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Twee aardewerken schaaltjes

Professor Breuker wordt zover ik weet niet genoemd in het zevendelige
werk Het Bureau van J.J. Voskuil – tegenwoordig de plek in de Neder-
landse literatuur waar je wetenschappers verbonden aan KNAW-institu-
ten kunt tegenkomen.  Hij komt echter wel voor in een naar mijn mening1

veel interessantere bestseller van de afgelopen jaren, namelijk in Hoe God
verdween uit Jorwerd van Geert Mak. Het hoofdstuk waarin professor
Breuker genoemd wordt heet in het boek van Mak ‘Een eiland in de tijd’.
Ik kende de tekst echter al enige jaren vóór ik Hoe God verdween uit Jorwerd
las, omdat hij eerder in een iets afwijkende versie als artikel verschenen
was in het NRC Handelsblad van 31 december 1993 met als titel ‘De dood
van de verteller’.

In het hoofdstuk worden twee verwante onderwerpen met elkaar ver-
bonden door middel van een belangrijke schakel: de verteller. Enerzijds
gaat het over de verzamelingen Friese volksverhalen van Y. Poortinga en
A. Jaarsma, en anderzijds over het beperkte geheugen van een dorp wat
betreft het zich herinneren aan feitelijke gebeurtenissen. In beide gevallen
is echter de slotsom negatief: de volksverhalen bleken – op een enkele
uitzondering na – bij nadere beschouwing toch niet zo oeroud te zijn als
voorheen wel werd gedacht,  en het collectief geheugen van het dorp2

bleek niet veel verder te reiken dan honderd jaar. Bovendien is sinds de
jaren vijftig de verteller uit de samenleving verdwenen, voornamelijk
vanwege het verdringen van geschikte vertelmomenten door radio en
TV.

Op een avond ging ik op bezoek bij Philippus Breuker, vroeger onderwijzer,

later hoogleraar Friese taal- en letterkunde in Amsterdam, maar altijd
geïnteresseerd in alles wat er om hem heen gebeurde. Breuker woonde in

het naburige dorp Bozum, hij had de hele geschiedenis van de gemeenschap
uitgespit en eigenlijk was hij daar nog steeds mee bezig.

‘Wat concrete gebeurtenissen betreft reikt het collectieve geheugen niet
verder dan ongeveer honderd jaar,’ was zijn ervaring.

Dorpen hebben gewoon een slecht geheugen, en daar zullen we mee
moeten leven, meende Philippus Breuker dan ook. Uiteindelijk moet je het

toch van archieven en andere geschreven bronnen hebben. En kijk eens,
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twee aardewerken schaaltjes, begin zeventiende eeuw. Hier in de boomgaard
gevonden, nog geen decimeter onder de grond, pal onder een boom,

misschien ooit een zomer gebruikt voor de kippen en in het najaar achter-
gelaten en vergeten. Ik mocht ze even vasthouden. Elegante bruine bakjes,

met drie kleine pootjes, gaaf alsof ze zo uit de winkel kwamen. Dat is toch
ook prachtig?3

Die aardewerken schaaltjes hebben jarenlang door mijn hoofd gespeeld.
Men ging in het verleden binnen de oudgermanistiek – één van de disci-
plines waarin ik ben opgeleid – immers uit van een zeer lange continuïteit
van voorstellingen en verhalen. De Leidse hoogleraar oudgermanistiek
Jan de Vries (van 1926–1944), wiens Altgermanische Religionsgeschichte nog
steeds een standaardwerk is, gebruikte resultaten uit volkskundig onder-
zoek om daarmee de hiaten aan te vullen met betrekking tot de kennis
over de Germaanse gebruiken en ‘volksaard’ als er geen oudere bronnen
beschikbaar waren, of als een extra bewijsplaats. Hij was overigens geen
fervent voorstander van de theorie van het ‘eeuwig onveranderlijke’ van
de cultuur van het ‘gewone volk’, maar had veeleer oog voor de dyna-
mische processen ervan.  Toch is De Vries, met name vanwege de4

Altgermanische Religionsgeschichte, en omdat hij zich als oudgermanist inten-
sief met de volkskunde heeft beziggehouden, te beschouwen als de be-
lichaming van het vooroorlogse tijdperk.

De naoorlogse generatie volkskundigen, waaronder met name de hier-
boven genoemde J.J. Voskuil, en oudgermanisten hield er – deels juist
vanwege die oorlog – een minder romantische opvatting op na en heeft
met een groot deel van de aannamen van de eerdere periode afgerekend.
Lange continuïteit werd nu niet meer a priori aangenomen, maar moest
bewezen worden. Was dit niet mogelijk, dan werd herintroductie van een
bepaald gebruik voor de hand liggender geacht: ‘“Ontmaskeren” was het
wachtwoord’.5

De nieuwe houding betekende in een aantal gevallen echter ook, dat
het kind met het badwater werd weggegooid. Plotseling waren er hele-
maal geen relicten meer van Germaanse gebruiken of gedachtengoed in
de middeleeuwen of de nieuwe tijd, maar was alles Christelijk vanaf het
moment dat de missionarissen de eerste kerken en kloosters gebouwd
hadden. De schriftelijke bronnen waren immers voornamelijk door hen
geschreven en voor elk gebruik of idee kan wel een passende bijbelpas-
sage gevonden worden. Deze veranderde visie kan wellicht beter worden
verwoord in termen van disciplines die na 1945 uit elkaar dreven en el-
kaar niet meer tegenkwamen: volkskunde, oudgermanistiek en mediëvis-
tiek. De verbindende schakel is voor de volkskunde en de mediëvistiek
opmerkelijk genoeg de antropologie geweest, in dit verband ook wel
historische antropologie genoemd.6

Tegenwoordig lijkt er in het algemeen een redelijke tussenweg mogelijk
te zijn.  Die tussenweg bestaat uit het inzicht dat bepaalde sociaal-7

politieke veranderingen de komst van het christendom teweeg brachten
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en dat het christendom op zijn beurt ook weer veranderingen initieerde.
In het geval van Friesland is dat de inlijving in het Frankische rijk tijdens
de achtste eeuw. Die tussenweg bestaat er echter ook uit in te zien dat na
een oppervlakkige kerstening een dieptekerstening volgde, waarbij ieder
individu doordrenkt raakte van de beginselen van het christelijke geloof,
en zich met dat geloof identificeerde. Dit is een zeer langdurig proces, en
tijdens dit proces zijn er allerlei concessies gedaan aan oude
voorstellingen en gebruiken, die op die manier in het christelijke geloof
van een bepaalde regio doorgedrongen zijn.

Wat me in de uitspraak van professor Breuker over de aardewerken
schaaltjes raakte, waren twee dingen. In de eerste plaats het feit dat hij
zich ogenschijnlijk zo makkelijk bij de beperkingen van het bronnen-
materiaal neerlegde, en in de tweede plaats de opmerking dat die simpele
aardewerken schaaltjes ‘toch ook prachtig’ waren. De typering van een
‘sljochte en rjochte’ Fries lijkt door die laatste uitspraak op hem van toe-
passing. Deze twee bevindingen hebben geleid tot twee vragen, die me al
jaren bezig houden. In de eerste plaats is dat: wanneer je naar de ge-
schiedenis van Friesland kijkt, is het dan mogelijk om een aantal lange
lijnen doorheen die geschiedenis te ontwaren, of betekent elke nieuwe
periode, met zijn eigen type geschreven bron, een breuk met de voor-
gaande periode? Ten tweede: welke inzichten in de Friese cultuur krijg je
als je je tevreden stelt met de vondst van twee aardewerken schaaltjes?
Deze twee vragen wil ik in de volgende paragraaf verkennen.

Magie in het Friese cultuurgebied

Wat ik in deze paragraaf zal doen is deels op te vatten als een gedachten-
experiment. Ik wil een imaginaire reis door de geschiedenis van het Frie-
se cultuurgebied maken, met het fenomeen ‘magie’ als aandachtspunt,
om op die manier te bezien in hoeverre het mogelijk is grote lijnen te
trekken; waar deze al dan niet doorbroken worden, en waarom. Onder
het Friese cultuurgebied versta ik alle regio’s die in de middeleeuwen als
Fries golden, dus de provincies Friesland en Groningen in Nederland, en
Ostfriesland in Duitsland (het noorden van Duitsland tot aan de Wezer).
Nordfriesland in Sleeswijk-Holstein en Westfriesland in de provincie
Noord-Holland blijven – bij gebrek aan mij bekende informatie over het
betreffende onderwerp – buiten beschouwing.

Een definitie van magie

Is een definitie van magie op zichzelf al moeilijk te geven, dan geldt dat
des te sterker wanneer het onderzoek zich niet tot één afgebakende
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periode beperkt. Voor de middeleeuwen valt bijvoorbeeld een zekere
consensus in de literatuur te bespeuren, veroorzaakt door de zich steeds
duidelijker vormende wetenschappelijke traditie.  Onderzoeken die zich8

uitspreiden over zowel de middeleeuwen als de nieuwe tijd zijn al zeld-
zamer. Het heeft hier dan ook geen zin de middeleeuwse inhouden van
begrippen als magia, ars magica of artes prohibitae (‘verboden kunsten’) tot in
detail uit te spinnen, waarbij bovendien in het oog gehouden moet
worden dat dit geleerde constructies zijn, en door ‘het volk’ het onder-
scheid tussen religie en magie nauwelijks gemaakt werd.  Voor de nieuwe9

tijd wil De Blécourt zelfs geen definitie van ‘toverij’ geven.  10

Ondanks de bezwaren die aan een definitie kleven wil ik toch proberen
enige aspecten van het fenomeen magie in beeld te brengen. Daarbij ga ik
er van uit dat magie een universeel verschijnsel is . Voor de11

middeleeuwse situatie geeft Kieckhefer de volgende kernachtige be-
schrijving:12

Broadly speaking, intellectuals in medieval Europe recognized two forms of
magic: natural and demonic. Natural magic was not distinct from science,

but rather a branch of science. It was the science that dealt with ‘occult
virtues’ (or hidden powers) within nature. Demonic magic was not distinct

from religion, but rather a perversion of religion. It was religion that turned
away from God toward demons for their help in human affairs.

In deze beschrijving komen een aantal cruciale aspecten naar voren. In
de eerste plaats bevindt magie zich op een grensgebied tussen twee an-
dere disciplines of mentale categorieën, namelijk wetenschap en religie.
Met wetenschap heeft magie gemeen dat het uitgaat van een systematisch
opgebouwd canon van kennis, en van de wet van oorzaak en gevolg. Met
dat laatste bedoel ik dat als een bepaald voorschrift of een recept gevolgd
wordt, dit altijd tot hetzelfde resultaat moet leiden. Met religie heeft
magie gemeen dat het zich richt tot hogere machten; in geval van de
christelijke religie tot God (en/of zijn gevolg), in geval van magie in de
christelijke wereld tot God (en/of zijn gevolg) of tot de duivel (en/of
zijn gevolg). Wat magie van religie onderscheidt is voornamelijk de hou-
ding van de praktisant: een religieus mens buigt zich in devotie tot zijn
god, de magiër smeekt of dwingt zijn god een tastbaar resultaat af: een
verandering in de tastbare wereld of kennis die hij voorheen nog niet
bezat (divinatie). Ten tweede heeft Kieckhefer het over de occult virtues in
de natuur waarvan magie gebruik maakt. Magie kan op een aantal ma-
nieren gebruikmaken van occulte aspecten van een ding: de eigenschap-
pen van een ding of zaak (bijvoorbeeld een kruid) kunnen nog niet
bekend zijn aan de officiële wetenschap; ze kunnen niet bekend zijn bij
een meerderheid van de bevolking (magie heeft vaak iets geheimzinnigs);
ze kunnen niet bekend zijn bij bijvoorbeeld het beoogde slachtoffer (de
tovenaar heeft stiekem haren van het slachtoffer bemachtigd om er een
poppetje van te maken dat hij kan bewerken). Sommige occulte eigen-
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schappen van dingen of zaken kunnen op een bepaald moment in het
gebied van de wetenschap worden opgenomen, zoals de ontdekking van
werkzame stoffen in kruiden, of van het feit dat onder invloed van de
maanstand deze werkzame stoffen in ruimere mate voorhanden zijn in
een bepaalde plant. Andere occulte eigenschappen refereren echter aan
een kennissysteem van magie dat waarschijnlijk nooit tot de wetenschap
zal behoren, zoals getallensymboliek en het op grond hiervan achterhalen
van de diepere betekenissen achter iemands geboortedatum. 

Tenslotte nog een paar algemene principes van magie.  Ten eerste: als13

iets op iets anders lijkt is het gelijk aan dat andere, en kan het gebruikt
worden om dat andere te manipuleren. Een voorbeeld hiervan is het
bekende voodoopoppetje: hoe meer dat op het beoogde slachtoffer lijkt,
des te beter zal de magische handeling effect hebben. Een ander voor-
beeld is een kruid waarvan de vorm van de wortels of de bladeren over-
eenkomsten vertonen met bepaalde lichaamsdelen en op grond daarvan
heilzaam heten te zijn voor het betreffende lichaamsdeel. Ten tweede: als
iets met iets anders in fysiek contact is geweest houdt het daarna een
innerlijke band met dat andere. Ten derde: een deel staat voor het geheel.
Een voorbeeld van het tweede en het derde principe is het gebruiken van
haren of nagels van een beoogd slachtoffer voor het al eerder genoemde
voodoopoppetje: de haren of nagels zijn deel van het slachtoffer en staan
zo voor het gehele slachtoffer, en zijn bovendien in contact geweest met
het slachtoffer en hebben er daarom een band mee.

Als laatste nog dit: vooral bij het onderzoek naar toverij in de nieuwe
tijd is voornamelijk aandacht besteed aan de sociale aspecten van betich-
tingen van toverij,  waarschijnlijk ten dele veroorzaakt door de aard van14

het bronnenmateriaal en de wetenschappelijke traditie. Daardoor is de
inhoud erg verwaarloosd. Hierbij doel ik op het canon van kennis en
handelingen waarvan de praktisanten van magie gebruik maakten en dat
degenen die anderen betichtten van het uitoefenen van magie als refe-
rentiekader gebruikten om hun beweringen te staven (deze twee hoeven
niet gelijk te zijn). Op dit terrein valt mijns inziens nog heel veel te doen.
Ik kom hier later nog op terug.

Een vogelvlucht-benadering: Friesland en IJsland

Friesland en IJsland lijken, zeker in de middeleeuwen, in een aantal op-
zichten op elkaar. In beide gevallen gaat het om relatief geïsoleerde
boerensamenlevingen – IJsland vanwege zijn ligging en Friesland omdat
het gebied zich bij gebrek aan landsheerlijk gezag vanaf de dertiende
eeuw politiek-institutioneel begon te onderscheiden van de omringende
gebieden.  Beide samenlevingen hielden nog lang aan het inheemse15

Germaanse rechtssysteem vast. De hoofdelingen van middeleeuws Fries-
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land kunnen vergeleken worden met de IJslandse goðar ‘priesters / districtshoofden’.
Ook wanneer de volksoverleveringen uit de negentiende eeuw met

elkaar vergeleken worden waar het verhalen over magie en tovenaars be-
treft zien we overeenkomsten. De Friese tovenaar Klaas Kunst lijkt
minstens zulke sterke staaltjes uit te halen als bijvoorbeeld de IJslandse
tovenaar Sæmunður hinn fróði (‘de wijze’). Van Sæmunður wordt verteld
dat hij een fluitje bezat waarmee je aardmannetjes kon oproepen. Toen
een dienstmeisje eens de kamer van Sæmunður opruimde vond ze het
fluitje en blies erop. Meteen verscheen er een aardmannetje, dat haar
vroeg wat er van haar dienst was. Verder had Sæmunður nog de beschik-
king over de diensten van demonen, die hij een bos liet omkappen en een
brug liet bouwen. Ook liet hij de duivel verschillende malen een
vervelende of moeilijke klus opknappen, waarna hij hem te slim af was,
zodat Sæmunðurs ziel gered bleef.16

Klaas Kunst heette eigenlijk Klaas Gerrits Wiersma. Hij was een
pachtboer die leefde van ca. 1673 tot 1746.  Ook van hem wordt verteld17

dat hij aardmannetjes kon oproepen: hij liet ze uit zijn haardput te
voorschijn komen. Hij kon ze laten marcheren waarheen hij maar wou en
op zijn bevel verdwenen ze weer. Hij kon mensen stil laten staan, zodat
ze niet voor- of achteruit konden. Hij kon tegen de wind in zeilen en met
zijn boot onder bruggen door varen zonder de mast te strijken. Klaas had
eens een bierbrouwer zijn bier afhandig gemaakt met behulp van toverij,
maar toen deze de tovenaar een slag wilde verkopen, bemerkte hij dat
zijn arm stijf omhoog bleef steken. Toen hij hem daarop wilde schoppen,
bleef ook zijn been steken, totdat Klaas hem weer liet gaan.18

Op het eerste gezicht zijn er dus overeenkomsten tussen de volks-
overleveringen uit de negentiende eeuw op IJsland en in Friesland waar
het tovenaars betreft. De verschillen komen hieronder aan bod. Eerst wil
ik de blik echter een paar eeuwen terug richten, op de periode van de
dertiende en veertiende eeuw. Uit die tijd stammen zowel de Oudfriese
als de Oudijslandse handschriften, maar nu zijn de verschillen groot. Het
Oudfries bestaat zoals bekend bijna uitsluitend uit rechtsteksten, terwijl
het Oudijslands voornamelijk bekend is vanwege de omvangrijke saga-
literatuur. Hierin wordt af en toe flink getoverd. In de saga van Egil
Skallagrimsson bijvoorbeeld staat het bekende verhaal over een ziek
meisje. Toen Egil, die bekend stond als een krachtige magiër, haar be-
zocht en haar beddegoed liet verschonen ontdekte hij een walvisbot
waarop runen gekerfd waren. Hij schraapte ze af, gooide het bot in het
vuur en maakte een nieuwe runeninscriptie, die hij onder het kussen van
het meisje legde. Hierop sliep ze goed in en genas ze snel daarna geheel.19

Niets van dit alles vinden we in het Oudfriese materiaal, zoals al vaker
opgemerkt is,  behalve een enkele tekstpassage, waarover zo dadelijk20

meer.
Hoewel de Friese tovenaars zoals Klaas Kunst wellicht op het eerste

gezicht overeenkomsten vertonen met hun IJslandse collega’s, zijn er
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toch een paar significante verschillen. In de eerste plaats is er de tijd
waarin zij gezegd worden te hebben geleefd. Klaas Kunst zou als gezegd
in de eerste helft van de achttiende eeuw actief zijn geweest. Sæmunður
hinn fróði leefde echter van 1056 tot 1133, terwijl andere IJslandse magiërs
uit de negentiende-eeuwse volksverhalen in de vijftiende eeuw leefden.
Sommigen leefden in de zeventiende eeuw. Wat ze gemeen hebben is dat
ze allemaal geestelijken zijn, soms zelfs bisschoppen. Dat gaat niet op
voor de Friese tovenaars. Ook ligt bij de IJslandse verhalen de nadruk
veel meer op het contact met duivels en demonen die de tovenaars voor
hun kar weten te spannen. Elke keer zijn ze ze net te slim af, waardoor ze
hun ziel behouden. In Friesland wordt, althans door Waling Dykstra,
nogal eens de link gelegd met de wetenschap: Klaas Kunst bijvoorbeeld
zou zich intensief met astronomie en wiskunde hebben beziggehouden,
en daardoor dingen weten en kunnen die voor anderen wonderbaarlijk
was. Dykstra vertelt het verhaal van een ouderling die op inspectie komt
bij Klaas Kunst vanwege de naam die hij heeft opgebouwd.  Klaas21

houdt een lantaarn bij de twee opengesperde leeuwenkoppen die zich aan
beide zijden van zijn haard bevinden: de ene spuwt vuur, terwijl de
andere de lantaarn uitblaast. Kunst verklaart dit aan de ouderling door te
laten zien dat hij in de ene leeuwenkop droog buskruit had geplaatst, en
in de ander nat.

Iedere zichzelf respecterende tovenaar bezat een toverboek.  Zo ook22

de eerder genoemde Friese en IJslandse tovenaars. Van het toverboek
van Klaas Kunst wordt verteld dat het aan de ketting lag en op slot zat.23

Toen hij het eens per ongeluk van het slot had gelaten, nam de knecht de
gelegenheid te baat en begon erin te lezen. Al snel vulde het erf zich met
roeken, die zich niet lieten wegjagen. Toen Klaas weer thuis kwam en
door kreeg wat er aan de hand was, las hij alles wat de knecht al gelezen
had achteruit hardop op en verbrak zo de betovering. De toverboeken
op IJsland waren zo geducht, dat enkele zelfs een naam kregen. Er zijn
twee toverboeken bekend die de naam Rauðskinna ‘rood leer’ droegen, en
een andere heette Gráskinna ‘grijs leer’. Een van de twee Rauðskinnur zou
hebben toebehoord aan Gottskálkur Nikolásson, die van 1498–1520
bisschop van Hólar was. Gottskálkur was een zeer geduchte tovenaar,
waarvan wordt verteld dat hij zwarte magie bedreef, die sinds de
heidense tijd niet meer gepraktiseerd was. Dit schreef hij allemaal op in
zijn boek Rauðskinna, waar hij zich na zijn dood mee liet begraven. Hij
wilde niet dat anderen zijn kunsten zouden leren. Twee eeuwen later
probeerde Galdra-Loptur (‘Loptur de tovenaar’) Gottskálkur uit de dood
op te wekken en hem te dwingen zijn boek af te geven. Gottskálkur bleek
echter de sterkere partij, en Rauðskinna bleef begraven.24

Er zijn ook enkele ‘echte’ toverboeken uit de middeleeuwen en de
nieuwe tijd tot ons gekomen. Het is echter moeilijk om hierbij scherpe
grenzen te trekken tussen wat een toverboek is en wat bijvoorbeeld een
medisch receptenboek is, gelardeerd met magische recepten of bezwerin-
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gen. Denk hierbij ook aan het eerder genoemde onderscheid tussen
natuurlijke magie en demonische magie: de eerste soort kon makkelijk
worden opgenomen in een receptenboek, omdat het in het verlengde van
de geneeskunde lag. Daviðsson waren slechts twee daadwerkelijke tover-
boeken uit IJsland bekend.  Het ene bevindt zich in de Nationale Bi-25

bliotheek in Reykjavík, en het andere in het Arnamagnusiaanse Instituut
in Kopenhagen. Van dit zeventiende-eeuwse handschrift is een Engelse
vertaling verschenen, waarin het de naam Galdrabók krijgt.  De overige26

magische recepten en tovertekens ontleent Daviðsson aan zogenaamde
lækningabœkur (‘geneeskundeboeken’): ‘fast in allen sind zwischen den
Heilmitteln auch Zauberkünste angeführt’.  Wat opvalt aan deze IJs-27

landse toverboeken en toverspreuken is het veelvuldige gebruik van
schriftmagie en zegelmagie, waarbij aan schrifttekens, combinaties van
schrifttekens (Latijnse, Hebreeuwse of runen) en aan bepaalde symbolen
een magische werking werd toegekend.  Of het magisch gebruik van28

runen in deze boeken en spreuken als een relict uit heidense tijden gezien
moet worden dan wel als een ‘herintroductie’ van het runenschrift in
deze context, juist omdat runen bekend stonden als heidens en dus
‘magisch’ blijft vooralsnog een open vraag. Het is echter wel opmerkelijk
dat op IJsland de herinnering aan het pre-christelijke verleden zoveel
sterker geweest lijkt te zijn dan in andere delen van Europa. Dit uit zich
onder andere in de runen die in de toverboeken worden gebruikt en in
het materiaal dat in de IJslandse saga’s behandeld wordt.

Voor Friesland is de opbrengst aan magische boeken en spreuken be-
duidend kleiner. Er is een achttiende-eeuwse ‘boterbrief’ bewaard geble-
ven, die gebruikt is om betoverde melk te onttoveren. Betoverde melk
wilde namelijk niet karnen.  Het onttoveren van melk en zuivel is een29

veel opgetekende praktijk van zogenaamde duivelbanners, professionele
onttoveraars, in zowel Friesland als heel Nederland (en Europa). De tekst
zelf bestaat uit het aanroepen van God en zijn complete gevolg om de
boerderij van Albert Wymers Boon en Neeltje Alberts, alsmede de
levende have en alle opbrengsten van het land en het vee te beschermen
tegen toverij. Na deze bezwering volgen enkele magische tekens: dubbele
cirkels met kruizen erin met daartussen opschriften als: signum veram
bonum contra omni mori en aan de kabbalistiek en de daaromheen bestaande
literatuur ontleende termen als tetragrammaton en agla.  Dykstra weet wat30

dit betreft nog te vermelden dat er een boek te koop was ‘– ik kan niet
zeggen waar –’ dat De zwarte kunst heette. ‘Door dit te lezen werd iemand
met den duivel vertrouwd, maar ook voor hem beveiligd’. Ook vertelt hij
dat mensen bij wie het in 1684 voor het eerste verschenen goochelboek
op naam van Simon Witgeest, Het Natuurlyk Toover-boek, Of ’t Nieuw
Speeltoneel der Konsten, gevonden werd, voldoende was ‘om hun den naam
van duivelskunstenaars te bezorgen’.31

Voor een toverboek uit de zestiende eeuw moeten we iets buiten de
grenzen van Friesland kijken. In januari en februari van het jaar 1550
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voerde het Hof van Gelre een proces tegen Jochum Bos, eveneens een
duivelbanner. Tussen de processtukken bevindt zich een origineel en
twee afschriften van een lange bezwering, die zowel qua functie als in-
houdelijk grote overeenkomsten vertoont met de achttiende-eeuwse
Friese boterbrief. De Waardt, die deze tekst uitgeeft, noemt het ‘het
oudst bewaard gebleven toverboekje uit de noordelijke Nederlanden dat
niet uit kerkelijke kring afkomstig is’.  Op grond van de overeenkomsten32

met de Friese boterbrief zou ik echter eerder willen spreken van een
(zeer uitgebreide) boterbrief, en Braekman neemt de tekst in zijn over-
zicht van Middelnederlandse incantamenta dan ook op als een bezwering
om zuivel te onttoveren.  Ik wil maar zeggen dat het geen echt33

‘toverboek’, vol met formules en recepten, is.
Twee dingen komen tenslotte naar voren uit het protocol van het

verhoor en de inventaris van de Pustertaler ‘Volksmagier’ Christoph
Gostner, die in 1595 verhoord werd vanwege zijn magische praktijken,
waarna de inventaris van zijn huis werd opgemaakt.  Ten eerste, dat34

Friesland deelnam aan een Europese magische traditie waar het de aard
van de praktijken alsmede de inhoud van bezweringen en dergelijke be-
trof. En ten tweede, dat beeldvorming en realiteit elkaar wederzijds
beïnvloeden. Tijdens zijn verhoor vertelt Gostner dat hij om bezeten
mensen te genezen onder andere ‘ein kholschwartze henne mitten von
einander gerissen und auff den kopf gelegt’.  Dykstra vertelt: ‘Eenen35

lijder aan vallende ziekte plakt men eene levend opengesneden duif op
het hoofd’.  Deze twee gevallen zijn mijns inziens varianten van een36

identiek onderliggend patroon.
De inventaris van Gostners magische verzameling bevat 65 nummers.

Hieronder zijn verschillende katernen en boekjes met magische recepten,
maar ook een ertzneibuechel, of een evangelienbuch, en verschillende keren is
er sprake van een kreiterbuch ‘kruidenboek’. Gostner was dus een verza-
melaar, die – zo lijkt het – al zoekend zijn weg zocht in de magische
kunsten. Op de vraag wie hem zijn kunsten geleerd heeft antwoordt hij:
Hab ertznei- und doctorbuecher, daraus er seine khünst erlernt.  En een tovenaar37

heeft ook een glazen bol om de toekomst in te kunnen zien. We zien dan
ook onder nummer 63 van de inventaris opgevoerd: In ainem gestrickhten
sackhl ain kuglete cristallen oder prilenstein (‘brilsteen’). Hierover zegt Gostner:
hab die wohl einmal gebraucht, darinnen nichts gesehen oder ausgerichtet. Hetzelfde
zegt hij over een driehoekig kristal dat onder hetzelfde nummer van de
inventaris wordt opgevoerd.38

Een chronologisch overzicht: twintigste tot negende eeuw

Een poging een chronologisch overzicht van magische voorstellingen en
praktijken in het Friese gebied van de twintigste tot de vroege middel-
eeuwen (ik zal eindigen met de Lex Frisionum, dus ca. 802) te geven stuit
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op verschillende problemen. Die hebben zowel te maken met het al dan
niet voorhanden zijn van geschikte bronnen als met de benadering van
wetenschappers uit het recente verleden. Doordat de aandacht in recente
jaren sterk lag op de beoefenaars van magie (duivelbanners, heksen,
waarzeggers, wonderdokters en dergelijke) en hun sociale context, is hun
referentiekader, hun voorstellingswereld, alsmede het canon aan teksten
en kennis waar zij hun praktijken aan ontleenden nogal onderbelicht. Als
Frijhoff op minutieuze wijze de relaties en wisselwerkingen tussen een
geleerde elite en ‘het gewone volk’ in Oost-Gelderland analyseert waar
het de rol van de duivel in het voorstellingscomplex ‘heksen’ en ‘heksen-
sabbat’ betreft, stelt hij plotseling gratuite: ‘Het collectief geheugen heeft
eeuwenlang een samenhangend geheel van magische technieken en voor-
stellingen overgedragen’.  Ik denk dat Frijhoff gelijk heeft, maar ik ben39

erg benieuwd hoe dat samenhangend geheel eruit heeft gezien, waaruit
het was opgebouwd en wat de rol en het aandeel van schriftelijke en van
mondelinge overlevering hierin was, alsmede hoe het zich ontwikkeld
heeft.

Het vinden van bronnen is een ander probleem. Het recente onder-
zoek heeft op dit gebied zeer veel opgeleverd. Een belangrijk brontype
zijn de juridische bronnen: de neerslagen van aanklachten en vervolgin-
gen wegens toverij en kwakzalverij. Hierbij moet in het oog gehouden
worden dat in verschillende tijden om verschillende redenen vervolgd
werd, wat een vertekening van het beeld oplevert. Werden duivelbanners
en aanverwanten in de zestiende en zeventiende eeuw nog vervolgd
wegens misdaden tegen het geloof (heulen met de duivel), dit veranderde
in de loop der tijd meer in de richting van het verstoren van de openbare
orde, en in de negentiende eeuw was de aanklacht het onbevoegd uit-
oefenen van de geneeskunst.  Dit betekende bijvoorbeeld dat een waar-40

zegster in de zeventiende eeuw nog vervolgd werd, maar in de negen-
tiende niet meer. 

De ‘Lijst van toverijprocessen en -zaken’ die als appendix aan de
bundel Nederland betoverd is toegevoegd biedt een overzicht van toverij-
betichtingen in Nederland tussen 1316 en 1918.  Het eerste Friese geval41

(inclusief Groningen) stamt uit 1507, en het laatste uit 1804. Daarmee
wordt een continuïteit van drie eeuwen aannemelijk. Ook uit de negen-
tiende en twintigste eeuw zijn verschillende gevallen van toverij bekend.
In de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw zijn nog enkele berichten van
betovering en de activiteiten van duivelbanners genoteerd.  De Blécourt42

schetst een gedetailleerd beeld van de populariteit en de geografische
invloedssfeer van enkele duivelbanners uit de periode 1860–1930.43

Hieruit blijkt onder andere dat het duivelbannen nogal eens van vader op
zoon werd doorgegeven, zodat er in een paar generaties van één familie
verschillende duivelbanners worden aangetroffen. Eén van deze families
was het geslacht Wartena, waartoe ook de opsteller van de hierboven
genoemde boterbrief uit de achttiende eeuw, Ruurd Wybrens Wartena,
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behoorde. Over deze periode, de tweede helft van de negentiende en de
eerste helft van de twintigste eeuw, zijn in de Groninger
volksoverlevering eveneens verschillende gevallen van toverij en prak-
tijken van duivelbanners genoteerd,  zodat ook dit deel van het Friese44

cultuurgebied voor deze periode gedekt is.
Met het vroegste Friese geval zijn we op de grens van de middel-

eeuwen en op de grens van de Oudfriese overlevering aangekomen. Ger-
benzon, aan wie de attestatie van 1507 in de ‘Lijst van toverijprocessen
en -zaken’ ontleend is,  heeft dit geval van toverijbetichting gevonden in45

een bron die bijna letterlijk op de grens met het Oudfries ligt: de deels in
het Fries, deels in het Nederlands geschreven Snitser Recesboeken. Jella,
Peter Oltgers zoon heeft volgens de Snitser Recesboeken publiekelijk
verkondigd dat hij zich aan de duivel had overgegeven. Voor de recht-
bank zegt hij echter dat hij dit uut dronckenscap ende haesticheit gedaan had.46

Hij wordt met een waarschuwing vrijgelaten, en er lijkt hier nauwelijks
sprake te zijn van toverij. Gerbenzon noemt dit dan ook een ‘ongewoon
geval’. Maar zelfs als deze attestatie terzijde geschoven wordt, bieden de
Snitser Recesboeken nog een indirecte aanwijzing voor het geloof in
magie. Net als in elke samenleving werd er ook in Sneek gescholden, en
deze ruzies liepen soms zo hoog op, dat ze voor het gerecht uitgevochten
werden. Uit het overzicht van Bremmer van scheldwoorden in
laatmiddeleeuwse Friese bronnen, blijkt dat in de Snitser Recesboeken de
termen wicker ‘waarzegger, wichelaar’ en toversch ‘tovenares, heks’ voor-
komen.  Eveneens uit de periode rond 1500 stamt een andere Oudfriese47

bron, de zogenaamde ‘Jurisprudentia Frisica’, een sterk Romeins-
Canoniek gekleurde rechtstekst, die te vinden is in de Codex Roorda.
Hierin wordt bepaald dat iedereen die zich inlaat met towerie mijt
foergiffnisse mijt bothem mijt wijtgien ende mijt onlawa ‘met toverij, met vergif,
met magisch genezen, met wichelen en met ketterij’, op een rooster
verbrand moet worden.48

Daarmee leek tot nu toe de oogst voor het Oudfriese tekstcorpus met
betrekking tot magie teneinde te zijn. Een interessante attestatie uit het
Eerste Emsingoër handschrift, dat op ca. 1400 gedateerd wordt, is echter
nog niet in de context van het onderhavige onderzoek bezien. In de
redactie van het zogenaamde Emsingoër Boeteregister vinden we aan wat
oorspronkelijk het einde van de tekst moet zijn geweest:49

Weltu blod sketta, sa weth enne rer inna blode and scrif dit ord vmbe tha
vnde: consummatum est.

(‘Als je bloed wilt stelpen, maak dan een rietje in het bloed nat en schrijf
daarmee dit woord om de wond heen: consummatum est’.)

Parallellen voor deze bezwering zijn niet moeilijk te vinden. In het Hand-
wörterbuch des deutschen Aberglaubens is het gebruik van de woorden consum-
matum est (letterlijk ‘het is volbracht’: een verwijzing naar de passie van
Christus) om bloed te stelpen te vinden onder het lemma ‘Blutsegen’,50
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waarin de eerste attestatie in de 14e eeuw wordt geplaatst. Ook in het al
eerder aangehaalde Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde
16de eeuw van Braekman zijn een aantal varianten van deze bezwering te
vinden.  De bezweringen (of incantamenta) die het meest lijken op het51

Oudfriese exemplaar zijn bezweringen om een bloedneus te stelpen.
Daarin is namelijk ook expliciet sprake van het opschrijven in het eigen
bloed, op het eigen lichaam (in de gevonden voorbeelden op het voor-
hoofd) van de woorden consummatum est. De gevallen die Braekman
afdrukt stammen uit de vijftiende en zestiende eeuw. Een parallelle be-
zwering is overigens ook te vinden in het eerder genoemde zeven-
tiende-eeuwse IJslandse toverboek Galdrabók. De vierde bezwerings-
formule van het handschrift bevat twee recepten om bloed te stelpen,
waarvan de laatste in vertaling luidt: ‘To staunch a nosebleed for some-
one, write these words in his own nose blood: CONSUMMATUM EST’.52

De bouwstenen waaruit de bezwering is opgebouwd variëren dus
enigszins; het soort wond (bloedneus in de IJslandse variant en bij
Braekman / ongemarkeerd in het Oudfries); het schrijfmiddel (ongemar-
keerd in de IJslandse variant / een rietje in het Oudfries / een ‘houtje’ bij
Braekman); de plaats om de woorden op te schrijven (ongemarkeerd in
de IJslandse variant / op het voorhoofd bij Braekman / rondom de
wond in het Oudfries), maar het is duidelijk dat het om varianten van
eenzelfde bezwering gaat. Ik vermoed dat het oertype het meest door de
vijftiende-eeuwse bezwering wordt benaderd die door Braekman afge-
drukt is,  dus: om een bloedneus te stelpen schrijf je met je eigen bloed53

consummatum est op je voorhoofd. Dit omdat deze variant ook op IJsland
gevonden is, en omdat er veel andere meer algemene bloedstelpings-
formules voorhanden waren (waarbij mondelinge bezweringen werden
uitgesproken).  De parallellen tonen in ieder geval aan dat Friesland in54

de 14e eeuw deelnam aan het canon van magisch/medische bezweringen
waarvan in andere streken zoveel meer is overgeleverd.

In het Oudfriese tekstcorpus zijn er verder geen attestaties van magie
of magische praktijken te vinden. De oudste vermelding is dus voorals-
nog deze verdwaalde bepaling uit het Emsingoër Boeteregister, die hoogst-
waarschijnlijk uit de veertiende eeuw stamt. Verder teruggaand in de tijd
levert ook de Lex Frisionum geen attestaties op. In tegenstelling tot enkele
andere vroegmiddeleeuwse leges bevat de Lex Frisionum namelijk geen
bepalingen met betrekking tot maleficium ‘kwade toverij’ of het verwante
veneficium ‘gifmengerij’. 

Continuïteit of niet?

Aan het einde gekomen van deze reis door het Friese gebied op zeven-
mijlslaarzen en ‘zeveneeuwslaarzen’ moet geconstateerd worden dat
Friesland vanaf de middeleeuwen lijkt deel te nemen aan het ruimere
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Europese cultuurgebied waar het voorstellingen over magie en daaruit
afgeleide praktijken betreft. Hoe magie daarvoor werd geconcipieerd of
gepraktiseerd laat zich niet uit de thans voorhanden zijnde bronnen
afleiden. 

Met de huidige stand van de wetenschap laat zich echter ook niet een
specifiek Fries patroon met betrekking tot de voorstellingen en prak-
tijken schetsen. Tot nu toe zijn zaken als ‘volksgeneeskunde’ en ‘bij-
geloof’ als een amorfe massa beschouwd.  Met enige moeite is het wel55

mogelijk om voorstellingen of gebruiken terug te vinden in handboeken
als het Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens,  maar de resultaten zijn56

niet bevredigend. Ik pleit er dan ook voor te komen tot een werk dat
vergelijkbaar is met de motif-index die voor volksverhalen bestaat, waar-
bij praktijken en voorstellingen ontleed worden tot de kleinste bouwste-
nen (‘motifs’/ ‘morfemen’), een soort combinatie dus van de werken van
Harmening,  Van Andel  c.s. en Braekman,  waarin zowel de middel-57 58 59

eeuwen als de nieuwe tijd behandeld zouden worden. Deze cognitieve
bouwstenen vormen samen immers het betekenissysteem van een be-
paalde regio of individu in een bepaalde tijd. Pas dan is het wellicht
mogelijk om door te dringen tot wat bijvoorbeeld de achttiende-eeuwse
Friese duivelbanner Ruurd Wybrens Wartena bewoog toen hij zijn
boterbrief opstelde. Hoe verhield zijn opvatting van magie of ‘toverij’
zich tot zijn notie van wat normaal en alledaags is? Waarom nam hij
dingen als vanzelfsprekend aan die ons nu irrationeel en bijgelovig toe-
schijnen? 

Aan het einde van de reis moet nogmaals worden vastgesteld dat de
oogst voor het Friese gebied wat sommige onderwerpen betreft niet
spectaculair is. Er zijn geen Friese middeleeuwse saga’s waarin toverij aan
de orde van de dag is, zoals die wel in het Oudijslands bestaan. Er zijn
geen voorchristelijke recepten of praktijken in vroegmiddeleeuwse
handschriften uit Friesland overgeleverd. Wat dat betreft lijkt de komst
van het christendom in de vroege middeleeuwen een breuk met het
verleden betekend te hebben, en zijn er, opnieuw in tegenstelling tot
IJsland, geen in het oog springende reminiscenties aan deze voortijd
bewaard gebleven. Dit is teleurstellend als Friesland bekeken wordt van-
uit het oogpunt van de Oudgermanist ‘oude stijl’, die op zoek was naar
voorstellingen over Wodan en Donar. Maar wellicht moet de Friese cul-
tuur op een andere manier benaderd worden, meer vanuit een analyse
van het alledaagse. Wellicht moeten we meer op zoek naar ‘aardewerken
schaaltjes’. Ik heb zo’n schaaltje gevonden in de vorm van een magische
bezwering om bloed te stelpen in het Emsingoër Boeteregister. Dat is toch
ook prachtig?



72 HAN NIJDAM

1 Voskuil 1996–2000.
2 Van der Kooi 1984

3 Mak 1996, 247.
4 Van Ginkel 2000, 41–46.

5 Frijhoff 1997, 44.
6 Van Ginkel 2000, 105–11.

7 Onder anderen Milis 1991.
8 Braekman 1997, 1–20.

9 Braekman 1997, 10.
10 De Blécourt 1990, 23. 

11 Brown 1991, 139.
12 Kieckhefer 1989, 9.

13 Braekman 1997, 5–6.
14 De Blécourt 1987a; 1987b; 1988; 1990; Gerbenzon 1985; 1987; Priester en

Barske 1986; Schlüter 1995.
15 Noomen 1999, 47.

16 Simpson 1975, 22–26.
17 Van der Kooi 2000, 188.

18 Dykstra 1895, 78–83.
19 Kroesen 1970, 143–144.

20 Poortinga 1968.
21 Dykstra 1895: 78.
22 Dekker 1987, 249.
23 Van der Kooi 2000, 188.

24 Daviðsson 1903, 156–157.
25 Daviðsson 1903, 159.

26 Flowers 1989, 59–80. Ik moest, omdat de oorspronkelijke editie van dit
handschrift, N. Lindqvist, En islansk Svartkonstbok från 1500-talet (Uppsala 1921),

niet in de Nederlandse universiteitsbibliotheken voorhanden is, mijn toevlucht
nemen tot de vertaling van Flowers, die ideologisch (neo-paganistisch) gekleurd

is.
27 Daviðsson 1903, 159.

28 Mostert 1995a.
29 Terpstra 1972.

30 Terpstra 1972, 56–57. Het Latijn is een verbastering van: signum (sic) bonum
contra omnem mortem ‘het ware teken dat goed is tegen elke dood’.

31 Dykstra 1896, 176. Over Witgeest, zie Landwehr 1967.
32 De Waardt 1986, 190.

33 Braekman 1997, 447–448.
34 Behringer 1993, 39–50.

35 Behringer 1993, 39.
36 Dykstra 1896, 263.

37 Behringer 1993, 41.
38 Behringer 1993, 49.

39 Frijhoff 1984, 405.
40 De Blécourt 1987a, 230; Schlüter 1995, 79–80.

41 ‘Lijst’ 1987.
42 De Blécourt 1987a, 230.

Noten



TWEE AARDEWERKEN SCHAALTJES 73

43 De Blécourt 1988.
44 Huizenga-Onnekes 1970, 145–170.

45 ‘Lijst’ 1987.
46 Oosterhout 1960, 539; Gerbenzon 1985, 22.

47 Bremmer 1998, 100.
48 De Haan Hettema 1834–1835, II, 262–263; Holthausen en Hofmann s.v. bôte.

49 Buma en Ebel 1967, 82 (§157).
50 Bächtold-Stäubli 1927, 1454.

51 Braekman 1997, 50, 55.
52 Flowers 1989, 60.

53 Alle verwijzingen Braekman 1997, 55.
54 Van Haver 1964, 63–77; Braekman 1997, 50–62.

55 Bijvoorbeeld Van Andel 1909.
56 Bächtold-Stäubli 1927–1942.

57 Harmening 1979.
58 Van Andel 1909.

59 Braekman 1997.

Literatuur

Andel, M.A. van (1909), Volksgeneeskunst in Nederland. Utrecht.
Bächtold-Stäubli, H. (ed.) (1927–1942), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 10

dln. Berlijn en Leipzig.
Behringer, W. (1993), Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. München.

Blécourt, W. de (1987a), ‘Vier eeuwen Friese duivelbanners’, in: Gijswijt-Hofstra
en Frijhoff 1987, 222–231.

Blécourt, W. de (1987b), ‘Undersyk nei tsjoenderij yn Fryslân. Beskriuwing en
evaluaasje fan ûndersyk nei tsjoenderij yn de sechstjinde oant en mei de acht-

tjinde ieu’, in: It Beaken 49, 105–120.
Blécourt, W. de (1988), ‘Duivelbanners in de noordelijke Friese Wouden, 1860–

1930’, in: Volkskundig Bulletin 14, 159–187.
Blécourt, W. de (1990), Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in

Noordoost-Nederland tussen de zestiende en de twintigste eeuw. Nijmegen.
Blécourt, W. de, en M. Gijswijt-Hofstra (eds.), Kwade mensen. Toverij in Nederland.

Volkskundig Bulletin 21. Amsterdam.
Braekman, W.L. (1997), Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied.

Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw. Gent.
Bremmer Jr, R.H., ‘Insults Hurt: Verbal Injury in Late Medieval Frisia’, in: R.H.

Bremmer Jr, T.S.B. Johnston and O. Vries (reds.), Approaches to Old Frisian
Philology. Amsterdam, Atlanta/GA en Groningen, 89–112.

Brown, D.E. (1991), Human Universals. New York.
Buma, W.J. en W. Ebel (eds.) (1967), Das Emsiger Recht. Altfriesische Rechtsquellen

3. Göttingen.
Daviðsson, Ó. (1903), ‘Isländische Zauberzeichen und Zauberbücher’, in: Zeitschrift

des Vereins für Volkskunde 13, 150–167; 267–279.
Dekker, T. (1987), ‘Heksen en tovenaars in twintigste-eeuwse sagen’, in:

Gijswijt-Hofstra en Frijhoff 1987, 243–255.
Dykstra, W. (1895–1896), Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later, 2 dln. Leeu-

warden.



74 HAN NIJDAM

Flowers, S. (1989), The Galdrabók. An Icelandic Grimoire. York Beach.
Frijhoff, W.Th.M. (1984), ‘Satan en het magisch universum. Raakvlakken, wissel-

werking, reminiscenties in Oost-Gelderland sedert de zestiende eeuw’, in:
Tijdschrift voor Geschiedenis 97, 382–06.

Frijhoff, W.Th.M. (1997), Volkskunde en cultuurwetenschap: de ups en downs van een
dialoog. Meded. KNAW, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, 60/3. Amsterdam.

Gerbenzon, P. (1985), Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en tovenaarsen in
Groningen en Friesland in de zestiende eeuw. Meded. KNAW. Nieuwe Reeks 48/1.

Amsterdam.
Gerbenzon, P. (1987), ‘De vervolging van toverij in Groningen en Friesland,

zestiende eeuw. “Buitenlandse” invloeden en de invloed van rechterlijke
organisatie en procesrecht’, in: Gijswijt-Hofstra en Frijhoff 1987, 124–132.

Ginkel, R. van (2000), Volkscultuur als valkuil. Over antropologie, volkskunde en
cultuurpolitiek. Amsterdam.

Gijswijt-Hofstra, M., en W. Frijhoff (eds.) (1987), Nederland betoverd. Toverij en
Hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw. Amsterdam.

Haan Hettema, M. de (1834–1835), Jurisprudentia Frisica of Friesche Regtkennis, 3 dln.
Leeuwarden.

Harmening, D. (1979), Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen
zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratuur des Mittelalters Berlijn.

Haver, J. van (1964), Nederlandse incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium van
Nederlandse bezweringsformules. Gent.

Holthausen, F., en D. Hofmann (1985), Altfriesisches Wörterbuch. Heidelberg. 
Huizenga-Onnekes, E.J. (1970), Heksen- en Duivelsverhalen in Groningerland. Win-

schoten.
Kieckhefer, R. (1989), Magic in the Middle Ages. Cambridge Medieval Textbooks.

Cambridge.
Kooi, J. van der (1984), Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een

typencatalogus. Groningen.
Kooi, J. van der (2000), De nachtmerje van Rawier. Fryske sêgen oer it boppenatuerlike.

Leeuwarden.
Kroesen, J.M.C. (vert.) (1970), De saga van Egil, zoon van Skalla-Grim . Leiden. 

Landwehr, J. (1967), ‘Simon Witgeest’s Natuurlyk Tover-boek et alia’, in: Volkskunde
68, 67–82.

‘Lijst van toverijprocessen en -zaken’, in: Gijswijt-Hofstra en Frijhoff 1987,
332–341.

Mak, G. (1996), Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
Amsterdam en Antwerpen.

Mak, G. (1993), ‘De dood van de verteller’, NRC Handelsblad 31 december 1993,
zaterdags bijvoegsel p. 9. 

Milis, L. (red.) (1991), De Heidense Middeleeuwen. Brussel en Rome.
Mostert, M. (1995a), ‘De magie van het geschreven woord’, in: M. Mostert en A.

Demyttenaere (eds.), De betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel
en magie in de Middeleeuwen. Amsterdamse historische reeks. Grote serie, deel 22.

Hilversum, 61–100.
Noomen, P.N. (1999), ‘De Friese vetemaatschappij: sociale structuur en machts-

bases’, in: J. Frieswijk et al (eds.), Fryslân, staat en macht 1450–1650. Hilversum and
Leeuwarden, 43–64.

Oosterhout, M. (ed.) (1960), Snitser Recesboeken 1490–1517. Assen.



TWEE AARDEWERKEN SCHAALTJES 75

Poortinga, Y. (1968), ‘Tsjoensters – Hexenwesen in Friesland’, in: Philologia Frisica
anno 1966, 88–102.

Priester, P., en A. Barske (1986), ‘Vervolging van tovenaars(en) in Groningen,
1547–1597’, in: De Blécourt en Gijswijt-Hofstra 1986, 50–76.

Schlüter, D. (1995), ‘De rol van duivelbanners inzake toverij en hekserij’, in: M.
Saatkamp en D. Schlüter (eds.), Van Hexen un Düvelslüden. Über Hexen, Zauberei und

Aberglauben im niederländisch-deutschen Grensraum. Over heksen, toverij en bijgeloof in de
Nederlands-Duitse grensstreek. Enschede, Doetinchem en Vreden, 75–86.

Simpson, J. (ed. en vert.) (1975), Legends of Icelandic Magicians. Folklore Society
Mistletoe Series. Londen.

Terpstra, K. (1972), ‘Boterbelezers en boterbrieven’, in: De Vrije Fries 52, 49–57.
Voskuil, J.J. (1996–2000), Het Bureau, 7 dln. Amsterdam.

Vries, J. de (1956–1957), Altgermanische Religionsgeschichte, 2 dln., 2e ed. Berlijn.
Waardt, H. de (1986), ‘Toveren en onttoveren. Achtergronden en ideeën van enkele

bij toverij betrokken personen op de Veluwe in de zestiende eeuw’, in: De
Blécourt en Gijswijt-Hofstra 1986, 152–202.

Uit: R.H. Bremmer e t  a l. (reds.), Sp e c u lu m
Fris ic u m . Stú d zje s  o an b e an  o an  P h ilip p u s  H .
B re u ke r (Leeuwarden en Leiden 2001), 59–75.


