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Geloof en bigeloof
in DaWt,
en omsf reken
Recent is onderzoek gedaan naar de mondelinge

overlevering, het volksgeloof en de vertelcultuur
van de gemeente Dalfsen. De resultaten zijn

verwoord ln het boek Dalfser Muggen (zoo6).
Auteur van het boek Ruben A" Koman geeft in dit
artikel een aantalvoorbeelden van traditioneel en

modern volksgeloof in Overijssel.

Zoals het woord bijgeloofal zegt: het is een geloofdat ergens 'bij'

komt. Daarmee staat het naast de gangbare (veelal christelijke)

vorm van geloof. In de etnologie, de volkskunde, wordt op een

objectieve, onbevooroordeelde manier gekeken naar het geloof.

Omdat het wetenschappelilk gezien onmogelijk is aan te geven wat

het 'ware' geloof is, wordt de term bijgeloof vaak vermeden en

vervangen door volksgeloof ofwel religieuze volkscultuur.'

Talloze volksverhalen uit de gemeente Dalfsen komen, vaak voor-

zienvan een 'couleur locale', tevens voor in andere plaatsen in

Overijssel, maar ook buiten de regio of zelfs buiten de landgren-

zen. Elk verhaal heeft zijn eigen plaats in tijd en ruimte, waarbij

het zich in de regel weinig aantrekt van land- oftaalgrenzen. Een

volksverhaal dat in de gemeente Dalfsen verteld wordt/werd is

uiteindelitk niet meer dan een volksverhaal dat in de gemeente

Dalfsen bekend is, in Dalfsen verteld wordt/werd ofdesnoods over

Dalfsen verteld wordt/werd.
Dit artikel geeft enkele voorbeelden van traditioneel én modern

volksgeloof die we in de voornamelijk christelijke regio Dalísen

aantreffen, maar die ook in andere delen van Overijssel voorko-

men.

r Hekserij

Heksen zijn mannen of vrouwen die zich aan de duivel zouden

hebben oveÍgegeven en die hun bijzondere krachten gebruiken

om dood en verderfte zaaíen. Vooral vanafhet begin van de

r6e eeuw tot het begin van de rSa eeuw werd geloofd in hekserij,

maar de laatste decennia zien we een nieuwe vorm opkomen: de
'wicca'. Wicca wordt door de beweging zelf gezien a1s één van de

oudste religies op aarde ('De Oude Religie'), maar wetenschappe-

lijk gezien is het een jonge'godsdienst', waarin elementen uit
allerlei oudere en jongere culturen bij elkaar gebracht ztjn en

verbonden. Deze is gebaseerd op in het begin van de 2oe eevw
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ontwikkelde theorieën over heksen. Ze zotden geen onschuldig

vervolgde wouwen z7jn, maar aanhangers van een door het

christendom weggedrukte, uiteraard oude, natuurgodsdienst.

Deze theorieën zijn inhrssen allang weer achterhaald, maar

genieten in alternatieve kringen nog steeds veel aanzien.

Zwolse Diene

Van de r6e tot de t8e eeuw waren in Overiissel dikwiils hele heken-

families bekend. Men geloofde dat de hekserij werd doorgegeven

van generatie op generatie. Daarnaast vlogen zii volgens de verha-

len op bezems en veranderdenzijzich in dieren. Zowerd in Lemeler-

veld gesproken over 'Zwolse Diene' en 'Zwolse Jan'. Zwolse Diene

kon 'teuveren'. 'Eens vond een echtpaar's avonds een pad in bed.

De man pakte een tang en zette de pad buiten de deur. De volgende

dag liep Diene kreunend van de pijn over straat. "Het liekt wel ofze

mi'j tussen de tange hebt ehad", vertelde ze. Die pad, dat moest dus

Zwolse Diene geweest zijn. Ook stond er een keer een koe met een

witte muts op langs het kanaal. Dat was Zwolse Diene. Zii had zich

in een koe veranderd,''

z Het tweede gezicht

Mensen die als ziener bekend staan, maaÍ ook mensen die toeval-

lig en maar zelden een ervaring in de zin van het tweede gezicht

hebben, kunnen soms in wakende toestand (dus niet in een



droom) een visioen zien van toekomstige gebeurtenissen. Dit
verschijnsel wordt we1 het 'tweede gezicht' genoemd of 'voorloop'

('veurloop'). Voorloop had en heeft vooral betrekking op begrafe-
nissen en sterfgevallen, brand, ongevallen, verandering in het
landschap (de aanleg van kanalen, wegen en spoorlijnen) en,
dikwijls in relatie hiermee, de komst van nieuwe middelen van
veÍvoer, de stoomboot, de auto, hetvliegtuig en de trein. Vaak
gelooft men dat mensen die het tweede gezicht menen te bezitten
'met de helm' geboren zijn. Die helm is het vlies dat bij de geboorte
het hooftl van sommige kinderen omgeeft. Zij die 'met de helm'
geboren zijn kunnen volgens het volksgeloofmeer dan anderen.

tn de laatste helft van de negentiende eeuw lee{'de johannes l-{aver-
kan'lp, een inwoner van het br,lurtschap f mmen, in de gemeente
OaN&en. Flij was een oeenvoudign braaf, geactrto niet leugenaehtig
nranneke'en had een zienersgave, Rond l86o diende deze'Strent-
meler Jansien' als boerenknecht op het erve.
Er was toen nog geen sprake van een '}{oord-Ooster' en ons
knechtie had ook nooit een spoor gezien. Onidaan plofte hij op eeri
zekere avond thuis op zijn stoel neer.

'Een lank dink..." frl let twee gleuiende ogen... vuuN.vonken d'r uut...
st-st-st"..hè-hè-hè.,.tuf-tuÊtuf...deur dat iand, deur dee weide, deur
dat bos... '
Weken later l<omt StrenrrneNer Jansien rnet zijn broer bij het station
ie Zwolle" jansien wijst naar een vertrekkende trein en roept:

'Daor he-j ' 'm nou! Krek zo'n dink he"k ezeen,,, Den kunnp over den
Brunink! '

Iansien hield nnaar vol:oHee kump'r neet hen, te kort an den diek!'
en hij verzekerde:'te dichte an de grintweg, hee rnot't noorden in!'
Veertig jaar later liep de l{oord"Ooster, de lokale spoorweg, inder-
daad waar het manneke hern gezien had, maar zíjn tufi'?n hee* hij
niet meer mogen meemaken.S

3 De duivel
In het volksgeloofis er geen figuur die een zo grote plaats inneemt
als de duivel. Pas door de invoering van het christendom is de
duivel een begrip geworden voor het volk en leeft hij voort in
verhalen, uitdrukkingen en het volksgeloof. Allerlei heidense

goden en demonen werden tot tÍawanten van de duivel of zelf tot
duivels gemaakt. Duivelverhalen zijn ook tegenwoordig nog
bekend en het iijkt ofhet geloofin de duivel (vooral onder charis-
matische christenen) wederom toeneemt. Op 6 juni zoo6 baden
meerdere Overijsselaars tot God om de aanhangers van Satan en
de Satan zelfte beletten christenen aan te vallen op deze 'dag van
het Beest'.a Daarnaast wordt jaarlijks op Walpurgisnacht, de nacht

van 3o april tot r mei, tegen satanische praktijken gebeden.
In Ankum werd verteld dat nog in de jaren vijftig van de vorige
eeuw 'het grote beest zou komen', toen men de cijfers '666' in de
lucht meende te hebben gezien. In de verhalen die mensen elkaar
in Overijssel vertellen is zelfs sprake van heuse satanistische prak-
tijken (zoals ritueel misbruik), waarbij kinderen seksueel worden
misbruikt, mensen verdwijnen, worden gemarteld ofvermoord.
In de etnologie staat dit voiksgeloofbekend als 'Satanic Panic'.
Een oudere sage, de duivel als veeÍman, wordt verteld in de regio
Ommen, maar ook in Stegeren en funne. Klèàsien uut ZaIk $9r9-
1997), pseudoniem voor mevrouw K. Rotstein-van den Brink, het
'kruidenvrouwtje' dat bekend werd om haar kennis van de
werking van kruiden, als schrijfster en als spreekster, situeerde het
verhaal in Hoonhorst.

De duivel als veerman

Je hebt hier de Fapenaliee en vroeger was er geen brug. Een rijke
boer moest op farniliebezoek aan de andere kant van de Vecht" De
veerrnan zei tegen de boer: 'Zorg dat je op tijd terug komt, want het

wordt slechi weer!' Maar de boen kwam te laat en het stormde hevig.
Ee veerrnan zei elat hij beter niet naar de overkant kon gaan rnet fret
vee4 rnaar de boer antwoordde: 'lk moet terug naar de boerderij, de
koeien moeten worden genrotrken!' De boot vertrok, rnaar,door het
hevige noodweer sloeg het veer van de ene kant naar de andere kant
en kwamen het bootje met de veerman en de boer bij het l-{aester-
veer in Zwolle terecl'lt" De veerman zei: 'ïfe zijn door toedoen van
jou door de duvel overgezet! lk zou rnaar naar Í"let klooster gaann om
bcete te doen!' Be riike boer ging naar hel kloqster en kreeg de
opdracht een kerk te bouwen in f'loonhorst. Hii had narnelijk veel
geld" Ën zo gezegd, zo gedaan. De kerk, die rond r965 al weerwerd
afgebroken, werd gebouwd dankzij het geld van de boer. De boer
ging voontaan als'boer Elankvoort'door het leven. l-lij kon voortaan
narnelijk weer blank vqort gaan, rnet een sehoon geweten verder
door het leven gaan. Zijn zonde, zieh ondanks waarschuwingen inla-

ten rnet de duivel, waren hem vergeven,5

4 Engelen
Waar de duivel en zijn demonen in het volksgeloof automatisch
worden gelinkt met 'het kwaad', worden engelen vaker gezien a1s
helpers ofbeschermers, dikwijls gezonden door God zelf.
In Nieuwleusen worden vanuit christelijke optiek cursussen gege-
ven over engelen. Hierbij wordt vanuit een bijbelse visie aandacht
gegeven aan engelen om Gods omzien naar de mensen weer te
geven. Engelen en hun symbolen, engelenhiërarchieën, engelen-
ervaringen en beschermengelen komen onder meer aan bod.
Deze visie staat haaks op de aiternatieve gedachtegang, de esoteri-
sche zienswijze rondom engelen, waarbij de engelen zélf een
centrale rol innemen en niet God in het middelpunt van de
belangstelling plaatsen. Zo zieï een sjamaan in Dalfsen (een
moderne tovenaar) engelen ais helpers, die zich laten zien als 'een

fel licht'. Vanuit een christelijke zienswijze, die in de regio Dalfsen
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veel wordt aangehangen, worden laatstgenoemde engelen dikwijls

als gevallen engelen (of demonen) gezíen.

In volksverhalen (onder meer in de regio Dalfsen) treden engelen

op als beschermengelen die bijstand verlenen ofwordenzij gezien

tijdens een Bijna Dood Ervaring (nor). Op het conferentieoord de

Bron in Dalfsen wordt tegenwoordig onder meer over engelener-

varingen gesproken. Het verhaal hieronder is door de vertelster op

een christelijke conferentie in Dalfsen gehoord. Het is ook in

meerdere versies bekend in Amerika en speelt zich dikwijls af

omstreeks 1984. Op een foto, genomen vanuit een vliegtuig

tijdens een hevig onweeÍ, zou een engel te zien zijn met een witte

pij, samengehouden door een donkere riem, de twee aÍmen gesto-

ken in wijde mouwen en boven de wat donkerder gekleurde hals
'was het hoofd vaag zichtbaar'.6

Het verhaal kan in de Verenigde Staten ontstaan zijn en identiek

zijn aan het in Dalfsen vertelde verhaal, maar het kan ook aanmer-

kelijk jonger of ouder zijn en is wellicht slechts een schakel in de

keten van deze volksoverlevering. De foto toont gelijkenissen met

afbeeldingen van vuurwolken tijdens de aanslag op de ïwin

Towers in Amerika (zoor), waarin men de duivel meende te zien.7

Een vrouw bevindt zich in een vliegtuig onderweg naar huis. lk

geloofterug van vakantie. Tijdens de vlucht begint een hevig onweer

te woeden en iedereen ln het vliegtuig is erg bang" De vrouw aendt

een stíl gebed naar boven, in de trant van: uHeer beseherrn ons

alstublieft!' Ze heeft een fotocamera bii zieh en rnaakt uit lraar naam-

pje een foto van lret onweer. ïiruisgekornen brengt ze hei rolletje

rnet vakantiefoto's naar een ontwikkelaar. Ze is lret hele rolletie gNad

vergeten, nraar diezelfde week belt dc ontwikkelaar haar op: ofze

even langs kan kornen, er zit zo'n vreernde foto op haar rolletje,

De vrouw gaat naar de ontwikkelaar en deze laat haar de bewuste

foto zien. 8p de {bto is duidelijk de orntrek van een nrannenfiguur in

de wolken te zien. Ftij houdt zijn handen in een zegenend gebaar

uitgestrekt. Fe vrourw vertelt l'let ver*raal van lret vliegtuig in de

storm eí! van haar stille gebed. Zij èvr de ontwikkelaar raken ervan

overtuigd dat de figuur in de wolken een engel is die het vliegtuig

beschernrt. De ontwikkelaar - en ziin hele gezin - bekeren zie h.

Op de bervuste conferentie cireuleerde de bewuste {bÈo. Je kon henr

zelfs bestellen.
lk lreb de bewuste foto ook gezien, en inderdaad: ie kon er een figuur

in eien. Helaas heb ik die foto niet. lk wilde hern als kind erg graag

hebben. Maar r"nijn oudevs vonden dat geen goed plam. Ze vonden

&ret sewieso ni*t oké dat die foto cireuleerde. 'Dat was besternel voor

die ontwikkelaar en zijn gezin'.

Overigens heb ik dit verhaai later nog nreerdere rnalen gehoord van

mensen die niet op die conferentie waren. Ik lreb het zelfs een keer

vanaíde preekstoel gehoord.s

5 Spoken
Een spookverschijning, de verschijning van geesien, geheim-

zinnige geluiden, onverklaarbare bewegingen van voorwerpen en

het plotseling aanwezig zijn van voorwerpen die eÍ eeÍst niet

waren, wordt in het volksgeloofvaak aan overiedenen of(vanuit

een christelijke zienswijze) aan demonen/duivels toegeschreven

en komt (uiteraard) ook veehuldig in Overijssel voor. Zo kent men

in de regio Dalfsen verhalen van spookhuizen, spookdieren,

spookgebieden (soms in combinatie met'aardstralen'e), witte

wieven en de'Wilde Tacht'.

Volgens een eeuwenoud verhaal spookt er in kasteel Rechteren

een door een wolf/hond gebeten man, ziet men een middeieeuws

spook lopen in het centrum van Dalfsen en kent men het verhaal

van de demonische figuur'Dárk met de hunties' (of met de beer).

Volgens diverse schrijvers wordt laatstgenoemd verhaal terugge-

projecteerd tot de voorchristelijke overlevering van de 'Wiide

|acht', waarin Wodan/Odin zijn leger op paarden aanvoert en door

de lucht zweeft. Ook aan dieren wordt we1 een spookstatus gege-

ven, zoals blijkt uit een verhaal van een inwoner uit Ankum, opge-

tekend op een volkskundewagenlijst uiI :1957 . Het betreft hier een

papieren enquête die is verzonden naar de correspondenten van

het Meertens Instituut, een onderzoeksinstelling die al decennia

iang de volksverhalen van Nederland onderzoekt.

Spookdieren
Twee rnannen begeven zich us morgens vrceg, terwijl het nog donker

is, vanuit de buurtsehap Oostdalfsen'zoals de naarn reeds

aangeefil een buurtschap, gelegen ten oosten van het dorp Dalfsen -

vsorzien van hun dorsvlegels naarhetdorp Dalfsen om daartegaan

dsrsen. Op een gegelten ogenblik bernerken zij, dat naast hen twee

wezens in de gestalte van een dier geliihiidig nree oplopen. h{et zijn

twee dieren rnet beangstigend grote ogen" Ec rnannen worden

angstig en traefrten met hun dorsvlegels de dieren te verdrijven"

Zsnder resultaat. l-{oe rneer zij zich inspannen om de dieren, die

hen geen enkel kwaad doen, te verjagen, des te groter worden de

angstaanjagende ogen. ïenslotle zetten de beide rnannen het op

een lopen en zoelten een veilig heenkornen in het dorp.

Ofaan het rneelopen nog enige betekenis rnoet worden toegekend,

kon ik niet aan de weet komen.'o

Meelopende spookdieren

Iíitte wieven

Algemeen bekend zijn in het oosten van Nederland de verhalen

van de'witte wieven', met name in Gelderland en Overijssei. Ze

worden ook'guede holden','witte juffers' en'telewitten' genoemd.

De wezens wonen in heuvels, meestal drie bij elkaar, die'wieven-

belter' worden genoemd. Deze aardgeesten waren volgens het

volksgeloof de mensen behulpzaarn, zolang men zetnaaÍ te

vriend hield.

Op veel plaatsen in Nederland kent men het verhaal over een

boerenknecht die de dames tergde en maar ternauwernood aan

hun wraak ontkwam. Een verhaal van een boer en een spit is

onder meer bekend in Luttenberg (gemeente Raalte), Bathmen, de



Barchemse Berg, de buurtschap Loo, in Zwiep (gemeente
Lochem) en in Dalfsen. De in het verhaal voorkomende haarspit is
een stuk boerengereedschap: een kiein aambeeldje dat met een
punt in de grond gestoken kon worden en waarop in het veld de
zeis weer scherp werd gemaakt. Het voorwerp dat in een stijl van
de deur blijft steken zou zo de herkomst van het stiepelteken in
boerendeuren verklaren. De stiepel is de rechtopstaande
(steun)paal, welke de grote nien- of deeldeur in tweeën deelt.

Volgens de overlevering werd rond r8ro een man achternagezeten door
de witte wieven op de weg van Heino naar Dalfsen

Op die hoerderi'ie, veur det iruus daor, kiek rnar, dasr stiet de narne

'tse U/iite lXlieven'. Vrogger in de iied det Aore*d van 'n Ve*nenbàlrg
maor Zwolle gunk, was dit ailenlaole h*ide, rnet'n heleboel i/ennen.

f{i',} gunk naor de biestemarkt op zien peerd asver de l-angsweg.
Maar det was net ln de tied d*t t',lapo$eon die ve|dtschÈ naar Rusland
wsl ondernemmen, d$$ waren dasr alNenlaole Fransen in Ziq,$lie.
l"{i'j wórden dayl sk metiene evcrderd, nret peerd ên al. }-l!'i mos
dienst doen, rnet nêor Rusland. hloe was Á,$rend nooit bang*. Sie
bró[<'t angszweet nie uut. Sangs, daor si€Llt e €en ste|legie bewae-
kers neer, s;rrunk op eien roene en 'r&enku, d'r van tulssenu!.*t. nesr
bint noe ienrnasË altied !&,l; die oe verNinkt. ut Was mar effenties of hi'i

Noten
t  P. Nissen, 'Percepties van sacral i tei t .  Over rel i-

gieuze volkscultuur' ,  in: ï  Dekker, H. Rooden-

burg en C. Rooijakkers, Voll<scultuur. Een inlei-

dingin de Nederlandse etnologie (Nijmegen,

2ooo),233-237.

z Volksverhaal uit  buurtschap Oudleusen (Daf

serMuggen (zoo6),65).

3 Volksverhaal uit buurtschap Emmen (Dalfser

Muggen (zoo6),6$.

Zie de Bi jbel ,  Openbar ing r3:r8.

Volksverhaal uit  buurtschap Hoonhorst (Daf

ser Muggen (zoo6), 75 e.v.) .

H.C. Moolenburgh, Een engel opje pad: honderd

en één engelenervaringen (Devenïer, r 99r ), 6o.

E. van den Berg, 'De vuurvaste Bi jbel ' ,  DeVoll<s'

krant, 5 oktober zoor. Zie ook: www.verhalen-

bank.nl (type: TM 8o43, VS onder vuur).

Volksverhaal uit Amsterdam (Dalfser Muggen

(zoo6), z'tz.) .

kneeg een héél eskadron van die Fransen achter em an. Mar lri'j op

zien peerd, 'n lrelen besten, gunk d'r as een haze vandeur, ïben e
aoverdewegvan Heino naoí Dalfsen was, kree-i detvennegebied"
FNi'j seheuren dor rnet gank in, rnet zien peerd; daor van de weg of,,
lltaar ja, 't was aí twiedonker. In 't twiedonker, dan komt die witte
\Mieven. Ean isot ze fèvensgevaorlijk daor in det vennegebied, d'r
waeren à zovól[e mensen urnrnekomlnen in die tied. &4ar hi'j
kennen natuurli jk die vennen op zien duumpie. Fli ' i  had daor
umrners aoverdag zo vake kniencn en haez€n estreupi"
lneens heurt e ae hter'nr een geiámrner. Ên jao heur, toen e umme-
keek zag hi'j die Fransen. E'r zatten d'r al een paêr ï/an slirn vaste in

't driefzand" Die was e mooi kwiet" &daar hi'j rennen deur tót.." weer
effenties later iniens, wà-s det?'Wcehoeheuhoe'. Hi' i  keek umme en
jao heur, daer zut e van die lrritte wezens opstiegell uut zo'n v€nne-
gie. l-{i'j denkt: 'oei, o€i,;gnges nog is an toe; de witte wíeven! Ofzol
det gewoon nevel kónnen wèèn?' $rlar hi'j zetten zien peerd nog'n
beetie hádder an en nsg ee$ beetje h?idder. f'li'j heuren ze achter'n'l
ankornmen,ioegteren, zie kwamrnen al nrar dichtcrbi' i , hi ' ! heuren
ue onderdoems ok rebbelen: 'Wie zol dat wèèn, den doerak?'Zien
peerd nog effen extra ansporen tocn e hier ovcr de Dalmsholterweg

hèèn gunk. Toen zag e daor in de veerte de stallanteern van zien

hoerderi'je" h{i'j deud d'r nog 'n cxtra se}reppie hie op rnet zien
peend. Bie huus: hup, hi ' i  van 't peerd o{ vlug deur de niendeure

hèèn naor bir:nen en dan smit e cle deure achter eín dichte. En net

det de deure a€hter em dichtesló* Klabats! 'n l{ele grote klap. 'n
1"{aorspit! Dwárs deur de deure hèèn. Stak d'r an de binnenkant'n
heel eind uut met de p*nten. Mar !ri ' . i  was binnen. Fas de aandere

nnárn dórven de weer rlaar bliten. Zien peerd was niet meer te
vinden, Det was met-enómrnen deur de witte wieven. bet was e
l*wíet. 't Haorspit det hefe in de deure laoten zitten. En daorurnrne
hebt ze hier op disse plekke, an de Dalrnsholterweg, rryaor e toen

aoverestókken is, de boerderi'je die ze daor later neer'ezet lrebt,'De

ï{ritie ïfieven' er'!!.u.rn'!d.rr

Y/aar de één de (volks)verhaien werkelijk gelooft, ziet de ander de
veÍhalen a1s grappige verhalen ofsprookjes. Wat de één gelooft,
gelooft de ander nog niet; voor orthodoxe christenen zijn

sommige verhalen getuigenissen van demonen, voor anderen zijn
het getuigenissen dat er meer is (geweest) tussen hemel en aarde,
weer anderen zien de verhalen als louter grappige vertelsels.

Feit is dat de aandacht en belangstelling voor het bovennatuurlijke
lijkt toe te nemen en dat mensen behoefte lijken te hebben aan
mysterie, spiritualiteit of het onderscheid hrssen goed en
kwaad....wicca, magie, fantasie en Harry Potter zijn'hot items',
maar ook het geloof in Jezus Christus en de duivel staat wederom
sterk in de belangstelling. Voor het volksverhaal betekent het een
ongekende heropleving.

9 Aardstralen zi jn l i jnen of bundels van l i jnen die

van de aarde uitgaan en worden in het volksge-

loofwel beschouwd als uit  de aarde voortko-

mende'stralen' ,  d ie s lapeloosheid,

zenuwachtigheid, kanker en al ler lei andere

kwalen veroorzaken.

ro Volksverhaal uit buurtschap Ankum (Dalfser

Muggen (zoo6),87).

tt Volksverhaal uit Dalfsen (Dalfser Muggen

(zoo6), 9z e.v.).
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