnse Rijk. In deze 6e-eeuwse legendevorming circuleerde 
een verhaal over het redden van drie van hoogverraad beschuldigde generaals onder keizer 
Constantijn. De verering ging voort in de Grieks Orthodoxe Kerk en was bijzonder verspreid 
in Rusland. 

De faam van de heilige begon zich gaandeweg ook in West Europa meer en meer te 
manifesteren. Reeds in de zevende eeuw was de verering van Nicolaas uit Klein Azië over 
Griekenland in Rome terechtgekomen. Het huwelijk van de Byzantijnse prinses Theophanu 
met keizer Otto 11 zorgde in de tiende en elfde eeuw voor een verdere verspreiding naar het 
noorden. Na de Slag bij Manzikert (1071) viel Myra in handen van de islamitische 
Seltsjoeken en begonnen de Grieken in de hiel van Italië zich zorgen te maken over de 
relieken van de populaire heilige. In 1087 landde een groep kooplieden in Myra om de 
beenderen al dan niet te ontvreemden en over te brengen naar Bari. Hun terugkomst op 9 
mei werd het feest van de translatie. Twee jaar later kon paus Urbanus 11 een speciaal 
gebouwde kerk inwijden, de Basiliek van Sint Nicolaas. Mede doordat Bari geliefd was bij veel 
pelgrims op doortocht en een belangrijke startplaats was voor de kruistochten, breidde de 
verering van Sint-Nicolaas zich hierna snel uit naar andere delen van Europa, zoals Spanje, 
Frankrijk en vervolgens Engeland, het gebied rond de Alpen, Tsechië, het Heilige Roomse Rijk 
en de Nederlanden. Tegen 1200 was de verering van de heilige Nicolaas in Europa heel 
alomtegenwoordig geworden. In West Europa kreeg deze verering hierna steeds meer een volks 
karakter, terwijl zij in Oost Europa voor alles kerkelijk en sacraal bleef. 

In de middeleeuwen ontstonden Sint Nicolaasbroederschappen waarvan de leden de naamdag 
van hun beschermheiligen vierden.  

Met de hervorming van de katholieke feestkalender door het Tweede Vaticaans Concilie van  
1969werd de liturgie van de heilige Nicolaas gedegradeerd van ‘algemeen’ tot ‘particulier’.  

In  1997 vroeg Turkije aan Italië om teruggave van de relieken, maar dat verzoek werd 
afgewezen. De Engelstalige versie van de krant Hürriyet meldde op 29 december 2009 dat 
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Turkije Italië opnieuw ging vragen om teruggave van de beenderen van Nicolaas van Myra. De 
Turkse minister van Cultuur Ertugrul Günay kondigde aan dat de vraag om teruggave een 
onderdeel van een offensief is om Turks erfgoed terug te krijgen. Als argument hiervoor wordt 
door de Turkse archeoloog professor Nevzat Cevik genoemd dat Nicolaas nooit zou hebben 
verklaard dat hij in Italië begraven wilde worden. Hij leefde en stierf in Turkije en zou daarom 
aldaar moeten rusten. 

In 1997 vroeg Turkije aan Italië om teruggave van de relieken, maar dat verzoek werd 
afgewezen. De Engelstalige versie van de krant Hürriyet meldde op 29 december 2009 dat 
Turkije Italië opnieuw ging vragen om teruggave van de beenderen van Nicolaas van Myra. De 
Turkse minister van Cultuur Ertugrul Günay kondigde aan dat de vraag om teruggave een 
onderdeel van een offensief is om Turks erfgoed terug te krijgen. Als argument hiervoor wordt 
door de Turkse archeoloog professor Neyzat Cevik genoemd dat Nicolaas nooit zou hebben 
verklaard dat hij in Italië begraven wilde worden. Hij leefde en stierf in Turkije en zou daarom 
aldaar moeten rusten. 

De vermoedelijke sterfdag 6 december is Sint Nicolaasdag, de naamdag van de heilige 
geworden. Vroeger werd ook 9 mei, de dag van de translatio (overzetting) gevierd. 

Sint-Nicolaas is de beschermheilige van schippers, scheepbouwers, vissers, gevangenen, ten 
onschuldig veroordeelden, advocaten, deurwaarders, bankiers, dokwerkers, 
graanhandelaars, kuipers, wijnhandelaars, schilders, parfumeurs, apothekers, bakkers, 
clerici, vrijers, kinderen en kooplieden. Veel havensteden hebben Sint-Nicolaas als 
beschermheilige: 

Als beschermheilige siert Sint Nicolaas vele wapen van steden en kerken. Hij kent als 
attributen drie gouden bollen. Die verwijzen naar de legende waarin wordt verteld hoe hij drie 
zussen uit de armoede en schaamte heeft gered door heimelijk drie zakken met goud in hun 
huis te gooien. 

Nicolaas van Myra wordt ten onrechte vereenzelvigd met Nicolaas van Pinara (waarschijnlijk 
gestorven op 10 december 564 n. Chr.), een abt van Sion (Pharroa) en later bisschop van 
Pinara (Lycië). Het is door gebrek aan bronnen onduidelijk aan welke van de twee mannen de 
verschillende overleveringen moeten worden toegeschreven. 

 

 

Het wapen van Odijk  
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Nicolaas afgebeeld door de meester van de Legende van de heilige Lucia (1500), met in de 
achtergrond Brugge. Op de zijpanelen: de Legenda Aurea, het korenwonder van Myra en de 
bijlmoord op drie studenten. 

 

 

 
1425, Sint Nicolaas redt zeelui tijdens een storm 

 



64 

 

 
Sint Nicolaas voor de Sint Nicolaaskerk te Denekamp  
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1425, Sint Nicolaas gooit drie gouden bollen in de kamer van de meisjes 

 

 

De Wilde Jacht  
 

De Wilde Jacht (Wilde Heir of Heer) was in oude tijden de benaming van een 
bovennatuurlijk verschijnsel, waarbij een spookachtige jachtgroep te paard door de 
nachtelijke lucht raasde. De verschijning werd gezien als voorbode van naderend onweer. 

Het verschijnsel openbaarde zich voornamelijk tijdens de joelfeesten: de Germaanse 
zonnewendefeesten rond de kortste dag van het jaar. Mogelijk waren er ook nog 
verschijningen later in de winter, tot aan de Germaanse lentefeesten. Sinds christelijke tijden 
was dit dan ruwweg de periode tussen kerstmis en pasen. 

In de Germaanse mythologie was de leider van de jachtgroep vaak Wodan, de woedende, maar 
andere mythologische of legendarische personen kwamen ook voor. 
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In Duitsland werd het fenomeen Wuotanes Her, Die Wilde Jagd of Das Wilde Heer genoemd, 
in het Engelse taalgebied Wild Hunt, in Scandinavië Odens jakt, Odens 
hundar, Oskorei, Jolareidi of Åsgårdsrei, in Frankrijk Menée Hellequin, Mesnie 
Hellequin of Chasse-galerie en in Limburg Tilkesjacht. 

De Wilde Jacht was een luidruchtige en razende jachtstoet van overledenen, voorgegaan door 
de leider van de jacht. Dit was vaak Wodan "de woedende", de oppergod uit de Germaanse 
mythologie, of zijn Noordse tegenhanger Odin. Hij reed met zijn speer in de hand op zijn 
achtbenige paard Sleipnir en werd gevolgd door een huilend, jammerend, joelend en 
schreeuwend dodenleger, vergezeld door jachthonden of andere jachtdieren. Soms was ook 
muziek te horen. 

De deelnemers aan de jacht waren zowel mannen, vrouwen als kinderen, die meestal 
gewelddadig aan hun eind waren gekomen. Soms werden toeschouwers meegezogen in de 
jacht en moesten dan vaak jaren meetrekken. 

De Wilde Jacht joeg op de wolf Fenrir die de zon verslond waardoor de nacht kwam. 

Soms imiteerden de mensen het kabaal van de stoet door onder andere het ossenhoornblazen, 
om zo hun steun aan de jagers te betuigen en de Wilde Jacht te versterken, maar meestal 
zocht men beschutting, omdat het zien van de Wilde Jacht ongeluk zou brengen voor de 
toeschouwer. 

Het huilen van honden of wolven wordt in verband gebracht met de Wilde Jacht[1]. 

In Groningen komt de Wilde Heer langs rond Halloween.. 

In Nuland reed een hellewagen met vurige paarden met enorme snelheid door de velden, 
heggen en sloten waren geen obstakel. In Veghel reed een vurige wagen over de toppen van 
bomen, het maakte een geluid alsof er met een ijzeren ketting werd gerammeld. Het wordt 
de helse jacht genoemd. 

De kerstman rijdt in zijn vliegende arrenslee, getrokken door rendieren, op kerstavond door 
de lucht om cadeautjes te brengen. Dit heeft overeenkomsten met de Wilde Jacht. 

 

 

In de IJslandse folklore heeft de oger Grýla en de Jólasveinar de rol om kinderen te belonen 
en straffen. Ook hier worden slechte kinderen meegenomen in een zak en opgegeten door de 
Kerstmiskat.  

 

De Oostenrijkse Germanist Otto Höfter heeft met grote zekerheid vastgesteld dat de Wilde 
Jacht voor een groot deel is terug te voeren op de verering van gestorven voorouders door 
krijgsmannen die zich in krijgersbonden aan Wodan verbonden hadden. De 
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Nederlandse germanist en volkskundige Jan de Vries meent dat de Wilde Jacht daarnaast ook 
elementen uit de Noordse mythologie bevat, zoals de Einherjar: gesneuvelde krijgers die door 
de Walkuren uitverkoren waren om in het Walhalla te verblijven.  De Vries verwijst ook naar 
de Romeinse schrijver Tacitus  die in zijn De origine et situ Germanorum de Germaanse stam 
der Harii beschrijft: Tacitus noemt de zwartgeverfde Germaanse krijgers feralis exercitus: het 
dodenleger. 

Het is aannemelijk dat elementen uit de Wilde Jacht later in de Sinterklaaslegende zijn 
verwerkt. De zak van Sinterklaas voor de stoute kindertjes heeft veel overeenkomsten met het 
zogenaamde berispingsrecht van de Germaanse krijgersbonden, die een opvoedende en 
corrigerende taak in de gemeenschap hadden. Het dodenleger van zwarte krijgers staat model 
voor de Zwarte Pieten. Deze Pieten worden ook in verband gebracht met magere Hein of Pietje 
de Dood en ook met de Latijnse Pietas die tevens verwant zijn aan het woord piëteit. In Antieke 
tijden waren de dood en vruchtbaarheid (herleving) direct met elkaar verbonden. Pieten 
strooien dan ook met vruchtbaarheid (pepernoten). Het zou tevens verklaren waarom 
Sinterklaas over de daken rijdt en pakjes in de schoorsteen gooit, wat in de winter met een 
loeiend haardvuur toch niet de meest voor de hand liggende plaats is. Offers werden in een 
vuur gegooid, dit vuur werd later vervangen door een open haard en in de tegenwoordige tijd 
zetten kinderen hun "offer" zelfs voor de centrale verwarming. 

Naast Odin en Wodan komen ook andere aanvoerders voor. In de middeleeuwen werd de horde 
soms aangevoerd door een heilige, waaronder Nicolaas van Myra en zijn knecht Ruprecht. 
Ook Sint Maarten wordt genoemd als aanvoerder.. 

Andere personen die als aanvoerder van de jachtstoet werden genoemd zijn onder andere 
Bernard von Galen, Cernunnos de Gehoornde, Fionn Mac Cumhail, Manawyddan, de Deense 
koning Waldemar, Hellequin, een harlekijn, Karel de Grote, koning Arthur, koning radboud, 
Roland en Satan. 

Ook vrouwelijke mythologische, legendarische of sagenfiguren als Perchta, Herodias en Vrouw 
Holle konden de Wilde Jacht aanvoeren. 

In Aalten en Rekken heette de aanvoerder van de wilde jacht Beerneken van Galen en in 
Winterswijk Jagdbeeandekes Heer. In het verhaal van Schele Guurte  arriveren Berend met 
de honden en Derk met de beer op kerstavond met de Wilde Jacht. 

Cato Elderink heeft een nuchtere Twentse verklaring. De wilde jacht is genoemd naar het 
overtrekken van de kieviten die vertrekken  naar warme landen. Dat gaat de hele nacht door 
en de vogels maken ontzettend veel lawaai.   

De kievit is een trekvogel die ons van het vroege voorjaar tot in den herfst bezoekt. De kievit 
leeft in groepen van tien tot meer dan honderd stuks. In het najaar trekken de jongen samen 
met de ouden in grote troepen naar de warmere zuidelijke landen van Europa. Tot zelfs in 
Egypte waar zij, in het gezelschap van andere vogels, zeer talrijk aan de oevers van de rivieren 
gevonden worden. 
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Åsgårdsreien van Peter Nicolai Arbo (1872) 

 

Der wilde Jäger, Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen 
Völker, 1863 
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Vrouw Holle of Berchta is aanvoerster van de Wilde Jacht, 1873   
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Twente bekeerd 
 
 
Onder keizer Karel de Grote 
werd het ernst met het zendingswerk. 
Toen kwamen ook deze gebieden 
onder heerschappij van de kerk. 
 
Het nieuwe geloof bracht de mensen 
nieuw licht en nieuwe hoop, 
maar het bleek, met zijn stelsels van tienden, 
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allesbehalve goedkoop. 
 
Nu was in de wijde luchten 
Wodan niet langer de baas, 
maar men bleef de midwinterhoorn blazen, 
en paasvuren stoken met Paas. 
 
En dat Wodan de doden haalde, 
ze naar het Walhalla bracht, 
leefde voort, nog duizenden jaren, 
in ’t verhaal van de Wilde Jacht: 
 
soms hoorde een boer de jachthoorns, 
de stemmen, het gerucht 
van honden en hoefgetrappel. 
voorbijtrekkend in de lucht. 
 
Veel geveltekens tonen 
een kruis op een zonnerad. 
Zo krijgen Wodan en Christus 
nog altijd allebei wat. 
 
Dus wie van de twee in ’t hiernamaals 
ook aan de touwtjes trekt, 
’t zal de Twentse boer niet deren: 
hij is aan twee kanten gedekt 
 
 
Willem Wilmink 
Uit: Twee meisjes in Twente, verhalen en gedichten 
1981 
 

 
De eeuw der legenden 
 
 
De goden van de Vikingen, in de grond van de zaak niets anders dan verpersoonlijkte 

natuurverschijnselen waren naar het beeld van de mensen bedacht maar bezaten al diens 

hoedanigheden in veel voortreffelijker mate. Boven allen uit steekt Wodan, de woedende, 

toornende, in Friesland Warns genoemd die de natuurkrachten bestuurd en die uit tijd van 

de overheersing van de Vikingen stamt. Hij is de god van de adel en wordt als stamvader van 

alle koningsgeslachten aangemerkt. In hem is de overwinning want hij beheerst de oorlog en 

kiest de dapperen uit, welke in de slag vallen; de helden die met hem zullen opgaan naar 

Walhalla, de krijgszaal, om daar eeuwig te wonen. Met dit Wuothanheir (later woedend heir 

genoemd) trekt hij – de wilde jager – door de lucht, terwijl het gedruis daarvan heinde en ver 

wordt waargenomen. Hij schudt zijn speer die zijn symbool is geworden, terwijl hij rijdt op zijn 

wit strijdros (de schimmel van Sint Nicolaas), de achtvoetige Sleipnir. Voor dit paard blijft 

steeds een schoof op de akker staan, zoals nu nog de kinderen hooi in de schoen leggen. Of 

wel, hij zit op zijn met donderend geraas over de wolken voortrollende wagen, het 

Zevengesternte, Grote Beer of Wagen genoemd, waarin hij de gesneuvelden opneemt en 

meevoert. Niet boven de slagvelden alleen rolt die wagen, als hij boven de akkers rijdt en het 

graan daarbij eerbiedig buigt, laat hij vruchtbaarheid achter. Op zijn hoge troon gezeten, 

gedekt door de wolkenhoed en de gevlekte sterrenmantel (de hoge muts en de beste tabbaard 
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van het Sinterklaasliedje) bestuurd en overziet hij, de éénogige, met alwijsheid van de hele 

wereld zowel als de toekomst. De dichtkunst en de schrijftekens (runen) zijn aan hem gewijd. 

In zijn hand ligt het lot, dat de priester die met zijn geheimen vertrouwd is, met houten staafjes 

werpt en weet te ‘lezen’. Algemeen is zijn dienst verbreid en één dag per week, de woensdag, 

is hem geheiligd. Na de slag worden hem bloedige offers van krijgsgevangenen gebracht. De 

Romeinse schrijvers noemden hem door een zonderlinge verwarring van denkbeelden 

Mercurius, vandaar de Franse naam Mercredi voor woensdag. 

 

Onder de hoge goden neemt Donar of Thunar een belangrijke plaats in. Hij is een mooie jongen 

met een rode baard, de god van de donder, van de bliksem en in het algemeen van het vuur, 

dat de huiselijke haard verwarmt en waardoor hij de familieleden beschermt. De Romeinen 

identificeren hem met Jupiter. Als god van de hemel beheerst hij de wolken en de regen die 

de akkers vruchtbaar maakt, zodat men de landbouw aan hem wijdde. Bij het onweer slingert 

hij zijn hamer die steeds in zijn handen terugkeert, door de lucht. Die hamer dringt zeven mijl 

diep in de grond en is het zinnebeeld van de donder. Als strijdhamer heeft dit zinnenbeeld 

Donar ook te eerbiedigen de beschermer van de strijd, wiens reuzenkracht ontzag wekt. 

Daarom stellen de Romeinen hem in dit opzicht met Hercules gelijk. In de godsdienstige 

begrippen van onze voorouders speelt Donars hamer een grote rol. Het teken van de hamer 

wordt geslagen, net als later het kruis, daar het een beschermende invloed bezit. Men wijst er 

bruiden en lijken mee aan en geneest er het zieke vee door. Nog is dit bijgeloof in de 

achterhoeken van ons land niet uitgestorven. De donderkeil (de opgegraven stenen beitel) en 

volgens het volksgeloof de uit de wolken geslingerde bliksem en de donderbaard (het aan 

Donar gewijde kruid) zijn het beste voorbehoedsmiddel tegen het inslaan van de bliksem. 

 

In beide godheden Wodan en Donar zien wij dat de Germanen een hoge achting koesterden 

voor oorlog. De strijd zelf in zijn actie, het bloedig strijdgewoel, stond onder bescherming van 

de god Dys of Ziu (de Noorse Tyr) de lichtende, aan wie dinsdag gewijd was. Waarschijnlijk 

stond tegenover de dienst van de krijgshaftige godheden die van god Freyer, de beschermer 

van de werken van de vrede. En van zijn zuster Freya of Frowa, de godin van de liefde. Van 

de aardgodin Hertha, ook Nerthus en in Zeeland misschien Nehalennia genoemd, de godin 

van de warme zomer, de verpersoonlijking van vruchtbaarheid en rijkdom. En van Frigga, 

Wodans echtgenoot, aan welke onze vrijdag zijn naam ontleent en die in de middeleeuwse 

romans als Vrouw Venus in de geheimzinnige Venusberg bleef rondspoken; zij was de godin 

van het huwelijk. 

 

De Germaanse godenhemel was ook nog met goden of geesten van lagere rang bevolkt, die 

vaak in gedaante van dieren werden aanbeden. Met stroom- en bosgoden die in paleizen onder 

de wateren of in tovertuinen en holle bomen verborgen leefden en  niet zelden de mens door 

hun lokstem tot zich trokken om hem in het verderf te storten zoals meerminnen (dolfijnen), 

witte wieve (misflarden). Met beschermgoden van de volksstam of van het huis, met tal van 

goede of kwade goden, als verpersoonlijking van bijzondere machten of natuurverschijnselen. 

Niet echter goden alleen leefden in de verbeelding van de Germanen. Met ontzetting dachten 

zij aan de gevaarlijke reuzen (wildemannen), twintig keer groter dan een mens die in de 

wouden of rotsen leefden, een boomstam als wandelstaf en wapenknots gebruikten, 

rotsblokken tot werptuigen maakten en de rivieren overstapten. In de sage leeft de herinnering 

aan deze wezens voort, zij schrijft de oorsprong van bergen en burchten aan hun hand toe. 

En waar in de omgeving van die burchten steden zijn ontstaan, beschouwt zij de reuzen als 

grondleggers, bijvoorbeeld van Haarlem en Antwerpen. Nog in de Middeleeuwen werd hun 

beeld in plechtige optocht meegevoerd. 
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De goden van de Germanen hadden hun heiligdom, waar zij vereerd werden. Het was een 

eenzaam gelegen plek in een bos, aan een meer, bij een heuvel of een bron. Daar stond het 

stenen offeraltaar binnen een haag of een stenen omheining. Daar werden met grote 

plechtigheid door de in het wit geklede priesters aan de hoogste goden bloedige offers 

opgedragen en bij de feesten van de minderen goden werden daar de beesten en vruchten 

geofferd. Als de priester het offerdier verslagen en het bloed opgevangen had, dan werd dit 

onder eerbiedig zwijgen op het altaar geplengd en met de kop die men het beste deel achtte, 

verbrandt. Het overige werd onder de feestvierende en jubelende schare verdeeld. Uit de 

ingewanden las de wichelende priester het lot. Hij woonde in de nabijheid van de heilige stede 

en bewaarde de voorwerpen van de offerdienst, de tempelschat, de veldtekens en de vaandels 

van de stam. Eveneens had hij onder zijn hoede de overdekte wagen, waarin sommige goden 

hun plechtige jaarlijkse ommegang door de streek deden, zoals nu nog in katholieke streken 

een processie gehouden wordt. Verder zorgde de priester voor de heilige witte rossen, witte 

stieren en andere witte dieren, de goden gewijd. Wit was de kleur van het goede, zwart die van 

de boze machten, denk aan de zwarte kat. 

 

Op de heilige stede werd ook de volksvergadering gehouden, als het ware in tegenwoordigheid 

en onder bescherming van de stamgoden. Eeuwenlang bleef dit gebruik in stand. Men denkt 

aan het met eiken beplante plein onder de Opstalboom te Aurich. Zelfs later, toen de 

evangeliepredikers bij voorkeur ter plaatse van die heiligdommen, waarop de godsvrede rustte, 

de christelijke kapellen of kerken gebouwd hadden, kwamen daar binnen de kerkhofmuur de 

mannen samen om over de gemeenschappelijke belangen te spreken, denk aan de 

kerkenspraak. Behalve priesters had men ook priesteressen, de witte of wijze vrouwen, die de 

toekomst konden voorspellen. Zij stonden in goede verstandhouding met de goden en konden 

daarom de voortekenen verklaren, welke aan iedere gewichtige gebeurtenis voorafgingen. 

Dagen van tevoren hoorden zij ’s nacht het kloppen en zagen voor het maken van de doodskist 

of zien zij zelfs de lijkstoet passeren. Reeds een tijdlang vooraf worden hevige branden gezien 

of het hulpgeschrei van hen die verdrinken, gehoord. De priesteressen genoten een onbepaald 

vertrouwen en stonden in grote eer. Met de komst van het christendom werd haar macht uit 

den boze verklaard en als witte wijven dwalen zij nog rond tot schrik van de bijgelovige boer. 

Het christendom maakte later zelfs van deze vrouwen de beruchte heksen. 

 

De Germanen geloofden dat de gevallen helden in Walhalla werden opgenomen en dat zij in 

het godenverblijf een leven van gelukzaligheid vol van de heerlijkste aardse genietingen zouden 

deelachtig worden. Omdat de strijd hun hoogste geluk was, zouden zij die ook in de hemel 

kunnen voeren. Bij het ochtendkrieken rijzen daar de helden van hun legerstede op en maken 

zich op voor de strijd. Dan trekken zij de poorten van de hemelburcht uit en scharen zich in 

slagorde tot het spiegelgevecht, waaraan Wodan persoonlijk deelneemt. Eerst tegen de middag 

komt er een einde aan, dan staan ook de gevallenen weer ten leven op en gezamenlijk trekt 

men terug naar Walhalla, waar het godenmaal hen wacht. Spek is er in ruime mate en de 

drinkhorens met bier of meed gevuld, gaan lustig rond. Aan de onvrijen en aan de vrouwen 

werd geen plaats in Walhalla verleend. De gestorvenen verhuisden naar Hela (Hel), een 

schimmenrijk aan gene zijde van de zee op het eiland van de Kimriërs, waarheen de bewoners 

van de moerassen aan de Rijnmonden de zielen van de gestorvenen in de nacht 

heenscheepten. 

 

In de Midwinter, ten tijde van de zonnekeer begon het nieuwe jaar. Dan vierde men het 

Joelfeest, aan de wedergeboorte van de zon gewijd. Deze feesttijd waarvoor onze Kerstmis in 
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de plaats is gekomen, duurde twaalf dagen en eindigde op Dertiendag (Driekoningen) met een 

dag als toegift op het Kopperfeest. En terwijl de mensen in deze heilige nachten offerden, 

feestmalen aanrichtten, koeken bakten in de vorm van mannen en dieren (Sinterklaasjes) en 

elkaar heil wensten, daalden de goden uit de hoge op de aarde neer om de stervelingen allerlei 

goede gaven te brengen. Daarbij deed men alles om zich tegen de invloed van de boze geesten 

te beveiligen. Men schoot pijlen op hen af, denk aan ons nieuwjaarsschieten. Oudtijds kende 

men in ons land drieërlei Nieuwjaar. In de eerste plaats 1 januari of Jaarsdag, dat reeds van 

oudsher een heidense feestdag was die met veel drukte, lawaai en overmatig eten en drinken 

werd gevierd. Deze wijze van feestvieren hinderde de eerste geloofspredikers, Eligius en 

Bonifatius gingen er hevig tegen te keer. Om in de toestand verbetering te brengen liet men 

het kerkelijk jaar beginnen op 25 december maar het bleef zonder resultaat. Jaarsdag bleef 

gevierd op de oude wijze, 25 december bleef dus de eerste dag van het kerkelijk jaar. 

Bovendien kende men nog het burgerlijk jaar dat met Pasen begon en in gebruik was aan het 

Franse- en Engelse hof, bij de Hertog van Brabant en de graven van Vlaanderen en Holland 

en de hofstijl heette. Eén januari was van de drie echter de oud Germaanse feestdag en die 

dag is gehandhaafd gebleven sinds Requesens op 16 juni 1575 een bevelschrift uitvaardigde, 

dat het burgerlijk jaar moest beginnen op 1 januari. Of de Germanen de nieuwjaarsviering 

hebben overgenomen van de Romeinen die de dag herdachten met grote feesten en het geven 

van geschenken, is niet met zekerheid te zeggen. Zeker is dat de Nieuwjaarsdag behoorde tot 

het Joelfeest dat van 25 december tot 6 januari duurde. De drie eerste dagen, naast Jaarsdag 

en Dertiendag (6 januari) waren de vijf grootste feesten in die periode. En de gebruiken op 

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag herinneren sterk aan alle gebruiken van het Joelfeest, het 

lawaai dat de oude heidenen maakten om de boze demonen te verjagen, vinden we nog terug 

in het klokluiden en in het vuurwerk in de Oudejaarsnacht. Driekoningen (6 januari) was de 

afsluiting van het Joelfeest van heidenen en is een herinnering aan de Wijzen uit het Oosten 

in christelijke zin. Het was een feest van de schoolgaande jeugd die als koningen uitgedost, 

gekleed in een wit hemd en een kroon van klatergoud (vals bladgoud) op het hoofd met een 

vergulde ster door kaarsjes verlicht en gestoken op een lange stok, al zingend door de straten 

trok: 

 
 
Wij komen getreden met onze sterre, 
Wij zoeken Heer Jezus, wij komen van verre. 
 
Wij kwamen al voor Herodus zijn deur 
Herodus, de koning, kwam zelvers veur. 
 
Herodus, die sprak met valser hart: 
‘Hoe ziet er de jongste van drieën zo zwart?’ 
 
‘Hij ziet er wel zwart, maar hij is welbekend. 
Het is er de Koning van Oriënt’.    
 
Wij kwamen de hoge berg opgegaan, 
Daar zag men de starre stille staan, 
Ja, stille staan. (pauze)                         
 
Och starre, jij moet er niet stille staan,  
Je moet er met ons tot Betlehem gaan. 
 
Tot Betlehem, in die schone stad, 
Daar Maria met haar kindeke zat. 
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Hoe kleiner kind, hoe groter God: 
Een zalig Nieuwjaar verleen ons God. 
 

 

Driekoningen werd in de Middeleeuwen niet alleen in huiselijke kring maar ook kerkelijk 

luisterrijk gevierd. De uitbundige vreugde die er die avond overal heerste en de gulheid 

waarmee overal gegeven werd, gaven aan Driekoningen een bijzonder karakter. De steden 

gaven aan de kloosters en de kloosters gaven aan de armen brood en bier voor hun 

‘coninxfeeste’. ‘Koninkje spelen’ was een door en door Nederlands volksvermaak. De prins van 

Oranje speelde het spel aan het Haagse hof en Heemskerk vertelde het spel toen hij op Nova 

Zembla overwinterde, de bootsman als koning op een ton zat met een kroon van grauw papier 

en met een vuurpook als scepter, terwijl hij met een warme spekkoek werd ingehuldigd! Zo 

komen we vanzelf op de koningsbrieven die op Driekoningendag verkocht werden en waardoor 

de rollen van koning, koningin, hofnar, zwarte Piet (misschien een herinnering aan Mechior, 

de Moorse koning) verdeeld werden. In Noord Brabant en Limburg waren ze nog in gebruik in 

het midden van de twintigste eeuw. De kroon werd opgeplakt en uitgeknipt om het hoofd van 

de koning te versieren. De band had vijf medaillons, voorstellend Maria, Jozef en de drie 

koningen. Verder in volgorde al de ambten, elk met een rijmpje, raadsheer, rentmeester, 

secretaris, kamerling, hofmeester, voorsnijder en niet te vergeten de zot. En daar de laatste 

zijn taak waarschijnlijk niet alleen aankon kreeg hij als hulp de zottin. De koning moest zijn 

onderdanen te drinken geven en zelf dronk hij het eerst. De koningsdronk bestond later 

meestal uit gesuikerde jenever die met een lepel in een kom gegeven werd en waarbij de 

hovelingen uitriepen: ‘De koning drinkt’. De zot ziet toe dat niemand tekort schiet en haast 

zich de nalatigen met een koolstreep in het gezicht te brandmerken. Elk moest zijn functie 

naar behoren waarnemen of verbeurde pand. Hij moest door allerlei grappen het gezelschap 

onophoudelijk laten lachten, terwijl de zottin de plicht had hem hierbij trouw terzijde te staan, 

beiden hadden het recht gelijk eens de hofnar, onder de dekmantel van een grap, deze of gene 

ongestraft een hatelijkheid te mogen zeggen. Vierden dus de ouderen in de zaal of 

binnenkamer Driekoningenavond, ook de kinderen hadden pret in de keuken waar ze zich 

vermaakten met kaarsjesspringen. Waarschijnlijk waren deze kaarsjes niets anders dan de 

zwakke uitstraling van de eens in de Joeltijd brandende vuren van de oude Germanen. De 

‘Koningskaarsjes’ bestonden uit drie armen, waarvan de middelste zwart was en Melckert of 

Melchior heette. Bij het dansen zongen de kinderen: 
     

Kaarsies, kaarsies, drie aan een, 
springen wij er over heen. 
Al wie daar niet over kan, 
die en weet er nou niemendal van…   

       

In het begin is gesproken over het lopen met de ster. Het sterzingen was in alle streken en 

steden van Nederland en Vlaanderen bekend. Het lied dat is aangehaald is in talloze varianten 

overgeleverd en in het geheel komt duidelijk tot uitdrukking de aanbidding van de drie 

koningen en de stal van Betlehem. De ster op een lange stok gestoken was uit papier gesneden 

en met goud en zilver versierd en draaide bij het trekken aan een koord als een molen rond. 

Vroeger schijnt men hier erg veel werk van gemaakt te hebben. Dan was de ster uitgebouwd 

tot een toestel met beweegbare beeldjes, een huisje of een toren met goudpapier beplakt. Dit 

stelde het paleis van Herodus voor. Aan de andere kant was een begroeid prieeltje waarin de 

drie Koningen waren verscholen. Ook ontbraken Maria, Jozef en de kribbe, de os en de ezel 

niet. Trok men aan een touwtje dan kwamen de drie Koningen tevoorschijn, terwijl Herodus 

uit het venster keek. 
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Op Midzomer werd het feest van Balder, de god van het licht en de vrede gevierd. Door het 

christendom werd Sint Jan er voor in de plaats gezet. Kronen en kransen werden ter ere van 

de god opgehangen, vuren ontstoken waarom men vrolijk danste, terwijl men zich ’s morgens 

in het bedauwde gras wentelde, om zich tegen alle kwalen te vrijwaren. Het is de herkomst 

van ons dauwtrappen. 

 

Bij de lentenachtevening gedacht men de godin Ostara, opnieuw met het branden van vuren. 

Men trok uit onder het zingen van vrolijke liederen om op de haar gewijde plaatsen in vreugde 

te dansen en te drinken. De priesters leidden het met bloemen versierde rund rond dat op de 

offerplaats geslacht zou worden ter ere van de godin, die de natuur weer tot leven riep. Het 

Paasfeest kwam ervoor in de plaats maar het heidense eierenmaal waarbij het ei als symbool 

van het nieuwe leven werd beschouwd bleef in stand, evenals de Paasvuren, de Paasos en de 

kermissen op de paasweide. 

 

De herfstnachtevening was gewijd aan Hertha (Arda, Harda), de vruchtbare moeder Aarde, 

wier oogstfeest dan gevierd werd. Volgens Buddingh zou herfst betekenen: Harfest, 

Hardafeest. Volgens Van de Berg betekent het eenvoudig oogst. Uit haar geheimzinnig verblijf 

midden in het bos reed dan de godin in een overdekte wagen rond, door heel de bevolking 

ontvangen en gevolgd. Het christendom stelde op die dag het feest van Maria Hemelvaart (15 

augustus) in, terwijl de daarop volgende maandag in zijn naam Hartjesdag (Amsterdam) de 

herinnering aan de godin bewaart. 

 

Onze voorouders dienden de goden in heilige wouden en bossen bomen, alleen toegankelijk 

voor de priester die ten teken van zijn afhankelijkheid van de goden een band om het hoofd 

droeg. De offers werden op grote stenen gebracht; in latere tijden verrees er in het zichtbaar 

beeld van de godheid, eerst in een open tempeltje, vervolgens in een gesloten gebouw. Zulke 

tempels troffen de eerste evangeliepredikers hier aan. Deze heidense gebouwen werden door 

hen tot christenkerken vervormd. Tegenover de woeste leer van Wodan waarin alle zedelijk 

beginsel ontbrak, stelde het christendom de reine leer van de liefde en van de deugd. Het was 

geroepen om de ruwe zeden te verzachten, de beschaving de weg te bereiden en het despotisme 

van de vorsten en leerheren ten gunste van de verdrukte standen te temperen. Het leerde dat 

voor God allen gelijk zijn, kinderen van één vader. Maar ook moeilijk was de taak die de 

zendelingen op zich namen. Het volk, zo diep met de goden verbonden, kon niet dulden dat 

men oordeelde over hun goden en hun gewoonten. Meer dan eenmaal liep het leven van een 

ijverige zendeling gevaar, zoals Bonifatius die te Dokkum werd vermoord. De evangelieprediker 

liet zich daardoor niet afschrikken. Overeenkomstig de bevelen van de hogere geestelijkheid 

ging hij met bedachtzaamheid en beleid langzaam voorwaarts. Hij liet de heidense goden 

bestaan en trachtte de bevolking van hun onmacht tegenover de god van de christenen te 

overtuigen. Zo daalden hun godheden langzamerhand af tot de rang van duivels die nog lang 

bleven rondspoken. Ook werden de heidense feesten in stand gehouden maar zij kregen een 

christelijke wijding. ‘Dit was ongetwijfeld niet bevorderlijk om het zuivere christendom te 

vestigen, doch het was het eenige middel om de ruwe volksstammen langzamerhand aan de 

zooveel hoogere, reinere leer des Evangelies te gewennen.’ Zo schreef Royaards in de 

Geschiedenis der invoering van het Christendom. 

 

Sint Maarten werd in het jaar 371 geboren in Hongarije, zijn ouders verhuisden al spoedig 

naar Pavia. Hoewel hij geestelijke wilde worden moest hij dienst doen in het Romeinse leger. 

In het jaar 389 werd hij gedoopt. Twee jaar later was hij werkzaam als dienaar van de kerk te 

Poitiers, waar hij later bisschop werd. Hij stierf in het jaar 452 en is bekend als een krachtig 
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verbreider van het geloof. ‘Sint Martijn! Sint Martijn!’ was de oorlogskreet waarmee de 

Stichtenaren op de Hollanders losstormden. Dat was in de dagen dat Holland en Utrecht 

elkaar geregeld bestreden, welke kreet door de Hollanders beantwoord werd met ‘Holland! 

Holland!’ Sint Maartensmannen was dan ook de naam van de Stichtenaren, zoals die van 

Egmond Sint Albrechtsmannen werden genoemd. Sint Maarten was de patroon van de stad 

Utrecht en zijn verguld beeld bekroonde de torenspits van de Sint Maartenskerk, terwijl het 

beeld eveneens voorkwam op de hoeken van de straten. Hij was de populaire soldaten- en 

kinderheilige door heel Nederland bekend. Sint Maartens roem was zelfs zo verbreid dat de 

Saracenen met de gewoonten en gebruiken op die dag bekend waren. Want toen de Duitse 

kruisvaarders Jaffa bezet hielden en op Sint Maartensavond niet volkomen nuchter meer 

waren, maakten de Turken van de gelegenheid gebruik om de stad te overrompelen en in te 

nemen.  
 
Sinte Maarten is zo koud, 
geef een stukkien turf of hout! 
 

Zo trokken de jongens in Ootmarsum zingend rond om brandstof op te halen voor de Sint 

Maartensvuren. In Sint Maarten zien we de plaatsvervanger en het gekerstende beeld van de 

wintergod Ullr. 

 

Sint Nicolaas was bisschop van Myra in Klein Azië in de vierde eeuw na Chr.. In het jaar 1087 

is zijn gebeente (door roof) overgebracht naar Bari in Italië. Talrijke legenden zijn aan zijn 

naam verbonden die zijn roem verbreidden als weldoener en wonderdoener. Er zijn weinig 

volksfeesten waarin zoveel oude Germaanse en dus heidense gebruiken bewaard zijn als het 

Sinterklaasfeest. We kunnen er veel trekken van de oude Wodansdienst in terugvinden. In de 

tijd dat de zon in haar laagste punt stond vierden de Germanen het Joelfeest, dat twaalf dagen 

duurde. Het was het vruchtbaarheidsfeest te ere van de terugkeer van het licht, terwijl de 

aarde nieuwe krachten verzamelde voor de komende lente. Dan werden de offermaaltijden 

gehouden en de offervuren vlamden omhoog in de heilige wouden. Kerstmis is een feest van 

christelijke oorsprong maar de gebruiken stoelen veelal op heidense bodem, zijn door de 

eeuwen heen, min of meer gewijzigd, staande gebleven en ook onze moderne mens heeft ze op 

zijn beurt overgenomen. Wie weet nog dat de mistletoe een heilige plant was die door de 

Druïden jaarlijks met een gouden sikkel werd afgesneden? De mistletoe is onze Hollandse 

maretak die alleen voorkomt in Limburg en in de buurt van Deurne en Blijham. Het is een 

woekerplant welke wordt aangetroffen op appel-  en perenbomen, populieren en soms ook op 

eiken. Voor Engeland, dat jaarlijks grote hoeveelheden nodig had, werd ze veel gesneden van 

de appelbomen in Normandië. Een oorspronkelijk heidens gebruik werd dus gekerstend en in 

de Middeleeuwen gold de maretak zelfs als het symbool van de Messias: ‘De bloem uit de 

hemel neergedaald en vruchtdragend op de kruisboom.’ Ook in de kerstboom komt het 

heidendom weer boven. Daar kende men de levensboom wiens takken en wortels hemel en 

aarde omvatten, terwijl de boom in het algemeen bij de Germanen in hoge eer stond. Het 

gebruik van hulst is van zeer oude datum, de Kelten en Romeinen versierden er tegen het 

feest van Saturnus (omstreeks kerstmis) hun woningen mee. Kerstbrood, kerstgebak, 

kerstkrans duiden op het heidens vruchtbaarheidsbegrip. Wie heel vroeger wel eens met de 

kerstdagen het oosten van ons land bezocht heeft, zal op veel plaatsen houtvuren zien 

oplaaien en die kerstblokken of kerststobben herinneren aan de offervuren en ook aan de 

algemeen verspreide Indo-germaanse symboliek van het nieuwe leven dat door de komst van 

de zonnegod aan de slapende aarde wordt gegeven. Een gebruik met kerstmis is het bloeien 

van de Roos van Jericho. Tegen kerstnacht wordt de plant in het water gezet en bij het 

ontplooien van de korte vertakkingen vertoont zich een bloeivorm als van een roos. Dit vluchtig 
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herleven maakte op de eenvoudige mens steeds de indruk van iets wonderbaars en ze neemt 

dan ook een ereplaats in onder de ‘toverplanten’ en speelt een voorname rol in de waarzeggerij 

en droomverklaring. Ze is het zinnebeeld van de opstanding en ontlook volgens de sage bij 

Christus geboorte, sloot zich bij de kruisiging, om bij de verrijzenis verder te ontluiken. We 

zien dus dat de meeste volksgebruiken in verband met het kerstfeest hun oorsprong vinden 

op heidense bodem. Alleen de specifiek kerkelijke gebruiken zoals de nachtmis in de 

katholieke kerk, zijn in de regel van christelijke origine.  

 

De festiviteiten bleven echter niet bepaald tot die data, zij breidden zich eveneens uit over een 

groot deel van het rusttijdperk, dat de aarde gedurende de winter doormaakte. Waarin Wodan, 

de god die de vruchtbaarheid bracht, gewekt en aan wie geofferd moest worden, om de natuur 

weer tot nieuwe vruchtbaarheid te brengen. Die vruchtbaarheid openbaart zich pas in het 

voorjaar tot nieuw leven. Wanneer in het najaar de herfststormen door de bomen loeiden, de 

wolken langs het luchtruim joegen en zwermen trekvogels zich spookachtig aftekende tegen 

de donkere lucht, dan verpersoonlijkte de natuurmens al die verschijnselen tot Wodans wilde 

jacht. Gezeten op zijn ros Sleipnir met zijn staf Gungmir in de hand en vergezeld van zijn 

trouwe metgezel Eckhardt ging hij in december rond. Wodan wordt ook voorgesteld als aan 

het eind van het jaar het leger van de doden aanvoerende en zo door het luchtruim trekkende. 

Die voorstelling van de wilde jacht kan men nog tot de twaalfde eeuw in de oude geschriften 

terugvinden. Toen het christendom werd ingevoerd werden de heidense godheden verbannen. 

Men kon niet voorkomen dat bepaalde voorstellingen in de geest van het pas bekeerde volk 

bleven vastzitten. Het ros dat in december door het luchtruim reed, bleef. En toen de legende 

van de bisschop van Myra, Sint Nicolaas zich over Europa verbreidde, ging het vanzelf dat de 

overblijfselen van de dienst van Wodan met Sinterklaas samengevoegd werden. Aan Wodan 

werden oorspronkelijk dieren, later gedeelten van dieren geofferd, of het allervoornaamste van 

het dier: het hart. In een nog later tijdperk kwam daarvoor in de plaats de offerkoek of het 

offerbrood dat de vorm had van een dier. Al deze diervormen en delen ervan kunnen we in ons 

Sinterklaasgebak terugvinden. Een veel gebruikt offerdier was het everzwijn dat destijds veel 

in onze streken voorkwam en gewijd was aan Fro, de zomergod, die ’s zomers gezeten op zijn 

ever over de bloeiende aren reed. Het varken was geluksbrengend, welke naam het nu nog 

heeft gezien de massa’s marsepeinen en chocolade varkentjes, hammen en koppen die in de 

Sinterklaastijd te koop zijn. Het hart als offerkoek maar ook als symbolisch gebak mag niet 

ontbreken. Want december was bij de oude Germanen de tijd waarop verlovingen 

plaatsvonden. Dan werden de gemeenschappelijke weiden verdeeld en kreeg het jonge paar 

zijn deel toegewezen om in het voorjaar te gaan bebouwen. Vandaar de vrijers en vrijsters. 

Amandelgebak, zoals onze boterletters en marsepein, was oorspronkelijk de oude offerkoek 

bij de Romeinse dodenfeesten. Men offerde om iets te krijgen, in dit geval vruchtbaarheid. Men 

verwachtte geschenken terug, en die komen ook volgens de primitieve voorstelling: ze vallen 

uit de lucht. Want Sinterklaas rijdt over de daken, wat hier hetzelfde is als geeft geschenken; 

ze vallen door de schoorsteen. Zwarte Piet komt als vervanger van Wodans trouwe Eckhart. 

Men wil in hem ook wel de vertegenwoordiger zien van het oude geestenheir en daaraan zijn 

zwarte gelaatskleur toeschrijven. Want in de Middeleeuwen werden vele, vooral plagende 

geesten, als zwarten voorgesteld. Piet draagt de garde of roede, die in oorsprong is te 

beschouwen als een vruchtbaarheidsroede; het was een groene tak, waarmee geslagen werd 

om vruchtbaarheid voort te brengen. Sint Nicolaas was niet alleen de patroon van alle lieve 

kinderen, ook werd hij beschouwd als beschermheilige van de zeevaarders. Vandaar dat men 

in vele handelssteden die aan of bij de zee gelegen zijn, Sint Nicolaaskerken vindt. Bekend is 

het feit dat in de vijftiende eeuw de Grieken Sint Nicolaasbrood in zee gooiden om het kwade 

weer te stillen. Het feit dat de goede Sint onze koopvaarders moest beschermen heeft wellicht 
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doen ontstaan, dat men de goede heilige man per boot naar ons land laat komen. Na de 

kerkhervorming is tegen de Sinterklaasviering, zowel door de predikanten als door de 

stedelijke besturen, hevig verzet geweest. Niettemin bleef het volk zijn goede Sint trouw en 

werden de kalme vieringen tenslotte oogluikend toegelaten. Alleen hadden de 

verbodsbepalingen dit uitgewerkt dat het verkopen van Sinterklaaskoek en speelgoed in 

kramen langs de openbare weg, verdwenen is. 

 

Westfalen, wiens bewoners nazaten van de oude Saksen zijn, is bij uitstek het land van het 

tweede gezicht; ook Twente is oud Saksenland. Misschien blijkt de stamverwantschap mede 

uit het feit dat ook bij ons verhalen over voorgezichten zeer algemeen zijn. De verhalen over 

Hunen, witte wijven, héémän'kes, weerwolven en spoken worden nu ook op het platteland 

zelden meer ernstig genomen maar aan voorgezichten hecht men nog grote waarde. Een 

voorgezicht is het thema van een der schoonste balladen van Annette Droste Hulshof. In het 

door haar vrienden Levin Schückling en Freiligrath omtrent het jaar 1840 uitgegeven werk: 

‘Das Malerische und Romantische Westfalen’, leest men over de invloed die het landschap op 

de geest der bewoners uitoefent. 

 
Zij (Westfalers) waren alleen afhankelijk van het meestal ruwe weer. Geen belangrijke 
gebeurtenis beïnvloedde hun leven, geen nieuwe gedachte werkte op hun wezen in. Zij groeiden 
op als hun eiken, sterk, hardhout, diep geworteld in de bodem waaraan zij van jongsaf 
gebonden waren. Het nieuwe bleef vreemd aan hun gezichtskring, zo was hun het oude het 
eeuwige en heilig. Men moet dagenlang over de eenzame heide gezworven en uren op de 
heidense grafheuvels gezeten hebben, uitziende over de bruine veldgrond om te kunnen voelen 
hoe zulk een omgeving aan het gemoedsleven een bepaalde richting geeft, die in eigen diepte 
staart. De grond om op te leven werd u geschonken maar leven is daarop niet, dat moet u elders, 
in uw eigen binnenste zoeken. De stille natuur wekt niet de schitterende eigenschappen van het 
verstand, nergens dwingt zij tot vergelijken, samenvoegen, snel begrijpen. Dat geeft het volk dat 
de heide bewoont, het langzame, trage bevattingsvermogen, het moeilijk te overwinnen gebrek 
aan belangstelling. De schijnbaar dode natuur doet de mens de gedachte richten op het eigen, 
sterker bewogen innerlijk wezen, zij wijst hem op zich zelf aan, op zijn gemoed. Zij voert hem in 
de diepte waar zoveel wonderen te vinden zijn. 

 
Evenwel wordt in dit haast tweehonderd jaar oude werk gezegd: ‘Sedert de afgeslotenheid der 

Munsterse hoeven en boerschappen door den aanleg van straten en spoorwegen werd 

verbroken, sterft de zienersgave meer en meer uit.’ En toch, zo snel ging dit niet of men treft 

ook in de dagen van Cato Elderink nog verhalen over dit onderwerp – ook in Twente – aan. 

Als bekende Westfaalse ‘Schichtkiekers’ worden in de eerste plaats genoemd ‘der junge von 

Elsen und der alte Jasper en Peter Schlinkert.’ Bij ons is het in de eerste plaats Kieke Berend 

die bekend werd als veurkieker. In Stokkum onder Markelo lag een grondstuk dat ‘de Assche’ 

genoemd werd. Vaak had men er vuur over zien gaan, dan placht men te zeggen: ‘De Bränders 

goat oaver de Assche, now koomp der row weer.’ Toen een spoorlijn over de Assche werd 

gelegd, beweerde men dat het vuur, in vroeger tijd gezien, daarvan een voorteken was geweest. 

 

Soms verschijnt er een wolf aan de hemel. Onze Germaanse voorouders meenden dat tijdens 

zons- of maansverduistering zo'n ondier bezig was het hemellichaam op te eten. Men 

probeerde zelfs door lawaai te maken de belager te verjager. Ook de oude Romeinen maakten 

tijdens een maansverduistering lawaai met horens en bronzen voorwerpen. En weet u, 

waarom de honden blaffen naar de volle maan? Zij zien daar een figuur die speciaal bij ons in 

Twente nog altijd afgrijzen verwekt. Al is het meer dan driehonderd jaar geleden dat hij hier 

in levenden lijve rondspookte, hij was een een rover en plunderaar. Stal hij in Blokzijl niet het 

zilveren scheepje dat daar in de kerk hing, nu is er nog een houten exemplaar. Inderdaad, het 

zo vreedzaam schijnende mannetje in de maan met zijn takkenbos op de rug, is niemand 
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minder dan de oorlogszuchtige Beernke van Gaolen: Christoph Bernhard von Galen, alias 

Bommen Berend, alias de Koodeef, alias Hakkelberend. De Munsterse vorst/bisschop die in 

de jaren 1665 en 1672 in Overijssel en de Gelderse Achterhoek de boel op stelten heeft gezet. 

Op de maan is hij terechtgekomen doordat hij de wetten van 'hilligen aovond' had overtreden. 

Hij verstoorde de rust van de midwinteravond door op jacht te gaan, zo vertelde het volk aan 

de Twents-Gelderse grens. Hij kreeg echter geen dier onder schot en omdat hij niet met lege 

handen thuis wilde komen besloot hij dan wat hout te sprokkelen. Met een grote takkenbos 

op de rug keerde hij huiswaarts. Hoe hij ook liep, hij kon zijn huis niet terugvinden. Tenslotte 

kwam hij op de maan terecht waar hij voor straf moet blijven. 

 
Anno 1665 in de nagt van den Goedensdag op den Donderdag na Losser kermisse is die vorst 
of bisschop van Munster in Losser gevallen end tusschen 40 en 50 huzen verbrand und die 
kerke und toren verbrand, de klokken gesmolten, de Twenthe, Drenthe bisz tot Wynschoten in 
Groningerland off geruineert und geplundert, namens Oldenzel, Ootmarsum und alle kleine 
stedekens in und mosten zware kontribuytien geven. 

 

Zo'n dagboeknotitie maakt wel duidelijk waarom men hier Bommen Berend naar de hel 

wenste. In de volksverbeelding werd hij gevoegd bij de wederganger: de mensen die na hun 

dood gestraft worden voor wat zij bij hun leven hebben misdaan. Veroordeeld om nergens rust 

te vinden totdat hun misdaden zijn geboet. 

 

Dat komt niet helemaal overeen met die andere sage waarin Bommen Berend, ook 

Hakkelberend genoemd, de plaats inneemt van de Germaanse oppergod Wodan. Als Wilde 

Jager spookt hij door de lucht wanneer op stormachtige winteravonden de trekvogels zich 

daarboven laten horen. Of de Ronnekemeare (hinnekende merrie), die ook wel Vennezege 

(veengeit) heet, vanuit de verte geheimzinnig hinnikt of blaat. In werkelijkheid is dat het geluid 

van de watersnip, de boeren meenden dan de Juulkesjach of de Tèwkesjach te horen. Onder 

allerlei namen was het bekend, het dodenheir, dat vooral in de twaalf nachten tussen 

midwinter en Driekoningen in actie kwam. De verkleedpartij van de kinderen die op 

oudejaarsavond in Goor met de foekepot rondtrekken is een zwakke nagalm van gelijksoortige 

gebruiken die in Enter en andere dorpen hebben bestaan. Wie zich als demon verkleedt heeft 

van de boze geesten het minst te duchten. 

 

'Het oeroude geesten- en spokengeloof woekerde voort tot in het heden', schreef de bekende 

H.W. Heuvel in het jaar 1909 in zijn 'Geloof- en Volksleven’. Hij had het wellicht ook nog in 

het jaar 2006 kunnen schrijven, al is het geloof aan een geestenwereld en een heksenwereld 

geen onderwerp meer van dagelijks gesprek in onze samenleving. Dat was wel het geval in het 

begin van de twintigste eeuw, toen men hoorde vertellen van vreemde gebeurtenissen 'zelf 

meegemaakt'. 

 

Het verhaal van het paard dat niet verder wilde lopen in de donkere avond. Het was natuurlijk 

een donkere avond. Een man reed met een vrachtje hout van Delden naar Goor. Het paard 

kon de vracht gemakkelijk trekken en toch bleef het dier plotseling, in de Wienersteeg, bezweet 

en snuivend van angst stilstaan. Het was niet te bewegen om een stap verder te gaan. De 

voerman liep eens met de lantaarn rond paard en wagen en zag niets bijzonders. Hij 

herinnerde zich daarom met schrik de verhalen over kleine, onzichtbare plaaggeesten die de 

zwaarste wagen konden tegenhouden. Werktuiglijk spoorde hij toch zijn paard nog eens aan, 

dat nu – tot zijn grote opluchting – gewoon aantrok en verder stapte alsof er niet was gebeurd. 

Wij weten nu wel dat het paard geschrokken kan zijn van bijvoorbeeld de lijklucht van een 

dood dier, dat kort tevoren over de weg was gesleept.  
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Witte wieve, zoals het volk ze in nevelslierten heeft waargenomen, behoren tot de sagenschat 

van heel noordoost Nederland. In Twente hielden velen het bestaan van de witte wieve niet 

voor onmogelijk. Ze werden vooral gezien in de buurt van grafheuvels. Bij de bergjes 

(grafheuvels) in de heide kunt u ze vinden. In de zoele voorjaarsnachten zwerven ze rond en 

dansen over de heide. Bij de Hunenbedden, daar wonen ze en bergen er hun geld en schatten. 

Rijk zijn ze, heel rijk. Ze weten precies waar het geld is verborgen in het bos en bij het moeras. 

Bij het moeras, daar zijn ze ook graag. Wees voorzichtig als u er langs gaat en kijk niet te vaak 

om, ook al hoort u geruis, ook al zingt het om u heen. Overal op de heide zweven ze, zo tussen 

licht en donker, als je net iets kunt zien. Hoorde u nooit het zachte zingen dat door alle 

bladeren gaat, dat langs de struiken glijdt en in de bossen bomen wegsterft als de tonen van 

wondervolle muziek, niet te volgen en nauwelijks te onderscheiden van het windgesuis? Dat 

zijn altijd en overal de witte wieve die met hun lange kleren langs al wat er op hun weg is 

heenstrijken, met zachte, fijne geluiden. Vertelde niemand u van de arme jongen die overal 

verdreven werd en in z'n verlegenheid de witte wieve aanriep om hulp? Weet u niet dat ze 

medelijden met hem hadden en hem goud gaven, z'n beide schoenen vol? Zag u nooit het goud 

glinsteren in fijne, fijne korreltjes tussen de golfjes van het beekje, als u in de schemering over 

de leuning van het oude bruggetje keek en er nog een laatste zonnestraal over het water gleed? 

Daar diep – op het gele zand – daar lagen ze, de kleine, kleine korreltjes die schitterden in de 

laatste zonnestraal. Ze lagen zó diep, veel dieper dan u dacht dat het beekje was. En u kon ze 

niet grijpen want als u bukte, ver bukte, waren ze weg. De witte wieve die u lokten trokken ze 

naar beneden, naar de diepe kolk waar geen grond was en waar je nooit meer uit kon, als je 

er eenmaal in was. Weet u niet van de boer, zijn woord niet houdend, de witte wieve in plaats 

van het beloofde gastmaal stenen gaf? Hoorde u niet dat de witte wieve hem haalden toen hij 

's avonds laat naar huis wilde en hij de volgende morgen bijna dood in het bos werd gevonden, 

vlak bij de plaats waar de witte wieve dansten? U moet er in geloven... wie er niet in gelooft 

zal ze ook nooit zien. 

 

In het jaar 1660 schreef Johan Picardt een boekje: 'Korte beschrijvinge van eenige vergetene 

en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen tusschen de Noordzee, de Yssel, 

Emse en Lippe.’ Hij schrijft daarin dat het rond heeft gespookt en dat men binnen een vreselijk 

gekrijt, gekerm en geweeklaag van mannen, vrouwen en kinderen heeft gehoord. In het 

verleden hebben die grafheuvels – de geheimzinnige verheffingen in de heide – ook wel de 

'heuvelen der heidenen' genoemd, de mens geregeld angst aangejaagd. Terwijl het gewoon 

begraafplaatsen zijn waar vanaf het jaar 3000 voor Chr. de doden werden begraven; onder die 

heuvels liggen de eerste Twentse boeren begraven. Hoezeer de Romeinen hun verblijf van 

eeuwen een stempel hebben gedrukt op het leven in Nederland blijkt uiteraard ook uit de 

begrafenisgewoonten. Talloze opgravingen aan de hand van geschriften van Romeinse 

geschiedkundigen geven een gevarieerd beeld van de vele manieren van ter aarde bestellen. 

Hoewel het begraven van lijken voorkwam werd tot aan de kerstening in hoofdzaak 

gecremeerd. De crematieresten werden in de eenvoudigste gevallen zonder meer in een naast 

de brandstapel gegraven kuil geschoven. Nam men iets meer moeite dan werden de asresten 

in een doek gewikkeld of in een urn gedaan of soms in een glazen fles. Over het geheel werd 

een heuveltje opgeworpen. Bij crematies van belangrijke personen werd de as in een fraaie 

kist of sarcofaag geplaatst. Het mooiste voorbeeld hiervan is de in het jaar 1920 gevonden 

askist voor een rijke dame bij Simpelveld. Aan de binnenkant van deze kist is een vrouw 

afgebeeld op een rustbank, kennelijk de overledene, omringd door uitgehakte afbeeldingen 

van kasten, stoelen, kannen en nog andere zaken uit haar inboedel. Bovendien bevatte de kist 

allerlei eigendommen zoals een ring met de inscriptie IVNONI MEAE, letterlijk vertaald ‘Voor 
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mijn liefste Juno’, waarbij de naam Juno, koningin van de goden als een troetelnaam is 

gebruikt. De Romeinen zagen de dood als een overgang naar een beter leven, een reis waartoe 

men zo goed mogelijk moest worden uitgerust. De grafheuvels zijn ingevallen en zijn vroeger 

hol geweest. Ze waren eertijds de woningen van de witte wieve, aldus Johan Picardt. De witte 

wieve zouden bij dag en nacht barende of pijnlijdende vrouwen naar binnen hebben gehaald 

en geholpen. Ze traden ook op als waarzegsters en konden verloren of gestolen goederen 

opsporen. Door de boeren werden ze met eerbied bejegend. De vrouwen waren altijd in het wit 

gekleed en de boeren spraken meestal over de witten in plaats van over de witte wieve. Het is 

immers niet ongewoon dat de duivel zich als een witgeklede engel uitdost. Picardt noemt de 

witte wieve dan ook bergduivels of veldduivels. 'Oude mensen', zo schreef hij, 'hadden hem 

verteld van hun grootouders te hebben vernomen, dat het met de spokerijen rond de 

grafheuvels was afgelopen toen het Sint Jansevangelie in het land kwam.’ Het Sint 

Jansevangelie is uitstekend geschikt om betoveringen te verdrijven. Men kan daarmee heksen 

bezweren waarbij het evangelie gebruikt wordt met een sleutel. De sleutel wijst dan in de 

richting waar een heks woont. Men hing ook wel een Sint Janskrans waarin Sint Janskruid 

werd verwerkt, aan de deur. De krans beschermde het huis en zijn inwoners tegen ziekte, 

brand, heksen, onweer en ander onheil. Het Sint Janskruid, geplukt voor zonsondergang, 

beschermde het huis tegen blikseminslag en je kon er ook de duivel mee op de vlucht jagen. 

De bijbel staat vol met magie. De Nijl veranderde in bloed en het water van de Rode Zee 

scheidde zich zodat men over een pad op de zeebodem kon lopen. Jesaja ontmoet de engel en 

wordt ‘leeggebrand’ door het vuur van het altaar in de hemel. Hij wordt als het ware van 

binnen schoon. Water werd in wijn veranderd en Jezus, Lazarus en de dochter van Jairus 

werden uit de dood opgewekt. Bij magie gaat het om de verbinding tussen de dingen. De 

kracht die door de hele wereld loopt; iedereen zingt op zijn eigen manier, dat is magie. 

 

Er bestaan verhalen die getuigen van de onhandelbare en soms boosaardige houding van de 

jonge Jezus. Enkele voorbeelden. Op een keer wandelde Jezus over het water en nodigde zijn 

speelkameraadjes uit om hem te volgen, waarbij zij echter allemaal verdronken. Bij een andere 

gelegenheid stak hij een ravijn over op een zonnestraal en zette de andere kinderen ertoe aan 

om hetzelfde te doen. Zij stortten natuurlijk allen in de diepte, braken hun benen of kwamen 

om. Ook zonder schijnbare reden veranderde de jonge Jezus eens het zaaigoed van een man 

op de akker in stenen.  

 

Halbertsma heeft in het jaar 1836 in de Overijsselse Almanak een uitvoerig artikel gewijd aan 

de witte wieve. Hij stelt daarin dat men in die tijd op het Twentse platteland hier en daar nog 

geloofde in het bestaan van de in het wit geklede bewoonsters van de grafheuvels. Hij schrijft 

dat de in het wit geklede vrouwen in de eerste instantie Germaanse priesteressen kunnen zijn 

geweest. De vrouw stond bij de Germanen in hoog aanzien en wit was de heilige kleur. Ook 

wordt wit wel vertaald in wijs, wijze vrouwen dus. Ook volgens publicist Buter zijn zij de 

nazaten van Germaanse vrouwen die als 'witte' – namelijk wijze vrouwen – in hoog aanzien 

stonden. De predikers van het evangelie probeerden de verering van deze priesteressen te niet 

te doen. Zij schilderden hen af als heksen die op heidense begraafplaatsen (belten en 

grafheuvels) zouden wonen. Het is mogelijk dat de eerste christelijk kerkdienaars het begraven 

in grafheuvels met griezelverhalen over witte wieve wilden ontmoedigen en hun parochianen 

zo over wilden halen hun overleden familieleden in of rond de kerk te begraven. Dat gebeurde 

ook op een gegeven moment, niettemin trokken ze eerst nog met het stoffelijk overschot langs 

de grafheuvels. Daarna zijn wettelijke lijkwegen (doodwegen) ingesteld waarover men verplicht 

was de doden te vervoeren, van de boerderij naar de kerk. Er zijn veel sagen, héémän'kes, 

weerwolven en witte wieve spelen daarin een rol. 
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Hoe het ook zij, het geloof in witte wieve heeft menig onderzoeker tot nog in de jaren vijftig op 

het spoor gezet van niet eerder ontdekte grafheuvels. Men vroeg eenvoudig aan oudere 

inwoners van het platteland welke plek in de omgeving vroeger bekend stond als verblijfplaats 

van de witte wijfjes. Prompt werden daar dan grafheuvels ontdekt. Het Suetfeld (Zuiderveld) 

in Enter was het terrein van de witte wieve. Verschillende Entersen hebben ze daar zien 

dansen om de grote stenen die daar op een hoogte liggen. Tegen de morgenschemering 

verdwenen de witte wieve weer in de mistflarden van het ontoegankelijk Enterveen. Geen 

gebied dus om je spontaan te vestigen, wegen troffen we er ook nauwelijks aan. Momenteel is 

het Zuiderveld een druk bewoonde aantrekkelijke buitenwijk van Enter. In het begin van de 

twintigste eeuw is het Suetfeld, zoals het Zuiderveld toen werd genoemd, echter woest en ledig. 

Meer dan vijfentachtig hectare heidevelden vol met kuilen en hoogten. In tien eeuwen 

ontginningsgeschiedenis hebben de Enterse boeren er zich niet aan gewaagd dit gebied in 

cultuur te brengen. Het was er niet pluis en bovendien het terrein van de witte wiefkes. 

 

Een van de bekendste sagen over witte wieve betreft het verhaal van de boerenknecht die 

midden in de nacht een braadspit greep, de kat dode en het beest aan het spit reeg en daarmee 

te paard naar de grafheuvels reed. Het was bij de inmiddels verdwenen hoeve Oude Volker 

dicht bij Haaksbergen. De boerenknecht tergde de witte wieve en riep: 'Witte wieve wit, ik 

breng oe 't spit' en wierp het spit met de dode kat tussen de prehistorische grafmonumenten. 

Ook riep hij: 'Witte wieve, kom te voorschijn, dan zal ik jullie aan mijn spit braden.’ Hij was 

nog niet uitgesproken of daar verschenen de witte wieve. Vervolgens werd hij achterna gezeten 

door de griezels. De boer zag hem aankomen, wierp de inrijdeuren wijd open zodat knecht en 

paard de deel op konden rijden en meteen klonk een dreun achter hen, toen iets zich in de 

stiepel boorde. De witte wieve gooiden hem het spit na. Het bleef trillend in de deurstiepel 

(middenpaal) van de niendeur steken. De knecht heeft zich op het nippertje kunnen redden 

met behulp van de boer. 

 

In de voorchristelijke tijd werd bij elke volle maan de maangodin Tanfana aanbeden. Een keer 

per jaar werd een groot offerfeest aan haar gewijd. Varkens, kippen en fazanten werden 

geslacht en nadat de dieren op een groot altaar geofferd waren werd het vlees uitgedeeld. In 

de buurt van de Tankenberg stond een beeld van deze godin en er was een tempel aan haar 

gewijd. 's Nachts dronk zij bij een bron uit een gouden beker; in deze bron borrelde het heldere, 

heilzame water naar boven.  

 

Dat de mensen in die tijd bijgelovig waren verklaart het brooduitdelen, onder andere op de 

Ageler Es (Ootmarsum) bij de Kroeseboom. De dertien eigengeërfde boeren kwamen, elk 

beladen met een Twents roggebrood van zo’n vijfentwintig pond aan een stok gestoken en over 

de schouder dragend. Ze waren bestemd om aan de armen uit te delen met de bedoeling dat 

door dit werk van naastenliefde bevriezen en verhagelen van de roggeoogst zou worden 

voorkomen. 

 

Nog een voorbeeld: soms wilde de melk niet boteren, dan werd altijd wat kokend water 

toegevoegd, dat wilde wel eens helpen. Bleef de melk daarna nog bruisen dan – zo dacht men 

vroeger – was er sprake van hekserij en werd soms een kruis onder de karn gemaakt. Zelfs 

haalde men er dan wel eens een priester bij. 

 

De kindsteen in Gramsbergen in het bos is een plek waar de kinderen vandaan kwamen. De 

bevolking was van mening dat duidelijk moest zijn dat kinderen niet met de ooievaar werden 
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gebracht, of uit de boerenkool groeiden maar onder een dikke steen vandaan kwamen. 

 

Zo zelden als je bijen in de spokenwereld kunt tegenkomen, zo veelvuldig is er de kans op een 

ijselijke ontmoeting met spokende viervoeters. In het erfbos loopt al sinds eeuwen een ondier 

van een hond rond. Bij de spookverhalen horen ook de verhalen van de Helhond, het Grijze 

Veulen en de Héémän'kes. Het standbeeld van de Helhond staat in De Lutte. Zodra het 's 

avonds begon te schemeren werd het buiten voor de bewoners levensgevaarlijk. Af en toe 

hoorde men het krijsende gejank van de Helhond met zijn gloeiende ogen. In De Lutte sprak 

men van de 'verkeerde hond' of van 'Wodans helper'. Deze Helhond met zijn hoge opstaande 

oren, richtte zijn kop meestal naar de plaats waar de zon onder gegaan was. Het moet één van 

de blaffende honden geweest zijn, die Wodan op zijn wilde jacht vergezelden. Niemand waagde 

zich dan nog buiten, men had angst voor dit alles verslindende beest. Ook een mysterieus 

grijs veulen kon men hier tegen het lijf lopen. In de schemering draafde het met grote snelheid 

over de weiden, waarbij het leek of het zweefde. Niemand heeft ooit geweten waar het beest 

vandaan kwam of waar het heen ging. In de Germaanse mythologie werd de kardoeshond 

gewijd aan Wodan en aan de godin Holda. De godin was aanvoerster van een schaar geesten, 

zij gold ook als vruchtbaarheidsgodin omdat uit haar bron de zielen van de nieuw geborenen 

kwamen. Ook de zielen van de overledenen kwamen opnieuw tot haar en werden vergezeld 

van een Helhond. Daarom ging daarom het gerucht dat wanneer ergens een kardoeshond 

blafte, daar binnen korte tijd een sterfgeval plaats zou vinden. Tijdens donkere nachten zag 

men soms bij de molenkolk de dwaallichten van de Héémän'kes. Dat waren dwergen die diep 

onder de grond woonden. Tijdens donkere nachten, als het slecht weer was met regen en 

storm waren ze geregeld op pad. Men kon ze aantreffen in de buurt van diepe kuilen en sloten, 

bij kolken en plassen waar zich eens iemand had verdronken. De Héémän'kes droegen kleine 

lichtjes in de hand, men zag hier en daar even een blauw schijnsel en dan was het opeens 

weer weg. Men hoorde één keer roepen: 'hé - hé - hé' en dan was het lichtje er weer. Was je 

alleen op het land, dan konden ze je akelig plagen. Alleen als je een broodmes bij je had met 

nog een kruimel eraan dan had je niets te vrezen want daar kon geen Héémän'ke tegen. 

 

In de Twentse Almanak vertelt Gerard Vloedbeld hoe Jenske aan boord van een zomp ongewild 

de Héémän'kes uitdaagde: 
 
Vuurbi'j den Zwatten Plas kwammen zee an 'n Krommen Elbaom. Daor doch'n 't neet. Daor 
waren mangs de Héé-män'kes an 't spooken, mer dat wus Jensken neet. Oop eenmaol geet 't 
hooge baowen de boezewind oet, van 'heej! heej! heej'. Jensken dach'n, 't was nen schipper den 
eer in de meute (tegemoet) schipper'n en de jong rop wierumme van 'heej! heej!' En daor haj 't! 
In eenmaol vlög 'n weesboom lös, de schuute draei'jen 'n kop nao links en leup zik vaste in de 
wal van 'n Schipsloot, den hier ne schaarpe boch maakt; daorvandan ook den naam: Krommen 
Elbaom. 'n Schok was zo heewig, dat Jensken vuuraower tommeln en 't was mer zoo of zoo, of 
hee was oop 'n kop oet de schuute 't water in schötten. Hee was zo verbiesterd, datte eerst 
menen de Vleerboer lee in 't doonkere water, dowwe zienen stemme van achter zik heuren 
mopperen: 'I'je hebt oons wat te doon maakt, jong!' Mer dow kreeg hee in de gaten, dat neet de 
boer mer de schuute oet de rechte baan lèè en non dwas vuur 'n stroom terechte was kommen. 
Ikke? Wat te doon maakt? vreug e verwonderd. 
Jao, i'j! 
De Héémän'kes reupen van heej! heej! heej! en dow heb i'jeer dat nao daon. A'j Héémän'kes 
noa newwelt wödt ze vergreld (kwaad) in 'n kop en zit ze ow oop 'n stob (direct) dwas! Lao'w 
zeen daw de schuute wier lös kriegt!' Zee kei'jen (worstelden) aower 'n törf nao de aandere zied 
van de bekke en stappen oop de wal, mer wat den den starken boer ook drokken en wat 
Jensken ook stennen (zuchte), zee kregen de schuute neet lös, hee zat zoo vast als Munster. 
'Heej! Heej!' bleewen de Héémän'kes roopen. Zee spolken eer ook nog oet, dee onklaoren!. De 
boer har à wa'n keteer wosseld en antlesten wasse der bi'j in de bekke stapt en har Jensken 'n 
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weesboom der bi'j haald, mer niks hölp, de schuute bleef zitt'n zooas hee zat, der was gen 
bewegen in te krieg'n. 
Op eenmaol scheut de Vleerboer wat te binnen, hee sprung in de schutte, leup nao de schipkiste 
waor hee 'n stuk stoete oet nöm hee en zienen knief, snee daormet duur de stoete en dowwe 't 
mes bi'j 't lech har bekekken, reup e 'gelukkig!' Op ees heuren i'j gen heej! heej! meer roopen, 
die schuute leut zik vanzölf lös en raken met 'n stroom wier oop drift. Jensken har onnoos 
(nauwelijks) de tied um der in te springen. 
Wat he'j non toch daon? I'j doot toch neet an teuveri'je? Vreug e. 
Ik hal'n 't mes duur nen knoewen stoete', zegt de boer, 'en dow bleewen der 'n paa krömmeln 
an zitt'n. Teeng 'n mes woe broodkrömmeln an zit könt de Héémän'kes neet voothaoln! 
Hee grabbeln nao 'n weesboom en trök de schuute wat nao de wal um ziene plaas an den kop 
wier in te nemmen en zeg: 'Ditmaol is 't oons good gaon, maar a'k ow raon mag, dan newwelt 
nooit gen Héémän'kes wier nao, jong!’ 

 
Ondanks Cato Elderink is het, gezien hun voorliefde voor het moeras  niet duidelijk of je 

Héémän'kes wel tot de aardgeesten mag rekenen, zoals de echte kabouters. Die – uit het 

kindersprookje overbekende aardmannetjes – zijn in Overijssel zelden gezien. In De Lutte zou 

een klein oud mannetje met een grote baard een span paarden van schrik zo hoog hebben 

laten steigeren, dat ze bijna aan de disselboom hingen. Het is natuurlijk best mogelijk dat de 

boer die dat aan kolonel Ort vertelde, te veel sprookjesboeken had gelezen. Dezelfde auteur 

beweert dat de aardmannetjes een boze burgemeester hebben begraven onder de bekende 

marktsteen achter de Plechelmus te Oldenzaal. 

 

Het begon allemaal op een avond kort na midwinter van het jaar 1632. Al vanaf een uur of 

zeven zat een groepje buren bij elkaar rond de lustig vlammende haardkuil van Derk 

Eikelenboom, de scheper. Het vroor zo hard dat het oude dak knalde en kraakte, een ijzig 

koude wind huilde door de eikenkruinen. Op de zolder piepten de muizen van de koude en 

kropen zo diep weg dat geen kat ze kon vinden. De koeien voelden zich zelfs te ellendig om 

stro te eten en de kippen liepen wel over de deel te kakelen maar hadden het leggen gestaakt. 

De honden en katten zochten, net als de boeren de warmte van de vlammende haard. De 

scheper dreef de schapen het veld niet meer in, de boeren voerden ze bij met gemaaide heide 

en wat hooi. Ook de jonge ossen- en koeiendrijvers deden op zulke dagen niet veel anders dan 

het vee voeren, dorsen, haksel snijden en ballen maken voor het klootschieten van de wortels 

van de hulst. Men deed zich tijdens die erbarmelijk koude dagen tegoed aan bloedworst en 

spek en praatte de avonden vol bij de buren of om de eigen schaddenvuurtjes. Zo was het 

gezelschap op die winteravond bij de scheper terechtgekomen. Na over het weer, de rogge 

prijzen en het belang van de schapenteelt te hebben gepraat kwam het gesprek op het 

terugkomen van de overledenen naar de plaats waar ze ooit hadden gewoond en gewerkt, het 

zogenaamde 'wiergoan'. Het ging meestal om mensen met een slecht geweten, zoals de 

landmeter die de grensstenen van de marke stiekum had verplaatst of de molenaar die, als 

beloning voor het malen zich steeds teveel loon had toegeëigend van het te verwerken graan. 

 

Derk Eikelboom, de scheper had toen verteld wat zijn vader als jonge knecht bij boer Konink 

in Mander was overkomen. Hij was daar in dienst gekomen in de tijd van het rogge maaien 

toen de oude knecht gestorven was. 

 
Mijn vader, vertelde de schaapsherder, had geholpen met het zichten van de rogge, met het 
drinken van een stöppelhaene en het inhalen van het koren. Zo kwam geleidelijk de tijd dat met 
het dorsen kon worden begonnen. Toen gebeurde er iets vreemds. De boer en zijn knechten 
wilden naar de deel gaan om te dorsen en mijn vader ging naar de zolder om een aantal garven 
naar beneden te gooien. Toen zagen ze al een hoop midden op de deel liggen. Er werd druk over 
gepraat hoe dat kon; de boer meende tenslotte dat de rogge-garven wel vanzelf door het slop 
naar beneden zouden zijn gevallen. 



86 

 

 
De volgende morgen lag echter weer een hoop garven op de deel. De boer vroeg aan mijn vader 
of hij 's nachts niet op wilde blijven, om te zien wat er aan de hand was. Vader was ook erg 
nieuwsgierig en niet bang uitgevallen. Toen iedereen in de bedstee was gekropen bleef hij bij 
de haard zitten vanwaar hij de deel kon overzien. Soms liet hij het hoofd zakken, dreigde in 
slaap te sukkelen, en dan kwam hij met de schrik weer overeind. Het was al middernacht, toen 
hij een zachte plof en geritsel hoorde. Hij wreef zijn ogen uit en zag midden op de deel weer 
garven rogge liggen. Mijn vader bleef stil bij de haard zitten en daar kwam weer een garf naar 
beneden. Hij hoorde dat op de zolder iemand in het roggestro aan het trekken was, maar kon 
vanaf zijn plaats bij het vuur niets zien. Voor geen geld had hij zich op de zolder gewaagd. Hij 
durfde zelfs niet door het slop te kijken. Wel stond hij echter op en riep: 'wat moet dat daar?' 
Toen klonk opeen een holle stem vlak bij het zoldergat: O boer, ben jij daar, ben jij Koninkjans?' 
'Nee', zei mijn vader, 'ik ben zijn knecht!' 'O lieve man,' hoorde hij weer uit het slop, 'zou je mij 
een dienst willen bewijzen?' ' Jazeker,'  had hij geantwoord, 'als ik daar tenminste toe in staat 
ben!' 'Goed',  klonk de stem weer, 'ik ben de oude knecht en ik ben de afgelopen zomer gestorven. 
Jaren geleden heb ik van de buurman een spint rogge geleend en nooit teruggegeven. Zou jij of 
de boer dat niet even in orde willen maken, dan kan ik pas rust vinden in het graf. Ik krijg het 
zelf niet meer voor elkaar.’ 'O, zeker wel,' zei vader, 'ik zal zorgen dat ze morgen de rogge 
terugkrijgen.’ 'O, heb dank, mijn lieve man, nu zal ik eindelijk een keer rust kunnen krijgen,' 
hoorde hij hem nog zeggen en toen werd het stil. Hoe hij vervolgens ook keek, er was niemand 
te zien, maar er werd die nacht geen rogge meer op de deel gegooid. 

 
Een overeenkomstig verhaal wordt in de Weitemanslanden verteld. De Weitemanslanden zijn 

een ontgonnen moerasgebied tussen Almelo en Vriezenveen. Men kende het verhaal dat zich 

daar 'nen oalen graof' bevond, die tot straf voor zijn euveldaden veroordeeld was om met een 

vingerhoed het Blaanke Meer leeg te scheppen. Wanneer vissers in de Blaanke Meer een 

kanjer van een snoek of aal in het net hadden en de vis in de fuik erg te keer ging, dan was 

er altijd wel een die vroeg: 'Zol den oalen groaf der ook inzitten?' 

 
Van het vroegere woeste land De Weitemanslanden is alleen het Weitebuske nog over. Bij dit 

bosje woonde in de Franse tijd boer De Weiteman. Hij gaf onderdak aan jongens die niet in 

het leger van Napoleon wilden dienen. Hij was de baas op zijn erf en zelfs over zijn stier. 

Ongewenste bezoekers, zoals Franse soldaten die kwamen zoeken naar onderduikers, 

waagden het niet op zijn erf te komen. Weiteman hitste zijn stier op en stuurde hem naar de 

soldaten. Toen de stier op een keer zijn baas aanviel, kloofde deze met één slag van de spade 

de schedel van het dol geworden dier.  

 

Op de plek waar nu de parochiekerk van Saasveld te vinden is, stond in vroeger eeuwen het 

roofridderslot van Saterslo. De gracht is er nog en sinds het jaar 1980 is daar zelfs weer een 

ophaalbrug over. Op het kasteel heeft een maarschalk gewoond die nergens voor deugde, een 

bar slecht mens. Toen hij eenmaal gestorven was besloten zijn familieleden hem te begraven 

in de plas die nu het Molenven heet, het oudste officiële natuurmonument van Twente. De 

eeuwige rust heeft de maarschalk er niet gevonden. Te middernacht ritselt het in het riet en 

stropers hebben al eens gezien hoe de maarschalk dan in hanenpas in de richting van de oude 

burcht loopt. Als hij op deze wijze binnen het uur zijn vroegere woonplaats zou weten te 

bereiken mag hij er voorgoed blijven, zo is hem aangezegd. Het is hem tot nu niet gelukt en 

dat is maar goed ook. Want wat zou hij in die kerk moeten doen? 

 

Toen in Nijverdal in het jaar 1852 de eerste door stoomkracht aangedreven weefgetouwen 

begonnen te ratelen, werd een oude ridder van De Eversberg al dat lawaai te machtig. In de 

Tachtigjarige oorlog was hij voor geen krijgsrumoer uit de weg gegaan maar de stoommachine 

bracht hem van zijn stuk. Gelukkig ontmoet de schim van de ridder een oude boer die hem 

kan uitleggen wat er aan de hand is. Huis De Eversberg langs de weg naar Wierden was 
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vroeger het huis van de grafelijke familie Van Heerdt tot Eversberg. 

 

De Hunnenbedden, waarvan er twee in Twente bij Steenwijk en Mander zijn gevonden zijn 

massagraven: een grote grafkelder waarin de doden in gestrekte of in gehurkte houding 

werden bijgezet. De Hunen woonden onder andere in De Hunenborch, het is een 

geheimzinnige burcht waar ze lange tijd woonden. De Hunen waren volgens de overlevering 

grote, sterke kerels, vergelijkbaar met reuzen uit sprookjes. Er woonde ook een Hunenvrouw 

die erg goed kon toveren en genezen. Hunenvrouwen bleken ook bekwame kraamvrouwen te 

zijn. Echter het volk wantrouwde hen omdat ze met het boze oog behept waren. Dit 

wantrouwen komt naar voren in het volgende Twentse wiegeliedje. 
 
Luja, suja, kleene wicht, 
do mer zeutkes d’ eugkes dicht. 
Hunewieve, 'k zal ze sloan 
komt ze bie diene heia stoan. 
     

Behalve in de naam van de historische Hunenborch is in allerlei veldnamen in en buiten 

Overijssel het woord 'hunen' bewaard gebleven. Onder Averlo, gemeente Diepenveen ligt een 

Hunenveld en onder Diffelen, gemeente Hardenberg een Hunenborch. In beide gevallen is er 

geen sprake van bewoning- of begravingresten uit de prehistorie. Archeoloog Verlinde 

veronderstelt dat ze hun namen te danken hebben aan hun markante uiterlijk. Want de 

Hunen waren – volgens de overlevering – grote, sterke mannen, vergelijkbaar met reuzen uit 

sprookjes. 'Nen hoene van nen kearl' zegt men nog in Twente tegen een reus van een vent. 

Meestal worden de Hunen (Hoenen) in verband gebracht met bijzondere plaatsen uit het 

verleden. Vooral omwalde woonplaatsen of walburchten waarbij de overlevering niet precies 

meer weet of ze bewoond zijn geweest door reuzen, dan wel door een heidense volksstam die 

sinds de tijden van Attila en zijn Hunen vaag in de herinnering van het volk is blijven hangen. 

Iedereen kent de Hunenschans van het Uddelermeer op de Veluwe. Soortgelijke walburchten 

zijn: de Hünenborch of Hünenring te Wessendorf bij Stadtlohn (Kreis Bocholt), de Hünenburg 

te Riemslo (Kreis Melle) en de Hünenburg te Emsbüren (Kreis Lingen), alle drie niet ver van 

de grens. Ook grafvelden zijn met Hunen in verband gebracht. Verlinde wijst op de 

prehistorische Hunerberg bij Nijmegen en het vroeg-middeleeuwse grafveld Hunenkerkhof bij 

Oosterhesselen in Drenthe. De reuzen hebben, al of niet onder de benaming Hoenen, op veel 

plaatsen ingegrepen in het landschap. Iedereen weet dat zij – met een zak zand – van 

Duitsland op weg om de Veluwe te bouwen. Of naar de Zuiderzee met het doel om die te 

dempen. Onderweg wat zand verloren zodat op die plekken de Twentse heuvels zijn ontstaan. 

Volgens de oude Picardt (1660) is de stad Kampen door reuzen gebouwd. De oude scheper die 

Cato Elderink inspireerde tot haar gedicht over de Hoenen, laat zijn besmoor (grootmoeder) 

vertellen over de reusachtige afmetingen van het Hoenenvolk: 

 
Dat mot keerls wên 'ewest, zo groot en zo breed 
as den leendenboom, dee an de putte steet. 
Lang is dat 'eleen, dat ze woanden in 't laand; 
'k zin oald, meer 'k heb ze toch nich meer ekaand. 
 
In het Buurserzand hebben eenmaal Hunen gewoond die in één hap een dertig ponds 

roggebrood naar binnen konden werken. Ze droegen met een schop evenveel mest naar het 

land als een boer op zijn stortkar kon laden. Ook op de Hanenbulten leefden zulke reuzen. 

Een van hen moest eens zo niezen dat drie kwartier verder in Altstätte de borden van de 

schoorsteen vielen en de mensen niet meer op hun benen bleven staan. De Hanenbulten zijn 

ontstaan doordat de Hunen er 's avonds na het werk het zand van hun spaden veegden. Dat 
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werk was het verleggen van de Buurserbeek, men spreekt daar nu nog van de 'oale bekke'. De 

Hunen hebben ook hun namen gegeven aan de bekendste prehistorische grafkamers: de 

Hunenbedden. Ze zijn nu in Nederland alleen nog in Drenthe te vinden. Er waren er ook in 

Twente, de overlevering noemt Wierden en Markelo. Twee dikke zwerfkeien: koe en kalf 

genoemd zijn de restanten van het Hunenbed in Steenwijk. En in Mander heeft in 1957 

archeoloog C.C.W.J. Hijszeler de restanten van een Hunenbed blootgelegd. 

 

De overlevering dat voor het funderen van kerken (Ootmarsum en Enschede) Hunenbedden 

gebruikt zijn, steunt tot dusver niet op opgravingresultaten. Waarom zou ze toch niet waar 

kunnen zijn? Het is wel zeker dat tientallen Hunenbedden geofferd zijn aan de steenhonger 

van de negentiende eeuw, toen men met stukgeklopte veldkeien mac-adamwegen aanlegde. 

Van een Manders Hunenbed had een boer drie draagstenen – vanwege hun mooie platte kant 

– als ondergrond gebruik voor de cementen vloer van zijn varkenshok. De dekstenen waren 

toen al lang spoorloos. Hoe groot die kunnen zijn is in Drenthe nu nog op zo'n vijftig plaatsen 

te zien. Die van het grote Hunenbed van Borger wegen tussen de dertig en vijftig ton. Daar 

moeten wel reuzen aan te pas zijn gekomen om ze op hun plaats te leggen. In het rijksmuseum 

van Twente te Enschede staat in een zaal een model van een Hunenbed, zoals het gevonden 

is in Drouwen (Drenthe) en daarnaast een reconstructie. In de bijbehorende kast bevinden 

zich bekers, zogenaamde trechterbekers die behoren tot de cultuur van de Hunenbedbouwers, 

die het Trechterbekervolk werden genoemd. 

 

Vreden en Haaksbergen behoren tot de alleroudste kerkparochies in deze streken. Er is grond 

om aan te nemen dat de kerken oorspronkelijk zijn gebouwd op oude heidense offerplaatsen. 

In Delden staat nog een enorme steen, zo één die werd gebruikt om Hunenbedden van te 

bouwen, het is een overblijfsel van de ijstijd. Wanneer u een grafheuvel mét een Hunenbed 

wilt zien dient u naar Eext in Drenthe te gaan. Daar vindt u nog een uniek hunebed omdat 

die nog gedeeltelijk onder z'n zandheuvel verborgen ligt. Het is een zogenaamd trapgraf, de 

toegang tot de kleine grafkelder wordt verkregen door een viertredig trapje vanuit de top van 

de heuvel. Van bovenaf zijn zes draag- en twee sluitstenen zichtbaar. Eén van de ontbrekende 

dekstenen werd in het dorp teruggevonden en in het jaar 1976 terug geplaatst. Reeds in het 

jaar 1735 werd ontdekt dat de heuvel een Hunenbed verborg. In het jaar 1765 werd het 

leeggeroofd door stenenrovers. De grote zwerfkeien werden vroeger ook gebruikt voor de 

fundering van kastelen en zijn ook door de boeren verzameld en liggen om zijn schuur 

verspreid. Van andere is een straat voor de niendeur aangelegd. De benedenloop van de Regge, 

waarin de Buurserbeek tegenwoordig uitmondt heette vroeger Hunnepe, dat wil zeggen 

Hunenwater. De Hunen spelen dus in het zuidelijk deel van Twente in de sagen een even 

gewichtige rol als noordelijker bij de Hunenborch. 

 

De Héémmän'kes, door Cato Elderink als een soort kabouters in Usselo gelokaliseerd, zijn op 

veel plaatsen bekend. In zekere zin zijn ze de tegenhangers van de reuzen. Niemand heeft ze 

ooit kunnen zien hoewel ze zich soms manifesteren als kleine blauwe vlammetjes boven het 

moeras. Ze brachten de mensen in verwarring met hun eentonig geroep van: 'heej, heej, heej'. 

Het was het beste om net te doen of je ze niet hoorde. Wie ze nariep kon zeker op tegenslag of 

andere narigheid rekenen. En als een Héémmän'ke op je rug sprong kon je weldra geen voet 

meer verzetten. Het Héémmän'ke is dan de demon die mensen bespeuren wanneer hen 

plotseling het loodzware gevoel bespringt dat na veel drankgebruik of een opkomende ziekte 

kan optreden. De sagenkenner Jacques R.W. Sinninghe heeft een nuchtere verklaring. De 

plattelandsbevolking – nauw verbonden met de natuur – zou het eentonig geroep van vogels 

gecombineerd hebben met de kleine, blauwe vlammetjes die soms boven het moeras te zien 
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zijn. Dan plotseling doven om even later op een andere plek weer op te flakkeren. Meestal 

gebeurt dit op warme zomeravonden. 

 

Het gebrek aan Hunnenbedden wordt in Twente gecompenseerd door de graven uit latere 

perioden, die wel rond Markelo, Rijssen en Enter zijn gevonden, veel zelfs. Het zijn de 

grafheuvels of tumuli, die men vanaf omstreeks het jaar 2850 voor Chr. tot in de laatste 

eeuwen voor het begin van de jaartelling opwierp voor de doden van de gemeenschap. Ze zijn 

er in soorten en maten, en men ging ook niet – gedurende die meer dan tweeduizend jaar – op 

dezelfde manier met de overledenen om. Zo zijn er grafheuvels waaronder één dode rust, 

grafheuvels waarin later nog meer mensen uit dezelfde groep of familie zijn bijgezet, 

grafheuvels waar met ruime tussenpozen, slechts twee of drie begravingen hebben 

plaatsgevonden en kleinere, in groepen bijeen liggende heuvels, waaronder de dode in 

verbrande vorm is begraven, al dan niet in een urn. Al deze soorten graven zijn nu nog rond 

Markelo en Rijssen vertegenwoordigd. De grafheuvels gaan terug tot in de Jonge Steentijd en 

de Bronstijd toen de begraving plaats vond met bijgiften aan de dode. In een later tijdperk 

werd overgegaan tot lijkverbranding en tot het aanleggen van kringgrepgraven en grafvelden, 

zoals die onder andere door Remouchamps in het jaar 1916 bij Rijssen zijn onderzocht. De 

lijkverbranding hield op bij de invoering van het christendom toen Karel de Grote op het 

Concilie van Paderborn (784) het op straffe des doods verbood. In Twente bevinden zich nog 

enkele prachtige grafvelden, de heer en mevrouw L.A. Stroink schonken in het jaar 1937 een 

grafveld in Mander aan het museum en de Oudheidkamer. Op de tegenwoordige kerkhoven 

kan men de namen lezen van de overledenen. De mensen in de graven onder de Hunenbedden 

en in de grafheuvels zijn anoniem gebleven. 

 

De Lutte, de oude hoofdmarke van Twente is rijk aan spookverhalen. Ze zijn vertelt in het 

Overijsselsch Sagenboek van Sinninghe. Enkele staan niet in het boek van Sinninghe. Hij 

maakte wel melding van de verschijning van de duivel op een es aan het Losserse voetpad. 

Daar woonde boer Duivelshof op het erve Venterman, waar nu aan de rand van Oldenzaal 

Bloemen woont. Op die es zou een boer met de Boze gevochten hebben.  

 

Aan het voetpad dat in Losser het Binnenpad wordt genoemd, ligt in de Haarsteeg sinds 

onheuglijke tijden een zware zwerfsteen, dik met mos begroeid. Dat is tussen de es van erve 

Haarman en erve Venterman, op de top van de eerste heuvel zuidwaarts van Oldenzaal. Die 

steen had vanouds bij de omwoners een slechte naam. Hij heette dan ook de Duivelsteen en 

vrijwel niemand durfde hier in het donker te passeren zonder een kruisje te slaan. Zelfs 

protestanten zouden dit gedaan hebben. Hoe dan ook, iedereen kende het gezegde: ‘Tusschen 

neggen en één steet duwel en heks op de been.’ Een overleden man uit Zuid Berghuizen, H. 

Olde Daamink, bijgenaamd Snieders Hendrik vertelde het volgende verhaal: 
 
Een vrouw uit de Fleerderhoek (in het zuiden van De Lutte) had zich bij het ‘bosschoppen halen’ 
in de stad verlaat. Het was reeds behoorlijk donker toen zij met haar zware mand met 
boodschappen door de Haarsteeg naar huis ging. Mogelijk had zij op het gevaarlijke punt 
verzuimd een kruis te slaan want plotseling liep een duistere figuur naast haar, begon op haar 
in te praten en nam haar met zachte drang de korf uit de hand: ‘Vrouw, dat kunt ge niet dragen, 
die last is voor U te zwaar.’ De vrouw liep sprakeloos van schrik verder. De raadselachtige 
figuur liep een heel stuk met haar mee, tot dicht bij het Berkenhuisje. Dit punt, de plek waar 
voetpad en Postweg zich kruisen bij aannemer Bult, was vroeger bekend als de krantenpaal 
omdat de postkoets van Hengelo naar Hannover daar de post uitlaadde die voor Oldenzaal was 
bestemd. Oldenzaal lag immers niet aan de grote postroute van Hengelo naar Bentheim en 
verder. Daar gekomen zei de onbekende: ‘Vrouw, mijn uur is gekomen’ en hij duwde haar de 
mand weer in de handen. Op hetzelfde ogenblik ontstond er en geweldige vlam, een knal, 
zwavellucht. De vrouw rende in doodsangst naar huis. 
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Natuurlijk kan dat de Boze zelf geweest zijn, of een andere verdoemde geest. Hoffelijkheid kan 

hem niet ontzegd worden. Het lijkt ook mogelijk dat het verhaal oorspronkelijk verwijst naar 

een overleden persoon die een slecht leven heeft geleid. Deze moest daar later ‘er weer lopen’. 

Gezien zijn goede manieren moet het wel een voorname Heer zijn geweest toen hij leefde. 

 

Bij die duivelsteen is veel meer gebeurd. Op het land van een boer (volgens Sinninghe is het 

de bewoner van erve Scholtenfleer) zit een spook. De boer zou op een goede avond gevochten 

hebben met ‘den onkloren’. Hij zou gezegd hebben: ‘In n naam van God en Merije, as doe op 

dien egen laand wis zitten, mos zölfs wetten, mer van t miene blifs doe of!’ En het zou hem 

gelukt zijn de boze geest te verdrijven. Gerard Koop uit de Lutte vertelde dat dit geen spook is 

geweest maar de Boze zelf; zijn overleden vader wist dit te vertellen. 

 

In de Fleerderhoek spookte het naar goed Lutter gebruik danig! Op de es tussen de erven Koop 

en Scholten Fleer zag de oude boer Koop tot zijn grote verbazing een muis zitten. Het was op 

een hoog punt dat De Kap werd genoemd. De muis krabde zich steeds achter de oren, als een 

mens in verlegenheid. Koop wist met een paar stenen de muis te raken, die ijlings verdween. 

Toen Koop thuiskwam was één van zijn zonen plotseling erg ziek geworden. Verder had men 

in de Fleerderhoek tal van varianten op diverse spookverhalen, waarin een hond, kat, paard, 

veulen of schimmel een rol speelde. Curieuzer lijkt het verhaal over padden in Noord-Lutte. 

Daar woonde aan de weg van Oldenzaal naar Denekamp een boer, die in heel de omgeving 

een slechte naam had omdat hij zo godslasterlijk vloekte. Zijn familie, zijn buren, ja, wie al 

niet had geprobeerd hem deze slechte gewoonte af te leren. Maar vergeefs, de boer was 

hardnekkig in de boosheid en verviel van kwaad tot erger. Teneinde raad besloot de vrouw om 

een van de noabers naar Denekamp te sturen. Pastoor Lambertus van den Bosch (benoemd 

in het jaar 1863) was een man met grote invloed, die al heel wat lastige mensen in het gareel 

had gekregen. 

 

Zo moet de pastoor uit Denekamp eens een brand hebben bezworen. Juist toen hij bij een 

brandend huis kwam, wilden de ouders de kinderen uit bed halen. De pastoor zei: Laat de 

kinderen maar slapen, het vuur gaat weer liggen.’ Hij maakte een zegenend gebaar, mompelde 

een Latijnse spreuk en de brand was uit. Natuurlijk was lang niet iedereen bevriend met deze 

krachtpatser die de wind er danig onder had bij de alcoholisten, vechtersbazen en 

‘paasbokken’. Met de paasbokken werden degenen bedoeld die hun kerkelijke plichten in de 

Paastijd niet nakwamen. Eens werd hij met minder vriendelijke bedoelingen opgewacht door 

twee beruchte types. Het was in het nu nog bestaande smalle steegje midden in het dorp, bij 

horlogemaker Hofland. Toen dezen hem de weg versperden hief Van den Bosch even de hand 

op en zei: ‘Blijf hier maar staan.’ En de mannen verstijfden als een paal. De volgende dag is 

de pastoor naar hen toe gegaan en heeft de betovering opgeheven. Zelfs de pastoor had geen 

invloed op onze vloekende boer. De noaber ging mismoedig heen en had die dag een vergeefse 

wandeltocht gemaakt. Maar de straf zou spoedig komen voor de goddeloze boer. Toen die 

avond het echtpaar naar bed wilde gaan sprong de vrouw gillend het bed uit. Er kroop iets 

kouds en glibberigs over haar voeten. De boer vloekte weer en spotte over zenuwachtige 

vrouwen en stapt in bed. Ook hij is er vlug weer uit en trekt de peluw opzij. Daar ziet hij een 

hele kluwen vette, geelzwarte padden in het bed wriemelen. De grootste ‘bats’ werd gehaald 

en een ‘voerkorf’. Er was geen scheppen aan, het aantal padden werd niet minder. Weldra was 

heel het huis vol, tot in het hooi. De hond werd erop gezet, het was een felle rattenjager. Hij 

weigerde dienst te doen en droop jankend af. De boer greep zijn geweer en loste een paar 

schoten fijne hagel. De padden waren echter onkwetsbaar. En vegen met de grootste 

rijstbezem hielp evenmin. Er bleef het echtpaar niet anders over om het huis uit te gaan en 
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in een van de schuren te overnachten in het hooi. Ook daar wemelde het van het ongedierte. 

De boer moest beschaamd bij een van de noabers om een nachtverblijf vragen. De volgende 

dag bleven de padden waar ze waren en de boer was op de gastvrijheid van de buren 

aangewezen. Dat bleef zo, dagenlang. Want een goede boer geeft geen krimp! Uiteindelijk won 

de vrouw het pleit en weer ging een van de noabers naar Denekamp. Na enige aarzeling liet 

de pastoor zich vermurwen. De volgende dag kwam hij bij de paddenboer binnen, mompelde 

Latijnse bezweringsspreuken, greep een van de dikste padden beet en ging er mee het huis 

uit. Hij liep ermee naar een diepe kolk die aan de overkant van de weg van Oldenzaal naar 

Denekamp in het Amerikaanse Bos ligt. En kijk, alle padden uit het huis trokken in een dikke 

lange sliert achter de pastoor aan. Toen deze de eerste pad in het water had gegooid verdwenen 

alle beesten in de diepe kolk. Het spreekt vanzelf dat de boer na deze kuur volkomen genezen 

was. 

 

Op het kerkpad, het nu nog bestaande fietspaadje van de Fleerderhoek naar De Lutter kerk, 

was het ook lang niet altijd pluis. Een paar vrouwen fietsten eens in het tweeduister naar de 

kerk. Tot hun grote schrik voelden zij telkens een tikje op de rug, net of iemand hen met een 

stokje aanraakte. Zij sprongen van de fiets maar alles was stil, nergens was iemand te 

bekennen. Zij stapten weer op maar het verschijnsel herhaalde zich. Pas toen zij dicht bij de 

kerk waren was het afgelopen. Later hoorden zij van andere kerkgangers hetzelfde verhaal. Er 

gebeurden op dat eenzame pad wel meer vreemde dingen. Een boer uit Fleerderhoek ging ’s 

avonds op de fiets naar het kerkdorp. Plotseling ziet hij in het felle schijnsel van zijn 

sonarcarbidlamp een ‘ding’ op de weg liggen, hij ziet een hond. Naarmate hij dichterbij komt 

groeit het dier en de boer springt van de fiets en gaat er nieuwsgierig op af. ‘Eerst was et zoa 

groot as nen hènigen hoond, doe wör et net as n kalf, en effen later was et zoa groot as n 

peerd. Mer ik har ze alle vief good bie mekaar en ik meuk n groot kruus en vot was t ding.’ 

Dat verhaal is ook in Beuningen vertelt, mogelijk was het wel het zelfde wonderbeest. 

 

De Lutter boeren gingen eens vissen in de Dinkel. Een van hen heeft geluk, hij haalt een vette 

snoek op. Plotseling klinkt een angstige stem uit het water: ‘Herman, woor zins doe?’ De 

gevangen snoek antwoordt: ‘Hier bin ik wa, bie de Kolker in n zak’. Ja, niet iedereen zal dit 

alles geloven willen maar het was vroeger wel anders dan tegenwoordig. ‘De grootste spotter 

vergaat het lachen wel als hij zelf eens voor zo’n spookbeest komt te staan’, zei de oude Koop. 

 

Veel stropers en smokkelaars hebben op hun nachtelijke tochten vreemde 

spookverschijnselen gezien in duisternis en mist. Op de Boerskotten waren eens twee broers 

aan het stropen. Zij zien een  behoorlijke haas. Een van hen legt voorzichtig aan maar laat al 

heel gauw het geweer zakken. De haas is in een ommezien gegroeid tot de omvang van een 

grote hond. En het is ook wel eens gebeurd dat stropers plotseling een geheimzinnige figuur 

onder een boom zien staan, vlakbij het wild dat zij wilden neerschieten. Welke fatsoenlijke 

stroper zal zo goddeloos zijn om toch een schot te lossen op wild dat blijkbaar zo beschermd 

wordt? 

 

Een boer in De Lutte had twintig kalveren. Op een kwade morgen vindt hij er vier dood in de 

wei. En de volgende dag weer vier. Een kalf kostte in die dagen tien gulden, de waarde van de 

gulden was in die tijd hoger dan vandaag. De boer vind het een vreemd geval en gaat terstond 

naar de paters in Glanerbrug. Die geven hem een paar medailles, al hadden ze aanvankelijk 

verklaard dat zij aan zoiets niets konden doen. De boer moest in elk kalverhok een medaille 

ophangen. En de pas geboren kalveren moest hij er een om de nek hangen. Het middel hielp 

en de plaag was over! 
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Gerardus Koop uit de Fleerderhoek zag op een avond vier grote wagenwielen over de Postweg 

rollen. 

 
Net of der ne waag of ne koets aanzat, mer dee ko’j nich zeen. En et rapten en kraakten ok net 
of der ne waag an kwam veuren, en n koetsier of voorman ko’j heuren, as e wat teggen de 
peerde reup, net as gewoon, za’k mer zeggen. 
 

Misschien is dat wel een verlate postkoets geweest uit de oude tijden die is weergekomen, wie 

zal het zeggen. Ergens langs de Postweg maar niemand weet waar, misschien op de 

Boerskotten, zou een graf liggen van een Franse officier. Hij is uit de tijd van Napoleon en is 

onderweg gestorven. En soms moet die officier daar in die buurt ronddwalen,  ‘der hebt em 

wat wal ees zeen’. 

 

n Boer geet ’s aovonds loat vanoet t kaarkhof oaver het kaarkepad op de Fleerderhoek aan, 
noar hoes. Door zöt he op ees in n schien van de löcht n klèèn ding op t pad liggen, ne moes, 
ducht em. Mer net at e met n voot de moes wil votjagen of doadtrèèn, door wi’k ofwedden, is t 
vot, en ligt der ne kat. Dan tredt he met n voot na dee kat, mer non is t nen hoond. He howt met 
n kluppel na n hoond, mer non zeet es an, non is t n vul! Dat wodt em stoomp te gek want wel 
howt non op n vul! En he gèèt opzied, van n pad of want t vul blif stil stoan. En zeet es an, et 
wodt al grötter, en wodt n peerd, en nog grötter, et wodt nog grötter as t grötste peerd. n Boer 
koomp weer bie zien verstaand, maakt n groot kruus en vot is t gespeuksel en he kan op t hoes 
opan goan. 

 

Deze spookgeschiedenissen zijn beleefd door mensen uit andere tijden, toen de 

cultuurgronden nog natuurgebieden waren, de mensen gingen slapen wanneer het donker 

was en de geestelijken de baas over hun denkwereld. 
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Gevelteken   

Geveltekens zijn houten plankjes die in bepaalde gebieden van Nederland en Duitsland 
traditioneel de nok van een zadeldak of een wolfdak versieren. Ze komen zowel voor bij 
rieten en strooien daken als bij pannendaken. 

De oudste vorm, twee gestileerde dierenkoppen, vindt zijn oorsprong in het laten doorlopen 
van de elkaar kruisende windveren. De vorm van de koppen is afhankelijk van de breedte van 
de gebruikte planken, de hellingshoek van het dak en de lengte waarover de planken 
uitsteken. De gestileerde dierenkoppen komen al voor op afbeeldingen uit de Middeleeuwen.  
Het gevelteken komt  in heel Nederland in meer of mindere mate voor. Het is de verticale 
bekroning van de nok van de boerderij, die met zijn specifieke motieven door de eeuwen heen 
een zekere betekenis symboliseerden. Het gevelteken komt tegenwoordig nog het meeste voor 
in Twenthe en de Achterhoek. Afgezien van de paardenkoppen, gevormd door het verlengen 
van windveren tot boven in de nok van het huis, verschenen geveltekens zoals wij ze kennen 
na de zeventiende eeuw. 

1: Twentse Rossen  
Vrij algemeen wordt het paard of paardenkop in de volkscultuur bevonden als een symbool 
van vruchtbaarheid of, meestal, als een onheil-afwerend teken. De symboliek van de rossen 
in de geveltekens is gebaseerd op twee sagen. 
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De eerste is het verhaal over de Saksische helden Henigst en Horsa. Deze waren de stichters 
van het Saksische rijk in Engeland. De twee rossen zouden Hengist en Horsa voorstellen. 

De andere stamt uit de Noorse mythologie. De Noren geloofden dat onweer veroorzaakt werd 
door Wodan, de oppergod, die met zijn achthoevige schimmel Sleipnir over het wolkendek 
reed. Deze zogenaamde wildenjacht zou voor voorspoed en vruchtbaarheid zorgen. 

2: Levensboom of donderbezem 
De levensboom behoort tot een van de oudste motieven. Veel verschillende bomen werden 
vereerd en kunnen daarmee de oorsprong van de levensboom vormen. Ook dit motief is een 
vruchtbaarheidssymbool. Soms wordt het ook gezien als een teken voor standvastigheid in 
het geloof. De donderbezem dient voor bescherming tegen donder,  blikseminslag en kwade 
geesten. 

3: Zonnerad 

Ook weer een symbool voor vruchtbaarheid. In het zonnegeloof wordt het zonnerad als een 
teken van leven en geluk gezien. In Twenthe komt het veelvuldig voor in de katholieke 
geveltekens waarin het Christus visualiseert. Waarschijnlijk is ook het zonnerad 
overgenomen van de Noorse mythologie waarin het bekend staat als het wiel van Wodan. 

4: Wuivende Korenaren 
Het symbool voor oogst en daarmee het dagelijks brood. Een goede oogst zou daarbij voor 
vredeen welvaart moeten zorgen. Ook dit wordt gevisualiseerd in de wuivende korenaren. 

5: Anker 

Het anker staat voor hoop. Vaak komt dit voor in een combinatie met een kruis, dat staat 
voor geloof of een hart, dit staat voor liefde. Het borrelglaasje wat hier instaat kwam wel 
eens voor in geveltekens van cafés. In ons gevelteken duidt het op de liefde van Noabers voor 
een glaasje op zijn tijd. 

6: Glaasje 

Het borrelglaasje is een Noaberschoptraditie. Het staat voor de liefde voor een drankje op 
zijn tijd. Nieuw is dat we ook echte borrelglazen verwerken in onze geveltekens. Dit is vooral 
mooi als het gevelteken binnen komt te hangen ter decoratie. 

7: Hart 

Zoals vermeld bij het anker staat het hart voor liefde. Daarbij is het ook nog het zinnebeeld 
voor Moeder Aarde en de vrouw in het algemeen. 

Bron: het noaberschap.nl. 
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Het motief van de gekruiste paardenkoppen komt in Twenthe en de Achterhoek nog voor. Een 
zeer belangwekkende vondst is er een uit de put van de walburch Altenburg in Hessen-
Nassau. Daar kwamen de windveren aan het licht die kruiselings aan elkaar waren bevestigd 
met een houten pen. Qua vorm en afmeting beantwoorden deze versieringen aan 
paardenkoppen die wat moeilijker te herkennen zijn door de sterke stylering. Ze dateren uit 
de laatste eeuw vóór Christus en worden als Germaans aangeduid. Uit het huidige 
Nederduitse gebied zijn dit de oudste paardenkoppen die bewaard zijn gebleven. Het lijkt er 
op dat bij deze elementaire versiering van de windveren, die niet van een bepaalde dakvorm 
afhankelijk zijn, van een zekere continuïteit gesproken kan worden. Dit in tegenstelling tot de 
jongere geveltekentypes.  Bron: Zweerink.nl.   
 

 
 

 

1912, paardenkop op de hooischuur van erve Aarnink in Tilligte. In de katholieke buurtschap 
werd het gevelteken bekroond door kruismotieven.  Het erve Aarnink is inmiddels gesloopt. 
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Donderbezem als gevelteken op het erve Vleerbos te Haarle. Het maalkruis heeft bij de 
vormgeving een rol gespeeld. 

In Twenthe wordt onweer Grommelschoer genoemd. De donderbaard wordt uitgebeeld door 
de dubbelvlegel of dubbelhaak. Dit maalkruisteken weert toverij en onheil. Het christendom 
vertelde, met succes, dat de heilige plant een product van de duivel was. Zo veranderde 
huislook in een heksenplant die toverij en kwade geesten opriep. Op veel huizen bleef het in 
ere als gelukbrengende  plant.  
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Midwinterhoorn bouwen en blazen, Enter, 27 december 2016, Henk Aytink en Joke Krake  

 

  

Enter bij de Boone, Joke Krake, 27 december 2016  
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De goden verzoeken 
 
 
Op een open plek die leek op te lichten door verspreide fakkels, of liever, lichten die vlak boven 

de grond golfden, zwakke en zilverachtige flitsen, alsof in zeepbellen die over het gras 

dwaalden een gasachtige substantie brandde. Blijft u met mij staan aan de rand van het 

kreupelhout, in de beschutting van het struikgewas? We blijven wachten en zorgen ervoor dat 

we niet opgemerkt worden. Over niet al te lange tijd arriveren de priesteressen, de druïdessen 

liever gezegd. De druïden vereerden zwarte maagden. Het betreft een aanroeping van de grote 

kosmische maagd Milkil. Sint Michaël is daar een volkse christelijke variant van. Ze komen 

uit verschillende plaatsen, uit Normandië, uit Noorwegen, uit Ierland. Ze zijn in het dagelijks 

leven mensen: typistes, verzekeraars, dichteressen. Mensen die u morgen tegen zou kunnen 

komen zonder dat u ze herkende. Nu ontwaren we een kleine groep die zich opmaakt om zich 

naar het centrum van de open plek te begeven. De koude lichten die ik heb gezien waren 

kleine lampjes die de priesteressen in hun hand meedroegen. Het had geleken of ze over de 

grond scheerden omdat de open plek bovenop een heuvel lag. En van veraf hebben we in het 

duister de druïdessen gezien die naar boven klimmend op de top van de heuvel tevoorschijn 

zijn gekomen, helemaal aan de rand van de vlakte. Ze zijn gekleed in witte tunieken die in de 

wind licht heen en weer bewegen. Ze gaan in een cirkel staan, met in hun midden de drie 

celebranten (priesters die de mis opdragen). Stil, laten we wachten. Ik kan u niet in korte tijd 

het ritueel en de hiërarchie van de noorse magie uit de doeken doen. Als ik niet verder vertel 

komt dat omdat ik het niet weet… of niet zeggen kan. In het midden van de open plek vallen 

u een hoop stenen op die zij het vaag, doen denken aan Hunebedden. Eén van de vrouwelijke 

celebranten klimt op de stenen en blaast op een trompet die lijkt op een bazuin uit de 

triomfmars uit Aïda. Deze heeft een omfloerste en nachtelijke klank die van zeer ver lijkt te 

komen. Het betreft noch een aankondiging, noch een oproep. Het gaat om een soort 

ultrageluid waarmee ze in contact proberen te komen met de ondergrondse golven. Ziet u, nu 

houden alle druïdessen elkaar bij de hand, in een cirkel. Ze creëren een soort levende 

accumulator (toestel om elektrische stroom te bewaren) om de tellurische (aardse) trillingen 

op te vangen en te bundelen. Nu zal de wolk moeten verschijnen. Welke wolk, vraagt u. De 

traditie noemt het de groene wolk. Wacht... Bijna onverwacht verheft zich een zachte nevel 

van de grond. Een mist zou ik het genoemd hebben, als het een uniforme (gelijkvormig) massa 

was geweest. Het is een vlokkige formatie (samenstelling) die zich in één punt concentreert en 

zich daarna, voortbewogen door de wind, als een bol gesponnen suiker in vlagen verheft en in 

de lucht suizend uiteen wordt geblazen om op een ander punt boven de open plek weer samen 

te klonteren. Het geeft een bijzonder effect, soms zie ik de bomen op de achtergrond, soms is 

alles gehuld in een witte stoom, soms hangt de wolkenmassa in het midden van de open plek 

en onttrekt wat daar gebeurt aan onze waarneming, terwijl de zoom en de hemel waar de 

maan blijft schijnen, zichtbaar blijven. De bewegingen van de vlokken zijn plotseling, 

onverwachts, alsof ze gehoorzamen aan de impuls van een grillige hartslag. Ik dacht aan een 

scheikundige truc. Maar daarna bedenk ik me dat we op zeshonderd meter hoogte zijn en 

mogelijk zijn het echte wolken. Door de rite voorzien of opgeroepen? Het is moeilijk me niet 

door het tafereel te laten meeslepen, niet in de laatste plaats omdat de gewaden van de 

celebranten vermengen met het wit van de rook en hun gedaantes uit die melkachtige 

duisternis lijken op te duiken, en er weer in te verdwijnen. Er komt een moment waarop de 

wolk het gehele centrum van de weide beslaat en in een aantal plukken naar boven 

uiteenrafelt en bijna de hele maan afdekt. Maar de open plek die aan de randen nog steeds 

helder is, wordt niet geheel in duisternis gehuld. Daarop zien we een druïde uit de wolk te 

voorschijn komen en naar het bos hollen, schreeuwend, de armen vooruit gestrekt. Ik denk 
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een ogenblik dat zij ons hebben gezien. Een paar meter van ons vandaan verandert ze van 

richting en begint in kringen rond de nevelvlek te hollen, verdwijnt links in het wit om er na 

een aantal minuten rechts weer uit te komen. Opnieuw komt ze erg dicht bij ons in de buurt 

en ik kan haar gezicht zien. Het is een sibille (waarzegster) met een grote danteske neus boven 

een mond zo dun als een streep, die zich opende als een zeeanemoon, zonder tanden, afgezien 

van twee snijtanden en een hoektand. Haar ogen zijn beweeglijk, dreigend en priemend. We 

horen tegelijk een reeks woorden in een soort Latijn, zoiets als ‘o pegnia (oh, en oh! Intus) et 

eee uluma!. Althans, dat meen ik te horen en me te herinneren. Eensklaps verdwijnt de mist 

bijna, wordt de open plek weer helder en zie we dat deze was volgestroomd met een troep 

varkens met elk een ketting van zure appelen om hun gedrongen nek. De druïde die op de 

trompet had gespeeld zwaait, nog steeds op de stenen, met een mes. We gaan, het is afgelopen. 

De wolk is nu boven en rondom ons en ik kan u bijna niet meer onderscheiden. Hoezo 

afgelopen, zegt u. Wij hebben het idee dat het mooiste nog moet komen. Wat u zien mocht is 

afgelopen,  meer mag niet. We moeten de rite respecteren. Laten we gaan. Ik loop terug het 

bos in en wordt meteen opgeslokt door de vochtigheid rondom ons. We bewegen ons rillend 

voort, glijdend over de laatste rottende bladeren, hijgend en ongeordend als een leger op de 

vlucht. En zo staan we weer op de weg. U zal in nog geen twee uur in uw woonplaats terug 

zijn. Vergeeft u mij dat ik het schouwspel heb afgebroken? Toen men mij van dit evenement 

op de hoogte stelde heb ik moeten beloven dat ik de ceremonie niet zou verstoren. Onze 

aanwezigheid zou een negatieve uitwerking hebben op de fasen die nog moeten volgen. ‘Maar 

die varkens? En wat gebeurt er nu’, vraagt iemand. ‘Wat ik zeggen kon, heb ik gezegd!’ 

 

In de loop van meer dan duizend jaar gemeenschappelijke historie hebben de bewoners van 

de grensgebieden over het algemeen op tamelijk goede voet samengeleefd. Ze hebben dikwijls 

samen geleden. In goede als in slechte tijden bleven de banden tussen West-Munsterland, de 

Achterhoek en Twente tot in deze eeuw – al was het dan niet in politiek opzicht, in elk geval 

op economisch en geestelijk-cultureel terrein – zonder onderbreking intact. Hoe meer zich 

afspelend in de private sfeer, des te levendiger, des te intensiever waren de verbindingen over 

de grens. Tot de bijzonder treurige episoden van deze gemeenschappelijke historie behoort de 

vervolging van diegene, die door wereldlijke en geestelijke instanties uit de zestiende en 

zeventiende eeuw aan beide kanten van de Duits Nederlandse grens – tussen het gebied van 

de Nederrijn en Nedersaksen – als heks werden aangewezen. Hoewel er nooit zolang werd 

gedaan over het aanbrengen, de aanklacht en de verbanning of zelfs terechtstelling van 

meestal tamelijk arme vrouwen en mannen zoals in andere delen van Europa, was ook in 

Nederland elk mechanisme overal aanwezig.  

 

Was het kwade opzet van paus Gregorius om verschillende vrouwengestalten uit het Nieuwe 

Testament samen te voegen tot een: Maria Magdalena? We zullen het niet weten. Zeker kwam 

het de kerk goed uit in een tijd waarin de vrouw als minderwaardig werd beschouwd. In een 

televisiedebat in het voorjaar van 2005 verdedigde priester Antoine Bodar met verve de stelling 

dat zijn rooms-katholieke kerk de vrouw altijd hooggeacht had. Dat zou onder meer blijken 

uit de vele vrouwelijke mystici die de kerk in de Middeleeuwen kende. Afgezien van het feit 

dat er vrouwelijke mystici waren die hun ervaringen en visie met de dood moesten bekopen, 

werd de vrouw in die tijd gezien als een mislukte man. Waar Jezus de gelijkwaardigheid van 

man en vrouw sterk benadrukte, zien we in de tweede en derde eeuw belangrijke 

verschuivingen. Kerkvader Tertullianus bijt de vrouw toe: 
 

Nog leeft Gods oordeel, ook in deze tijd nog, over jullie sekse voort en daarom kan het niet 

anders dat ook jullie schuld voortleeft. Jullie zijn de poort die de duivel toegang biedt, jullie 
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hebben het zegel van de boom geschonden, jullie hebben het eerste goddelijke gebod genegeerd 

en jullie zijn het ook die hem (de man), voor wie de duivel angst had aan te vallen, hebt 

overgehaald. Jullie hebben het beeld van God, de man, op een al te gemakkelijke wijze 

vernietigd en wegens jullie ongehoorzaamheid, die de dood betekent, moest zelfs de Zoon van 

God sterven. 

 

Na Tertullianus gaat het snel verder bergafwaarts. Kerkleraar Augustinus bekeert zich, na 

een wild leven vol seksuele uitspattingen, tot het christendom. Zijn mannelijke geest is dan 

zover gestegen, dat het liefkozen van een vrouw hem alleen nog maar naar beneden kan halen. 

De later tot heilige verklaarde Albertus de Grote stelt dat de vrouw een mislukte man is. Als 

de vorming van het mannelijk zaad, dat als een kunstenaar streeft naar de perfecte mannelijke 

vorm, door ongunstige omstandigheden, zoals een vochtige zuidenwind, mislukt, dan ontstaat 

er een vrouw. In een ander geschrift verklaart hij: 
 

De vrouw is minder geschikt voor de zedelijkheid dan de man. De vrouw bevat namelijk meer 

vloeistof dan de man, en een eigenschap van vloeistof is: gemakkelijk op te nemen en moeilijk 

vast te houden. Vloeistof is gemakkelijk te bewegen. Daarom zijn de vrouwen onbestendig en 

nieuwsgierig. Wanneer de vrouw met een man geslachtsverkeer heeft, zou zij zo mogelijk 

tegelijkertijd onder een andere man willen liggen. De vrouw kent geen trouw. De vrouw is een 

mislukte man en bezit vergeleken met de man een defecte en foutieve natuur. Daarom is zij 

onzeker van zichzelf. 

 

Zijn naarstige leerling, de gerespecteerde kerkleraar Thomas van Aquino, beweerde dat de 

vrouwelijke materie het mannelijke zaad tegenwerkte. Daardoor werd het doel van de natuur, 

de vorming van een man, niet altijd gehaald en ontstond er een vrouw. Dat ‘geval’ noemde 

Thomas een ‘mas occasionatus’, een mislukte man (letterlijk: gelegenheidsgeval). Een 

potentiële man, dus die niet tot ontwikkeling gekomen was en een krachteloos, onvolledig, 

verminkt wezen vormde. Daarom kent de vrouw van nature minder deugd en is 

minderwaardig aan de man. De vrouw voldeed in Thomas’ ogen niet aan het primaire plan 

van de natuur. Want de natuur was, evenals het mannelijk zaad, uit op volmaaktheid. De 

vrouw had echter wel de verdienste dat ze mocht voldoen aan het secundaire plan van de 

natuur: verrotting, misvorming en aftakeling. De later heilig verklaarde Odo van Cluny schrijft 

aan zijn kloosterbroeders: 
 

De schoonheid van het lichaam zit slechts in de huid. Als de man echter kon zien wat eronder 

de huid zit, zou de aanblik van de vrouw hem doen walgen. Als wij spuug of drek met geen 

vingertop willen aanraken, hoe kunnen wij er dan naar verlangen deze zak vol drek te 

omhelzen? 

 

Je zou kunnen zeggen dat het hier slechts uitwassen betreft. Zo probeert Odo van Cluny zijn 

broeder binnen het celibaat te houden door de vrouw afschuwelijk af te schilderen. De 

beschouwingen van Albertus de Grote en Thomas van Aquino waren in de eerste plaats niet 

bedoeld als theologische, maar als natuurwetenschappelijke verhandelingen. Omdat de kerk 

en wetenschap echter in die dagen verbonden waren, hadden dit soort ‘onderzoeken’ van 

gerespecteerde geleerden uiteraard ook een impact op het kerkelijk beleid. De afschuwelijke 

heksenvervolgingen, met de bijbel als Gods woord in de hand, zijn hiervan niet los te zien. 

 

Meer dan tweehonderd jaar werden in heel Europa mannen en vooral vrouwen als heksen 

vervolgd en gedood. Duitsland gaat door voor een belangrijk land wat heksenvervolgingen 
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betreft. De theologen aan het einde van de Middeleeuwen geloofden met de heksen een 

bijzonder perfide ketterse groepering ontdekt te hebben, die het geloof afvielen en ook tovenarij 

bedreven. Met de beruchte Hexenhammer (Malleus maleficarim, 1487) van de dominicaan 

Heinrich Institorius, was aan het einde van de vijftiende eeuw voor Duitsland een heksenleer 

aanwezig. Hierin werd hekserij als een cumulatie van delicten van een pact met de duivel, 

hoererij met de duivel, schadelijke tovenarij en een heksensabbat met een vlucht door de lucht 

beschreven. Vrouwen, die als een biologisch minderwaardig geslacht beschouwd werden, 

golden als bijzonder vatbaar voor deze misdrijven. Afgezien van enkele vroege processen kwam 

het eerst ongeveer honderd jaar na het verschijnen van de Hexenhammer tot massale 

heksenvervolgingen. Omstreeks de jaren 1590, 1630 en 1660 treffen golven van vervolgingen 

vele gebieden van het oude Duitse Rijk. In West-Munsterland werden vooral tussen de jaren 

1580 en 1650 processen gevoerd. Om de waarheid te achterhalen paste men hier de illegale 

waterproef toe waaraan talrijke verdachten zich ook onderwierpen om hun onschuld te 

bewijzen. Heksenvervolgingen kunnen in Duitsland tot aan het begin van de achttiende eeuw 

aangetoond worden. In de door oorlogen en crisis verscheurde zeventiende eeuw moesten 

degenen die van hekserij verdacht werden als zondebok dienen voor de sociale ellende. Daarbij 

werden geheel onschuldige vrouwen als heks aangewezen en heimelijk of openlijk uit de 

naoberschap geweerd. Overeenkomstig de geest van die tijd sloot de heksenwaan vooral aan 

bij de duivelsvoorstellingen van de late Middeleeuwen. Satan gold als aartsvijand van de 

mensen die de heksen tot de schadeveroorzakende tovenarijen aanzette. Deze opvatting over 

de duivel werd pas met de komst van de Verlichting doorbroken. De hekserij was een 

natuurreligie en is door de kerken en overheid met moord en doodslag vervangen door de 

christelijke religie. Het door Stegeman in zijn 'Het oude kerspel Winterswijk' uitvoerig 

beschreven heksenproces van Bredevoort geldt in de literatuur tot nu toe als de laatste zaak 

waarbij in het jaar 1610 een doodvonnis in Gelderland wegens hekserij werd voltrokken. In 

de periode 1610-1615 blijken er echter nog twee heksenprocessen in het Gelderse te zijn 

gevoerd en wel één in de stad Groenlo en één in de Heerlijkheid Borculo. De Groenlose 

rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in 

Roermond. Het Roermondse hof behandelt in deze periode toverij nog op traditionele manier 

namelijk als een zeer ernstige vorm van ketterij.  

 

Het aanbrengen van heksen en tovenaars was erg gemakkelijk. In de kerk stond een kist met 

een gleuf in het deksel, waar men de beschuldiging naamloos in kon doen. Men ging zover dat 

iemand op het sterfbed de naam van zijn vijand slechts hoefde te noemen, om deze als 

tovenaar gebrandmerkt te zien. De beschuldigingen werden gretig aangenomen omdat 

rechters, gerechtsschrijvers, beulen en hun helpers een bepaald loon ontvingen, terwijl de 

verbeurd verklaarde goederen aan de vorst of de overheid ten deel vielen. Naar het bestaan of 

de mogelijkheid van een misdaad werd nooit enig onderzoek gedaan, alles bepaalde zich tot 

de persoon zelf. Leed de verdachte aan een oogontsteking, dan was dit duivelsbrand. Was zij 

krom van ouderdom of had zij andere gebreken, dan heette het: ‘Wacht u voor de getekende!’ 

Dus voor het geringste kon iemand als verdachte in hechtenis worden genomen. Vluchtte de 

beklaagde of verweerde hij of zij zich, dan was dit een zeker bewijs van schuld. Ook onderzocht 

men later of zij ergens een litteken of moedervlek had. Dit was dan een indruksel van het zegel 

van de duivel, als een bewijs van een gesloten verbond. Het verhoor begon zo spoedig mogelijk, 

om te voorkomen dat de duivel zijn dienares zou onderwijzen in het antwoorden. Eerst werden 

haar dertien vragen uit de codex gesteld, daarna allerlei andere. Bij de minste aanleiding 

beschouwde men de schuld als bewezen, vooral maakte men daarbij gebruik van strikvragen. 

Ook werd voorgelegd wat men bij de verdachte had gevonden: vlechten of kransen van veren 

in het bed, knoopdoekjes. Bleef zij ontkennen dan heette zij een hardnekkig kind van satan, 
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verdedigde zij zich, dan was haar dit door de duivel ingegeven. Soms werden de beschuldigden 

als gunst aan een proef onderworpen, waarvoor het eerst de waterproef in aanmerking kwam. 

De priester bezwoer het water in sloot of gracht, hij bond de duimen van de beklaagde aan de 

grote tenen kruiselings over elkaar. Daarna werd zij met loshangend haar aan een touw 

gebonden en ruggelings in het water neergelaten. Zonk zij, dan bleef er nog mogelijkheid van 

onschuld over. Maar dreef zij, dan moest zij als schuldig ter pijniging verwezen worden, ten 

einde haar de betekenis af te dwingen. De beklaagde werd nu eerst met kerkelijke ceremoniën 

behandeld en met gewijde zaken behangen, om des te makkelijker de verlangde betekenis van 

haar te verkrijgen. Als men haar op de pijnbank gebonden had, moest zij een beker zure wijn 

drinken, waarop het bevel volgde om de duivel uit te spuwen. Gebeurde dit niet, dan ging men 

over tot het knellen, rekken en blaken (branden). Bleef zij dan ook nog zwijgen (door duivels 

invloed), zo werden gebeden opgezegd, terwijl men haar geselde met gewijde waskaarsen. Op 

alles lette men nauwkeurig. Elke zenuwtoeval was het werd der bozen, kwamen er geen tranen 

of bloed, dat kwam door satans invloed. Keek de beklaagde tijdens de pijniging rond, dan 

zocht zij de hulp van de duivel. Stierf zij onder de foltering, dan had de boze haar uit liefde 

verlost en de hals gebroken. Gedurende de ijselijkste martelingen – bij gewone rechtszaken 

moest men na een bepaalde tijd met de foltering ophouden – bij de heksenprocessen was dit 

niet voorgeschreven en onderging de verdachte soms twintig maal de pijniging. Gedurende de 

martelingen stelde men allerlei vragen, totdat de oude vrouw, tot het uiterste gefolterd, de 

onzinnigste bekentenis aflegde. Gewoonlijk werd bekend dat de beschuldigde de duivel had 

gezien. Doorgaans was hij bij de mannen gekomen in de gedaante van een mooie, jonge vrouw, 

bij de vrouwen als een mooie jongen met een hoed met pluimen op, terwijl hij allerlei 

bekoorlijkheden beloofde. Na minzame gesprekken was het verbond gesloten soms werd er 

een afschrift van gemaakt, met bloed getekend. De boze gaf dan een pandpenning die eerst 

een geldstuk scheen maar later in een paardevijg veranderde. Al spoedig leerde de heks want 

het meest verscheen de duivel aan de vrouwen, hem in zijn ware gedaante te kennen. Hij had 

horens, een staart, bokkenpoten, klauwen, grote tanden en vurige ogen. Zij had een toverzalf 

van hem ontvangen of die leren bereiden. En met behulp daarvan had zij de gewoonte in een 

vrijdagnacht op een bezemsteel naar de Hamberg  te vliegen. Hier had zij dan op de 

‘heksensabbat’ de duivel eer en hulde bewezen en hem, die bij deze feesten gewoonlijk de 

gedaante van een rode bok aannam, gekust en met hem gegeten. Vervolgens had zij zich 

veranderd in een weerwolf of kievit, een kat of vleermuis,  een kraai of vlo, en zij had dan 

allerlei wonderen en de vreselijkste misdaden verricht. Zij had onweer, stormen en strenge 

winters verwekt, de oogst op het veld met de bezem neergeslagen, pest en hete koortsen en de 

mensen een kwijnende ziekte veroorzaakt door met een speld in een stuk was te prikken. 

Vooral kinderen had zij de zwaarste ziekte aangeblazen of deze veroorzaakt, alleen door hen 

aan te zien. Zij had de melk aan de koeien ontnomen of bedorven, alleen door enkel 

onverstaanbaar woord te prevelen. Ze had schepen op verre afstand doen vergaan door met 

een stokje in het water te roeren, en honderd andere ongelooflijke duivelskunsten meer ten 

uitvoer gebracht. Volgde ontslag uit de kerker dan werden er bepalingen bijgevoegd tot boete 

of afbidding. Groter ellende was er niet te bedenken dan in de maatschappij terug te keren 

met de blaam van toverheks te zijn. Zij stond aan gestadige baldadigheid bloot en bleef lang 

buiten de bescherming van de wet. Verreweg de meeste heksenprocessen eindigden met een 

doodvonnis. Op de gruwelijkste manier het leven te verliezen door water, vuur, strop of zwaard 

was het lot van velen, die van de beschuldigingen niet het minste begrip hadden. Zo 

verachtelijk werden de heksen beschouwd dat de beul haar niet mocht aanraken en haar 

derhalve met haken en tangen naar de gerichtsplaats sleepte. Tijdens de regering van Frans I 

werden in Frankrijk meer dan honderdduizend doodvonnissen voltrokken. In ons land – en 

het strekt onze voorouders tot eer – waren de doodvonnissen belangrijk minder in aantal dan 
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in andere landen. Misschien is dit voor een groot deel te danken aan de heksenwaag te 

Oudewater. Het was namelijk ook de gewoonte de heksen te wegen. Zij die zwaarder of lichter 

waren dan een bepaald gewicht, moesten ongetwijfeld heksen zijn en waren derhalve de dood 

schuldig. Oudewater kreeg van Karel V een bijzonder privilege. Vond de stedelijke regering dat 

de verdachten van toverij welke op de stadswaag gewogen werden, een gewicht hadden ‘wel 

accorderende met de natuurlijke proportie van het lichaam’, dan zou een schriftelijke 

verklaring daarvan door het hele rijk in rechten geloofd worden en alle andere proeven 

uitsluiten. Deze milde bepaling was de oorzaak dat van de heksenwaag te Oudewater vrijwillig 

gebruik werd gemaakt, zelfs door vele ingezetenen van de bisdommen Keulen, Munster, 

Paderborn, enzovoort. De laatste weging had plaats in het jaar 1754, toen twee mensen uit 

Coesfeld en Telligt (bisdom Munster) er nog heen togen. 

 

In oktober 1610 dient Tonnis Korten – burger van de stad Groenlo en woonachtig  aan de 

markt aldaar – in naam van zijn vrouw Aele Korten, alias Lange Aele, geboren te Nieuwenhuys 

en zijn dochter Anna een klacht in wegens smaad. De klacht is gericht tegen Gerberich 

Helleman, de echtgenote van Lubbert Helleman. Deze vrouw heeft Aele en haar dochter Anna 

van toverij beschuldigt. Na de aanklacht begint voor de Groenlose rechtbank een smaadproces 

waarin diverse getuigen over moeder en dochter Korten worden gehoord. Uit verhoren blijkt 

dat vooral Aele al jarenlang in Groenlo en wijde omgeving als tovenares bekend staat. 

Gerberich Helleman beweert tegen Anna Korten: 
 
Is uw moeder (een) tovenarsche, dat mag sie wetten. Ick en schelde sie daer nit vor, die ganze 
stadt van Groenloe holt sie darvor (...) die ganze stadt van Grolle heft het haer wall twintich 
jaeren nae gesach und kant sytt niet, soe mach sie haer verdedigen. 
 
Een getuige Herman Lauwer zegt Aele zelf niet voor toveres te hebben uitgemaakt, wel 'dattet 

die lueden haer nae geven dat sie toeveren konde.’ De tweede dochter uit het gezin Korten, 

Truicken Korten, blijkt verkering te hebben met een jongeman uit Anholt, zoon van een zekere 

Tylman Kock. Herman Lauwer weet tijdens het getuigenverhoor te melden dat vader Kock zou 

hebben gehoord dat 'sin sohne met haer dochter vryden.’ Nadat in Anholt 'die tydinge hier 

gecoomen dat die moeder toveren kan', verklaart Kock volgens Lauwer dat hij zijn zoon 'met 

roede solde geiselen, solde lehren ein hantwerck als hie gedan hadde.’ Aele's reputatie leidt 

zelfs tot spanningen tussen beide echtgenoten. Volgens getuige Frederick Jansen uit Embrick 

(Emmerich) zegt Tonnis tijdens een verblijf in een logement in die stad tegen zijn vrouw, nadat 

Aele en Frederick Jansen's vrouw elkaar voor toveres hebben uitgemaakt: 
 
Wy maeckt uns vol te doene dattet so weyt quame dat men u upt water moste smiten, wat een 
schande solde gy my und u kinder an doen. 
 

En Aele wordt nog in het jaar 1612 door jonker Herman van Munster van de havezate Waliën 

onder Winterswijk ervan beschuldigd een toveres te zijn. Dit nadat Aele de jonker die van 

Borkelo op Groenlo voer, op het Groenlose marktplein had aangesproken over een nog 

verschuldigd geldbedrag. Herman van Munster voegt haar daarop toe: 'Sin ick dy tovenarsche 

wat schuldig, du bist die argste tovenarsche die in Grolle ofte Wenterwick is.’ Het smaadproces 

krijgt in het jaar 1612 een dramatische wending. In het Groenlose protocol – binnen het proces 

Korten-Helleman – is namelijk ook sprake van een heksenproces tegen tenminste twee 

vrouwen en een man in de aangrenzende Heerlijkheid Borculo. Het gaat voor zover bekend 

om twee vrouwen: Naele ten Seewart uit Beltrum en Trine Langhfeldes uit Zieuwent en een 

man, Gert ten Haeneveldt uit Beltrum. De laatste wordt overigens weer vrijgelaten. Een 

bronvermelding in de Regierungsprotocolle van het Fürstbistum Munster in het jaar 1611, 

waarin sprake is van de Borkelsche zaubersche duidt aan dat dit heksenproces mogelijk al 



104 

 

geruime tijd loopt. Beide vrouwen en een derde onbekende persoon worden door de 

scherprechter onder 'tortuur' (marteling) gesteld en moeten bovendien de waterproef 

ondergaan. Het Groenlose protocol meldt dat Naele ten Seewart tijdens het pijnlijke verhoor 

heeft bekent het toveren te hebben bedreven samen met Aele Korten uit Groenlo.  

 

De Borculose en Groenlose heksen zouden een heksendans hebben gehouden op de 

Vragender Heide en bij Lucken. Mogelijk wordt hier het erve Te Lucke in Beltrum bedoeld. Het 

Groenlose protocol meldt dat een van de twee Borculose vrouwen met haar leven voor deze 

bekentenis betaalt, Trine Langhfeldes wordt met het zwaard terechtgesteld. Valentijn Becker, 

burgemeester van Groenlo, verklaart namelijk op 22 mei 1613 dat hij in Borculo was 'do de 

letzte toversche Trine Langhfeldes ist enthoefft.’ Deze opmerking zegt dat er meerdere 

personen zijn terechtgesteld. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er in die tijd een groot aantal 

vertelsels over vermeende hekserij in de Heerlijkheid Borculo de ronde doen. De door Naele 

ten Seewartt uit de buurschap Beltrum onder tortuur geuitte bekentenis over deelname aan 

een heksensabbat heeft voor Aele en Anna Korten uit Groenlo fatale gevolgen. De 

civielrechtelijke smaadzaak Korten contra Helleman wordt een officieel heksenproces. De 

rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in 

Roermond. De Spaanse landdrost Henrick van Distelinck zit op 27 maart 1613 zelf de zitting 

van de Groenlose rechtbank voor, wanneer over Aele en Anna wordt geconcludeerd:  

 
Dat gemelte itzige beclagtinne beruchtigett sy, als dat sy toeveren solde kunnen dat demnegst 
itzliche hexen und toverschen in der herlicheit Borcloe angetastet unde negst voergaande clagte 
tot die tortuyr verdampt dat in gemelte torture die gemelte hexen obgemelte beclagtinne mit haer 
dochter Anne beclappertt. Dat dienfolgende ein geruchte tott Groll gecomen dat gemelte 
beclagtinnen van ein hexe Naele ten Seewartt genant beclappertt und beschuldiget werden also 
dieselve toversche becandt dat bemelte up diverse (gelegenheden) in die Vragender heyde ende 
an der Lucken upen hexen oder duwels dantz metgewesen. 

 
Er wordt officieel vastgesteld dat beide vrouwen 'hexen' zijn. Ze moeten opnieuw worden 

ondervraagd en vervolgens hun 'wolverdiende straffe' ondergaan. Aele en Anna Korten zijn 

intussen al een keer naar Borculo gebracht voor een gerechtelijke confrontatie met de 

Borculose heksen. Het vonnis tegen Aele en haar dochter wordt door de Groenlose rechtbank 

op 8 oktober 1613 uitgesproken door de ‘stadtholder’ Nienhuis in naam van de drost 

Distelinck. De inhoud van het vonnis wordt niet vermeld en is onbekend. Uit een archiefstuk 

gedateerd 9 februari 1614 blijkt dat dochter Anna Korten met hulp van haar geliefde Hans 

Martens en het feit dat de stadsgracht bevroren is, kort daarvoor uit de kerker is ontsnapt. 

Bewaker Gert van Sennenhorst moet hiervoor voor de rechtbank verantwoording afleggen. 

Moeder Aele is dan schijnbaar al terechtgesteld. Op 13 juli 1615 moet weduwnaar Tonnis 

Korten namelijk een aantal schulden aan het gerecht betalen waaronder ook het loon voor de 

scherprechter. Dochter Anna Korten komt overigens jaren later, op 12 juli 1648, samen met 

haar man Jan Jansen Schomacker van Bilderbeecke voor in het notariële protocol van de stad 

Groenlo. Haar vader Tonnis is kort hiervoor gestorven en blijkt na Aele's dood in het jaar 1614 

een tweede huwelijk te zijn aangegaan met een zekere Henricksken Gysberts. 

 

Het feit dat in datzelfde jaar 1613 in de stad Roermond een massaproces begint tegen een 

groot aantal vermeende heksen, waarvan er tenminste veertig op de brandstapel eindigden, 

zal op de Groenlose zaak van invloed zijn geweest.  
 
Dat dieweil die judicien von solchem ubertuegden unthaten genochsam jufficiert, dat in den pfal 
so cleger gien better probationes inbrengett als wedder noch gesien worden, die sententie ter 
excution behoert gestalt te worden. 
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Ook het door Dick Schlüter in het drostambt Twente opgespoorde doodvonnis rond het jaar 

1610 van een vrouw uit de Heerlijkheid Almelo en een heksenproces tegen vier inwoners uit 

Vriezenveen in het jaar 1618, sluit aan op de onrust en de processen in de Achterhoek. De 

gebeurtenissen in Oost-Nederland in deze periode kunnen niet los gezien worden van de door 

Marielies Saatkamp beschreven vervolgingsgolf in West-Munsterland. Ondanks het wegebben 

van de vervolgingen in de kwartieren blijven grote delen van de bevolking in de zeventiende 

en achttiende eeuw geloof houden in kwade toverij. Bovendien wordt er geloof gehecht aan de 

– intussen door de autoriteiten afgeschafte – waterproef als bewijsmiddel van schuld of 

onschuld inzake hekserij. In ons land begonnen de stemmen tegen de heksenprocessen zich 

te verheffen. Nadat Erasmus omstreeks het jaar 1500 ze belachelijk had gemaakt, schreef 

Jacob Vallick, pastoor te Groessen (bij Zevenaar) in het jaar 1559 een boekje tegen de 

heksenvervolging. Bijzonder krachtig trad Johannis Wier, in het jaar 1515 te Grave geboren 

en sedert het jaar 1550 lijfarts van de hertog van Gullik, Kleef en Berg, tegen het geloof aan 

toverij op. Met zijn werk: ‘De praestigiis daemonum’ wendde hij zich tot de keizer en alle 

vorsten om hen van het onmenselijke van de heksenprocessen te overtuigen. Hij verminderde 

reeds de macht aan de duivel toegekend, door veel wat aan deze werd toegeschreven op 

natuurlijke wijze te verklaren, bijvoorbeeld de dwaallichtjes. Ook wees hij op de 

onmogelijkheden bijvoorbeeld als een vrouw zich in een kat veranderde, waar bleef dan haar 

vlees, waar de kleren, enzovoort. Het was ongetwijfeld een gewaagde stap van de dokter, in 

die tijden van bijgeloof zijn stem te verheffen ten gunste van de zozeer verachte vrouwen. Toen 

dan ook de hertog van Gullik en diens zoon door een ongeneeslijke ziekte werden aangetast, 

weet men dit aan het optreden van hun lijfarts, waarop deze moest vluchten. Heftige 

bestrijding vond Wier bij Martinus del Rio, de zoon van een Spaanse edelman en te Antwerpen 

geboren, die in zijn groot werk ‘Disquitiones Magicae’ (1599) de oude Hexenhamer weer in 

volle kracht herstelde. Hij bracht vooral de toenemende ketterij van zijn dagen met de toverij 

in verband en zo werd dit boek de oorzaak dat opnieuw de heksenvervolging in Europa begon. 

In het jaar 1613 werden te Roermond vierenzestig tovenaars naar het vuur verwezen en in het 

jaar 1659 had men in Duitsland de grote heksenbrand, waarbij in het bisdom Bamberg 

zeshonderd en in het bisdom Würzburg negenhonderd mensen vermoord werden. In ons land 

vond het laatste doodvonnis wegens hekserij in het jaar 1597 plaats, toen Marigje Arriens uit 

Schoonhoven eerst gewurgt en daarna tot as verbrand werd. 

 

Er zijn nog verschillende – niet eerder gepubliceerde – gevallen van smaad, mishandeling, 

contramagie en het te hulp roepen van duivelbanners op een rij gezet om het geloof van de 

bevolking in het magisch universum te illustreren. De autoriteiten stoppen op een zeker 

moment. Op grond van het eigendomsrecht van het water in de graafschap Zutphen hebben 

zij geregeld toestemming verleend om een waterproef te doen. Wanneer nu veertig jaar later – 

in 1776 – de Heerlijkheid ook daadwerkelijk wordt verkocht, wordt dit recht in het 

verkoopcontract niet meer genoemd. De oude bepaling betreffende de waterproef had haar 

betekenis verloren, het was een van bijgeloof getuigende activiteit geworden. De Westfaalse 

metropool Munster heeft, hoewel zij in een regio ligt waar heksenprocessen echt veel 

voorkwamen, slechts weinige processen tegen vermeende heksen en tovenaars gevoerd. In de 

jaren 1552 tot 1646 werden hier aantoonbaar vijf, vermoedelijk zes tovenaressen, die een 

bekentenis hadden afgelegd tot de dood op de brandstapel veroordeeld. In totaal waren 

eenenveertig personen bij dertig processen bij beschuldigingen van hekserij betrokken, 

waarvan de meesten na het einde van het proces uit de stad verbannen werden. Uit het 

voorbeeld van de dienstmeid Greta Bünichamnn, die in het jaar 1635 vermoedelijk om 

materiële beweegredenen door haar patroon als heks aangebracht en korte tijd later 

terechtgesteld werd, blijkt heel duidelijk welke mensen als eersten slachtoffers van verdenking 
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van hekserij konden worden. Het onderzoek van persoonlijke gegevens van de beschuldigden 

leverde een vast omlijnd patroon op van biografische kenmerken die in het bijzonder doelmatig 

waren om bepaalde mensen voor een beschuldiging voor te bestemmen.  

 

Het typisch Munsters slachtoffer bezit de volgende eigenschappen: 

 

- was van het vrouwelijk geslacht; 

- was ongehuwd en alleenstaand; 

- was niet geboren in Munster; 

- - in de familie waren reeds eerder gevallen van toverij                    voorgekomen; 

- werkte meestal als dienstmeid en bevond zich daardoor aan de ondergrens van  

zowel het economische bestaansminimum alswel van de maatschappelijke 

reputatie. 

 

 

Al deze eigenschappen tezamen maakten de later als heksen en tovenaars verdachten 

bijzonder kwetsbaar, zodat zij voor alle anderen als vermeende schuldigen door hun 

mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten verantwoordelijk gesteld werden voor de nood en de 

ellende. 

 

Tweehonderd jaar geleden vond in Delden een proces plaats dat een interessant licht werpt 

op de vroegere opvattingen over hekserij. Doorgaans wordt aangenomen dat in die tijd alleen 

de minder ontwikkelde mensen nog in hekserij geloofden. In dit geval gaat het om de 

opvattingen van twee gestudeerde mensen, Joannes Buersinck en Joan Henrich Worch. Aan 

het eind van de achttiende eeuw waren beide heren werkzaam als arts in Delden. Op 27 april 

1790 was een onderdeel van het regiment van generaal majoor baron Van Plettenburg bij 

Delden gelegerd en de manschappen werden ingekwartierd in het stadje zelf. Onder de 

manschappen van de compagnie waren soldaat Pieter Stiemes en de tamboers Verschaaik en 

Ignatius Schoensetter. Zij waren in de herberg Het Wapen van Delden en bespraken met 

elkaar waar ze ingekwartierd waren. Verschaaik was, zoals hij tegen zijn vrienden zei, 

uitbesteed bij Het Witte Kruys. Op dat moment kwam Buersinck bij hen staan en vroeg aan 

Stiemes en Schoensetter waar ze ingekwartierd lagen.  

 
Waar legt juluij beijen? Het antwoord luidde: Bij dr. Worch. Hierop zou Buersinck tegen hen 
hebben gezegd: Dan kun je het heksen wel van hem leren. Zij antwoorden: Dat willen wij wel 
leren, als hij het maar kan. Waarop Buersinck: Jae, hij kan het goed. 

 

Toen dit Worch dit hoorde ging hem dit duidelijk te ver. Het bewuste gesprek werd dan ook 

de aanleiding tot een langdurig smaadproces tussen de artsen Worch en Buersinck. Over het 

proces Worch-Buersinck is in het Rechterlijk Archief van de stad Delden een groot aantal 

stukken bewaard gebleven. 

 

Er is nog het proces verbaal van het verhoor van 14 mei 1790 van de getuigen Stiemes en 

Schoensetter, waaruit het bovenstaande gesprek blijkt. En de tekst van de aanklacht van 31 

mei 1790 en het verzoek opgesteld door de stadsdienaar van Delden om op de rechtdag te 

verschijnen. Ook de eis van het gerecht van 3 juni 1790 door medicus J.H. Worch tegen 

medicus J. Buersinck – gedaagde – teneinde hem te veroordelen vanwege zijn uitlatingen, is 

in het archief aanwezig. De eis beschrijft opnieuw wat zich had afgespeeld bij het Wapen van 

Delden in april. Het bewuste gesprek was volgens dokter Worch: 
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Een agterbaxe gepleegde enorme injurie (krenking, belediging), sooals te zien is uit het 'Placaat 
tegen Schelden voor Tovenaers, Weerwolven, enz. 

 

Hierop stond een boete van vijftig goudgulden. In deze tijd was nog het Landrecht van het jaar 

1630 van kracht. Dit was het recht dat de rechter in deze zaak moest toepassen. Het 

betreffende plakkaat was al in 1664 ingevoerd door de Staten van Overijssel. In 

overeenstemming met dat recht eiste Worch van Buersinck veroordeling tot een boete van 

vijftig goudgulden en daarnaast 'opentlijke schuldbekentnisse en bidding om vergiffenisse' en 

schadevergoeding. Ook het verdere verloop van het proces is grotendeels bekend. Het blijkt 

uit zestien stukken die bewaard zijn in een ander deel van het Rechterlijk Archief Delden 

(RAO, inv. nr. 29, contentieuze zaken 1782-1798). De rechter zat met het geval in de maag en 

de zaak bleef tot het jaar 1792 slepen en schijnt daarna te zijn geseponeerd. In hoeverre Worch 

werkelijk als duivelbanner is opgetreden wordt jammer genoeg niet duidelijk. Ondanks zijn 

latere verdediging dat het een grapje was krijgen we de indruk dat Buersinck zijn uitlatingen 

serieus bedoelde. In elk geval werden de betichtingen serieus opgevat. Het meest 

verbazingwekkend is wel dat dit voor ons zo onschuldige gesprek de aanleiding werd om te 

procederen. Juist omdat deze zaak zich tot een langdurig smaadproces ontwikkelde weten we 

nu nog – tweehonderd jaar later – wat de gemoederen vroeger bezig hield. Wat onze Deldense 

artsen betreft nog het volgende. Buersinck bleef de rest van zijn leven in Delden wonen. Worch 

ging weg uit Delden en vestigde zich in Olst. Mogelijk was het vertrek van dokter Worch naar 

Olst een reden voor het beëindigen van het proces over het heksen leren in Delden. 

 

Tot in de eenentwintigste eeuw waren er in Twente en de Achterhoek duivelbanners actief. 

Met het verdwijnen van het geloof in toverij en heksen is ook dit merkwaardige beroep 

verdwenen. Hoewel het om een kleine groep mensen ging die in de loop van de eeuwen als 

onttoveringdeskundige door de bevolking werd geraadpleegd, waren hun activiteiten 

belangrijk voor de vitaliteit van het geloof in toverij en de schadelijke rol van heksen in de 

samenleving. In zijn kroniek beschrijft jonker Sweder Schele (1569-1639) een geval van een 

dokter in de rol van een duivelbanner in Osnabrück. De familie Schele was naar Osnabrück 

gevlucht vanwege de Tachtigjarige oorlog. De jonker is geboren op de havezate Weleveld bij 

Zenderen. Toen Sophia – de zuster van jonker Sweder – ziek werd stelde haar medicus 

Johannes Engeling vast dat de verschijnselen niet natuurlijk waren. Hij meende dat er toverij 

in het spel was. Door de medicus aan het denken gezet herinnerden de ouders zich dat Sophia 

een gouden armband had verloren en dat deze was teruggebracht door een vrouw die een 

slechte reputatie had; nadien was Sophia ziek geworden. Volgens Sweder Schele waren er in 

die tijd veel gevallen van toverij. De vrouw die voor de ziekte van Sophia verantwoordelijk werd 

gehouden stierf in de gevangenis en haar lichaam werd samen met acht andere heksen 

publiekelijk op 6 juli 1592 verbrand. 

 

In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer (1639-1700) uit 

Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook een behandelmethode aan 

tegen de kwade kracht van heksen. Volgens De Meijer waren gordelroos en bepaalde 

huidaandoeningen het gevolg van schadelijke toverij. In de kroniek van Sweder Schele staat 

de aanduiding 'langer hand', dit hield in dat een heks iemand van afstand kwaad kon doen. 

Dit vermogen kon tegen mensen als tegen dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw 

stopte de officiële medische stand als ontvoeringdeskundige en zijn het vooral de 

lekenduivelbanners die voor hulp worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar 1790 sprake 

van een slotakkoord. 

  

Naast dokters, chirurgijns en lekenduivelbanners moeten we de rol van de rooms-katholieke 
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priesters die als exorcist hulp boden tegen vermeende praktijken van heksen niet 

onderschatten. Door tegemoet te komen aan de wensen van hun parochianen droegen 

priesters ertoe bij dat het geloof in toverij tot in de twintigste eeuw in de Achterhoek en Twente 

onder bepaalde groepen van de bevolking bleef voortbestaan. De informatie over de activiteiten 

van de bovengenoemde onttoveringdeskundigen ontlenen we aan verschillende soorten 

bronnen. Met name processtukken uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw leveren 

de nodige informatie op. Verder zijn er kerkenraadnotulen uit het eind van de zestiende en 

het begin van de zeventiende eeuw die soms informatie over de activiteiten van 

duiveluitbanners bevatten. Vanaf de negentiende eeuw verschaffen ook krantenartikelen 

informatie over dit interessante beroep. De vooral in de twintigste eeuw opgetekende 

volksverhalen zorgen voor aanvullende informatie. In het algemeen moet er kritisch naar de 

bronnen worden gekeken. Veel informatie over duivelbanners, heksen en toverij is 

beschikbaar via de ganzenveer van vervolgers van heksen of mensen die weinig tot geen 

waarde aan de betoverde wereld hechten. Voor de volksverhalen is het belangrijk om na te 

gaan of het authentieke informatie gaat of om verhalen die via boeken, artikelen of lezingen 

recent in de vertelcultuur zijn opgenomen. In de bronnen worden de lekenduivelbanners 

doorgaans aangeduid met de termen tovenaer, duivelbanner, wikster, spokenkieker of 

heksenmeester. De term heksenmeester is jonger dan die van tovenaer of duivelbanner omdat 

pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw het Germanisme ‘hexe’ in de Achterhoek en 

Twente in het taalgebruik werd opgenomen. Bij wikken ging het er om mensen via 

waarzeggerij, eventueel met behulp van sterrenwichelarij, het draaien van een zeef of de 

sleutelproef, te helpen met hun problemen en vragen. Ook vragen over de invloed van heksen 

werden door wiksters – het ging in de regel om vrouwen – behandeld. De spokenkiekers waren 

vooral mannen die de reputatie hadden meer te kunnen zien dan gewone mensen. In de 

Achterhoek en Twente werd van 'veurkieker' gesproken omdat de betrokkene de vaardigheid 

werd toegedicht af en toe beelden te zien van gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. 

Het ging dan vooral om huizen die in brand stonden of het passeren van een rouwstoet. Vooral 

personen die met de helm op waren geboren (in het geboortevlies ter wereld komen) werden 

profetische gaven toegedicht. In zaken die met toverij te maken hadden speelden zij echter, 

net als de wiksters een minder belangrijke rol dan de mensen die specifiek met de term 

duivelbanner, tovenaer of heksenmeester werden aangeduid. De uitgang wick in Scandinavië 

houdt verband met een geschikte handelsplaats aan het water. 

 

Nog een verhaal van één die in de twintigste eeuw zo’n voorgezicht heeft gezien, vertelt aan 

Cato Elderink:  

 
Een keer bij Rijssen, op een stuk veldgrond waar kort tevoren heidepotten waren gevonden, 
kwam mij een oude man tegemoet. De oude man had alle tijd van de wereld en mocht graag 
een tijdje praten. Ik vroeg hem naar oud geloof en naar oude dingen. Over voorspooksels sprak 
hij, hij had al zelf een kist zien staan voor een deur, waar snel een groove (begrafenis) zou 
komen. Eenmaal was hij met anderen tesamen een wonderlijk ding overkomen. 
 
De Stoom van Ter Horst in Rijssen had eens, ’t was jaren geleden, een hele tijd stil gestaan. Dat 
duurde al een paar weken. Met andere huisvaders kreeg hij werk op ’n plas. Ze waren met 
achttien man. Daar is het gebeurd op een keer, het was net voor ’t vieroavend maken (een eind 
maken aan het werk van de dag) en ’t werd al een beetje donker. Daar is het gebeurd, dat ze ’t 
alle achttien hoorden: de weefgetouwen in ’n stoom begonnen vanzelf te lopen, toch was er geen 
vuur onder de ketel en alle deuren waren gesloten, geen mens was in de fabriek. Een van hen 
had nog de moed om naar de ramen te klimmen, die hoog in de muren zaten. Van bovenaf keek 
hij naar binnen, maar daar was het al donker, hij kon niets onderscheiden. Toen hebben ze 
tegen elkaar gezegd: nu kan het niet lang meer duren, dan staan wij weer achter de touwen 
want dit moet een voorspooksel wezen. Nog in dezelfde week is de stoom weer aan het werk 
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gegaan. Zie, dat zijn nou dingen, zoals ze nog rondgaan in onze dagen. De voorgezichten dat 
blijkt wel, hebben niet voor de stoom willen wijken. 

 
Wat allen gemeen hadden is het feit dat ze in de beleving van de betoverde wereld een rol 

speelden. Als specialisten op het vlak van de magie kon men bij hen terecht voor raad en 

daad. Op die manier zijn veel onttoveringdeskundigen door hun optreden en faam een bron 

van volksverhalen geworden. Via het doorvertellen van deze volksverhalen bleef de bevolking 

heksen zien of vermoedde hun betrokkenheid bij ziekte en tegenslag. Dit had tot gevolg dat 

de hulp of het advies van de onttoveringsdeskundigen werd ingeroepen, wat weer zorgde voor 

nieuwe verhalen. Pas in de twintigste eeuw werd deze vicieuze cirkel door onderwijs, 

verbetering van de sociaal-economische omstandigheden, de successen van gediplomeerde 

medici en het strafrechterlijk optreden tegen kwakzalvers doorbroken. De adel en de 

geschoolde burgerij hadden reeds eerder afstand genomen van het magische universum. 

Sweder Schele (van huize Weleveld te Zenderen) maakt melding van ouders die vanwege 

schurft van hun dochter om advies naar een 'alte hexe' waren gegaan. De behandeling met 

rattenkruid heeft echter tot gevolg dat het meisje komt te overlijden. Volgens Sweder Schele 

blijkt daaruit eens te meer dat men adviezen van 'oude wijven' niet moet opvolgen. De jonkheer 

twijfelt ook over het voorspellende vermogen van veurkiekers.  

 
Caspar Falke ten Roekel, die professie maket visionen te sehen, segt hie will an zijn huisz niet 
mher timmeren, dan hie hebben het sehen bernen. 

 
Kritisch voegt Sweder Schele daar aan toe dat het beter is deze visioenen niet op te volgen en 

op God te vertrouwen. 

 

In de zesde eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw dringen kerken aan op een actief 

vervolgen van duivelbanners en waarzeggers. Reden: toverij en de duivel worden met elkaar 

in verband gebracht. De autoriteiten zijn door het intellectuele en theologische klimaat en het 

strafrechterlijke beleid inzake toverij niet ongevoelig voor deze druk. Vanaf de tweede helft van 

de zeventiende eeuw worden waarzeggers en duivelbanners juridisch aangepakt voor het 

plegen van bedrog. Het Verlichtingsdenken zorgde ervoor dat onttoveringdeskundigen in de 

ogen van de elite hun magische glans verloren. Men ging hen hierdoor meer en meer als 

onruststokers en bedriegers zien. De clerus dringt ook lang niet zo intensief aan op vervolging 

als rond 1600 het geval was. Toverij wordt steeds meer als bijgeloof van het volk gezien en 

niet langer als duivelswerk. Dokters en chirurgijns sluiten zich bij deze opvatting aan. In de 

negentiende en twintigste eeuw werken de medische stand en de autoriteiten samen tegen 

kwakzalvers/duivelbanners wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. 

Waarzeggers en spokenkiekers worden niet meer juridisch aangepakt. Wanneer mensen zich 

willen laten bedriegen dan moet men dat zelf weten. Alleen als het om grote bedragen gaat 

dan wordt justitie tot op de dag van vandaag nog wel eens ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor 

al dan niet rondtrekkende kwakzalvers. De protestanten moesten ook niet veel hebben van 

lekenduivelbanners. In het jaar 1615 werd tijdens een in Zwolle gehouden synode het besluit 

genomen om er bij de autoriteiten op aan te dringen om in Overijssel een plakkaat te 

verspreiden, waarin het werd verboden segenspreekers, tooverders, duyvelbanners te 

bezoeken. Het volk bleef ondanks deze verboden de onttoveringdeskundigen raadplegen. Dat 

sommige van deze specialisten veel faam genoten blijkt uit de activiteiten van Wipke Paels. 

Deze wikster woonde in de buurt van Markelo en werd in het jaar 1561 naar Drenthe gehaald 

om een diefstal te helpen oplossen. Het werkgebied van Wipke Paels strekte zich niet alleen 

in noordelijke richting uit, er is ook een vermelding dat ze in Bredevoort actief is. Er waren in 

de zestiende eeuw ook rondtrekkende duivelbanners. Zo deed het Gelderse hof in het jaar 
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1548 uitspraak in de zaak tegen de magiër meester Jacobus Judoci de Rosa van Kortrijk. Zijn 

ringvinger waarin een boze geest zou zitten, moest volgens het Gelderse hof met een hamer 

worden stukgeslagen en zijn toverboeken worden verbrand. De tovenaer De Rosa werd 

uiteindelijk uit Zutphen en Gelre verbannen. De Rosa is bovendien even in Deventer actief 

geweest. In het midden van de zeventiende eeuw liet de Twentse drost Johan van Raesfelt 

twee wiksters arresteren. De vrouwen Tanken Geertie en Geeske van Getelen tot Ootmarsum 

waren in Oldenzaal aangehouden op beschuldiging van 'duyvelse konsten van wicken en 

geesten to verdrijven.’ Dat dit in die tijd nog als hoogst ernstig werd opgevat komt naar voren 

uit het feit dat de burgemeester van Oldenzaal het geen zaak voor het stadsgericht vond maar 

de vrouwen wilde overdragen aan het hogere gericht van de drost. Jammer genoeg zijn over 

deze zaak verder geen archiefstukken voorhanden. Datgene wat men in de Achterhoek en 

Twente over deze vervolgingen hoorde heeft waarschijnlijk invloed gehad op het oplaaien van 

verdachtmakingen in eigen buurtschap of dorp. Dat leverde de onttoveringdeskundigen de 

nodige bijverdiensten op. Via informele waarschuwingen, boetes wegens smaad of verbanning 

werd de onrust gedempt. Zo werd de in Bentheim woonachtige en vanuit Twente 

geraadpleegde wikster Thrina van Soest in het jaar 1652 aangeklaagd en waarschijnlijk 

verbannen. De autoriteiten verliezen hun belangstelling voor de duivelbanners. Dat beeld 

komt ten minste naar voren uit de ‘Classicale Acta’ van Overijssel waarin opmerkingen of 

richtlijnen voor de praktijken van duivelbanners en wiksters in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw snel in aantal afnemen en tenslotte geheel ontbreken. In het jaar 1657 komt 

een 'duyvelbannerse en segenster’ te Holten tijdens de vergadering ter sprake, het gaat om 

Elsken Brookers. De Classis dringen er bij de autoriteiten op aan om maatregelen tegen de 

vrouw te nemen. De Classis Zutphen is in die periode nog van mening dat de overheid 

maatregelen moet nemen tegen geestenbanners. De Classis heeft daarbij onder andere de in 

Baak actieve Peter Spittael op het oog die beweerde 'de duijvel te kunnen verdryven en andere 

wiglerien meerr.’ 

 

In tegenstelling tot de dominees hadden de autoriteiten intussen minder belangstelling 

gekregen voor onttoveringdeskundigen. Dit wordt geïllustreerd door een in het jaar 1659 

gehouden rechtszaak voor het stadsgericht van Goor. De wikster Mette Schouwinck werd toen 

door de overheid in bescherming genomen tegen kwaadsprekerij van de jurist Berend ten 

Duisschotte. Berend zou Mette hebben uitgemaakt voor 'duvelinne' en haar ervan hebben 

beschuldigd dat ze aan 'hexerije' deed door de toekomst te voorspellen via het zeefdraaien. 

Niet Mette Schouwinck maar Ten Duisschotte kreeg uiteindelijk een boete. Dit ondanks het 

feit dat de getuige Braun van Laer tegenover het gericht het volgende vertelde:  

 
Dat Mette Schouwinck op verscheidene tijden ende plaetzen gezegth heeft dat sij een seeve 
hadde, 't welck sij liet omloopen, waer bij conde weeten off se het proces tegen Duyschote soude 
winnen, ende dat sij meer andere dinghen door 't omloopen van de seeve koste weeten. 

 

In de negentiende en twintigste eeuw was er sprake van een intensivering van het 

vervolgingsbeleid tegen kwakzalvers, waarvan verschillende ook als duivelbanner optraden. 

Dit had vooral te maken met de wet van 12 maart 1818, die het uitoefenen van de geneeskunst 

regelde. Alleen diegenen die in het bezit waren van geldige papieren waren vanaf dat moment 

bevoegd om als dokter, apotheker of vroedvrouw op te treden. Het effect was een hele serie 

processen tegen mensen zonder diploma's. Een voorbeeld van iemand die zonder geldige 

papieren in het beging van de negentiende eeuw als veearts en duivelbanner optrad is 

Stephanus Asteleiner uit de buurtschap Gelselaar. Asteleiner genoot volgens de volksverhalen 

die over hem in Twente de ronde deden ook bekendheid als duivelbanner. Dat meister 

Stephanus inderdaad een ontvoeringdeskundige was blijkt uit een veroordeling door de 
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Almelose rechtbank. Deze veroordeelde hem in het jaar 1824 tot een boete van vijfenzeventig 

gulden wegens kwakzalverij, vanwege hulp aan een boer in Markelo die meende dat zijn koe 

was betoverd. Ook in de regionale kranten van de negentiende eeuw nam de druk om op te 

treden tegen kwakzalvers /duivelbanners toe. In de Enschede Courant verscheen op 2 

februari 1873 het volgende bericht: 

 

Delden, 1 februari. Is men op sommige plaatsen van ons moederland verstoken van 
geneeskundige hulp, te Delden kan men daarover niet klagen. Behalve toch drie geëxamineerde 
geneesheren, hebben we hier een duivelbanner en een doctor die, hoewel voor alle mogelijke 
kwalen raad wetende, speciaal zegt bekwaam te zijn in het genezen van reumatiek. Te Delden 
hebben de beide laatstgenoemde sujetten die het slechts te doen is, om, zonder te werken, ten 
koste der beurs van den ligtgeloovige te leven, geen praktijk, waarom ze die elders zoeken en 
naar wij vernemen, helaas al te vaak vinden. Het ware te wensen dat de politie in dezen een 
oog in 't zeil hield. 
 

Dat het krantenartikel effect heeft gehad, blijkt uit het feit dat winkelier en wonderdokter Jan 

Boom in dat zelfde jaar wordt veroordeeld voor het onbevoegd maken en verkopen van 

geneesmiddelen. Het geloof in toverij was echter hardnekkig. In het jaar 1963 meenden 

mensen in Bruinehaar – een buurtschap tussen Almelo en Hardenberg – dat hun buurman 

een tovenaar was en riepen de hulp in van wonderdokter/duivelbanner Rudolph Franciscus 

Rusken (1875-1968), die in de buurtschap Radewijk woonde. Rusken beloofde de kwade 

krachten te zullen bezweren en stelde de betrokkenen gerust. De methode die Rusken 

doorgaans toepaste was dat hij de mensen in het hoofdkussen van de zieke liet kijken. In het 

jaar 1942 gaf hij het advies aan de familie E. in Kloosterhaar die meenden dat hun zoontje 

betoverd was. De familie vond drie verenkransen. Dit werd gezien als een bewijs dat er een 

heks in het spel was. Volgens het bijgeloof was een gesloten verenkransje dodelijk. Wanneer 

de ring van veren en draadjes op natuurlijke wijze ontstaan en door de ronde vorm van het 

hoofd en statische elektriciteit nog open was, dan kon de duivelbanner nog wat uitrichten. 

Rusken gaf het advies om de kransjes in een ketel met water te koken. De heks werd dan 

gedwongen naar het huis van de familie E. te komen en zo zou haar kwade kracht worden 

verbroken. Om zich te beschermen moest er bij iedere ingang rond het huis een kruis in het 

zand worden gemaakt. Volgens gangbare bijgeloof kon een heks niet over dit christelijke 

symbool stappen. 

 

Naast leken duivelbanner bleven in de twintigste eeuw ook katholieke priesters als exorcist 

actief. In Twente waren de Karmelieten in Zenderen een eerste hulppost voor mensen die 

meenden dat hun kind of vee was betoverd. De paters gaven de betrokkenen Albertuswater of 

scapulieren mee. Scapulieren zijn een schouderkleed en later werden dat twee gewijde lapjes, 

op borst en rug gedragen, verbonden door linten. Nog steeds kan men voor een kleine 

vergoeding deze gewijde zaken in Zenderen verkrijgen. Het lijkt dat met de onttovering van de 

wereld niet alleen het geloof in toverij en heksen is verdwenen. Ook de voorstelling dat heiligen 

in de hemel in staat zijn om via aan hem gewijde scapulieren of water, op aarde wat goeds te 

doen. Toch is er ook in onze moderne samenleving nog steeds behoefte aan magie, ook al zijn 

de rol en het belang ervan niet te vergelijken met het magisch universum waarin 

duivelbanners zo'n interessante rol hebben gespeeld. 

 

Als we magie definiëren als de toepassing van niet werkzame technieken om angst weg te 

nemen, wanneer werkzame technieken niet beschikbaar zijn, dan zal de samenleving er nooit 

vrij van zijn. Wie mocht denken dat het geloof aan heksen een symptoom is van enkele eeuwen 

geleden, zal zijn mening moeten herzien. Men hoeft slechts te denken aan de moderne 

heksengezelschappen die – onder andere – in Engeland en Nederland bestaan. Ook in de 
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volksoverlevering speelt het geloof aan heksen nog een rol. Er is echter wel een verschil tussen 

geloven aan en het vertellen over heksen. Daarnaast treffen we in veldnamen, bepaalde 

gezegden en sprookjes met heksen aan. Van afbeeldingen op zakjes drop en in boeken en films 

(Harry Potter, de Heksen van Roald Dahl, Abarat van Clive Barker) blijft de heks als illustratie 

van magie en als typering deel uitmaken van ons dagelijks leven, vooral in dat van kinderen. 

Het is dan ook niet moeilijk om een lijn te trekken van heksen- en smaadprocessen naar de 

huidige omgang met heksen. 

 

In de afgelopen tweehonderd jaar heeft men op verschillende plaatsen en met verschillende 

methoden getracht de volksoverlevering vast te leggen. We denken daarbij onder andere aan 

de gebroeders Grimm, die in het jaar 1812 de bundel ‘Kinder- und Hausmärchen’ 

publiceerden. Het gaat in dit boek om een literaire bewerking van wat de broers gehoord of 

toegezonden kregen. 

 

In het jaar 1934 heeft het instituut P.J. Meertens in Amsterdam, toen nog 

Volkskundecommissie der Academie van Wetenschappen geheten, een vragenlijst 

rondgestuurd waarin om volksverhalen werd gevraagd. Onder leiding van J.J. Voskuil, hoofd 

van de afdeling Volkskunde startte in het jaar 1962 een onderzoek naar verhalen. Met behulp 

van twintig vrijwilligers werden aan de hand van vragenlijsten volksverhalen achterhaald. De 

vragenlijst bevatte diverse verhalentypen die systematisch moesten worden beantwoord. Het 

ging daarbij om verhalen over weerwolven, witte wieve, kabouters en heksen. De verhalen 

moesten zo letterlijk mogelijk worden genoteerd, meestal was dat in het dialect van de streek. 

De genoteerde verhalen werden letterlijk uitgetypt en naar Amsterdam gezonden. Het 

resultaat van het onderzoek overtrof de verwachtingen. Een telling leverde op dat het 

verzamelde materiaal honderdnegenennegentig verhalen omvat die heksen en toverij tot 

onderwerp hebben. Ongeveer zeven procent van het totaal, het merendeel van de verzamelde 

verhalen handelde over geestverschijningen, weerwolven, witte wieve, over mensen die de dood 

of andere gebeurtenissen konden zien. Deze typen verhalen passen in het magisch universum 

zoals dat in het verleden gemeengoed was onder de brede lagen van de bevolking. De vertellers 

waren meestal ouder dan zeventig jaar en hun herinnering reikte terug tot de periode waarin 

ze kind waren en de verhalen hoorden vertellen. Dit had tot gevolg dat de verhalen algemeen 

stammen uit de periode 1880 tot 1940. Naar het waarheidsgehalte werd niet gevraagd. Het 

ging bij het onderzoek primair om het verhaal, de gebeurtenis en het vastleggen ervan door 

de onderzoeker. Een bejaarde vrouw uit Zieuwent bijvoorbeeld was sceptisch over de verhalen 

die ze van haar buurman had gehoord. Ze vond de verhalen interessant maar ze geloofde er 

niet in. Tot ze bij het nagesprek opeens het verhaal vertelde van een haas die – na beschoten 

te zijn – in een vrouw veranderde. Die gebeurtenis was haar oom overkomen en die loog 

volgens haar nooit. 

 

Ton Dekker, verbonden aan het eerder genoemde instituut heeft in zijn bijdrage 'Heksen en 

tovenaars in twintigste eeuwse sagen' in het boek 'Nederland Betoverd' verschillende 

conclusies getrokken op basis van het verzamelde materiaal. Hij stelde onder andere vast:  
 
Het zou onjuist zijn indien men uit het voorgaande de indruk gekregen zou hebben dat rond de 
eeuwwisseling en zelfs nog in de tweede helft van deze eeuw er in de onderzochte gebieden 
sprake zou zijn van een ongebroken geloof aan toverij. 

 
Uit de verhalen blijkt dat er vele gradaties van geloof moeten hebben bestaan tot en met 

scepsis en ongeloof. In zijn bijdrage gaat Dekker in op de verhalen over schadelijke toverij van 

heksen en tovenaars tegen kinderen, volwassenen, dieren en de boterbereiding. De landelijke 
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verhouding tussen vrouwelijke heksen en mannelijke tovenaars is drie tegen een. Dat geldt 

ook voor het in Twente verzamelde materiaal. In het onderzoeksgebied kon worden vastgesteld 

dat toverij door heksen in hoofdzaak tegen kinderen is gericht. Wat de tovenaars betreft liggen 

de getallen op vier (kinderen), zeven (volwassenen), acht (dieren) en nul (boterbereiding). 

Heksen hadden het dus duidelijk meer op kinderen voorzien dan tovenaars die vooral met de 

betovering van volwassenen en dieren in verband werden gebracht. In zevenenveertig gevallen 

werd de heks omschreven als oud, bij de tovenaar was dit tien keer. In acht gevallen was de 

heks vies, arm, lelijk en vreemd. Bij dit 'vreemd' ging het om priemende ogen en over afwijkend 

gedrag van de toenmalige geldende norm. Voor tovenaars is deze karakterisering niet 

aangetroffen. De vrouwen en mannen die van toverij werden verdacht woonden in het 

algemeen niet achteraf, zoals de Hans en Grietjeheks maar maakten deel uit van de 

gemeenschap. 

 

Een zwarte kat speelde steeds een grote rol in het vroegere heksengeloof. De verhalen die in 

het algemeen over heksen en tovenaars de ronde deden zijn te verdelen in een aantal typen. 

Een veel voorkomend type is het volgende verhaal. 

 
Bij Groenlo kwam in een boerderij steeds een kat in de keuken, wanneer de vrouw des huizes 
aan het pannekoeken bakken was. Het ging om een onbekende kat. De boerin vond het 
vervelend dat het dier naar haar bezigheden zat te staren. Ze praatte erover met haar man en 
die wist goede raad. Als de kat nog een kwam moest ze met het hete pannekoekenvet de kat 
proberen te raken. Dan zou deze wel wegblijven. Toen de kat weer eens verscheen en bij haar 
in de buurt kwam, smeet ze het dier heet vet over de kop. Deze vloog onmiddellijk miauwend 
weg en de volgende morgen droeg de buurvrouw een doek om het hoofd. Volgens eigen zeggen 
had ze zich thuis gebrand, maar de boer en boerin wisten wel beter. Zij was de kat geweest en 
ontmaskerd als heks. 

 
Een ander verhaaltype is dat van een heks die zich in een haas kan veranderen.  Onderstaand 
verhaal werd verteld in het dorp Keijenborg. 
 
In de herfst was een aantal jagers op jacht en op een houtwal zagen ze een grote haas zitten. 
Een van de jagers, een goede schutter, schoot op de haas. Hij raakte het beest kennelijk niet en 
wat vreemd was, het bleef op dezelfde plaats zitten. Ook na het tweede schot. Toen wisten de 
jagers dat er iets niet in orde was. De jager deed behalve een patroon ook een zilveren dubbeltje 
in zijn geweer. Toen hij schoot klonk er een geweldige knal. De haas vloog weg en de jagers 
hoorden kinderen roepen: 'Gropmoe, loop!' En een eind verderop zagen ze opeens een oude 
vrouw door de wei strompelen. Zij was de haas geweest. 
 

De opvattingen die in deze volksverhalen doorklinken zijn ook aangetroffen in de verhoren die 

deel uitmaken van tegen vermeende heksen en tovenaar gevoerde processen in de zeventiende 

en achttiende eeuw. De kenmerken en wijze van ontmaskering zijn kortom over meerdere 

eeuwen levend gebleven. Naast heksen werden er tijdens het onderzoek ook verschillende 

namen genoemd van mensen die bekend stonden als duivelbanners. Een duivelbanner was 

in staat om kwade toverij teniet te doen of de verantwoordelijke heks te ontmaskeren. De 

vertellers noemden ook huizen waarvan bekend was dat er dingen gebeurden die met toverij 

te maken hadden. Hetzij dat er een heksenfamilie woonde of dat het om een spookhuis of een 

spookschuur ging. Heksen, duivelbanners en tovenaars waren een onderdeel van het dagelijks 

leven. Omdat men ontzag had voor deze mensen zijn de namen in het geheugen van de 

vertellers blijven hangen, soms in een beperkt gebied, soms in een groot deel van het 

onderzoeksgebied. In het verzamelde materiaal komen negenentwintig namen voor van 

mensen die bekend stonden als heks, tovenaar of duivelbanner. Dikwijls waren het bijnamen 

zoals 'Smoks Hanne' uit Zelhem. Waarover G.J. Klokman schreef: 'Smoks Hanne kon pas 

sterven toen een familielid haar een ander doodshemd aantrok. Het eerste hemd was op een 
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zondag genaaid. Dit had tot gevolg dat de heks dagenlang met de dood lag te worstelen.’ 

 

Een bekende duivelbanner was Stefanus, woonachtig in Gelselaar. Wij zijn hem al eerder 

tegengekomen. Hij was van Hongaarse afkomst en zijn volledige naam was Stefanus 

Asteleiner. Tot het jaar 1830 komt zijn naam regelmatig voor in de diaconierekeningen van 

Borculo. Volgens H.W. Heuvel (1864-1926) gingen de mensen bij ziekte en tegenslag liever 

naar Stefanus dan naar een gewone dokter. In het boek 'Oud-Gelselaar' geeft Heuvel de nodige 

informatie over deze toenmalige regionale beroemdheid. Behalve dat hij een kwakzalver was, 

bande Stefanus heksen en trad op als paardendokter. 'Bonen Trui' uit Hengevelde en de 

'Bilsterhekse' uit Lintelo zijn daarentegen slechts namen gebleven voor de ingewijden uit de 

buurt. Hun verrichtingen leven voort in het volksverhaal. 

 

Het lijkt aannemelijk dat pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Oostnederland 

het begrip heks geheel ingeburgerd is geraakt. Een tijdlang werden de woorden heks en 

toversche naast elkaar gebruikt. Het woord toveren heeft eveneens een lange 

voorgeschiedenis. In het Oudhoogduits bestond het woord als zoubaron, terwijl het zelfstandig 

naamwoord zoubar was. De etymologen (die zich bezighouden met woordafleidkunde) 

vermoeden dat het woord samenhangt met het Angelsaksische woord 'teafor', een woord voor 

de verfstof die uit rode aarde werd bereid. Deze verfstof zou zijn gebruikt om runentekens te 

accentueren. Het begrip toverij zou dus geheimschrift of toverschrift zijn. In dit verband is het 

interessant om ook de achtergronden van het woord goochelen in dit algemene overzicht te 

betrekken. Aan goochelen ligt het Oud-hoogduitse woord gougalon ten grondslag. De 

grondbetekenis zou zotternij, toverij bedrijven zijn. Het Oudhoogduits gougal en het 

Middenhoogduits goukel betekenen dan ook toverij. Met het woord toverkol weet men 

nauwelijks raad. Het woord komt alleen voor in Nederlandse teksten en de etymologen nemen 

aan dat het hier om een betrekkelijk jong woord gaat. Men vermoedt dat het woord verwant 

is met het Oudnoorse kolla, de aanduiding voor vrouw. Een selkolla was een zeehondvrouw, 

eveneens een demonische gestalte. Ook bestond het woord kudlo voor het begrip wijze vrouw. 

In Noordholland, boven het IJ, wordt een vrouw wanneer ze betoverd was bekold genoemd. 

Men hoefde haar niet eens te zien om te weten dat het goed mis was met haar want men 

hoorde haar altijd en overal schreeuwen. Een andere verklaring is misschien te vinden in de 

uitdrukking kol rijden, waarbij dan kol identiek is met bezemsteel. Daaraan zou het Vlaamse 

woord kal ten grondslag liggen, de benaming voor een langwerpig stukje hout. In de 

verzamelde verhalen treffen we het woord kol aan in Halle waar een kollekat woonde, ook wel 

een katske genoemd. Uit processtukken is het woord kol tot nu toe niet bekend. Het woord 

wik komt van het oude woord wicce, voortlevend in het huidige witch, wikka ofwel heks. In 

het Middelnederduits waren wicken, wichelen synoniemen voor toveren, heksen, bezweren of 

waarzeggen. Een wichelaar was dan ook een tovenaar en ook in het Middelnederlands komt 

wichelare of wighelare voor in de betekenis van wichelaar, tovenaar of waarzegger. En op zoek 

naar water is de wichelroede nu nog in gebruik. 

 

In diverse processtukken komt het begrip molckentoversche voor. Dit was iemand die in staat 

was vanaf een afstand koeien uit te melken of ervoor te zorgen dat bij het karnen geen boter 

ontstond. De karn was dan betoverd. Het woord molcken staat namelijk in verband met 

melken. In het Middelnederlands betekent het melk en alles wat daarvan gemaakt wordt, 

namelijk boter en kaas. We treffen het woord molckentover ook aan in het Middelnederduits, 

waar het de betekenis heeft van behekser van melkproducten, en ook als benaming voor een 

behaarde, bruine rups of een nachtvlinder. In de Winterswijkse streektaal is een 

molkenteumer nog steeds  het woord voor een grijze, grauwe nachtvlinder. Tegenwoordig 
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wordt deze vlinder niet meer met kwade magie in verband gebracht.  

 

In de nacht van Oud op Nieuwjaar spoken er demonen rond in Goor. De kinderen hebben zich 

vermomd achter zotte of afschuwwekkende mombakkesen. De jeugd komt in de vooravond 

met tientallen aan de deur voorzien van lawaaimakende 'muziekinstrumenten', als potdeksel 

en ouderwetse foekepotten. Alle beschikbare kleingeld is opgegaan aan de vordering van de 

kleine bedelaars, zingend:  

 
Foekepotterij, foekepotterij. 
Geef mij een centje 
dan ga ik weer voorbij.’ 
Ik heb al zolang met de foekepot gelopen. 
‘k Heb geen geld om een broodje te kopen. 
Foekepotterij, foekepotterij, 
Geef mij een centje 
dan ga ik weer voorbij. 
 

Dat foekepotten is een oud gebruik in Goor. Er komen elementen in voor die de volkskundige 

direct herkent en die het gebruik op één lijn stelt met de Böehkeerl. Cato Elderink hoorde 

voor de Twentse kinderschrik ook de naam Bozemkearl gebruiken en zij vermoedde dat dit 

wel eens de oudste vorm kon zijn. De bozem, de grote rookvang (schoorsteen) in het Twentse 

boerenhuis was immers de verbinding tussen hemel en aarde. 'Door de schoorsteen' zegt 

Heuvel, 'kwam de boldergeest, om onheil en plagen in huis te brengen; ook de hulpvaardige 

kobold en de goede Sinterklaas. Zetten onze kinderen niet nog steeds op 5 december hun 

schoen?' 

 

In heel Europa zijn de volksdeskundigen vol eerbied voor de gedegen studies van Meuli en 

Weiss uit Zwitserland, die allerlei vage veronderstellingen tot een sluitend betoog hebben 

uitgebouwd. In het kort komt hun theorie hier op neer: bij allerlei natuurvolkeren heerst het 

geloof dat op zekere tijden de doden terugkeren om te zien hoe de levenden hun werk doen. 

Bij de Germanen gold de Joeltijd, de tijd van de winterzonnewende als periode waarin de 

geesten van de gestorvenen op aarde ronddwaalden, zegenend en straffend. Het Zweedse 

woord voor kerstmis is nog altijd Juul. Ondanks vele eeuwen christendom is dat geloof blijven 

bestaan. 

 

Ook in Twente weet men van de Wilde Jacht: het 'dodenheir' dat in wintertijd door de lucht 

suist. De verhalen daarvan zijn in heel Europa bekend. Wie een stormachtige avond op een 

van onze winterse waddeneilanden doorbrengt, kan zich het ontstaan van zulke verhalen best 

voorstellen. Om die demonen van de lucht – voor zover ze kwade bedoelingen hebben – te 

misleiden vermomden de mannen zich eveneens als demonen. Spreken zou hen verraden 

hebben. Er zijn tientallen variaties: zwijgend rond, al maken ze met schellen, kettingen of 

horens lawaai genoeg. Onder het eisen van giften, die volgens de Zwitserse deskundigen 

oorspronkelijk als offers bedoeld waren om de echte demonen gunstig te stemmen, ging men 

de stad rond.  

 

De vordering van de Goorse foekepotters staat daarmee op één lijn, al is het gebruik tot 

kinderspel afgezakt. En zoals onze hedendaagse Zwarte Piet nog altijd een roe bij zich draagt, 

zo zijn ook de gemaskerde demonen voorzien van een levensroe, waarmee zij mensen, dieren 

en velden aanraken om vruchtbaarheid te bevorderen. Niet overal heeft het gebruik die 

oeroude trekken nog bewaard. De vermommingen in Goor zijn lang niet zo origineel meer. 

Waarom blijft een gebruik hier wel en daar niet bewaard? Waarom is de oudejaarskledij – die 
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vroeger ook in Markelo bekend was – daar nu uitgestorven en is zij in Goor van jaar tot jaar 

in omvang toegenomen? Dat is een vraag waarop nog geen geleerde het antwoord heeft 

gevonden. 

 

Nu zei men vroeger altijd dat er in Twente meer goud in, dan boven de grond te vinden was 

maar daar is in de loop van de jaren toch weinig van gebleken. Bij de grootscheepse 

ruilverkavelingwerken die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bijna al het ruige onland 

ten zuiden van Ootmarsum in een saaie cultuursteppe hebben omgezet, is nooit de gouden 

wieg gevonden die daar in het moeras verzonken zou zijn. Ook onder de Korenbelt, een heuvel 

bij de Vecht ten noorden van Hardenberg (en naar men zegt een Germaanse offerplaats) zou 

een gouden wieg liggen. Op een boerenerve bij Enschede werd in het jaar 1935 de urn 

gevonden die daar volgens de overlevering in de grond zou zitten maar nooit de gouden 

doodskist uit de Romeinse tijd waarvan men ook verhaalt. De oude Jan van 'n Hanenbulten 

in Buurse heeft lang gezocht naar het graf van de heidense kapitein Haan naar wie deze bulten 

zijn genoemd. 

 

Er bestaan legio voorbeelden van verhalen over 'veurspooksels' en men zag ze soms. 'k Heb 'n 

laampe zien braanden' is een vast bewijs voor iets wat stond te gebeuren. Men zag een lichtje 

in het veld op een plek waar later een huis werd gebouwd, men zag schepen varen met een 

lichtje in de mast. Zo maar door het veen, terwijl het Overijssels kanaal daar pas jaren later 

zou worden aangelegd. G.J. Eshuis vertelt dat op het Hoge Hexel ‘meister’ Jan Willem (zijn 

vader was schoolmeester geweest) uit de vijver van de Kloasboer een lichtje zag opstijgen. 

Dwars door de heggen heen was het verdwenen in de richting van het erve Aalvink; drie dagen 

later brandde deze boerderij af. Ook een donderslag bij heldere hemel werd als een 

waarschuwing van boven opgevat, evenals het geschreeuw van eksters om het huis. Sommige 

mensen wisten hoe je brand kon voorkomen. Op het Hoge Hexel noteerde Eshuis een probaat 

middel tegen blikseminslag. Men legde er tijdens onweer een zanderig en daardoor sterk 

rokende schadde (heideplag) op het vuur. De rook die dan uit de schoorsteen kolderde zou 

een afwerende werking hebben. De gekruiste houten paardenkoppen op de gevels van de 

Twentse boerderijen en tegenwoordig ook van nieuwe huizen zijn voorafgegaan door het 

ophangen van een echte paardenschedel. Het zijn afweergebruiken tegen ziekten, evenals de 

runenachtige tekens op de stiepel die ook als zodanig worden uitgelegd. 

 

Verdacht van omgang met de duivel en poging tot vergiftiging van haar schoondochter werd 

in het jaar 1649 Maria Witvoet, een burger van het schoutambt Almelo, als heks ter dood 

gebracht. Volgens Ter Kuiles 'Twentsche Eigenheimers': 
         

Werd zij voor Huize Almelo op een sleede geset, door de stadt ter plaatse van de Justitie gesleept 
ende aldaar met den swaaerde van het leven te dood gerigtet, voerts het lichaem op een radt 
en het hoofd op een pinnen gestelt geworden. 
 

Twente heeft zijn deel gehad aan de afschuwelijke heksenprocessen die het einde van de 

Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Geschiedenis hebben geteisterd. Magie (zwarte 

kunst) was voor de christelijke kerk een vorm van bijgeloof die te vuur en te zwaard moest 

worden bestreden, letterlijk! Misschien had Maria Witvoet inderdaad geprobeerd haar 

schoondochter te vergiftigen maar de kans is groot dat deze beschuldiging op kwaadsprekerij 

berustte. Zelfs wanneer zij zich, als inderdaad zovelen in die en ook in onze tijd met occulte 

zaken had bezig gehouden, was het voor haar vijanden en voor de vooringenomen overheid 

maar al te gemakkelijk om het woord 'heks' in de mond te nemen en zich daardoor van haar 

te ontdoen. Hoewel er ook 'witte magie' bestond, gericht op het bereiken van goede dingen 
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werd en wordt elke activiteit op het niet door godsdienst en rede controleerbare gebied, bijna 

steeds bij voorbaat als een boosaardige zaak beschouwt, met alle kwalijke gevolgen vandien. 

In het jaar 1823 onderwierp een vrouw in Delden zich vrijwillig (en met succes) aan de 

heksenproef nadat ze van tovenarij was beschuldigd. Met een touw onder de armen werd zij 

in de Twickelervaart te water gelaten. Zij bleef niet drijven en dus was zij onschuldig. Deze 

waterproef moesten in het jaar 1618 ook twee tovenaressen uit Vriezenveen die tot de 

voornaamste lieden van het Veen behoorden, ondergaan. Op de Markelose berg woonde 

vroeger een heks. Zij deed niet veel kwaad, hielp zelfs mensen om verloren voorwerpen op te 

sporen. Toch moet je altijd op je hoede blijven voor heksen. Nu ze de mensen geen kwaad 

meer durven doen, richten zij hun boze invloed meestal op bomen. Dat zou wel eens de 

oorzaak kunnen zijn van de iepziekte, van de watermergziekte onder de wilgen en van het 

geheimzinnige afsterven van de vele honderden oude beuken. Het betrof Lisa Brons die met 

haar kersverse echtgenoot vaarde op hun schip. Toen het schip in de haven van Deventer in 

de brand vloog, verdronk de echtgenoot en verbrandde Lisa haar gezicht. Ze vestigde zich 

uiteindelijk in Markelo en werd door de bewoners voor heks uitgescholden omdat ze alleen 

woonde, alleen bleef wonen en een geschonden gezicht had. Zeker in het taalgebruik blijven 

de heksen actief, niemand van ons kan 'häksen en blauwverven tegeliek’. 

 

Ko van Deinse heeft het gebruik beschreven van de Twentse boeren die 'donderbijlen' 

bewaarden om er poeder af te schrapen als medicijn tegen termienen (stuipen) bij kleine 

kinderen. Nog in het jaar 1950 kwam G.J. Eshuis de sporen van dit gebruik tegen in Albergen 

en Enter: 'Soms wreef men het kind er enkel mee langs het voorhoofd, bij voorkeur langs de 

slapen, soms diende men het wat afschraapsel van de steen toe’. Elke archeoloog kent de 

naam donderbijl, grommelsteen of dondersteen voor prehistorische hamers en bijlen. 

 

Met de zeventiende eeuw brak in ons land een mildere tijd aan. Vader Cats die te Goeree als 

advocaat de vrijspraak had weten te bepleiten voor een aangeklaagde vrouw, schrijft de 

volgende dichtregels: 

                         
En ziet nadat het Hof dit vonnis had gegeven, 
scheen alle tooverij als uit het land gedreven. 
 
Toch was daarmee het bijgeloof dat zo diep wortel had geschoten, niet uitgeroeid. Nog 

herhaaldelijk sloeg het volk zelf de handen aan de verdachten of bemoeilijkte haar op allerlei 

manieren. Zelfs in het jaar 1823 onderging een vrouw te Delden op haar eigen verzoek, ten 

einde zich van de laster te bevrijden, de waterproef. In het buitenland duurden de vervolgingen 

nog lang voort, ondanks de krachtige stemmen die daartegen protesteerden. Zo ijverde de 

Jezuïet Spee in zijn werk ‘Cautio Criminales’ (1631) tegen de heksenprocessen en baande de 

weg voor het werk van Balthasar Bekker, predikant te Amsterdam. Die bracht tegen het einde 

van de zeventiende eeuw zijn ‘Betooverde Wereld’ in delen uit. Hij ontkende het geloof aan de 

duivel zelf, en zo groot was de storm van verontwaardiging daarover, dat hij als predikant 

werd afgezet. Daardoor gingen nog meer mensen zijn boek lezen. Toen ook Thomasius in het 

jaar 1703 het voorbeeld van Bekker volgde, begon men zich langzamerhand in Duitsland over 

de heksenprocessen te schamen. Omstreeks het jaar 1750 verdween de misdaad van toverij 

in Pruisen en Oostenrijk uit de wetgeving. 
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Nog één verhaal 
 
 
Mijn wereld, een wakende droom in een andere dimensie. Ik gaf mijzelf er een plaats in en 

zocht een logische verklaring voor mijn aanwezigheid. Wanneer ik dat niet zou hebben gedaan 

zou mijn heimwee steeds groter worden en mij op het laatst verzwelgen. Ik wil nooit in het 

verleden van de Entersen mijn eigenlijke roeping zoeken. Nooit zal ik me erop vastleggen om 

de oude beschaving te doen herleven. Ik wil het verleden niet verheerlijken ten koste van mijn 

heden en toekomst. Mijn roeping is het verlangen naar helderheid, bestemming Enter. Als op 

een gegeven moment voor mij de vraag zich voordoet of ik werkelijk solidair moet zijn met een 

bepaald verleden is daarvoor alleen bepalend de mate waarin ik me tegenover mezelf en mijn 

naaste verplicht voel te vechten, opdat er nooit meer onderworpen mensen zullen zijn. Er zijn 

overal ter wereld zoekende mensen. Ik ben geen gevangene van de geschiedenis en ik wil niet 

blijven hangen aan de dingen van het verleden. Ik ben geen slaaf van de onderdrukking die 

mijn voorvaderen tot onderontwikkelden maakte. We moeten de mens niet vastleggen want 

het is zijn bestemming om losgelaten te worden. Mijn daden worden niet bepaald door de last 

van de geschiedenis. Door zelfonderzoek en vernieuwing kan de mens de ideale 

bestaansvoorwaarden scheppen voor een menselijke wereld. Ik zou willen dat voorgoed de 
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onderwerping ophoudt van de ene mens door de ander. Dat wil zeggen dat ook ik niet 

onderdrukt wil worden en wanneer dat wel gebeurt ik er dagen last van ervaar door verlies 

aan concentratie en mijn relatie met de natuur kwijt raak. Dat ik de mens mag ontdekken en 

aanvaarden zoals hij is, waar ook ter wereld. 
 
’t Leven is een ogenblik, niets dan een vermengen, 
van de anderen met ons ik, dat wij gratis brengen. 
 

De samenzweringstheorie van de maatschappij is een consequentie van het verlaten van God 

en van de vraag die eruit volgt: wie komt er in zijn plaats? De mensen hunkeren naar plannen, 

als men ze een voorhoudt storten ze zich erop als een roedel wolven. De verbeeldingskracht 

moet niet meer dan noodzakelijk worden aangewakkerd. Een jonge held verbijt zich omdat hij 

niet weet hoe hij beroemd moet worden. Dan ziet hij een film waarin een jongeman de diva 

van de Country Music overhoop schiet waarmee hij de voorpagina’s haalt. Hij heeft de formule 

gevonden, gaat op pad en schiet John Lennon overhoop. Maar als een Plan verzonnen wordt 

en anderen het ten uitvoer brengen, dan is het alsof het Plan bestaat, of liever, het bestaat 

gewoon. Vanaf dat moment reisden zwermen diabolici (diaboliek is duivels) de wereld over op 

zoek naar de kaart. Als er werkelijk een Plan bestond, zou het niet gefaald hebben. Ten onder 

gaan aan een kosmisch complot is geen schande. Dan ben je niet laf maar een martelaar. Hoe 

kan iemand een leven lang op zoek zijn naar de gelegenheid, zonder te merken dat het 

beslissende moment, het moment dat geboorte en dood rechtvaardigt, al voorbij is? Het komt 

niet terug maar is geweest, onomkeerbaar, volledig als elke onthulling. Het betreurt me dat ik 

enkel dwaze afgodisten zie die de cultus van Egypte imiteren, en die de godheid zoeken, 

waarvan ze geen enkel bewijs hebben. ‘Erger je hier niet aan, o Momum’, zei Isis, ‘want het 

noodlot heeft beschikt dat er afwisseling van donker en licht is.’ ‘Maar het kwaad schuilt 

hierin’, antwoordde Momum, ‘dat zij zeker menen te weten dat ze in het licht zijn.’ Alles is 

duidelijk en mijn oog rust op het geheel en op de delen, en ziet hoe de delen bijdragen tot het 

geheel. Ik zou me vredig moeten voelen. De Friezenberg vertelt me het verhaal van de trage, 

slaperige bewegingen van moeder aarde. In het geheel niet gestuurd door de onderaardse 

stromen. De aarde schilferde in haar halfslaap af en verruilde het ene oppervlak voor het 

andere. Waar eerst ammonieten graasden zijn nu diamanten. Waar eerst diamanten 

ontkiemden zijn nu wijngaarden. Verleg je achteloos een steentje, dan beweegt het, daalt af 

en laat al dalend ruimte achter. Ooit graasden er dinosaurussen en voerden mensen oorlog 

tegen de draken. Daarna heeft een ander oppervlak het hunne bereikt. Ik heb niets verzonnen, 

behalve de schikking van de geschiedenissen. Af en toe komt er een auto langs. Heb je het 

wachtwoord, was de vraag. En het antwoord, de sleutel van de kennis was: nee. Ik kijk naar 

de heuvel, hij is zo mooi. 
 

Volgens een andere legende volgde Berillus, een rijk man uit Cappadocië, Vespasianus naar 

Rome en vergaarde daar veel rijkdom. Berillus was een deugdzaam mens en zijn goede 

eigenschappen werden door al zijn nakomelingen geërfd. Eén van hen, Titurisone, was diep 

bedroefd omdat hij geen zoon had. Hij ging naar een wijze waarzegger en kreeg de raad als 

pelgrim naar het Heilige Graf te gaan. Daar legde hij een kruisbeeld van zuiver goud op het 

altaar. Toen hij terugkeerde werd hij tot zijn grote blijdschap beloond met de geboorte van een 

zoon. Hij noemde hem Titurel. Toen deze jongen volwassen was geworden voerde hij constant 

oorlog tegen de Saracenen, zoals de heidenen in die tijd werden genoemd. De buit die hij 

verzamelde gaf hij aan de kerk of aan de arme mensen. Zijn moed en deugdzaamheid werden 

alleen geëvenaard door zijn vroomheid en zeer grote nederigheid. Toen Titurel op een dag alleen 

in een woud wandelde en over heilige dingen dacht, zag hij opeens een engel voor zich staan. 

De hemelse bezoeker deelde hem op muzikale wijze mee dat hij benoemd was tot beschermer 
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van de Heilige Graal, die hij op Montsalvatch zou vinden. De engel drukte hem op het hart goed 

op zijn woorden te letten en vooral een deugdzaam leven te blijven leven want alleen wie een 

zuiver geweten had mocht een blik op de Graal werpen. De gedachte dat hij een heilige opdracht 

kreeg vervulde Titurel met diep ontzag en hij ging snel naar huis. Onderweg vroeg hij zich af 

waar Montsalvatch kon liggen. Tot op de dag van vandaag is niet bekend waar deze berg zich 

bevond, hoewel sommigen zeggen dat het een berg in Spanje was. Titurel verkocht al zijn 

bezittingen behalve zijn wapenrusting en zijn zwaard en keerde terug naar de plek waar hij de 

engel had ontmoet. Hij wist namelijk niet wat hij moest doen. Toen hij naar de blauwe lucht 

stond te kijken en hopend op een hemels teken leek een geheimzinnige witte wolk hem te 

wenken. Titurel stapte in de richting die de wolk aangaf. Hij trok door woeste wouden en 

ondoordringbare bossen bomen totdat hij bij een steile berg kwam die onbegaanbaar leek. 

Titurel hield zich krampachtig aan de rotsen vast en keek steeds naar de witte wolk boven hem. 

Op die manier bereikte hij de top. Daar zag hij, omgeven door helder wit licht, de Heilige Graal 

die door onzichtbare handen werd gedragen. In zijn vervoering merkte hij nauwelijks dat hij 

werd verwelkomd door enkele ridders met schitterende wapenrusting. Ze begroeten hem als 

hun vorst. Het visioen van de Heilige Graal bleek even vluchtig als mooi. Een tel later was het 

verdwenen. Titurel wist dat dit een heilige plek was en bewaakte haar tot het uiterste tegen 

heidenen die de steile helling graag zouden beklimmen. Er gingen jaren voorbij zonder dat de 

Heilige Graal op aarde verscheen. Daarom liet Titurel een tempel bouwen waarin de Graal op 

gepaste wijze ontvangen kon worden. De ridders die hem bij de bouw hielpen en de tempel later 

gingen bewaken werden tempeliers genoemd. Op de top van de berg lag een reusachtige onyx. 

Ze effenden en polijsten deze steen totdat hij blonk als een spiegel. Daarop werd de tempel 

gebouwd. De tempel verrees in snel tempo boven op de bergtop. Het was een schitterend 

bouwwerk met een middellijn van honderd vadem (maat: 1.88 m.). Rondom lagen 

tweeënzeventig achthoekige kapellen. Bij elke twee kapellen stond een toren van zes 

verdiepingen met een wenteltrap langs de buitenkant. In het midden stond een toren die twee 

keer zo groot was als de andere en die op twee bogen rustte. Het gewelf was van blauw saffier 

en in het midden lag een plaat van smaragd met daarin het lam en de banier van het kruis van 

Christus in email. Alle altaarstenen waren van saffier, als symbool van de verzoeking der 

zonden. Op de binnenkant van de koepel die op de tempel werd gebouwd waren de zon en de 

maan uitgebeeld met diamanten en topazen. Ze verspreidden ’s nacht zoveel licht dat het wel 

dag leek. De vensters waren van kristal, beryl en andere doorschijnende stenen. De vloer was 

van doorschijnend kristal, eronder waren zeevissen te zien die uit onyx waren gebeeldhouwd. 

De torens waren van kostbare stenen, ingelegd met goud. De daken ervan waren van goud en 

blauw email. Op elke toren stond een kristallen kruis met een gouden arenden, de vleugels van 

de dieren waren zo levendig gespreid dat het leek alsof ze vlogen. Bovenop de middelste toren 

werd een reusachtige karbonkel geplaatst die als een ster de tempeliers ’s avonds naar het 

bouwwerk leidde. Midden in de tempel, onder de koepel, bevond zich een miniatuurversie van 

het gebouw. Daarin werd de heilige schaal bewaard. 

 

Toen het werk voltooid was stond de tempel daar in al zijn schittering en glorie. Hij werd plechtig 

gewijd door priesters die gloeiden van eerbiedige trots toen ze het heilige gebouw 

aanschouwden. Ze liepen langzaam op en neer, zongen psalmen en zwaaiden met wierookvaten 

langs de schemerige portalen en onder de schitterende gewelven. Opeens stonden ze allemaal 

stil en keken met ontsteld gezicht naar het altaar. Daar kwam, op een lichtstraal, de heilige 

schaal zonder enig geluid naar beneden en bleef boven het altaar zweven. Vol eerbied hielden 

de priesters op met zingen en keken vervoerd naar het wonder. Ze hoorden een tere melodie die 

gezongen werd door een koor van engelen en die een lofprijzing van de Allerhoogste was. Met 

mateloos ontzag nam Titurel de schaal onder zijn hoede. Hij noch één van zijn ridders 
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verwaarloosde ooit die heilige taak want telkens als ze zwak en uitgehongerd waren werden 

ze gevoed en gesterkt door de heilige schaal. Waren ze gewond dan werden ze erdoor genezen 

als ze eerbiedig voor dit teken van hemelse gunst knielden. De schaal werd bij wijze van 

spreken ook de stem van God want op de rand ervan verscheen af en toe een goddelijke 

boodschap in letters van vuur die brandden in het hart van de ridders die ze lazen. De macht 

van de Heilige Graal was zo wonderlijk dat Titurel eruitzag als een man van veertig, hoewel hij 

al meer dan vierhonderd jaar oud was. 

 

 

 

 

Ter ere van Cato Elderink 
 

Cato Elderink is op 14 juni 1941 overleden, midden in de donkere oorlogsjaren. Ruim vier 

jaar nadat haar belangwekkend boek ‘Tweenter Laand en Leu en Lèven’ verscheen. Nog op 

tijd had ze heel haar geweldige kennis van het oude Twente vastgelegd voor het nageslacht. 

Een paar maanden voordat ze stierf, was ze in de Gobelinzaal van het rijksmuseum Twente 

gehuldigd. Dat gebeurde door de leden van de Oudheidkamer (waarvan ze bestuurslid was) 

ter ere van haar zeventigste verjaardag. Een dag later werd ze ziek en zou nooit weer beter 

worden. Enkele dagen na haar dood vonden wandelaars op haar lievelingsplek aan de 

Buurserbeek een vodje papier. Op één van de laatste wandelingen had Cato Elderink daar 

even gerust. Er bleken een paar ontroerende dichtregels op geschreven van een vrouw die wist 

dat haar einde nabij was. 
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Der zit in ’t bosch ‘nen oalen wal 

Knoestige wortel oaveral… 

En ik weet het zo weinig as zee 

Wat mi-j hier vasthölt an dusse stee. 

Geboren hier zin wi-j en op-egreuid 

In jonkheid heb wi-j espölt en ebleuid 

Troanen droofheid zint der ewest 

Ook dee leidt in ’t lèven tot oons best 

Boaven duur ’t dichte beukenloof 

Spölt gèle legkes en kringskes roond 

Oaver de broene gooldige groond 

Half heb ik ze jo meer ekend en verstoan 

Völ te vrog zeent ze van mi-j egoan 

Heb ik ze wal genog leef ehad 

Dee met mi-j gungen op ’t lèvenspad? 

Suja, suja suuselt de weend 

Now nich meer denken, sloape mien keend 

Los löt mien lèven now al wat et hölt 

as dwerrelend herfstloof as dale et völt. 

Eén wordend met al dee oons vuur bint egaon 

zal ik dan ’t lèvensraodsel verstaon? 

Suja, suja, suuselt de weend … 

Nem, Mooder Eerde, dek too dien keend. 

 

 

 

Laatste woorden 
 

Wist u dat De Lutte vele sagen en legendes heeft? Denk alleen al aan het dorpssymbool, de 
Hellehond of de Witte Wieven die vroeger de boeren angst aanjaagden op het platteland. Op 
veel oude boerderijen zijn nu nog symbolen te vinden die de boeren moesten beschermen 
tegen het onheil. Geloof in God en leven volgens de wetten van de bijbel was niet het enige 
waarmee mensen zich probeerden te beschermen tegen het ongeluk en het kwaad. Ook 
andere gebruiken werden voor de zekerheid toegepast. Zo plaatste men een gevelteken op 
de punt van het dak van de boerderij en kerfde men stiepeltekens als beschermende 
symbolen in deurstijlen. Het zijn maar enkele voorbeelden hoe men vroeger het kwaad 
probeerde af te weren. En de duivel was niet de enige die men vreesde. Ook spookhazen, 
grijze veulens, witte wieven, heksen en niet te vergeten rondzwervende hellehonden 
moesten vermeden worden. 

Cato Elderink merkte op dat de sage van de boerenknecht die de wiefkes ‘het spit brengt’ 
overal bekend was. Ze vond het opmerkelijk dat dit ook een van de plagerijen was ‘die steeds 
weer op de spinnejachten of spinvisiten herhaald werden’. Als meisjes klaar waren met 
spinnen en pannenkoeken wilden gaan eten gooiden de jongens een braadspit met een dode 
kat of een ander vies ding naar binnen en werden dan door de meisjes achternagezeten. 
Sommige jongens maakten van de gelegenheid gebruik om het eten te stelen. Er bestond dus 
een zekere parallel tussen witte wieve en meisjes van vlees en bloed. En dat kan precies de 
reden zijn geweest dat het verhaal nog steeds verteld wordt.  

Op 18, 19 en 20 mei 2018 is het theaterstuk ‘He’k wat van oe an’ opgevoerd  op het Hulsbeek 
te Oldenzaal. Het stuk, opgevoerd aan de rand van de recreatieplas, is gebaseerd op regionale 
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sagen en legenden. Het verhaal gaat over Vrouw Holle die de bezoekers bij binnenkomen 
begroette bij de Boetentiedse Biecht. Dit is de nacht waarin overleden zondaars verlost kunnen 
worden van hun eeuwige boetedoening als dwaallicht of Heemänneke. Zo kwamen figuren uit 
legenden en sagen hun onschuld bepleiten, zoals Bommen Berend, de Witte Wieve en Hutten 
Kloas. Het script is geschreven door theatermaker Laurens ten Den. De regie was in handen 
van Jos Brummelhuis en de productie werd geleid door Jozef Kamphuis. 

 

 
Enter, 8 oktober 2019  

 

 

 

 

 

 


