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III

DE I GERMAANSE ERFENIS':
EEN DECONSTRUCTIE VAN 'INHEEMSE' MYTHOLOGIEEN OVER
DE INVLOED VAN DE VOOR-CHRISTELIJKE RELIGIEUZE CULTUUR
OP DE CHRISTELIJKEI

gaf nieuw voedsel aan diverse auteurs en media om
Germaanse en KeItische relicten weer voor het voetlicht te brengen of de mythen daarover nieuw leven
in te blazen. 5

Peter Jan Margry
De voortdurend in publicaties terugkerende aannames dat culturele of religieuze verschijnselen
in onze samenleving zijn terug te voeren op een
'Germaanse' of 'heidense' origine, maken het
vanuit wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk om
deze veronderstellingen te evalueren en op hun
waarheidsgehalte te toetsen. Het gaat dan om uiterst
complexe en omstreden kwesties van continulteit en
discontinulteit met betrekking tot het overgangstijdyak tussen pre- c.q. niet-christelijk (in de wandeling
ook weI 'heidens' genaamd) naar christelijk.2
In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in
hoeverre er vanuit de etnologie hierover iets gezegd
kan worden met betrekking tot de religieuze cultuur.
De (dis- )continulteitskwestie speelt zich voor een
belangrijk deel af op het terrein van de religie,

INVENTION OF TRADITION

aangezien de meeste bronnen betrekking hebben op
of zijn ontstaan in relatie tot de religieuze cultuur in
die tijd. De vraag wordt daarom in deze bijdrage in
verband gebracht met de resultaten van het onderzoek naar de Nederlandse bedevaartcultuur (BiN),
dat in de tweede helft van de jaren negentig op het
Meertens Instituut is uitgevoerd.3
In de afgelopen twee decennia is er in Nederland
een hernieuwde interesse ontstaan voor niet christelijke religies, met name onder invloed van de New
Age-groeperingen en andere nieuwe religieuze bewegingen. In samenhang met de publieksbehoeften
aan oude en nieuwe mythes verschijnen daarover
sindsdien voortdurend nieuwe publicaties. Een
beschrijvende inventaris van Heidens Nederland 4

De kerstening zoals de rooms-katholieke kerk zich die graag voorstelt: hoe het heidense afgodsbeeld van zijn voetstuk werd gestoten en werd
vervangen door het kruis van Christus. Laat 16de eeuwse plafondschildering in de scala di Constantino in Vaticaanstad. Foto: PJ. Margry.
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Een fraai voorbeeld van een dergelijke rural - of
misschien beter forrestial - legend stak in 1994 de kop
op, toen een Bredase cuItuurambtenaar in het plaatselijke Liesbosch persoonlijk een 'KeItisch heiligdom' construeerde. 6 De effectieve bespeling van de
media en de hulp van een aantal believers bracht
een tijdlang een cuItus of aIthans de fictie van een
cuItus teweeg rond een 'koortsplataan,'7 waarvan
de cuItische wortels tot in de vroege kersteningstijd
zouden teruggaan. Nadat een tijdlang velen op het
verkeerde been waren gezet, kon deze invention of
tradition worden ontmaskerd. Net zo gemakkelijk
worden er ook weer nieuwe gei"ntroduceerd, zoals
eind 2001 toen enkele kranten meldden dat op de
Veluwe bomen waren ontdekt die deel uitmaakten
van een duizenden jaren oud oerbos. De zogenaamde eikenstoven of boomkringen zouden nog uit de
Germaanse tijd stammen. Hier waren het biologen
en genetici die konden nuanceren. 8
De bestaande mythes over de kerstening in
Nederland en de overgang van niet-christelijk naar
christelijk zullen waarschijnlijk nooit helemaal
ontzenuwd kunnen worden. En dat is zowel problematisch als fascinerend. Is in de eerste plaats onze
kennis over die periode nog beperkt en zal dat
door het weinige beschikbare bronnenmateriaal
noodgedwongen ook zo blijven, vooral bepalend
is het gegeven dat aIle samenhangende mythes zo
wijd verbreid zijn geraakt. Bovendien speeIt mee dat
samenlevingen dergelijke mythes ook graag wensen
te creeren en in stand houden. 9 Ze raken aan
thema's omtrent het eigen verleden en aan zowel
persoonlijke als 'nationale' vragen omtrent afstamming, oorsprong en authenticiteit. IO
Het is een religieus getint zoeken naar hetgeen
'ervoor' was, zowel wat het recente verleden betreft
als in de pre- en protohistorie. Het gaat om vragen
die door de eeuwen heen telkens opnieuw werden

gesteld en die door de aard van de betreffende
periode (,voor-christelijk') haast als vanzelf in een
numineuze sfeer terecht kwamen. Dit zoeken heeft
te maken met de potentiele fascinatie voor hetgeen
mensen in het dagelijks leven doen of mee maken
en met de vraag of dat mogelijk wortels heeft in
een oudere mysterieuze, magische wereld.n Het
is een vergelijkbare curiositas of fascinatio als waarmee het fabelachtige succes van de boeken en films
van de Lord of the Rings kunnen worden verklaard:
een basale strijd tussen goed en kwaad die in zijn
verbeelding voor een belangrijk deel steunt op
mythologieen en sagen uit een ver Germaans of
Keltisch verleden.u

DE BATAAFSE MYTHE

De fascinatie voor het verre verleden bestaat in
Nederland al enkele eeuwen en het is sinds het
midden van de 15e eeuw dat met name een historie
van de 'Germaanse' periode van het land gestaIte
krijgt. Als in de 16e eeuw Tacitus' geschrift De
origine, situ, moribus ac populis germanorum liber in
Nederland als boek wordt uitgegeven, krijgt dit de
status van schriftelijke hoofdbron voor de historiografie van de eerste eeuw na Christus en zelfs voor
de eeuwen daaromheen. Niet aIleen P.C. Hooft
nam Tacitus op in zijn eigen geschiedschrijving van
Nederland, de beschrijvingen van het 'Germaanse'
heidendom vonden ook in een bredere cuIturele
contexteen voedingsbodem.'3 Zo namen bijvoorbeeld in het Amsterdamse renaissancetoneel van de
Gouden Eeuw Germaanse rituelen een bijzondere
plaats in.'4 Het toneelspel was een van de vele bronnen diein de 16e en de I7e eeuw bijdroegen aan
de creatie van een brede literaire en wetenschappelijke traditie rond de zogenaamde Bataafse My the,
het verhaal van de mythologische oorsprong van
het Bataafse, Nederlandse yolk. De opbouw van
deze mythe ging gepaard met een naarstig zoeken
naar meer bronnen of aanknopingspunten die
licht zouden kunnen werpen op 'Nederland' in de
Germaans-Romeinse tijd. Dit mythologisch bepaalde discours is in de afgelopen decennia door historici als Ivo Schaffer, Auke van der Woud en anderen
geanalyseerd.'5
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In allerlei wetenschapsdisciplines heeft het 'heidense'I6 Nederland een rol gespeeld of speelt het nog
steeds. Zeker in de volkskunde heeft het lange tijd
een centrale positie in het onderzoek ingenomen
en zijn de oudere generaties volkskundigen en hun
epigonen voor een deel verantwoordelijk voor de
brede misvattingen die erover zijn verspreid.'7 Ook
na"ieve en creatieve toepassing van de vergelijkende
godsdienstwetenschap heeft de volkskunde met
een lastige erfenis opgezadeld. Dit euvel speelt
bijvoorbeeld de volkskundige Jos Schrijnen in zijn
godsdienstwetenschappelijke bundel uit 1910 ernstig
parten.r 8 Dit boek biedt een kaleidoscopisch overzicht van 'bezinksels' van 'voormalige geloofsopvattingen', 'pro-ethnische bestanddelen'I9, waarbij
ook bepaalde koekjes of oliebollen in rechte lijn
met Germaanse offerfeesten werden geplaatsPO
Dergelijke voorbeelden zijn eindeloos te geven,
zoals al door anderen is gedaan. 2I Door de brede
verspreiding van zulke 'feiten', ontstond de indruk
dat deze zaken voor vaststaand en bewezen konden
worden aangenomen. Vrijwel niemand stelde in dat
verband nog de vraag naar het bestaan van bronnen, het waarheidsgehalte van die bronnen of de
eraan gegeven interpretatie. 22 En waar wetenschappers weI voorzichtige veronderstellingen, vragen of
hypotheses uitten, namen anderen ze vaak simpelweg voor waar aan.
Deze beeld-vervorming rond 'Germaans' en
'Keltisch' Nederland werkt nog steeds door en he eft
zich als een moeilijk te verwijderen patina aan de
Nederlandse historiografie gehecht. Omdat deze er
zo sterk van is doortrokken en het patina dermate
breed verwerkt is in populariserende of semi-wetenschappelijke literatuur is dat het ook niet meer
weg te poetsen. Lezersbehoeften en marktwerking
zorgen er namelijk voor dat het in de 1ge en 20e
eeuw gecreeerde beeld grosso modo in stand blijft en
dat onjuiste of niet-onderbouwde voorstellingen en
denkbeelden uitgedragen blijven worden. Dit laatste
geschiedt vooral via populariserende of sensationele
boekjes en via uitgaven uit de New Age-hoek over
bijvoorbeeld leylijnen en leycentra. 23 Kranten
en tijdschriften zijn vervolgens in hun vulgariserende gretigheid de verdere verspreiders. En
dan sluit de cirkel zich en zijn er soms ook weer
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een v66r- of niet-christelijke achtergrond waren
opgekomen. Bij het onderzoek werden door de
verschillende auteurs de historische, etnologisch
en/ of archeologische bronnen zo goed als mogelijk ge"interpreteerd. De desbetreffende auteur ging
daarbij terug naar de oudste bronnen en keek naar
wat er over de vroegste vormen van verering kon
worden vastgesteld.
En in feite zou ik over het eindresultaat van BiNproject in deze context heel kort kunnen zijn,
want uit het vele onderzoek dat door de meer dan
honderd onderzoekers is uitgevoerd, zijn geen
concrete feiten van een directe overzetting van een
v66r-christelijke cultus naar een christelijke cultus
of een christelijk heiligdom naar voren gekomen.
Voor de een misschien een teleurstellend gegeven
en voor de ander juist verheugend. Teleurstellend
omdat in onze geschiedenis als haast naar niets

Gefantaseerde gravure (einde 18 de eeuw) van Willibrord en
zijn gezellen die het afgodsbeeld van de Germaanse god Wodan
- in middeleeuws ridderkostuum uitgevoerd - gaan vemietigen.
Colleetie: PI Margry.

wetenschappers die zich op die teksten baseren. 24
Wetenschappelijke reflectie is hierbij dus meer dan
op zijn plaats. 25
Als antidotum tegen dergelijke 'heidense infecties'
zullen daarom hierna enkele uitkomsten van het
aan het Meertens Instituut uitgevoerde bedevaartproject (BiN) met de vraagstelling worden vergeleken. 26 Ze hebben direct maar eigenlijk vooral
indirect betrekking op de doorwerking van het
heidendom op de christelijke cultuur. De onderzoekers bij het BiN-project werden regelmatig in hun
onderzoek met dergelijke veronderstelde relaties
geconfronteerd, met name daar waar in de historiografie reeds het beeld van vanuit de Germaanse tijd
persisterende culten en heiligdommen was opgeroepen. Het was voor dit project elke keer opnieuw
relevant te bepalen of cultussen of gebruiken vanuit

De TUlne van de St. Walrickskapel (vroeger oak wei eens
Willibrordskapel genaamd) en de koortsboom in Overasselt,
1981. Foto: PI Margry.

anders zo ijverig is gezocht als naar verbindingen
met het Gerrrtaanse verleden. Verheugend misschien
voor katholieken die in het verleden nogal eens
voor de voeten kregen geworpen dat hun religieuze
praxis niet beter of anders was dan een 'afgodische
heidense cultus'. Maar zo simpelligt het allemaal
niet. In de eerste plaats omdat de cultuurwetenschappen en vooral de archeologie nog voor nieuwe
vondsten zullen kunnen zorgen en ten tweede
omdat binnen het bedevaartproject in principe
aIleen bedevaartplaatsen en geen andere (heiligen-)
culten of andere (religieuze) cultuurverschijnselen
zijn onderzocht.27

WILLIBRORDS EIKEN

Aan generaties katholieke kinderen is op school
bijgebracht hoe het vaderland bemissioneerd,
gekerstend en gekatholiseerd werd en dat daar met
name twee grootse staturen met hun omgeving voor
verantwoordelijk waren: Willibrord en Bonifatius. 28
Menige katholiek zal zich de kleurrijke verhalen
kunnen herinneren over hoe zij de bijlletterlijk
aan de heidense wortels legden, aan de wortels
van heilige bomen van niet-christelijke cultussen. 29
Maar ook voor deze verhalen geldt dat er nauwelijks
precieze gegevens beschikbaar zijn. In de historische bronnen voor ons land is verslaglegging over
een dergelijke actie niet terug te vinden. 30 Zo maakt
de vita van Bonifatius weliswaar melding van het
omhakken van een enkele Donar- ofWodanseik
deze bron heeft echter geen betrekking op de benedendelta van de Rijn maar op zijn werkzaamheid in
het Duitse Hessen)I Het is dan miss chien zelfs de
vraag of heilige bomen als zelfstandige vereringsobjecten uberhaupt weI in de benedendelta te vinden
waren. 32
In dat verband blijft de fameuze indiculus superstitionem et paganiarum oftewel de Hollandse of
Utrechtse lijst met heidense praktijken uit het
midden van de 8e eeuw een bijzondere bron. Deze
lijst staat in een directe relatie tot Bonifatius en
geeft naast kerkrechtelijke teksten ook de oudste
Nederlandse woorden en bepalingen over heilige
bossen, lijkzangen en optochten met (afgods-)
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beeld door de velden.33 Het is een normatieve
bron waaruit het voorkomen c.q. voortleven van
bepaalde gebruiken kan worden afgeleid. Uitgever
Maurits Gijsseling situeerde de tekst in het Utrechtse
en als dat inderdaad het geval is, dan zouden we
mogen veronderstellen dat die betrekking heeft op
cultuspraktijken in het Nederland van de 8e eeuw,
waarin inderdaad onder meer vereringen van bronnen, bomen etc. voorkomen. Niettemin moet men
er op bedacht zijn dat ook van deze tekst bepaalde
begrippen mogelijk aan andere bronnen (oudere of
uit andere regio' s) zijn ontleend.34 In ieder geval is
deze tekst het meer dan waard om opnieuw grondig
bestudeerd te worden, te meer daar de verwijzingen
naar niet-christelijke cultuurelementen die in de
andere vroegmiddeleeuwse 'Nederlandse' bronnen
worden aangetroffen, in de regel veel globaler en
algemener zijn.
Aangezien er verder geen feitelijk contemporain
materiaal voorhanden is, zal vervolgens worden
ingegaan op het thema van de doorwerking van
de Germaanse en vroeg-christelijke cultuur in de
latere Nederlandse historiografie. Hoe werd met
het thema van het bomenvellen en de introductie
van het christendom in de Nederlandse historiografie omgegaan? In de Noordhollandse St.
Janbedevaartplaats Laren wordt bijvoorbeeld de
mythe van een meer dan duizend jaar bestaande
processie gekoesterd.35 Het zou gaan om een
processie die door Willibrord, nadat hij daar
enige aan Thor en Freya gewijde heilige bomen
had omgehakt, zou zijn ingesteld teneinde daarmee de religieuze overgang te versoepelen. Het
8e -eeuwse oerwoud rond Laren zou toentertijd
diverse Germaanse offerplaatsen hebben gekend en
daarom zou Willibrord het door de lokale bevolking gevierde Germaanse zonnewendefeest voor
een St. Janfeest hebben ingewisseld. Er is echter
geen enkele contemporaine historische bron die
daarover informatie biedt. De mythecreerende
achterliggende informatie moet gezocht worden
in de aanwezigheid van een aantal prehistorische
grafheuvels op de heide rond Laren en Hilversum
en een 16e-eeuwse klassiek-humanistisch berijmde
streekbeschrijving waarin de in de Ise eeuw opgekomen St. Jansbedevaart voor het eerst is beschre-
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ten werd herschreven en veel verder in de geschiedenis werd teruggelegd, teneinde reformatorische
kritiek te ondervangen. 39 Zo werd het grote Beierse
Mariaheiligdom Alt6tting een prechristelijke heidense tempe!, die in de kersteningstijd tot een Mariaal
heiligdom werd omgevormd.

yen. Beide elementen hebben uiteindelijk pas in de
1ge eeuw de Larense pastoor Nieuwenhuis, daarbij
ondersteund door de Hagevelder seminarieprofessor De Rijk, ertoe gebracht Laren een nieuwe oudste
geschiedenis toe te dichten, waarin een Germaanse
origine en een meer dan duizendjarige processie
werden opgeroepen, een dubbele mythe die nooit
meer uit het collectieve geheugen van de regio is
verdwenen en die ook nationaal een rol speelde. 36
Tegen de achtergrond van de Ige-eeuwse confessionele polarisering en de diasporale emancipatie van
de katholieken werd met deze mythe een pastoraal
strategisch en identiteitsbevestigend beeld geevoceerd, teneinde vooral ook in de toenmalige strijd
over de publieke rituelen - in casu het processieverbod - eigen rechtsgronden te creeren. Daarmee
wilden de inwoners van Laren het in het dorp nog
aanwezige stille omgangsritueel transformeren· in
een liturgische processie. Hier werd dus opzettelijk een Germaanse mythe gecreeerd om twee
andere, christelijke mythes, processiecontinulteit en
processie-uniciteit, in het centrum van protestants
Nederland allereerst te construeren en vervolgens
juridisch en historisch te onderbouwen. 37

Het 'heidense' koorts afbinden met stukjes kleding of lijfgoed
aan de koortsboom te Overasselt, 1981. Foto: P.J. Margry.

MIDDELEEUWS HEIDENDOM

Gedurende de Ige eeuw bleef het 'heidendom'thema aan de Nederlandse verzuilingsstrijd verbonden. Protestantse Nederlanders trokken tegen al
dan niet vermeende heidense invloeden binnen
het katholicisme des te feller ten strijde omdat
de omstreden geloofselementen die zij bij de
Reformatie achter zich hadden gelaten (processies,
bedevaarten, heiligenverering), juist weer door de
katholieken in de publieke ruimte werden teruggebracht. In protestantse ogen waren deze katholieke gebruiken en rituelen in een simpele rechte
lijn terug te voeren op heidense voorgangers. De
Ige eeuw werd dan ook voor een deel gekarakteriseerd door de strijd tegen een saort neo-paganisme. Omdat de katholieken zich baseerden op
hun middeleeuwse verleden, kregen protestanten
het schrikbeeld voor ogen van een gerevitaliseerd
'middeleeuws heidendom'.3 8

Mythologische invullingen van het verleden zoals
in het geval van Laren waren voor de katholieken
ook een mogelijkheid om de protestantse kritiek
de wind juist uit de zeilen te neinen: enerzijds was
er de boodschap dat de rituelen zelf niet heidens
zijn, maar slechts vormgelijkenis tonen, anderzijds
deden ze de suggestie dat het fenomeen bedevaart
of processie een oeroud christelijk ritueel zou zijn
en niet een verworden innovatie uit de laat-middeleeuwse kerk, deel uitmakend van dat kwestieuze
rituele repertoire waar de reformatoren juist zo
tegen te keer gingen. Dat dergelijke idiomen en
mechanismen niet aIleen Ige-eeuws zijn, wordt
ook duidelijk als we de situatie vergelijken met
andere gebieden. De Amerikaanse historicus Soergel
ontdekte namelijk dat in Beieren katholieke contrareformatorische krachten reeds in de 16e eeuw
gedrukt propagandamateriaallieten verspreiden
waarin het ontstaan van de regionale bedevaartcul-

Maar ook bomen met een minder helder of ver
verleden, kwamen in Nederland in een soortgelijk
cultuurpolitiek vaarwater terecht. Zo werd de bedevaart naar en verering van de koortspatroon St.
Walrick in Overasselt, in de Ige eeuw overgebracht
op koortsbomen in de nabijheid van de Ise-eeuwse
Walrickskapel. Met stukjes kleding, lijfgoed, bonden
katholieken hun koorts aan de boom af, die de
ziekte of het kwaad weer in de bodem afvoerde. In
protestantse kranten werd juist dit gebruik aangehaald om te bewijzen hoe 'ontaard' en heidens
het katholicisme in hun ogen was. Om die angel
uit het vlees te hal en, publiceerde een katholieke
onderwijzer uit de regio in het nationale tijdschrift
de Katholieke Illustratie een artikel over wat zijns
inziens de betekenis van dit gebruik in Overasselt
was. De afbindcultus zou zijn terug te voeren op
het verhaal van de ziekte van de dochter van een
heidense roverhoofdman, die omstreeks 700 de
buurt rond Nijmegen onveilig maakte. Beiden
woonden op de plaats van de latere kapel en
bevreesd voor haar overlijden, deed de hoofdman
een beroep op de in die contreien rondtrekkende
Willibrord. Deze bracht de man tot religieuze inkeer
en liet hem de haarband van zijn dochter aan een
struik bind en, waarop zij genas en zich ook tot het
katholieke geloof bekeerde. Waar elders katholieken zich haastten om zich van 'heidense' of magische gebruiken te distantieren, zag de onderwijzer
hier de gelegenheid om een 'historisch' verhaal te
construeren waarin het 'heidense' koorts afbinden
werd omgevormd en aangepast tot een kerkelijk
geordend of gesanctioneerd rituee1. 40 De onderwijzer kon zijn verhaal bovendien laten aansluiten bij
het gegeven dat de oude Walrickskapel in de late 1ge
eeuw al enkele decennia eerder informeel tot een
Willibrordkapel was hernoemd. Zijn verhaal moest
dus de christelijke ouderdom van de heilige plaats
bevestigen en bood een formeel correcte duiding
van het ritueel in een strikt christelijke context.
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woud met zijn zowel vernietigende als helende of
heilige plaatsen en krachten heeft immers een breed
scala aan gevoelens en connotaties opgeroepen.
Het them a van het zogenaamde 'Woud zonder
Genade', ging daarom reeds in de Middeleeuwen
via sagen een eigen leven lei den en vormde toen
een strategisch doel op zich, binnen de ontwikkelende historiografie en identiteitsvorming van de
Nederlanden, zoals Marijke Carasso-Kok in haar
artikel betoogde. 44 Het woudthema werd gebruikt
als metafoor voor een tijdperk uit een verleden
van twist en verscheuring, dat door Willibrords
missionering en kerstening werd gepacificeerd en
waarmee hij tegelijk een einde aan datzelfde 'woud
zonder genade' maakte. Dit woud is verder nog in
een directe samenhang te brengen met het eveneens
metaforische verhaal van de zogenaamde boomstorting, een mythologisch verhaal dat omstreeks
1440 werd opgetekend. Het beschrijft het door een
windvlaag en aardbeving doen omvallen van het
Hollandse oer-woud, een gebeurtenis die plaats
zou hebben gehad op het moment dat Willibrord

voor zijn bisschopswijding in Rome was, in 695.
De gebeurtenis werd als een goddelijk teken gezien
voor Willibrords missie ter bekering van het land.45
Het is eveneens een symbolische markering van het
einde van het 'wilde' en 'onbeschaafde' heidendom
en het startpunt van de christelijke 'beschavings'geschiedenis en van de christelijke 'waarheid'.
In de rooms-katholieke historiografie werd de
gebeurtenis gelnterpreteerd, omgevormd en toegespitst op het omwerpen van het heidense woud
als een door Willibrord zelf uitgevoerde actie.4 6
Daarmee werd het tevens een historiografisch
bepaald beeld voor het yellen van heidense bomen
in het algemeen. En zo hebben de weinige klassieke
historische gegevens en de mythologieen elkaar
bei:nvloed en is zo het topos van het vellen van
heidense bomen verder verb reid en versterkt en, in
het verlengde daarvan, ook de kwestie van 'heidense' continuiteit en discontinuiteit in het algemeen.

MARIALE EN ANDERE BOMEN

De Willibrordusput en -kapel in Geijsteren in 1891; rechtsachter de kapelligt de zandheuvel die voor de 'preekstoel' van Willibrord wordt
gehouden. Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Niet alleen met betrekking tot Overasselt werd
Willibrords biografie ex nihilo aangevuld. De
hagiografische beeldvorming rond Willibrord
werd ook op landelijk niveau uitgebouwd. De r.k.
kerkprovincie en de religieuze orden werkten in de
1ge eeuw actief mee aan de opbouw van een rijk
hagiografisch palet. Ook de overigens nog alleszins
historisch geschoolde redemptorist Kronenburg,
die de levens van de vroege heiligen en missionarissen van Nederland, bovenal die van Willibrord
en Bonifatius, voor een breed publiek beschikbaar
stelde, poneerde dat de door beide missionarissen
opgerichte kerkjes gebouwd werden op plaatsen
die 'wellicht een heidensche offerplaats geweest'
waren. 41 Hij schreef bovendien over een duinheuvel
die als een preekstoel voor hem had gefunctioneerd
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om de heidenen toe te spreken en richting een zogenaamd 'tempelmeer' zou kunnen worden aangetroffen.42 Zowel in het Noord-Hollandse Heiloo als
in het Limburgse Geijsteren wordt de zandheuvel
als een voormalige preekstoel van Willibrord aangewezen, evenwel zonder enige bewijsvoering.43

HEILIGE WOUDEN

Niet alleen individuele eiken en linden spelen een
rol in de beeldvorming, ook complete wouden of
oerbossen kregen een functie. Naar hun aard vormden de oude, donkere wouden een dankbare bron
voor verdichting en speculatie, temeer daar Tacitus
er ook enige passages aan wijdde. Het 'donkere'

Richtingbord naar de Mariale H. Eik van Oirschot.
Foto: PJ. Margry.

Dat de verering met betrekking tot bomen nooit uit
de christelijk-katholieke traditie is verdwenen, mag
ook blijken uit de veelvuldige verbindingen met de
Mariaverering. Juist daar is in de cultusgeschiedenis
van de katholieke kerk veelvuldig een al dan niet
symbolische verbinding met de boom te vinden.
Deze relatie zou op zich niet problematisch hoeven
te zijn als niet de figuur van Maria zelf in het
'Germaans-heidense' discours terecht is gekomen. 47
Zij wordt vaak als de directe opvolgster van uiteenlopende moeder-godheden gezien. Dat dit niet
zomaar een recente invention of tradition is, moge
duidelijk worden uit het feit dat deze originekwestie
reeds in 5e eeuw na Christus een discussiethema
vormde. Maar het was vooral Jacob Grimm die de
these van de Mariacultus ter vervanging van die van
de Germaanse Freya (vrouw) populariseerde. 48 Ook
hier bewees zich een simpel mechanisme: het werd
eenvoudig verondersteld, beweerd en geponeerd,
maar bleek nauwelijks te bewijzen of te ontkrachten. De Freya-associatie maakte vervolgens oak een
gemakkelijker verbinding met een veronderstelde
'heidense' achtergrond van de Mariabomen.
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geen Germaanse wortels. In de eerste plaats is er
uberhaupt in Nederland nergens een Mariacultus
met een dergelijke ouderdom aangetroffen. AI
deze Mariaheiligdommen zijn pas in de latere
Middeleeuwen ontstaan. In de tweede plaats geldt
het boomtopos ook als een apologetisch genre uit
de periode van de contrareformatie en later. AIs
gekeken wordt naar de functie van de boom in de
ontstaansverhalen van Mariaheiligdommen, dan
komen regelmatig vormen van 'heiligheidssubstitutie' naar voren: vaak werden nieuwe Mariabeeldjes
weer gesneden uit de boom waarin het oorspronkelijke Mariabeeld werd gevonden. 49 Het is een vergelijkbaar ritueel met hetgeen Bonifatius volvoerde
met de Wodans-eik. Hij bouwde, aldus de Vita
Bonifatii, van het omgehakte 'heidense' stamhout
een christelijke kerk. Een morfologische omvorming
ten behoeve van een religieus-onstoffelijke transformatie. 50

Devotieprentje (ca. 1900) met het ontstaansverhaal - gegroeid
uit een notenboom - van het H. Kruis van Wyck in Maastricht.
BiN-col/ectie Meertens Instituut.

Onmiskenbaar zijn vele Mariaheiligdommen door
hun ontstaan ofin hun vormgeving verbonden
met bomen. Vrijwel al deze verbindingen zijn terug
te voeren tot het genre 'boom- of inventiewonderen', dat vanaf de l2e/13e eeuw zijn intrede deed.
De Marialegenden verhalen over Mariabeeldjes die
in of nabij bomen worden aangetroffen en, al of
niet in een klein kapelkastje,'een vaste publieke
vereringsplaats te krijgen. De voor de bedevaartcultuur van de Lage Landen karakteristieke Mariatitels
als 'O.L. Vrouw van de Eik' of 'Ter Eik', 'O.LVrouw
ter Linde' getuigen daarvan. De verhalen over
gevonden Mariabeelden in de kroon van bomen
werden ook wel geYnterpreteerd als een symbolische onderwerping van de heidense boom en de
daarmee verbonden gebruiken aan de katholieke
kerk. Maar daarmee hebben dergelijke culten nog
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Niet alleen met betrekking tot Mariale culten, ook
van allerlei andere heiligenvereringen zijn boomrelaties bekend. De 'heidense' planting van de
Brigida-den (een meiboom) bij het 16e-eeuwse
Brigidaheiligdom van Noorbeek is daarvan een
voorbeeld.sr In dit geval bleek de mythe gernakkelijker te ontkrachten. Het lokale ritueel is namelijk
rechtstreeks terug te voeren op een in 1634 gedane
gelofte van de plaatselijke bevolking teneinde een
heersende veeziekte te bezweren. Lijkt dit lokaal
verklaard, dan laat dit natuurlijk onverlet wat de
betekenis is van de algemene, brede verspreiding
van het meiboomritueel in Europa. Waar komt het
gebruik van dergelijke plantingen vandaan? Een
ogenschijnlijk simpele kwestie die op zichzelf al een
zelfstandig paganistisch gekleurd historiografisch
genre heeft opgeleverdVerder zijn ook meer impliciete symbolische omvormingen van boomtopoi
en -culten in Nederlandse heiligdommen aangetroffen, zoals dat van het fameuze H. Kruis in het
Maastrichtse bedevaartsoord Wyck. Dit kruis zou
zijn gegroeid uit een vanuit het H. Land meegenomen noot. Uit die noot groeide een notenboom
en nadat deze boom door een bliksemschicht was
gekliefd, bleek hij een compleet Christusbeeld te
bevatten.52 Dit 14e-eeuwse verhaal kan worden
geduid als een symbolische vertelling over de over-

winning van het geloof op de heidense boom: het
gaat om zowel de vernietiging van de boom als om
de creatie of de vernieuwing van het geloof. Ook
hier geldt dat het om later toegevoegde verhalende
betekenislagen gaat en dat er geen enkele feitelijke
relatie met een 'Germaans' of 'heidens' verleden
bestaat.

BRONNEN EN PUTTEN

Een aan de heilige bornen analoog procede heeft
zich voltrokken met betrekking tot het ontstaan van
verhalen of topoi rond de zogenaamde heidense
bronnen of putjes: de magische springbronnen
uit de Germaanse tijd, alsmede de bronnen die de
Angelsaksische missionarissen zouden hebben laten
ontspringen of die door hen tot natuurlijke doop-

De Willibrordusput met de oudste papieren ligt in Heiloo. Deze
ansichtkaart stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
BiN-col/ectie Meertens Instituut.

vonten zouden zijn gewijd. Deze laatste soort wordt
in de wandeling in Nederland 'Willibrordsputjes'
genoemd. 53 Er zijn in de afgelopen eeuwen tientallen putjes en wellen als zodanig gevonden en
aangewezen, maar slechts weinige hebben concrete
oude historische papieren. 54 In Heiloo, dat zich
bovendien mag verheugen in een vernoeming naar
een heilig 100 of bos, leek een of andere vorm van
cultuscontinuYteit met Willibrord al bij voorbaat
voor de hand te liggen. Maar al heeft het l2e-eeuwse
kerkje verschillende oudere voorgangers 55, de
oudste vermelding van een specifieke Willibrordput
dateert er pas van circa 1346, een vermelding in Jan
Beke's Chronographia. Is dit dan de in Willibrords
vita genoemde bron die Willibrord, sterk onbepaald 'ergens in Frisia' zou hebben geslagen? Het
is zeer de vraag. Heeft het patrocinium van de reeds
aanwezige Willibrordkapel naamsoverdracht aan
een nabijgelegen put misschien gegenereerd? En was
het in de 14e eeuw louter een benaming of bestond
er toen ook al een cultus rond de put? Daar is uit
die tijd niets over bekend. Hetzelfde geldt voor alle
andere oude Willibrordsputten zoals die in Oss
en Meijel, beide eveneens 14e-eeuws. De put van
Geijsteren is weliswaar 13e-eeuws, maar krijgt zijn
vernoeming naar de missionaris pas nadat er in de
1se eeuw een Willibrordskapel naast is gebouwd.
De indruk wordt gewekt dat met betrekking tot
de meeste vroeg-middeleeuwse plaatsnamen die
tot het Noord-Nederlandse domeingoed van de
abdij Echternach behoorden of in Willibrords
vita voorkomen, in later tijd pogingen zijn ondernomen de daar aanwezige putten of bronnen tot
Willibrordusput te bestempelen.
Maar voor alle oudere putten geldt ook, dat pas
in de I7e eeuw concrete vereringen rond de putten
in een verbinding met Willibrord bekend zijn. In
Diessen, bijvoorbeeld, ontstond in die 17e eeuw
een bedevaart naar de put aldaar. 56 Het is aannemelijk dat er een samenhang bestaat met de sterke
propaganda voor de Willibrordverering die de eerste
apostolisch vicarissen van de Hollandse Zending,
Sasbout Vosmeer en Rovenius, in de 17e eeuw zijn
gaan stimuleren. Zij positioneerden Willibrord
indertijd als de contrareformatorische apostel van
Nederland en wisten een actieve devotie te genere-
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renY De sterke positie van de heilige en de groei
van zijn verering zal diverse effecten hebben gehad
en zal voeding hebben gegeven aan de verbreiding van zijn vita en de 'ontdekking' van nieuwe
Willibrordsputten.
Vanaf de 1ge eeuw, mede onder invloed van de
katholieke emancipatie, ontstaan spontaan nieuwe
tradities rond de putten. De Geijsterense put wordt
vanaf die tijd ook als een voormalige doopplaats
met preekheuvel herkend en wordt dan tegelijk
gesitueerd op een voorchristelijke offerplaats. Het
lokale toponiem 'Hoddeven', werd sindsdien uitgelegd als een verbastering van 'Goddeven' en bracht
aldus een relatie met de kerstenings- en Germaanse
tijd tot stand.5 8 Evenzo werd in Heiloo een preekheuvel in het duinlandschap ontdekt.59 De verstoven Willlibrordsput van Westkapelle werd in de
1ge eeuw nota bene in Zoutelande 'teruggevonden'
en wordt daar nog altijd met zorg als toeristische
attractie geconserveerd. 60 Het was het begin van een
ontdekkingstocht naar nieuwe kersteningsputjes.
In het Brabantse Alphen werd in de 1ge eeuw een
Wilbertput gevonden, die omstreeks 1870, nadat
een kind er bijna in was verdronken, weer werd
gedempt, om tens lotte in 1939 door de fameuze
heemkundige pastoor Binck met behulp van een
wichelroedeloper te worden 'herontdekt'. Sindsdien
wordt ook deze put zorgvuldig in stand gehouden
en als erfgoed uit de kersteningstijd gekoesterd. 6r
Of het dezelfde locatie is als de eerdere put, is sterk
de vraag. Binck tekende indertijd nog uit de mond
van een lokale verteller een kaboutersage op die een
verbinding legt met de ter plekke aanwezige kracht
van Willibrord. Lokaal werd deze sage begrepen als
een verbeelding van de strijd tussen heidendom en
christendom. 62
Net zo goed als voor de heilige bomen, geldt ook
voor de heilige putten dat ze door katholieken in
de 1ge eeuw als kersteningstopoi zijn ingezet bij
de creatie en de versterking van een katholieke
identiteit. Le Sage ten Broek in zijn spraakmakende
Voortref/ijkheid van de leer der Roomsch-Katholieke
Kerk uit 1816 63 wees er aan het begin van de 1ge

eeuw al op, dat het aan Willibrords doopactiviteiten te danken zou zijn geweest dat de 'magtelooze
afgod Wodan' hier niet meer wordt aanbeden.
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Voortdurend kregen de katholieken voorgehouden
dat het aannemelijk was dat deze putten daadwerkelijk als doopputten hadden gefungeerd. De erkenning van een dergelijke heilige plaats en de sacrale
uitbouw ervan maakten eveneens deel uit van een
strategie om de middeleeuwse catholica in de 1ge
eeuw weer op de kaart te zetten, met in de eerste
plaats de daaraan verbonden heiligdommen. Juist
de Willibrordconnectie was geliefd omdat deze
aansloot bij het in de 1ge eeuw opnieuw actuele
missio-thema dat zowel door katholieken als door
protestanten in het kader van het verzuilingsstrijd
werd beleden: men wenste elkaar te bekeren. Hoe
dan ook, de slotsom luidt dat op basis van de
resultaten van het bedevaartproject geen enkele
put concreet aan de persoonlijke activiteiten van
Willibrord kan worden toegeschreven.

NIEUW ONDERZOEK

Zeker in het kader van het hier behandelde thema
is 'deconstructie' en 'rethinking' een goede zaak.
Het is noodzakelijk om te achterhalen hoe er met
de gegevens in de loop van de geschiedenis is
omgegaan. Maar vervolgens is het evenzeer van
belang om aan te geven hoe een nieuw beeld van de
overgangsperiode kan worden samengesteld. Uit de
voorbeelden die hier zijn gegeven, lijkt misschien
naar voren te komen dat er in het geheel geen
relaties hebben bestaan tussen niet-christelijke en
christelijke heiligdommen. Daarover valt op zich
inderdaad niet veel concreets vast te stell en.
Anderzijds bestaat er ondertussen in de wetenschap een zekere communis opinio over het gegeven
dat de scheiding tussen heidens en christelijk niet
absoluut is. Macmullen heeft dat in zijn studie
over Christianity and Paganism voor de peri ode van
de vierde tot de achtste eeuw nog eens naar voren
gebracht. 64 De sacrale wereld van het christendom
bezat in die periode immers een nog in opbouw
zijnde beeld- en symbooltaal en aangezien het
heidendom beschikte over een op zich staande
rijke cultuur, konden daarmee ook ontstane culturele leegten worden op- en aangevuld. Hij spreekt
van een assimilatieproces dat deels bestond uit het
vernietigen van bepaalde gebruiken, afgodsbeelden,

Zoutelande heeft zich ten koste van Westkapelle een Willibrordusput toegeiHgend: toeristische stickers (ca. 1985) 'bevestigen' het.
Collectie p.j. Margry.

heilige bomen en altaren, en tegelijk ruimte bood
aan accommodatie door in te spelen op bepaalde
gehechtheden zoals aan een eigen bewoningslocatie
of een bepaalde chronologie.
Vanuit dat perspectief kan een hernieuwde bestudering van oude bronnen tot nieuwe interpretaties leiden. Met behulp van een enkele concrete
Nederlandse bron is het al mogelijk in te gaan op de
vraag tot wanneer niet-christelijke geloofsopvattingen en -praktijken zijn blijven bestaan. In de eerder
genoemde achtste-eeuwse Utrechtse indiculus wordt
bijvoorbeeld gesproken over een 'heidense' rite
waarbij houten handen en voeten worden gebruikt.
Dan rijst de vraag of hier wordt verwezen naar een
votiefpraxis en of concreet twee votiefoffers worden
genoemd. 65 In de context met de andere bepalingen
over afgodsbeelden, heilige bronnen, bossen, stenen
en plaatsen en over het afsmeken van de bijbehorende goden, is dat mogelijk. Als dat het geval zou
zijn, wijst dat op een bepaalde continuIteit in praxis

en vorm. Wie de inhoud van een Etruskisch heiligdom met al zijn ex-voto's heeft gezien, ziet waar
de wortel of een van de wortels van het katholieke
votiefgebruik ligt. Op de vraag of een dergelijk
gebruik dan ook naar een 'Germaans' Europa zou
zijn verbreid, kan dan aIleen worden geantwoord:
het zou kunnen. 66 Het bedevaartproject heeft er
(nog) geen bewijzen voor kunnen leveren.
Hoe dan ook, tegen deze achtergrond moeten etnologen niet meer als rabiate missionarissen al het
'heidense' willen uitdrijven. Het kan simpelweg niet
worden ontkend dat een multiculturele 'Germaanse'
tijd heeft bestaan. Maar bij de vraag naar wat er van
is doorgegeven, is het belangrijk ook te kijken naar
de intentie van bepaalde gebruiken en minder naar
louter gelijkvormigheid. Immers, impliceert het feit
dat niet-christelijke volkeren hun religieuze
besprenkelingen hadden, dat het christelijke doopwater heidens is?67 Er moet ook aandacht zijn voor
de antropologische constanten die in menselijke
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op beeldvorming en toe-eigeningen. Dit was in feite
noodgedwongen door het simpelweg ontbreken

II. Een bekend voorbeeld dat telkens weer terugkomt is

eeuwen na Christus.
Dit moderne fabrieksbrood

gestie van authenticiteit
wordt een verbinding met
de Nederlandse cultuur-

TOT SLOT

Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden
op 14 maart 2002 te Amersfoort onder de titel 'De eik en

helm onderstreept de

samenlevingen zijn aan te treffen, maar hoe comparatief mag men in dat opzicht operationaliseren en
analyseren, welke analogieen mogen of kunnen
worden verondersteld en wat kan mutatis mutandis
worden getransponeerd? Het gevaar dat het
Germaanse erfgoed volgens Schrijnen c.s. in beeld
komt, kan dan weer gemakkelijk opdoemen.
Hoe het ook zij, in het recente verleden hebben
volkskundigen in hun (tijdelijk) noodzakelijke grote
politieke correctheid de passages waar het woord
'Germaans' in voor komt te sterk vermeden, zeker
sinds het misbruik dat in de nationaal-socialistische
periode van de volkskunde is gemaakt. 68 Daarom
zal met een nieuwe bril naar deze periode en materie moeten worden gekeken en zal interdisciplinair
- met wetenschappen zoals de archeologie, de
naamkunde 69 en de (comparatieve) antropologie tot nieuwe inzichten moeten worden gekomen. 70

R. Bendix, In search for authenticity. The formation of folklore
studies (Un. of Wisconsin Press, Madison 1997).

van relevante contemporaine gegevens uit de kersteningstijd. Maar vanwege het ontbreken van 'hard'
bronnenmateriaal is men in de loop der eeuwen
voortdurend 'creatief' met de summiere gegevens
over het voor- en niet-christelijk verleden omgegaan
en hebben de verschillende actoren telkens een
gewenst eigen verleden geconstrueerd. Het onderzoek heeft geen directe relaties kunnen blootleggen
met Germaanse of Keltische (bedevaart-)culten,
maar heeft aan de andere kant ook duidelijk
gemaakt hoe die 'inheemse erfenis' is bewerkt en
verwerkt. Sinds ongeveer de I6e eeuw en vooral in
de 1ge en de 20e eeuw zijn er verbindingen met een
'Germaans-heidens' verleden geconstrueerd die
nooit hebben bestaan. De belangrijkste resultaten
zijn de ontmaskering daarvan en de beschrijving
op welke wijze dergelijke 'constructie' -processen
functioneerden. Dat dit overgangstijdperk ook in
Nederland aan een herwaardering toe is, moge
duidelijk zijn geworden. Een moderne wetenschappelijke benadering van het 'Germanenvraagstuk'
vraagt om een brede interdisciplinaire benadering.
Tevoren zal echter eerst een overall deconstruerend
onderzoek over het thema moeten plaatsvinden en
pas daarna kan worden begonnen aan de constructie van een nieuw beeld van deze verre voorouders.

4.
5.

mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen

as a 'Pre-Christian' Classic', in: Christian Century IIO (I993)

in de Nederlanden, 7de-I3de eeuw (Sun, Nijmegen 1997) 276.

208-II; J. Pearce, Tolkien: Man and Myth ( HarperCollins,

Zie: 'Het project Bedevaartplaatsen in Nederland: een

New York 1998); Charles Coulombe, 'The Lord of the

plaatsbepaling', in: Volkskundig Bulletin 20 (I994) 19-59

Rings-A Catholic View', in: Joseph Pearce (ed.), Tolkien: A

en het resultaat: P.J. Margry & C.M.A. Caspers (ed.),

Celebration (HarperCollins, New York 1999).

Bedevaartplaatsen in Nederland, 3 din. (PJMI/Verloren,

13. J.D.M. Cornelissen, Hooft en Tacitus (Nijmegen 1938).

Amsterdam/Hilversum 1997-2000).

14. Natascha Veldhorst, 'Geliefde rituelen: offerplechtigheden

J. Schuyf, Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een

en muziek in het Nederlands renaissancetoneel', lezing, 6

niet-christelijk verleden (Matrijs, Utrecht 1995).

december 200I. Een van de bekendste is Hoofts treurspel

In 1997 verscheen naar aanleiding van deze uitgave bijvoor-

Bato.

beeld in De Volkskrant een serie artikelen van B. Mesters
onder de titel 'Heidense Plekken'.
6.

7.

9.

IS. I. Schaffer, 'The Batavian Myth during the Sixteenth and
Seventeenth Centuries', in: 1.S. Bromley & E.H. Kossmann

Zie hierover met verwijzing naar de krantenberichten: G.

(ed.), Britain and the Netherlands V: Some political mytho-

Rooijakkers, 'Mythisch landschap: verhalen en rituelen

logies (Den Haag 1975) 78-IOI; Auke van der Woud, De

als culturele biografie van een regio', in: J. Kolen & T.

Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiede-

Lemaire (ed.), Landschap in meervoud. Perspectieven op het

nis (1750-1850) (Meulenhoff, Amsterdam 1990); E.O.G.

Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw (Jan van Arke!,

Haitsma Mulier, 'De Bataafse mythe opnieuw bekeken',

Utrecht 1999) 320-324.

in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der

De koortseik die er eerder zou hebben gestaan, zou aan het
begin van de 20e eeuw door de lokale pastoor zijn gerooid

8.

12. R. Wood, 'Traveling the One Road: The Lord of the Rings

Nederlanden

III

(I996) 344-367.

16. Het begrip 'heidens' (net zoals 'Germaans') is even

en vervangen door een plata an, waarop het gebruik zou

onnauwkeurig en onduidelijk als wijdverbreid; het wordt

zijn overgegaan.

vaak ook gelijkgesteld met 'voor-christelijk', maar ook dat

R.1. Bijlsma, 'Oude bomen', in: NRC-Handelsblad, 28

is niet juist. Het verdient de voorkeur het begrip voortdu-

december 200I. Zie ook het artikel van Karel Leenders,

rend tussen aanhalingstekens te gebruiken: er bestond niet

'Ook oude bomen in Noord-Brabant', in: Noordbrabants

een heidendom, er bestond een veelheid aan bevolkings-

HistOJlsch Nieuwsblad 16 (maart 2002) 1O-14.

groepen met onderling afwijkende geloofsvoorstellingen

Bijvoorbeeld de in 1936 gecreeerde 'Varustheorie' die

die in tijd bezien niet statisch waren en sinds de introduc-

inhoudt dat de Romeinse veldheer Varus in 9 na Christus

tie van het christendom in diverse stadia van acculturatie

in Varsseveld (i.p.v. in Osnabruck) door de Germanen zou
zijn verslagen; een en ander leidde in 1984 tot de oprichting

met het christendom geraakten.
17. De verspreiding van dit gedachtegoed heeft zeer breed

van een herdenkingsmonument, zie 'Varsseveld staat weer

plaatsgevonden, vanuit de toenmalige volkskundige

compleet voor joker', in De Volkskrant, 17 april 2002.

handboeken, de geschiedkundige werken van lokale of

1O. Voor een scherp inzicht in dergelijke volkskundige zoektochten naar het 'oorspronkelijke' en 'authenticiteit' zie:

bovenlokale aard en vervolgens via de publicitaire strategieen van lokale overheden en toeristische instellingen.

37

Veronderstellingen werden overgenomen of voorzien van

Landen. 217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen

een bevestigend commentaar zonder dat daarbij verder

(Ankh-Hermes, Deventer 1992).

bronnen of kennis van zaken werden getoond; zie de wille-

24. Renes bijvoorbeeld herneemt Schuyf in zijn proefschrift

keurige voorbeelden: ). Rasch, Ons Yolk. Een Nederlandsche

over het Limburgs landschap over het slaan van putten door

volkskunde (De Tijdstroom, Lochem ca. 1940) 30-32, 36-

Willibrord: J. Renes, Landschappen van Maas en Peel. Een

42 of, recenter, T. de Joode, Folklore in het dagelijks leven.

toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied

Gewoonten en gebmiken in de Lage Landen (Alphen aan den
Rijn: Sijthoff, 1977). De mod erne etnologie heeft hiervan

Noord- en Midden-Limburg (LBUW, Wageningen 1999) 299.
25. In deze context en tegen de achtergrond van de doelgroe-

'. 30. Wei geeft de Vita Willibrordi van Alcuin een passage over
het verbrijzelen van een afgodsbeeld door Willibrord op
Walcheren. Zie het hoofdstuk 'Afgoden en tempels', in:
W. Lampen, Willibrord en zijn tijd (Van Kampen Amsterdam
1948) 54-68.
31. Willibald, Vita Bonifatii, ed. R. Rau (Wiss. Buchgesellschaft,
Darmstadt 1968) 494-495.
32. Op enkele plaatsen in Nederland worden wei

echter reeds geruime tijd afstand genomen, de verwer-

pen van het NCV is het minder gelukkig dat de studiedag

'Wodanseiken' gemeld, maar dat zijn aile late (1ge/20e-

king van die nieuwe inzichten is te vinden in het hand-

toch 'de inheemse erfenis' werd gedoopt, een suggestieve

eeuwse) benoemingen, bijvoorbeeld de Wodanseiken in

41. J.A.F. Kronenburg, Neerlands heiligen in vroeger eeuwen,
dl. 2 (Bekker, Amsterdam 1898) 66.
42. Kronenburg, Neerlands heiligen in vroeger eeuwen,
dl. 2, 37-123.
43. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
dl. I, 437, dl. 3, 242.
44. Marijke Carasso-Kok, 'Het Woud zonder Genade', in:

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden 107 (1992) 241-263.
45. Zie hierover: Istvan Bejczy, 'Willibrord en de grote boom-

boek: T. Dekker, H. Roodenburg & G. Rooijakkers (ed.),

en ongenuanceerde betiteling die wederom voeding kan

het Gelderse Wolfheze, zie: P.G. Bins, Prisma toeristengids

starting. Een mythe uit de oud-vaderlandse geschiedschrij-

Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie (Sun,

geven aan de bekende 'Germaanse' sentimenten en vage

Overijssel, Gelderland, Utrecht (Prisma, Utrecht 1964) 233.

ving', in: Holland 24 (1992) 65-77.

Nijmegen 2000).
18. Jos. Schrijnen, Essays en studien in vergelijkende godsdienstge-

relict-theorieen.
26. Het project Bedevaartplaatsen in Nederland, zie hierover:

33. Tekstedities: J.H. Gallee, Altsaechsische Sprachdenkmaeler
(Brill, Leiden 1894) p. 253-255; M. Gysseling, Corpus van

46. Bejczy, 'Willibrord en de grote boomstorting', 69-71.
47. Er is daarover vee! geschreven, een in dat opzicht karakte-

schiedenis, mythologie en folklore (G. Mosmans, Venlo 1910).

'Het project Bedevaartplaatsen in Nederland: een plaatsbe-

middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), rks.

ristiek boek is dat van Ean Begg, The cult of the black virgin

De historicus Pieter Glazema, Gewijde plaatsen in Friesland

paling', in: Volkskundig Bulletin 20 (1994) 19-59.

2, dl. I (Den Haag: Nijhoff, 1980) p. 19-21; zie verder ook

(Arkana/Penguin, London 1996), waarin met name de

(Boom, Meppe! 1948) 105-150, bediende zich van een
soortgelijk procede en transponeerde simpelweg de voor
Scandinavie beschikbare gegevens naar Friesland.
19. Schrijnen, Essays en studien, 79, geeft uiteenlopende
interpretaties van taalvormen en verhalen en gebruiken,
op basis van overeenkomsten, analogieen en veronderstellingen.
20. Jos. Schrijnen, 'Overblijfselen van den W6dankultus in

27. Voor de archeologie zie bijvoorbeeld: W.A. van Es,

Grafritueel en kerstening (Bussum: Fibula, 1968) en
N. Roymans & T. Derks, De tempel van Empel. Een

Herculesheiligdom in het woongebied van de Batavieren
(BRG, Den Bosch 1994).
28. Ter orientatie in de brede stroom aan literatuur over

Kunzel, Beelden en zeljbeelden van middeleeuwse mens en, .

zogenaamde zwarte madonna's naar keltische en germaan-

71-73-

se roots worden terug geschreven.

34. Mostert, 'De kerstening van Holland', 135-136; vgl. de

S.V.

zeljbeelden van middeleeuwse mensen, 277-284.

des deutschen Aberglaubens (Berlijn etc.: De Gruyter, 1987,

35. A.e.). de Vrankrijker & G. Smit, Sint Jan. De Sint

Willibrord en zijn tijd: P. Bange & A.G. Weiler (ed.),

Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling van Sint

Willibrard, zijn wereld en zijn werk (KUN, Nijmegen 1990),

Jansfeest tot sacramentsprocessie (Laren 1952).
36. PJ. Margry, 'De ontwikkeling van d~ Sint Jansverering en

Limburg', in: Limburg's Jaarboek 5 (1897) 3-42, aldaar 37-38;

met aldaar verdere literatuurverwijzingen. In deze con-

zie ook Jos. Schrijnen, 'De H. Nicolaas in de folklore', in:

text verdient in genoemde bunde! het artikel van Weiler,

de kwestie van de continuiteit van de Sint Jansprocessie

Limburg's Jaarboek 5 (1897) 109-151, waarin 'door een menig-

'Christendom en heilige natuur bij de Germanen', 203-220,

te Laren', in: Tussen Vecht en Eem 12 (1994) 95-104; vgl. het

te van feiten' de overdracht van het Sinterklaasfeest vanuit

extra aandacht. Zie over beide missionarissen het populari-

boek van A.e.J. de Vrankrijker & G. Smit, Sint Jan. De Sint

een heidense in een christelijke vorm zou zijn geschied.

serende werk van P.P.v. van Moorsel, Willibrard en Bonifatius

Jansprocessie van Laren in het Gooi (Broederschap St. Jan,

(Fibula, Bussum 1968).

Laren 1952) 33-46, waarin weliswaar een optreden van

21. Bijvoorbeeld: W. Frijhoff, 'Volkskundigen v66r de volkskunde', in: Volkskundig Bulletin 20 (1994) 245-261.
22. Binnen de verschillende wetenschapsdisciplines yond en

29. Zonder hier op enigerlei wijze volledig te willen zijn, enke-

48. Jakob Grimm, Deutsche Mythologie (Gottingen 1835) § 20;

opmerkingen over 'authenticiteit' in Kunzel, Beelden en

Willibrord in Laren wordt ontkend en de oudheid van

Ie verwijzingen naar (heilige) eiken en andere bomen: M.e.

processie in twijfel wordt getrokken, maar toch nog wordt

vindt de vernieuwing natuurlijk wei plaats. Het meest alge-

Blote-Obbes, Boom en stmik in bas en veld. Over aani, gebmik

vastgehouden aan de Germaanse wortels van de

mene actuele kennisoverzicht op dit terrein is te vinden in:

en folklore van onze bomen en struiken, met inbegrip van onze

St. Jansviering.

Het Reallexikon del' Germanischen Altertumskunde (Berlijn:

gekweekte vmchtbomen (Utrecht, De Haan, 1953) IIO-123; A.

37. Zie hierover ook mijn proefschrift Teedere Quaesties: reli-

W. de Gruyter, 1968-2002; 2e editie; 21 din. verschenen).

Lehmann, Von Menschen und Bdumen. Die Deutschen und ihr

gieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en

Ouder en samenvattend: W. Gronbech, Kultur und Religion

'Maria', in: H. Bachtold-Staubli (ed.), Handworterbuch

repr.) kI638-1663, aldaar 1649-1652.
49. Bijvoorbeeld de beeldjes gesneden uit de bomen van O.L.
Vrouw van Foy, van Scherpenheuvel en van de H. Eik te
Oirschot, zie bij de betreffende lemma's in: Margry &
Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, passim.
50. P.P.v. van Moorsel, Willibrard en Bonifatius (Fibula, Bussum
1968) 63-64.
51. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
dl. 3, 639-651.
52. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
dl. 3, II53·
53. F. Valkenier, 'Valentijnsdag - 14 februari', in: Brabantia

Nostra (8 (februari 1945) 28-29.
54. Zie passim: Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in

Nederland.

Wald (Reinbek: Rowohlt, 1999); H. Bachtold-Staubli (ed.),

pratestanten rand de pracessiecultuur in 1ge-eeuws Nederland

der Germanen (Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1997;

Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, dl. I (Berlijn:

(Verloren, Hilversum 2000) 298, 390.

1909-1912) en verder: W. Boudriot, Die altgermanische

W. de Gruyter, 1987) 954-958; A. Porteous, Forest Folklore,

Religion in del' amtlichen kirchlichen Literatur des Abendlandes

Mythologiy, and Romance (London, Allen & Unwin, 1928);

wikkeling van de houding van protestanten ten opzichte

Yom 5. bis 11. Jh. (Bonn 1928). Zie voor de kersteningstijd

G. de Graaf e.a., Monumentale bomen in Nederland (Meppel,

van prechristelijk bijgeloof: K.D. Sievers, 'Aberglaube

van het gewest Holland: M. Mostert, 'De kerstening van

Boom, 1993). Over de rituelen rond bomen in later tijd

in der Sicht der Protestantischen Orthodoxie und der

Nederland van ongeveer 1580 tot ongeveer 1750. Met bij-

Holland (zevende tot twaalfde eeuw). Een bijdrage aan

bestaan vele artikelen, enkele voorbeelden: W. de Blecourt,

AufkHirung', in: Kieler Bldtter zur Volkskunde 13 (1981) 27-54.

zondere aandacht voor de 'Hollandse Zending''', in: Ons

38. Margry, Teedere Quaesties, 195-201, 261-308. Zie over de ont-

55. Zie over dit heiligdom Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen

in Nederland, dl. I, 437-441.
56. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
dl. 2, 236-241.
57. P.P.v. van Moorsel, 'De devotie tot St. Willibrord in

de middeleeuwse religieuze geschiedenis', in: Holland

'De breukebomen in Yde', in: Volkscultuur 2 (1990) 22-35;

25 (I993) I25-I55; vgl. ook in deel2I van bovengenoemd

H.E. Niemeijer, 'Reformatie en volkscultuur in het ach-

paganda in BavaJia (UCP, Berkeley 1993) II3-II6.

L.J. Rogier, 'De cultus van Sint Willibrord bij de apostolisch

Reallexikon het lemma 'Niederlande', 164-191.

terland van Deventer 1597-1633', in: Overijsselse historische

40. Marit Monteiro, 'Overasselt', in: Bedevaartplaatsen in

vicarissen der Hollandse Zen ding in de zeventiende eeuw',

23. Bijvoorbeeld: W. Vieer, Leylijnen en leycentra in de Lage

bijdragen 109 (1994) 69-70.

39. P.M.Soergel, Woundraus in his saints. Counter-reformation pro-

Nederland, dl. I, 637-640.

geestelijk erf 31 (1957) 337-369; 32 (1958) 129-170, 289-302;

in: Ons geestelijk erf 24 (1950) 246-274.

39

58. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,

dl. 3, 241-253·
59. In 1857 getekend en afgebeeld in Bijdragen tot de geschiedenis

van het bisdom van Haarlem 1(1872) 76.
60. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,

dl. 1,800-803.
61. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
dl. 2, 65-68.
62. Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,

dl. 2, 67.
63. J.G. Le Sage ten Broek, Voortreflijkheid van de leer der

Roomsch-Katholieke Kerk (Van Rossum, Utrecht 1920; Ie dr.
1816) 42.
64. Het volstaat om hier te verwijzen naar zijn hoofdstudie:

Ramsay Macmullen, Christianity and paganism in the fourth
to eighth centuries (Yale 1997); maar voor een interculturele

Storia-ritrovamenti-interpretazione (Olschki, Florence 1952).
67. Op deze problematiek wees Wichmans al in de I7e eeuw,

zie hierover Ch. M.A. Caspers, 'Tegen de pest en tegen de
ketters. Amuletten en hun werking volgens de Brabantse
Norbertijn Augustinus Wichmans in zijn Apotheca spiritualium pharmacorum (1626)', in voorbereiding.
68. Zie hierover T. Dekker, 'Ideologie en volkscultuur ontkop-

peld: een geschiedenis van de Nederlandse volkskunde', in:
T. Dekker e.a., Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse

etnologie (Sun, Nijmegen 2000) 42-47.
69. Zie bijvoorbeeld: Wolfgang Laur, Germanische Heiligtiimer

und Religion im Spiegel der Ortsnamen. Schleswig-Holstein,
niirdliches Niedersachsen und Diinemark (Wachholtz Verlag,
Neumiinster 2001).
70. Daarbij moet men niet aIleen naar Nederland kijken, com-

vergelijking zie de Mekkabedevaart (Hajj). Deze is ook

paratieve benaderingen zijn ook relevant, zie bijvoorbeeld:

ontstaan uit pre-islamitische gebruiken en rituelen, zie F.E.

D. Parsons, 'England and the Low Countries at the time

Peters, The Hajj. The muslim pilgrimage to Mecca and the holy

of S Willibrord', in: E. de Brievre (ed.), Utrecht. Britain

places (Princeton, New Jersey 1994) 54-55.

and the Continent: Archeology, Art and Architecture (British

65· Gallee, Altsaechsische Sprachdenkmaeler, 255: 'De ligneis

pedibus vel manibus pagano ritu'.

40

66. Maria Tabanelli, Gli ex-voto poliviscerali Etruschi e Romani.

Archeological Association, London 1977) 30-47.

