Meer oor ons eie inheemse Gode en Godinne uit die
Noorde! Die religie van die witmens...!
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Een volk dat zijn eigen sagen vergeet,
vergeet zichzelf! (Wilhelm Straub in sy werk Sagen des Schwarzwaldes).

Een volk dat noch ideal noch mythen bezit, leidt een kwijnend bestaan en zal spoedig
verdwijnen (Georges Sorel).

De twee fundamenteele polaire zwakheden van den mensch zijn slaafschheid en
heerschzucht. Daaruit ontsprongen de twee verderfelijkste plagen der menschheid:
godsdiens en politiek en hun niet meer te ontwarren mengvormen (Nico van
Suchtelen).
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Inleiding
Hierdie boek behandel die Germaanse mitologie. Omdat geen enkele volk of kultuurgroep in
afsondering leef nie, word ook hier vergelykings getref tussen Indo-Europese-, maar ook soms die
Afro-Asiatiese mitologieë. Net soos die swaard, die byl en ander gebruiksware van volk tot volk
versprei het, so het ook ons Germaanse voorouers op godsdiensgebied afgekyk by ander volkere. Tog
moet ingedagte gehou word dat die Indo-Europeërs1 ‘n gemeenskaplike kulturele erfgoed het en dat
spesifieke kultuurgebruike van die Germane nie noodwendig by die Grieke of Romeine oorgeneem is
nie, maar reeds gesamentlike erfgoed was voor die vorming van die moderne Europese volkere soos
wat ons hulle vandag ken. Die Germaanse mitologie staan volwaardig op eie bene en dit is geen
afspieëling van die Grieks-Romeinse mitologie nie. Verder hoef die Germaanse mitologie in
waardigheid geen aks terug te staan vir die Grieks-Romeinse ekwivalent nie. Hier moet ook vertel
word dat die Romeinse mitologie in wese nie selfstandig is nie. Die ‘Romeinse mitologie’ is bloot ’n
direkte kopie van die Griekse mitologie.
Dan moet ook vertel word dat die Germaanse mitologie (asook Keltiese- en Slawiese mitologieë) nog
enkele eeue gelede aktief beoefen was, toe die Grieks-Romeinse mitologie al lank deur die
Christelike tsunami verswelg was. Tog moet jammerlik gekonstateer word, dat ons inheemse
Germaanse mitologie vandag deur Germaanse volkere self, weggewuif word. Dit is eintlik ’n
besonder vreemde fenomeen, waar eiegoed afgeskryf word en in ’n buitehoekie gedruk word en
andermansgoed verheerlik word. Ons eens roemryke Germaanse mitologie word vandag oorskadu
deur die uitheemse Christendom (Romeins protestants-, Romeins katoliek-, Ortodoks- en Kopties-),
Jodedom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en selfs die eertydse Grieks-Romeinse mitologie. Die feit
die Germaanse mitologie nog enkele eeue gelede lewend was, maar vandag selfs beduidend minder
bekend is as die Griekse ekwivalent, wys op die deeglikheid van die Noord-Europeërs. Deeglik in die
volkome afskrywing van hulle eie inheemse religie en geskiedenis.
Hierdie boek bied ’n kykie op dit wat van ons is: Ons Germaanse erfgoed. Die term Germaans is vir
mense wat in die Angel-Saksiese wêreld leef, soms ‘n verwarrende term, omdat hulle dink dat die
term na Duitsers verwys. Onder die terme Germane of Germaanse volkere word egter alle volkere
verstaan wat ‘n Germaanse taal praat. Dit is die sprekers van Duits2, Engels, Nederlands (en
Afrikaans) en die Skandinawiese tale. In die lektuur word die Germane ook in drie groepe verdeel,
naamlik die Noord-Germane (Swede, Nore, Dene, en Yslanders); Oos-Germane (Gote, Longobarde,
Wandale/Vandale, Rugiërs en Boergondiërs) en die Wes-Germane (Franke, Alemanne, Friese,
Bajuwaren en Sakse). Wes-Germane word ook soms Suid-Germane genoem. Die herkoms van die
Germane kan tot 8,000 - 9,000 jaar in die verlede teruggevoer word, toe die Kjökkenmöddingers na
die noorde van Skandinawië verhuis het, waarna hulle weer rondom die eerste eeue van ons
jaartelling suidwaarts migreer het (Jung).
ONS VERREIKENDE RYKE VERLEDE
Die (religieuse) geskiedenis van ons voorouers lê verder in die verlede as wat menigeen dink. In die
Siriese stad Mas’Adah op die Golanhoogte is ’n rooi steen gevind met die silhoeët van ’n vrou. Daar is
duidelik deur iemand groewe aangebring op dié steen om dit meer vorm te gee. Die beeldjie is maar
3,5 cm lank en die graveerwerk daarop ouer as 230,000 jaar. Die vermoede bestaan dat hierdie
beeldjie ’n Moedergodin voorstel. Die beeldjie staan vandag bekend as Venus van Berekhat Ram en is
1

Die Indo-Europeërs ontstaan ongeveer 5,500 v.o.j. in die huidige Oekraïne en versprei weswaarts oor die vasteland van
Europa waar reeds Nie-Indo-Europese volkere gewoon het. Die Ariërs versprei egter vanaf ongeveer 4,000 v.o.j. ooswaarts
waar hulle in Indië met die Dravidiërs vermeng. Moderne Nie-Indo-Europese tale in Wes-Europa is Fins, Hongaars, Laps en
Baskies.
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deur argeoloë gevind tussen die aslae van twee vulkaniese uitbarstings waarvan die onderste laag
800,000 jaar oud is en die boonste laag 233,000 jaar. Die bewerking van hierdie beeld is gedoen deur
Homo Erectus.
In 1999 is op die oewers van die rivier Draa in Marokko, naby Tan-Tan ’n beeldjie van ’n menslike
figuur opgediep wat tussen 300,000 en 500,000 jaar oud is. Die beeld is 6 cm lank en is deels deur die
natuur gevorm, deels met ’n beitel bewerk. Die kop het ongelukkig afgebreek en die geslag is
onduidelik, maar vermoedelik vroulik. Op die beeld is reste gevind van rooi oker, wat dui op die
sakrale waarde van die beeld. Hierdie beeldjie staan vandag bekend as Venus van Tan-Tan.
Nie alleen beeldjies is gevind nie, maar ook ander aanduidings van menslike bedrywighede. In die
Belgiese provinsie Luik is in die grot La Belle Roche gereedskapstukke gevind wat deur die
Heidelbergmens gemaak is en hierdie steenvoorwerpe is 500,000 jaar oud. Ook in die Belgiese
provinsie Henegouwe is digby Mons in ’n versteende rivierbedding gereedskap gevind van die
Heidelbergmens en ook dierlike fossiele wat 300,000 jaar oud is. In 1994 is in die Duitse Schöningen
houtspiese gevind wat ongeveer 350,000 jaar oud is. In Engeland is spiese gevind wat tussen 400,000
en 500,000 duisend jaar oud is.
In die Belgiese provinsie Limburg, is in die omgewing van Kesselt voorwerpe opgegrawe van die
Heidelbergmens wat 250,000 jaar oud is. In dieselfde provinsie is in Veldwezelt naby Lanaken
voorwerpe gevind wat eweneens deur die Heidelbergmens gemaak is, wat 300,000 jaar oud is.
Die oudste menslike fossiel is in 2008 in Noord Spanje by Sierra de Atapuerca opgegrawe, naamlik
enkele tande en die kakebeen van ’n vrou. Sy het 1,200,000 jaar gelde geleef en hoort tot Homo
Antecessor. In dieselfde omgewing is ’n fossiel gevind van ’n tienjarige meisie wat 780,000 jaar
gelede geleef het. Sy word ook beskou as lid van die Homo Antecessor.
Die oudste spore van die moderne mens in Europa, is werktuie en wapens wat in die Balkan gevind is
en 43,000 jaar oud is. Ongeveer 38,000 jaar gelede arriveer die moderne mens in die huidige
Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Frankryk. Ongeveer 36,500 jaar gelede bereik die
moderne mens Noord-Spanje.
Die Neandertalmense sterf ongeveer 50,000 jaar gelede uit in Asië en in Europa ongeveer 32,00034,000 jaar gelede, wat beteken dat die moderne mens (homo sapiens) en die Neandertalmense
mekaar teë gekom het. Aanvanklik is geglo dat die Neandertalmense ’n voorloper was van die
huidige mens, maar hierdie aanname was onjuis. Die Neandertalmense en moderne mens kom beide
uit Afrika, maar hulle paaie het vroeg reeds geskei. Hierdie skeiding vind ongeveer 800,000 jaar
gelede plaas, want toe het beide die moderne mens en die Neandertalmense dieselfde voorouer
gehad, naamlik Homo Erectus. In Europa en Asië kom die moderne mens en die Neandertalmense
weer in kontak met mekaar en vermeng selfs. In alle menserasse van vandag is DNS reste (wel ’n
klein persentasie) te vind van die Neandertalmense, behalwe by die Afrikane. Nadat die moderne
mens en die Neandertalmense ontmoet het, het die mensdom verder oor die res van die wêreld
versprei. Studies wys verder daarop, dat die moderne mens reeds ongeveer 300,000 jaar in Afrika
bestaan het, voordat hy oor die wêreld begin uitswerm het. Skedels van Homo Sapiens (moderne
mens) wat langs die Omo rivier gevind is in Ethiopië is 200,000 jaar oud.
Daar is ook geleerdes wat van mening is dat Homo Sapiens op meer as een plek op die planeet
ontwikkel het en dan kom veral Asië in beeld.
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DIE GROOT MOEDER
In die Midde-Ooste is duisende beelde van vroulike figure opgegrawe, waarvan sommige selfs ouer is
as 200,000 jaar. Maar ook in Europa is beelde van vroulike figure opgegrawe. Hierdie beelde was van
ou Moedergodinne. ’n Paar van die bekendste beelde word hier genoem.
In 1922 word ’n beeld ontdek in die Rideaux-grot van Lespugue in die Pireneë. Hierdie beeld staan
vandag bekend as die Venus van Lespugue en is 25,000 jaar oud. Die beeld is 14.7 cm hoog en is
gekerf uit ’n slagtand.
In 1908 vind die argeoloog Josef Szombathy in Willendorf in der
Wachau (Oostenryk) ’n beeld wat 11 cm lank is en ongeveer 25,000
jaar oud is. Dit is uit kalksteen gekerf en met rooi oker bestrooi. Die
vroulike kenmerke van die beeld is uitvergroot, naamlik ekstra groot
borste, -dye, -venusheuwel en -boude. Die beeld is naak en swanger.
Alle ander liggaamsdele word opvallend klein afgebeeld. So is die gesig
afwesig en die hande en voete is klein en vaag verbeeld. Vandag staan
hierdie beeld bekend as die Venus van Willendorf.
In die Grotte du Pape, in Brassempouy, Frankryk is ’n pragtige kop van ’n beeldjie gevind, wat slegs
3,65 cm hoog is en uit mammoet-ivoor gekerf is. Hierdie beeldjie is ongeveer 26,000 jaar oud en
staan vandag bekend as Venus van Brassempouy.
Onder leiding van die argeoloog Karel Absolon is ’n beeld gevind in Dolni Vestonice digby Okres
Breclav (Tsjeggië) wat 11,1 cm lank is en 4,3 cm breed. Hierdie beeld van ’n vroulike figuur is tussen
29,000 en 31,000 jaar oud. Dit is uit keramiek vervaardig (mengsel van leem en beenmeel) en ook
hier is die vroulike geslagskenmerke swaar geaksentueer. Hierdie beeld staan vandag bekend as die
Venus van Dolni Vestonice.
In 2008 vind Nicolas Conrad in ’n grot by Swäbisch Jura (Duitsland) ’n beeldjie van ’n vrou wat 6 cm
lank is en uit ’n mammoet slagtand gekerf is. Die beeld is 35,000 jaar oud en staan vandag bekend as
Venus van Hohe Fels.
In België, in die provinsie Namen, by Pont-á-Lesse is ‘n Venusbeeld opgegrawe wat 23,000 jaar oud is.
Hierdie beeld is 4 cm lank en by Mierlo in die Nederlandse provinsie Noord-Brabant is ‘n Venusbeeld
opgegrawe wat 10,000 jaar oud is.
‘n Besondere beeld is die Venus van Laussel (Dordogne). Hierdie vrouefiguur
hou in haar regterhand ‘n bison horing vas. Op hierdie horing is dertien kepe
gekerf. Dertien? Moontlik die aantal maanmaande per jaar?3 Geleerdes is
ook verder van mening dat die horing (horing van oorvloed) wat sy vashou, ‘n
falliese orgaan kan wees. Hierdie horing kan ook ‘n sekelmaan voorstel,
eweneens ‘n simbool van vrugbaarheid. Hierdie beeld is met rooi oker
bestrooi en ongeveer 20,000 jaar oud.
Alleen in Europa is daar meer as duisend beelde of afbeeldinge gevind van
vroulike figure wat gemaak is tussen 27,000 en 29,000 jaar gelede. Hierdie
beelde word meestal Venusbeelde genoem, maar die naam is ook soms omstrede, want Venus was
die naam van ‘n Romeinse Godin. Met die term Venusbeelde word egter verwys na beelde van alle
3
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Moedergodinne, Groot Moedergodinne of Moeder Aarde. Hierdie beeldjies was egter almal betreklik
klein, wat daarop dui dat hulle deur mense rondgedra is. Maar dit is ook opvallend dat baie van die
beelde oënskynlik doelbewus gebreek is. Die feit dat die beeldjies gebreek is, dui daarop dat dit
offergawes was.
Die beelde van die Moedergodinne het veral die vroulike kurwes beklemtoon en kan as besonder
eroties gesien word. Hierdie beelde word veral aan die volgende eienskappe gekenmerk: Hulle was
naak, met ‘n swanger buik; die hande is dikwels op die buik gehou (soms ondersteun die hande die
borste); die borste, boude en geslagsdele is besonder groot en die bo-bene is dik en swaar. Die
beelde is dikwels gemaak in ‘n sittende, lêende of knielende houding. Hulle het selde regop gestaan,
maar dit het wel voorgekom. Soms is selfs koplose beelde gemaak. Die Moedergodin het
vrugbaarheid en welvaart vergestalt. Die beelde was immers van vet (gesonde) vroue in ‘n tyd toe die
meeste mense maer was as gevolg van ‘n gebrek aan voedsel. Die Moedergodinne is vereer om
voortplanting van mens, dier en landbougewasse te verseker. Sommige beelde van die
Moedergodinne was lewensgroot en soms baie groter.
Talle klein beeldjies van Moedergodinne wat meestal tussen 5 cm en 25 cm lank is, is in klowe, grotte
en waterbronne gevind in Europa, Asië en Noord-Oos-Afrika. Hierdie beeldjies was nie weggooi nie,
maar aan die Groot Moedergodin geoffer. Hulle was gemaak uit klei, steen, marmer, ivoor of hout.
Baie van die beelde is met rooi oker gekleur, wat wys op die belangrikheid (heiligheid) van die kleur
rooi in die verre verlede, wat ook met die dood in verbinding gebring is.
In die Turkse dorp Catal Hüyük is ongeveer veertig tempels opgegrawe wat 7,000 tot 8,000 jaar oud
is, waaruit blyk dat ‘n Moedergodin of Godinne vereer was. Geleerdes lei ook af dat die tempels deur
priesteresse bestuur was. Vroulike vrugbaarheidsimbole is gevind op beelde, gebruiksartikels,
muurskilderye en klei-sierade. Hierdie figure is dikwels afgebeeld saam met roofdiere. Slegs af en toe
is ’n kleinerige manlike beeld gevind, saam met ’n veel groter vroulike beeld. Wat ook opval is die
aanwesigheid van bome (Lewensboom) en waterbronne op die skilderye. Wat ook dikwels afgebeeld
is, is horings van die stier/bul en ook koppe van stiere/bulle. Sommige geleerdes is van mening dat
die stier en veral die kop van die stier (baarmoeder) juis met vroulikheid geassosieer word. Waar
Moedergodinne vereer was, is die katagtige roofdier, slang en die kop van die stier (of horings) byna
altyd aanwesig. In Turkye, Griekeland en die gebiede rondom die Swartsee is grafte uit die Steentyd
gevind, waar ‘n vroulike persoon apart van die ander grafte begrawe is. Dit gaan dan hier om ‘n
Moeder van die stam wat besonder hoog vereer is. So hoog was sy in aansien dat sy nie tussen
gewone mense begrawe is nie (Fransen).
Op die eiland Malta is ongeveer 40 tempels opgegrawe en uit byna al die tempels blyk dat slegs
Moedergodinne daar vereer was, want tientalle beelde van ‘vette dames’ is daar opgegrawe. In een
van die tempels is ‘n beeld (of restante daarvan) van ‘n Moedergodin gevind wat byna 3 meter hoog
is. Ook hierdie dame was besonder dik. Vandag beskik die klein eiland Malta oor 360 katolieke kerke
waar die verering van Maria allesoorheersend is. Ook ander vrouefigure uit die Bybel word as
Godinne afgebeeld in ‘n hele aantal Maltese kerke. Opvallend is ‘n aantal voorstellings waar die strale
van die Son op Maria skyn.

Voorstelling van die ou
Songod wat die
Moedergodin bevrug.

Die Moeder is beskou as die skenker van lewe en
daarom kon sy die allerhoogste agting geniet. Talle
eretitels is ook aan haar toegedig soos Ewige Maagd,
Reine Maagd, Heilige Maagd, Moeder Aarde,
Koningin van die Hemel, ens. Sy is op ‘n hoë voetstuk
geplaas. Die bekendste Moedergodinne in die MiddeOosterse Moedergodinkultus was: Lilith, Ninlil,
4

Inanna, Hanna, Neith, Nut, Anaa, Anahita, Ishtar, Isis, Aset, Asjera/Asérja of Asherah, Astarte of
Ashtoreth/Melecheth (Melecheth = Maangodin), Hathor Kali, Lakshmi, Parvati, Tara, Kwan-yin,
Demeter, Sophia, Maria, en ook Cybele. Onder die Jode was Asérja ‘n baie gewilde Moedergodin en
selfs deur Salomo in sy bekende tempel vereer, saam met Baäl (2 Kon. 23:4). Haar naam was
oorspronklik meer as 40 keer in die Bybel genoem; byvoorbeeld Jeremia 44:15-19. Met latere
vertalinge van die Bybel is haar naam versigtig met allerlei vertaaltruuks omseil. Daar is ondersoekers
(soos Ugo Janssens) wat van mening is dat Asérja later tot ‘n manlike Opperwese omvorm is.
Opvallend is ook die kleitablette wat argeoloë gevind het tydens opgrawings in Libanon, Hebron en
Sinai, waarop vermeld staan dat Asérja/Asjera of Asherah die vrou was van El/Allah (God), maar ook
is sy die vrou van die jonger Semitiese Verbondsgod bekend as Jahweh (HEER). Jahweh word egter
vandag nie as Godheid deur die Arabiere erken nie.
In die Baltiese lande was die Moedergodinne bekend onder die naam Mate of Mahte. In Letland was
67 Godinne bekend as Mates. Een daarvan heet Udens Mate. Sy was ‘n Riviergodin. Dit is moontlik
dat die Germaanse Wodan verwant kan wees aan hierdie Slawiese Godin. In die Baltiese lande het
die inwoners tot en met die 19de eeu as hulle soggens opstaan (en voor hulle saans in die bed kruip)
eers die grond/vloer gekus. Moeder Aarde word gegroet. Dit is dan belangrik om daarop te let die ou
Moedergodin as sinoniem beskou is met die Aarde. So hoog en so groot was die status van die Groot
Moeder of Moeder Aarde dat in sommige volkskulture ‘n heilige huwelik plaasgevind het tussen ‘n
menslike koning en Moeder Aarde. Hiermee word die status van die koning op die hoogste voetstuk
geplaas. Selfs lank na die invoering van die Christendom kon Ierse heersers ‘n huwelik sluit met ‘n
stuk grondgebied. In die annale van Loch Cé uit 1310 staan byvoorbeeld dat Fedhlim die seun van
Aedh getroud was met die provinsie Connacht (M.L. West).
Die Groot Moeder is nie alleen met die Aarde (Moeder Aarde) gelykgestel nie, maar ook met (blou)
water, wat immers deel vorm van die Aarde. Alles wat weer met (blou) water in verbinding gebring
kan word is ook weer met die ou Moedergodin geassosieer. Dit geld veral vir waterdiere soos paddas
en visse. Visse as falliese wesens, is beskou as bevrugters van die vroulike water.4 Water bring
vrugbaarheid en lewe voort en volgens Indo-Europese opvattinge het alle vorme van lewe uit water
ontstaan. In die Rigveda (10, 129,4) staan vermeld: ‘Uit water het alles ontstaan’. Volgens die Koran
is alle vorme van lewe uit water geskape (Die Profete 21: 30). Ook het Thales van Milete reeds 600
v.o.j. geskryf: ‘De oergrond der dingen is het water. Uit water is alles ontstaan en in het water keert
alles terug’ (van Gilst 2004).
Die Moedergodin is minstens een keer per week vereer op Vrydag, maar tydens die lente en herfs is
meerdere feesdae aan haar (en ander Godinne) opgedra. In die lente word selfs die hele Goeie Week
aan die verering van Godinne gewy. Op Vrydag is die visoffer (of ander waterdier-offer) uitgebring ter
ere van die Moedergodin. Hierdie gebruik was oor die hele Indo-Europese taalgebied bekend, maar
ook in die Midde-Ooste. Godinne soos Freya, Venus, Isis, Isthar, en honderde meer is op Vrydag (met
die visoffer) vereer. Met die koms van die Islam word Vrydag as heilige dag behou maar die Godin
afgeskryf. By die invoering van die Christendom word die visoffer (vismaaltyd) op Vrydag behou,
maar word die vis nou met Jesus in verbinding gebring. Katolieke gelowiges eet tot en met vandag
vis, inplaas van vleis op ’n Vrydag.
In sy boek The Hebrew Goddess skryf die Joodse geleerde Patai dat dit onder die Jode vroeër
gebruiklik was om die liefde op Vrydag te bedryf. Goeie en deugsame Jode het hulself tydens die
ander weeksdae van enige seksuele kontak weerhou. Om op die Sabbat die liefde te bedryf is as ’n
doodsonde beskou en het volgens Patai in sommige Joodse gemeenskappe selfs die doodstraf
gestaan by die oortreding van hierdie verbod. Seksuele kontak tussen die man en sy vrou was selfs
4

Gevalle is aangeteken waar by onvrugbare vroue ‘n lewende vissie in die skede gebring is, wat daar moes sterf om
sodoende die vrugbaarheid na die vrou oor te dra.
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op Vrydag verpligtend en is beskou as die uitoefening van die huweliksplig. In die outyd het die
koning en die Opperpriesteres in die tempel gepaar, in navolging van die onsigbare
geslagsgemeenskap tussen God en Godin en dit vind plaas net voor die aanvang van die Sabbat.5 Die
gewone volk doen die heilige ritueel dus tuis na op Vrydag, die semi-heilige dag.
Die Groot Moeder is nie alleen met die Aarde en (blou) Water verbind nie, maar ook met die (blou)
Hemel. Talle sterre en sterrebeelde is na Godinne vernoem, soos die oggendster Venus en die
sterrebeeld van die Groot Beer, wat as Groot Moeder beskou is. Die belangrikste hemelliggaam met
wie die ou Moeder in verbinding gebring sou word, is die Son. By talle volkstamme was die Son
vroeër as die allerhoogste Godin beskou.
Alhoewel die Son soms as vroulik beskou is, is die Son ook as manlike wese beskou, wat Moeder
Aarde moes bevrug. In die hele Midde-Oosterse gebied sou die Songod as manlike wese uitgroei. By
die volkere in die Noorde was daar egter ‘n ander siening van die Son. So beskou die Germane, Lette,
Litouers en ander Slawiese volkere, maar ook die Japanners die Son as ‘n vroulike Opperwese en
bestaan hierdie persepsie tot en met vandag. Die Germaanse Songodin Sunna is selfs tot in die
Middeleeue vereer. Nie alleen in die Slawiese tale nie, maar ook in moderne Duits is die woordgeslag
van die Son steeds vroulik, naamlik Die Sonne teenoor Der Mond (manlik).
In die eerste eeue na die aanvang van ons jaartelling word die Moedergodinne in die Midde-Ooste
nie meer met die Son in verbinding gebring nie, maar word sy met die Maan geassosieer. Veral die
Sekelmaan word nou haar simbool. Hierdie sekelmaan het ook simbool gestaan vir die horings van
die koei: die Oerkoei. Die Maansiklus is dan ook verbind met die menstruasie-siklus van vroue. Die
begin van menstruasie sou volgens Aristoteles ‘n aanvang neem op Volmaan (of enkele dae na
Volmaan), wat op ‘n onvrugbare periode dui (krimpende maan). In Frans word vandag steeds na
menstruasie verwys as le moment de la lune (die tyd van die maan) en in Nederlands word steeds van
maandstonde (maandstand) gepraat.
Die Moedergodin is ook met die vroulike Triade verbind. Die Triade simboliseer die groeiende maan,
volmaan en afnemende maan (Maagd-Moeder-Wyse Vrou). Die groeiende maan simboliseer die
Maagd. Die groeiende maan volg direk na nuwe
Maan. Dit dui die begin van ‘n nuwe tydperk aan.
Volgens die Maankalenders was dit ook die
vrugbaarste periode vir die mens, dier en landbou,
asook die tydperk van geluk. Volmaan simboliseer
die Ontvangende Vrou. Sy is volkome ryp. Met
volmaan het die Germane dan ook hulle
belangrikste feeste gevier. Die afnemende Maan
simboliseer die Wyse Vrou, maar ook is hierdie
maanstand simbool vir onvrugbaarheid.
Die ou Moedergodinne word met ‘n hele aantal simbole geassosieer, soos ‘n kroon van sterre, ‘n
kroon met torinkies, ‘n blou gewaad, sterre, ruite (kubus), water, fonteine, waterbronne, seë, oseane
en mere, maar verder ook alles wat met water te doen het soos, mossels, skulpe, visse, paddas,
pêrels, ens. Ook is sommige voëls met haar geassosieer soos die duif, swaan, gans, swael, patrys, ens.
Voëls is veral met waarsêery en met die Hiernamaals verbind. Voëls kon immers op ‘n onverwagte
plek opduik en sou hulle ook in staat gewees het om die Hiernamaals te besoek. Die latere Heks
(plaasvervanger van die Godin) moes dus ook soos voëls kon vlieg en daar is geglo dat indien ‘n vrou
met Heksesalf ingesmeer was, sy sou kon vlieg. Dan is ook talle blomme met Godinne geassosieer
5

In die outyd vind die ritueel plaas met die oorgang van Vrydag na Saterdag (Sabbat), dus met die inval van die
aandskemer op Vrydagaand. In latere tye word die ritueel verskuif na Vrydagaand (voor 12 uur snags).
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soos die lotus, lelie, roos, ens. Veral die lelie is met maagdelikheid in verbinding gebring. Dan word sy
ook in verbinding gebring met vlinders, varke, leeus, tiers en water.
Uit die gegewens wat na vore kom uit argeologiese opgrawings, word ‘n merkwaardige bevinding
gemaak. Daar is duisende beelde opgegrawe in die Midde-Ooste en Europa wat ouer is as 7,000 jaar.
Dit is al merkwaardig, maar nog meer verrassend is die feit dat al hierdie beelde gemaak was van
vroulike figure! Dit dui daarop dat tot in die Steentydperk slegs Moedergodinne vereer is, terwyl die
verering van manlike gode tot in die tyd, totaal afwesig was. In die Steentydperk is daar geen beelde
van volwasse manlike figure gevind nie. Hierna vind ‘n oorgangstydperk plaas waar beelde gevind is
van vroue saam met die beeld van ‘n manlike kind of manlike baba. Eers aan die einde van die
Steentydperk is die eerste beelde van ‘n manlike figuur gevind, maar dan baie kleiner in gestalte as
die van die vroulike beeld. Die eerste beeld van ’n lewensgrootte volwasse manlike beeld (God)
dateer uit 1120 voor die begin van ons jaartelling. Dit dui op ’n kentering.
Voortaan sou die verering van Godinne begin taan en is voorrang verleen aan die verering van
manlike Gode. Tog was dit nog nie die einde van die verering van Moedergodinne nie. Nog later
ontstaan selfs ‘n konfliksituasie. Tydens die eerste eeue van ons jaartelling het in Rome die
vereerders van die Moedergodinne lynreg stelling ingeneem teenoor die vereerders van manlike
Gode. Die vroulike linie is veral verteenwoordig deur Diana, Isis en Cybele. Die manlike linie is veral
verteenwoordig deur Gode soos Sol Invictus, Mars en Jupiter, maar later die Christendom en die
Mithraïsme. Die Mithraïsme was ’n religie, slegs vir mans. Die Christendom sou as ’n manlik
gedomineerde godsdiens verder deur die lewe gaan, maar nie sonder die Moedergodinne nie. Hier
kry die Moedergodinne tog ’n voet in die deur, want hulle word almal verenig en gaan verder deur
die lewe as die Heilige Maagd Maria, of Onse Liewe Vrou Maria.
By die eerste Christene in Palestina was die verering van Maria moontlik onbekend. Maar die konsilie
van Efese in 431 sou vir ‘n ommeswaai sorg, want in Europa was die status van die Moedergodin
aansienlik. Tydens hierdie konsilie van Efese, word Maria erken as die draer van Goddelike
Moederskap en ontvang Maria die eretitel Moeder van God, in Grieks: Theotokos. Hiermee word sy in
wese nie aan God gelykgestel nie, maar bo hom verhef, want sy is die Moeder van die Gode! Moeder
van die Gode is ’n Heidense titel, maar word nou in die enkelvoudsvorm gedwing en gekersten tot
Moeder van God. Waarom die enkelvoudsvorm? Aan die einde van die Middeleeue was beeldjies van
Maria (selfs in goud) gemaak waarvan die buik van die beeld oopgemaak kon word en daarbinne was
drie klein beeldjies van God die Vader, God die seun en God die Heilige Gees (van Gilst 2013). Die
persepsie dat Maria verhewe staan bo die Gode, was volgens Patai ook onder die Jode bekend, waar
Matronit bo die Joodse Godegalery verhef is.
In Egipte verklaar die biskop van Alexandrië, Cyrillus I van Alexandrië (375-444) openlik dat Isis al in
die oudheid beskou is Algodin, Godsmoeder, Beskermster van barende vroue, Skenkster is van graan
en Heerseres is van die Doderyk en dat hierdie Isis nou vermenslik is tot Maria. Die konsilie van Efese
in 431 is nie deur die pous saamgeroep nie, maar deur keiser Theodosius II. Tydens die konsilie kom
Cyrillus te staan teenoor Nestorius, patriarg van Konstantinopel. Laasgenoemde beskou Maria nie as
Moeder van God nie. Vir Cyrillus was Maria nie alleen die Moeder van Jesus nie, maar ook die
Moeder van God. Hy leen 100,000 goudstukke om die ander biskoppe om te koop. Hy gaan selfs so
ver om Nestorius uit sy amp te onthef en aan die einde van die konsilie, is ´n groot oorwinningsfees
gevier en die boeke van Nestorius is daar verbrand. Nestorius is selfs daarvan beskuldig dat hy die
´nuwe Judas´ is. Die plek waar die konsilie plaasgevind het, was op die Heiligdom van Artemis (Diana),
waar later die Maria-kerk sou verrys. In 1891 is wederom in Efese die ´huis van Maria´ (Turks:
Meryem Ana Evi) wat as panaghia (volledig heilig) beskou is, ontdek. Hierin is ´n pragtige beeld van ´n
Swart Madonna gevind (fondasie van die kapel uit die eerste eeu). Dadelik is aanvaar dat dit ’n beeld
moet wees van Maria en dat die plek waar die beeld gevind is, ook die plek is waar Maria sou gesterf
7

het (in plaas van Jerusalem)6 en na die hemel opgevaar het (van Gilst & Kooger 1999). In 1950 kondig
die pous af dat daar geen graf van Maria kan wees nie, want sy het net soos Jesus na die hemel
opgevaar. Die verhuising van Maria na Efese is in werklikheid die verhuising van die Godin Mari na
Efese. Mari is inderdaad swart en Mari = Maria.
Tydens die tweede konsilie van Konstantinopel in 553 word Maria weereens bevorder tot die Heilige
Moeder van God. Dit was ’n besonderse bevordering, want sy was nie meer net die Moeder van Jesus
nie en ook nie meer die Moeder van God nie, maar dra nou die titel Heilige Moeder van God.
In die 7de eeu word Maria ook onsterflik verklaar. Tydens die konsilie van 1545 in Trente is verklaar
dat Maria vry was van enige erfsonde. Maria is beskou as die samevoeging van Isis,
Cybele/Kybele/Kubele en Diana. Sy is toenemend voorgestel as die Groot Moeder van Lewe en Dood,
die koningin van die Hemel en Aarde en die Onderwêreld, asook die Godin van die Diere en Plante en
laastens die Godin van Wysheid. Die Mariaverering het van Maria ’n volledige Moedergodin gemaak.
Na die konsilie van Leptines in Henegouwe in 743 is ook begin om die name van plante wat vernoem
is na die Germaanse Frigg/Freya te hernoem na Maria. Die sterrebeeld Orion7 wat in Sweeds bekend
gestaan het as Friggerocken, Frigg jaerokr, Friggjar rockr of Friggerok, kry nou die naam Morirock,
Marirock, Mariärok of Marirok. Maria sou letterlik alle ander Stamgodinne vervang. ‘n Finse lied
besing Maria met duisend borste, maar hierdie Godin met die duisend borste het ‘n Indo-Europese
oorsprong.
Met die opkoms van die Islam blyk dat die Islamiete juis groot teëstanders sou word van die verering
van die Son.8 Allah was aanvanklik net soos die Semitiese El ‘n Songod (Allah en El is immers
sinonieme en verwant aan Helios), maar word Allah in die pre-Islamities tyd die manlike Maangod. In
die vroeë 7de eeu maak Mohammed ‘n skeiding tussen Allah en die Maan. Die verering van die Maan
word voortaan deur Mohammed verbied, maar die maanrituele en maansimbool het bly
voortbestaan tot en met vandag. In die eerste uitgawes van die Koran word ook vermelding gemaak
van Al-Lat, Al-Uzza en Manat (die drie dogters van Allah) wat as Godinne vereer was. Die verse
waarin dit staan (Die Ster 19 en 20) is egter later uit die Koran verwyder omdat dit glo nie in die
Koran hoort nie. As verklaring is voorgegee dat dié spesifieke verse deur die Duiwel aan Mohammed
gefluister was (die Duiwelsverse of ‘Satanic verses’). Hierdie gewraakte verse is in die Koran vervang
deur verse waarin die name van die Godinne steeds vermeld staan, maar hulle word nou ongewenste
afgodsbeelde genoem. As die Duiwel egter in staat was om ‘verkeerde’ verse aan Mohammed te
fluister, dan ontstaan daar twyfel. Staan daar nie miskien nog baie meer verse in die Koran wat deur
die Duiwel aan Mohammed gefluister was nie? Volgens die Islamitiese geloof is die Koran deur die
Engel Gabriël aan Mohammed geopenbaar. In werklikheid is die Koran in die middel van die 7de eeu,
deur ‘n aantal outeurs geskryf as synde die presiese woorde van Mohammed. Dit gebeur ‘n kwart
eeu na Mohammed se dood. Die totstandkoming van die Koran markeer egter ‘n tydperk waarin die
Arabiere afstand doen van die verering van Godinne.
In die Germaanse taalgebied, wys argeologiese fondste op die talryke beelde van Godinne, wat
daarop dui dat Godinne die religieuse toneel oorheers het. Selfs na die invoering van die manlik
gedomineerde Christendom, behou die ou Godin haar status. Sy gaan enersyds verder deur die lewe
as ‘n Wyse vrou/Heks en andersyds gaan sy op in die Christelike Maria, die Heilige Moeder van God.
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Haar graf word egter vandag deur bedevaarders in Gethsemane besoek. Ook in Marseille is ‘n graf van haar, want sy sou
saam met Josef van Arimatea in 36 met ‘n skip in Frankryk aangekom het.
7
Die bekende ‘Drie Susters’ of ook bekend as ‘Drie Konings’ maak deel uit van die sterrebeeld Orion. Orion en die Sewe
susters (Plejade/Pleiades) word ook vermeld in Job 9:9.
8
Om 12 uur bedags mag nie gebid word nie, en ook nie tydens sonsopkoms of sonsondergang nie. Dit was die tye wanneer
die sonvereerders aktief was.
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OUTYDSE VORME VAN VERERING
Megaliete of Steenkolosse
Gelowe ontstaan nie in die gouigheid nie. Dit is ’n dinamiese proses wat oor baie jare strek en
gekenmerk word deur voortdurende veranderinge en vernuwinge. Voortdurend verdring nuwe idees
(en nuwe Goddelike wesens) die oues. Vanouds is die natuur en die natuurkragte vereer, naamlik die
Son, Maan, Sterre, Wind, Berge, Water, Rotse, Bome, ens. Ons ou Germaanse voorouers het op die
ritme van die natuur mee gegolf en het as gevangenes van die Natuur maar ‘n klein skakeltjie gevorm
met al die magtige natuurwesens om hulle heen. Vir die ou Kelto-Germane het die ganse natuur
bestaan uit lewende wesens. Net soos die mens self, het alle elemente in die Natuur ‘n bewussyn
gehad. Net soos die mens self, was alles om hom heen aan verganklikheid en herlewing onderworpe.
Die Son het elke dag gekom en gegaan. Ook die maan en die sterre het verskyn en verdwyn en so ook
die seisoene, maar ook die bome, plante, blomme, water en vuur. Hierdie magtige Natuurwesens is
deur die mens met groot respek bejeën. Omdat hierdie Natuurwesens magtiger was as die mens self,
is hierdie wesens gerespekteer en vereer. Die Germaanse lewensbeskouing is dus siklies. Alles,
letterlik alles, sterf, maar herleef. Dit is in teenstelling met die latere Christelike lewensbeskouing
met sy liniêre voorstelling van die skepping: van alle ewigheid tot in alle ewigheid.
Vir die ou Germane was die leefomgewing vol geheime en wondere. Magie was alomteenwoordig en
net soos mense met mekaar kon praat, so het ook diere kon praat. Net die Wyse Vroue het die
talente gehad om die taal van die diere te praat en ook net hierdie Vroue kon die geheimsinnige taal
van die God(in) verstaan. In die outyd was die God(in) ‘n Natuurkrag, Water, Rots of Boom. Waar die
ou Germane groot kenners was van die natuur, staan die moderne mens van vandag los van die
Natuur. Waar die Son presies opkom; die stande van die Maan; die name van die planete, van die
sterre? Die moderne mens weet dit nie meer nie.
Rotse of megaliete (mega = groot; lithos = steen) speel ’n baie belangrike rol in seker alle ou religieë
en hierdie Heiligdomme dateer in Wes-Europa van 3,500 tot 2,900 v.o.j. Ter vergelyking, die oudste
piramides dateer 2,700 jaar v.o.j. Die rots is ‘n stukkie van die magtige berg. Omdat alles volgens die
ou religieuse opvatting leef, leef die Rotse ook! Op baie plekke in die wêreld is megaliete,
steenkolosse of rotse gevind soos in Polinesië, Japan, Korea, Indië, Afrika, Madagaskar, Europa en
Suid-Amerika wat ‘n religieuse doel gedoen het. Die grootste konsentrasies van hierdie steensuile is
egter gevind in Swede, Denemarke, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Brittanje, Ierland,
Frankryk, Switserland, Italië, Spanje, Portugal en Malta. Hierdie steenkolosse het ’n funksie gehad.
Hulle is vereer. Hierdie verering of plek van verering het ook bekend gestaan as Baetyli, Baetylus,
Bethel of Betyl. Sien onder andere ook Gen. 28:11-19 vir ‘n soortgelyke voorbeeld.
Die megaliete in Europa word in drie groepe verdeel, naamlik dolmens, hunebedde en menhirs en
hulle word almal met die Sonverering in verbinding gebring. Die dolmen bestaan uit twee of meer
stene wat vertikaal in die grond geplant is. Bo-op hierdie suile is dan ’n plat steen neergelê om ’n
soort tafel te vorm. Dolmen word ook in verband gebring met Moedergodinne, omdat juis die
samestelling van hierdie stene ’n vagina voorstel (allerheiligste ruimte van die vrou). Die Dolmen as
vroulike skoot is die toegangspoort tot die Onderwêreld. Die hunebedde het ongeveer dieselfde
konstruksie, maar is reghoekig en baie groter. Dolmen word in Bretagne (Frankryk) ook Cromlech
genoem en is in die gebied ‘n groot aantal steentafels en steenkringe te vinde. Menhirs is
alleenstaande grote stene in ‘n suil- of falliese vorm en word as ’n manlike vrugbaarheidsimbool
beskou. Die regopstaande Menhirs word beskou as voorstellings van Godhede (en mense) wat hulle
uitstrek na die hemel, maar die Menhirs word ook beskou as die plek waar die offer gebring moet
word en waar die Godheid dit in ontvangs neem.
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Anton Wessels skryf in sy boek Kerstening en Ontkerstening van Europa, dat baie van die oudste
kerke in Europa juis gebou is op plekke waar megaliete vereer was. Die meeste van hierdie groot
stene is egter vernietig (selfs in die resente verlede) of vir iets anders gebruik. Dit is onder andere
opgekap in kleiner stene wat weer gebruik is vir die aanlê van strate (steen strate) en ook vir die bou
van huise en kerke. Dikwels is die stene doelbewus deur Christene verwoes om die Heidense verlede
uit te wis. Sommige megaliete is juis weer gekersten deur ‘n kruis daarop te plaas of dit met ‘n beitel
te bewerk sodat daar ‘n kruisteken op sigbaar word. Op die Menhir te Brignogan (8 meter hoog) is
byvoorbeeld ‘n kruis geplaas.
Menhir en steenring te Brignogan in
Bretagne, Frankryk op die afbeelding
hiernaas.
Megaliete is beskou as voorstellings
(beelde) van die Moedergodinne, maar
soms was die Rots die Moeder self. Die
Rots kon selfs ‘n kind baar. By ’n aantal
Rotse (dolmens) is afbeeldinge (soms ook
uit klei) gevind van vroulike borste, met
snoere van pêrels bo- of onder die borste.
Vergelyk ook byvoorbeeld Jesaja 66:7-11
waar die ou Godin van die Jebusiete,9
naamlik Sion beskryf word waar sy ‘n seun
baar en waar die volk hulle kan verkwik
aan haar volle borste. Sion word immers
ook as ‘n Rots beskou. Dat Sion ‘n Vroulike
Opperwese is, word verder omskryf in 2
Kon. 19:21; Jesaja 37:22; 51:3; 52:2;
62:1,11; Jeremia 4:31; 6:2; 6:23;
Klaagliedere 1:6, 17; 2:13; Miga 4:10,13 en
Sefanja 3:14. Sion is ‘n ou Moedergodin of
Beskermgodin van die stad en haar priesteresse was bekend as die Dogters van Sion, soos omskryf in
Jesaja 3:16.
Op Ysland is ‘n aantal groot rotse Landdisir (Landgodinne) bekend en is daar by hierdie Rotsblokke
geoffer (Ellis Davidson). Sommige van hierdie Rotsblokke het selfs individuele name gehad. Een
daarvan het bekend gestaan as Gilja en aan Gilja is offers gebring en vrugbaarheid afgesmeek. Die
Frigiese Maangod Men en ook die Griekse Attis is selfs uit ’n Rots gebore.10 Ook word beweer dat
Mithras se vader die Persiese Wêreldberg Bordj was, Mithras self is uit ‘n rots gebore. Dan ‘ontstaan’
mense ook uit stene in die Griekse mitologie wanneer Deucalion en Pyrrha (enigste twee
oorlewendes van die Griekse sondvloed) stene agter hulle rûe gooi. Die stene wat Deucalion gooi
word mans en die stene wat Pyrrha gooi, word vroue. Ook in die Christelike mitologie word melding
gemaak van die Goddelike Rots. Dikwels word die Christelike God selfs ‘n Rots genoem (Tzur Israel =
Rots van Israel). Vergelyk die volgende verse: Deut. 32:4, 15, 18, 30, 31, 37; 1 Sam. 2:2; 2 Sam. 22:2,
32, 47; 2 Sam. 23:3; Psalm 18:3, 32, 47 en 19:15 en 31:3-4 en 42:10 en 61:3 en 62:3, 7,8 en 78:35 en
89:27 en 92:16 en 94:22 en 144:1; Jesaja 17:10 en 26:4 en 30:29 en 31:9 en 32:2 en 44:8. Volgens 1
Kor. 10:4 word ‘n Rots gelykgestel aan Christus. Dat ‘n manlike God met ‘n Rots verbind word, is
eintlik vreemd. Soms is die Rotsblok nie beskou as die Godin self nie, maar die woonplek van die
Godin. Van hierdie Rotse kon ook brul of praat (Zucchelli).
9

Vergelyk ook 2 Samual 5:6-7 en 1 Kronieke 11:4-5, waar Dawid die Jebusiete verslaan en Sion inpalm.
Volgens ander bronne is Attis gebore uit die vrug van ‘n amandelboom.
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Die Rotsmoeder kan egter ook heilige water voortbring (baar).11 Hierdie fenomeen kom nie alleen
voor onder die Kelto-Germane nie, maar ook onder die Afro-Asiatiese volkere. Vergelyk onder andere
die volgende bybelverse: Num. 20:8-12; Deut. 8:15; Nehemia 9:15; Psalm 78:20; Psalm 105:41; Psalm
114:8 en Jesaja 48:21. In Job 29:6 kom daar olie uit die Rots en in Psalm 81:17 kom daar heuning uit
die Rots. Die rots kon ook mense baar, soos blyk uit Jeremia 2:27 waar verwys word na ’n rots as
moeder en hout as vader. Soms moet die Rots (Moeder) met ‘n heilige staf/tak liggies getik word,
wat neerkom op ‘n vrugbaarheidsritueel. Vroulike vee is immers vroeër ook liggies met ‘n heilige tak
op die geslagsdele getik om vrugbaarheid op te wek. Hierdie heilige tak is in verkwikker12 genoem en
is ook vrugtebome liggies daarmee getik.13 Die verkwikker was ryklik versier met blomme. In Boheme
het jong mans die dames gepiets met swepies van sagte bont lappies. Die swepies is ook die
‘lewensroede’ genoem en later dikwels ook van veelkleurige papier (ook veelkleurige papierblomme)
gemaak. Volgens Die Koran, het Moses twaalf fonteine laat ontspring deur met sy staf op ‘n Rots te
slaan (Die Verhewe Plekke 160).
Ten opsigte van die waterbarende Rots het die ou volkere ‘n interessante waarneming gemaak. Die
grond aan die onderkant van ‘n Rots is soms nat as gevolg van aflopende nagdou. Ook sypel daar
dikwels water tussen Bergrotse deur. Die vermoede het ontstaan dat dit juis die Rotse is wat die
water voortbring. Die Rots is die barende Moeder wat via haar spleet geboorte skenk aan lewende
water.14 Om hierdie rede is Rotse ook beskou as die poort of skede van (en na) die Onderwêreld.
Hierdie Rotse is nie alleen beskou as Moedergodinne nie, maar ook Doodsgodinne. Omdat dood en
wedergeboorte as dieselfde proses beskou word, is hierdie Rotse ook as Geboortegodinne beskou.
Rotse sou nie alleen geboorte skenk aan kinders nie, maar oorlede mense verlaat die huidige wêreld
via ‘n Rots na die Onderwêreld.
In die Steentyd word dooie mense daarom begrawe onder (of langs) ‘n dolmens, menhirs of
hunebedde, vanwaar hulle die reis sou voortsit na die Onderwêreld. Soms egter is ‘n grafheuwel
opgewerp, wat juis simbool sou staan vir ‘n Rots (of Berg). In Nederland is vandag nog honderde
grafheuwels te vinde, maar slegs 54 hunebedde, waarvan 52 in die provinsie Drente te vinde is.
Hunebedde was heilige grond, waar die ou Germane ook kultiese rituele beoefen het. Een van
hierdie hunebedde in Drente staan bekend as Papeloze kerk, wat moontlik daarop dui dat die
Heidene hier hulle ou gebruike moontlik (in die geheim) kon voortsit sonder ´n Christelike
bemoeienis. Met die kerstening is neergekyk op die hunebedde, want dit was ‘Duiwelsplekke’. ‘n
Hunebed is dan ook soms ‘n Duiwelskot genoem. Tot in ons huidige tyd sou vroue uit Drente wat
swanger wou raak, om (of oor) so ‘n hunebed loop (Farwerck 1970). Daar is immers geglo dat dit
hierdie voorouerlike begraafplase vrugbaarheid uitstraal. In Denemarke is vandag meer as 130,000
grafheuwels te vinde wat uit die Bronstyd dateer. Opvallend is dat die opening van die grafkelder na
die Suide wys. Mens betree die grafkamer dus in ’n Noordelike rigting, dus in die rigting waarin die
Doderyk geleë is.
Soms egter is lyke met klippe toegepak, as daar klippe in die omgewing was.15 Soms is lyke in grotte
bygesit, sonder om dit toe te pak, maar soms is lyke binne in die grotte met ‘n hopie klippe toegepak.
In die Midde-Ooste is dikwels ‘n spelonk uit ‘n rotsblok gekap waar lyke in geplaas is. Al hierdie
vorme van teraardebestelling het as doel gehad die opname van die siel in die baarmoeder van die
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Opvallend is dat die ou Germane, vroulike urine as vrugbaar beskou het. Dit is onder andere gebruik as ‘kunsmis’ by
landbougewasse. Ook is vroulike urine gebruik in die weefkuns om pas geskeerde wol te ontvet. Manlike urine is gebruik
om wilde diere op afstand te hou deur dit om die wonings te giet.
12
Verwant aan die woorde kwak en quick (Eng) en die Oudhoogduitse quek, quik.
13
Hierdie handeling is ook peper genoem.
14

Terloops, die Kelte het geglo dat die skeure en klowe in berge veroorsaak is deur urine van Reusinne.
Rotse en groot stene is in die Lae Lande ‘n skaarsheid. Alle rotse wat vandag in Nederland en België voorkom,
kom almal uit Skandinawië en is deur middel van gletsers na die Lae Lande verskuif in die ystyd.
15
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Aarde. Daarom word vandag nog steeds die uitdrukking gebruik: ‘iemand aan die skoot van die aarde
toevertrou’, by ‘n begrafnis.
Die gebruik van stene by moderne grafte is ‘n oorblyfsel vanuit die Heidense tyd. Op grafte word
steeds ‘n groot (graniet)steen neergelê en soms regopstaande suile. Die Rots as poort na die
Onderwêreld word soms ook op ander maniere verbeeld, byvoorbeeld die nis. Die nis simboliseer die
vulva, skede of skoot van die aarde. In die nis staan dikwels ‘n beeld van ‘n Godin, Sy is die
Doodsgodin of die Geboortegodin. Hierdie eer kom Maria ook toe. Sy word dikwels in ‘n nis
afgebeeld. Naas die nis, is ook die grot bekend, as voorstelling van die geboortekanaal. Maria word
dikwels by die ingang van ‘n grot afgebeeld. Die bekendste is die Lourdes grot.16 In 1858 (tussen 11
Februarie en 16 Julie) sou die 14jarige Bernadette Soubirous agtien verskyninge van Maria aanskou
het. In 1933 is Bernadette heilig verklaar. Dat ‘n grot as skoot van die Aarde (Moeder Aarde) ‘n veilige
toevlugsoord is, blyk ook uit ‘n Griekse sage waar Amphiaros en Trophonios vir hulle vyande wegvlug
en skuiling vind in ‘n grot, waarna hulle onsterflik verder leef. In Matt. 27:51-53 skeur die Rotse oop
en staan ‘heiliges’ op uit hulle grafte. Sien ook die Koran waar spelonkbewoners driehonderd jaar,
plus nog 9 jaar, veilig kon lewe (Die Spelonk 25). Ook is in Gen. 28: 16-17 sprake van ‘n poort na die
hemel waar Jakob ‘n gedenksteen oprig. Ook beskou Jakob hierdie poort as die huis van God. In die
Keltiese mitologie word die Godin Coventina in verbinding gebring met grotte en waterbronne en die
dood/wederopstanding. Die moderne Engelse woorde cove, cave en coffin verwys steeds na ‘n band
met hierdie Godin.
Een van die bekendste Rotse in die wêreld is Petra, tans geleë in Jordanië. Petra was al voor die koms
van die Grieke ‘n religieuse sentrum. Die naam Petra is egter die meervoudsvorm van Petrus.
Laasgenoemde word vandag as ‘n manlike en ook Christelike naam beskou (wat dit voorheen nie was
nie), maar eersgenoemde verwys steeds na ‘n vrou, die ou Rots(godin) Petra. Talle Gode of ‘Seuns
van Gode’ is uit Rotse of Grotte gebore, onder andere Mitras/Mithras en Dionysus, maar ook Jesus
was moontlik in ‘n grot gebore (stal en grot is in sommige tale dieselfde begrip). Terloops, die wiegie
van die kleine Dionysus, maar ook die kleine Horus, was ‘n krip of voerbak vir diere. Volgens die
Protevangelie van Jakobus 22:2 het Maria die kindjie Jesus in ‘n grot gebaar deur middel van ‘n Rots
en daarna die kind in ‘n krip weggesteek toe die soldate van Herodes op soek was na pasgebore
babas. Dat belangrike figure uit grotte gebore was, is nie vreemd nie. Grotte is nie alleen beskou as
die geboorte kanaal van die Moedergodin nie, dit was ook beskou as die woonplek van Sibellyne of
Wyse Vroue (Janssen). In die Italiaanse Cumae17 is vandag steeds ‘n grot te sien waar ‘n Sibel
(geslagte lank verskillende Sibelle) vroeër orakels/ordalia gepleeg het. In Grotte is ook dikwels
altare/outare gevind wat daarop dui dat binne in die grotte geoffer was.
Uit die Capitularia van Karel die Grote (789), blyk dat tydens die kerstening van die Franke en die
Sakse, hard probeer is om die verering van Rotse/Stene te verbied en dat hard probeer is om hierdie
heiligdomme ook te vernietig. Dit geld ook vir die verering op hoogtes/heuwels, waar eweneens
kliptafels of Rotse te vinde was wat vereer is.
Die verering van die Steen/Rots het tot laat in die moderne tyd voortgeduur. Rondom 1600 het die
inwoners van Litoue reusagtige rotse met ‘n gladde oppervlak, ‘n Godin genoem. Tot in die 19de eeu
het Litouers geglo dat ‘n groot Rotsblok in die vorm van ‘n vrou, magiese kragte kon uitstraal. Die
groot graniet rotse was nie altyd met die dood in verband gebring nie, maar ook met geboorte. Op
die Europese platteland kan inwoners nog dikwels Rotse aanwys waar vroedvroue babas kan uithaal.
Dit is byvoorbeeld die geval op Ysland met die Lausnar-steen en in Noorweë die Vettenye. In
Nederland is ‘n Kindersteen te vinde by Gramsbergen op die Paardeberg. In Friesland is die
Poppesteen te vinde by Bergum. Dan is daar ook ‘n Poppesteen te vinde by Heiligbek in Sleeswijk.
16
17

In die buurt van die grot het 65 wondere plaasgevind tussen 1858 en 1976, wat deur die kerk erken word.
Vroeër deel van die Griekse ryk.
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Dan is daar ook Kinderstene te vinde by Leek en Ezinge. In Duitsland is ook sulke stene te vinde. By
Fulda is ‘n Frau-Hollen-Stein bekend, wat kinders kon voortbring. Dikwels noem die Duitsers
Kinderstene: Titi-Steine. In talle lande is verhale uit die volkskultuur bekend waar geboortes
plaasvind in ‘n grot, nis of kerker. Dat ‘n Rots ‘n kind kan baar word ook genoem in Jeremia 2:27. Van
hierdie groot stene is met vrugbaarheid geassosieer en skryf Zucchelli dat tot in die 19de eeu Ierse
vroue met vrugbaarheidsprobleme een of meer nagte op een of meer van hierdie stene geslaap het.
Soms het die mans met die vroue saamgekom en is op of by die stene die liefde bedryf. Ook het jong
vroue wat wou trou, hulle naakte liggame teen die stene gevryf in die geloof dat hulle binnekort ‘n
man sou vind. Verder skryf Zucchelli dat baie Iere nog in die 19de eeu geloftes by (of op) Heilige
stene afgelê het en dat die gebruik eers in die 20ste eeu begin afneem het, maar dan was die afname
ook drasties. Hierdie afname word ook toegeskryf aan die feit dat hierdie stene nou op groot skaal
begin verdwyn het, want geestelikes het dit laat begrawe of dit vernietig. Hierdie stene het in die
volksmond selfs individuele name gehad, maar is hulle soms ook gewoon Sweerstene, Geloftestene,
Wensstene, Troustene of Geregstene genoem, of ook Healing stones, Cursing stones, Blessing stones,
Love stones, Marriage stones, Hot stones,18 Birth stones,19 ens.
In die outyd is ook geglo dat mense in klipsuile of klippilare kon verander. Veral rotse in die vorm van
‘n menslike liggaam of gesig is beskou as ‘n eertydse mens van vlees en bloed wat versteen het.
Die ou Germane het soms, tydens ‘n baie spesiale gebeurtenis, waar byvoorbeeld ook geloftes afgelê
was, ‘n klippilaar opgerig of ‘n stapel klippe gepak. Dit is egter ‘n gebruik wat deur die Moslems
afgewys word (vergelyk die Koran: Die Daaglikse Brood 90), maar eweneens deur die Christendom.
Sien Deut. 16:22: ‘Jy mag nie vir jou ‘n klippilaar oprig nie, want die Here jou God haat sulke goed’.
Tog sou ongeveer 6,000 boere die Gelofte20 van Paardekraal in 1880 afgelê het volgens die ou
Germaanse gebruik:
In de tegenwoordigheid van den Almachtigen God, de kenner aller harten onder bidden opzien om Zijn genadige
hulp en ontferming, zijn wij Burgers van de Zuid-Afrikaansche Republiek, plegtig overeenkomen, om voor ons en
onze kinderen een heilige verbond op te rigten, het welk wij met plegtigen eed bezweren.
Ruim veertig jaren is het geleden, dat onze vadere de Kaapkolonie ontvlugt zijn, om een vrij en onafhanklik volk te
worden. Deze veertig jaren waren veertig jaren van smart en lijden.
Wij hebben Natal. Den Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek gesticht, en driemaal heeft de
Engelsche Regering onze vrijheid vertrapt .... En onze vlag, die onze vaderen met hum bloed en tranen gedoopt
hebben van den grond neergehaal.
Als door een dief in de nacht in onze vrije Republiek weggestolen. Wij kunnen en wij mogen dat nie dragen.
God wil, dat de eerbied onze vaderen en de liefde jegen onze kinderen ons voorscrijft, het erfpand der vaderen
geschonden aan onze kinderen over te leven.
Daarom is het dat wij hier bijeentreden en dat wij elkander de hand geven als mannen, broeders, plegtig beloven,
trouw te houden aan ons land en volk en met het oog ‘Zoo waarlijk helpe ons God Almachtig.

Boomverering
Die ou volkere het al gou besef dat uit die dood, lewe ontstaan. Wanneer al die gras op ‘n spesifieke
stukkie grond vernietig word, staan daar gou-gou weer nuwe gras. Die vermoede het by die ou
mense ontstaan dat die Aarde (Onderwêreld en Moeder) oor die magiese vermoë beskik om
18

Ook Liefdestene genoem.
Hierdie stene is dikwels ‘geleen’ deur vroue wat kraam, om dit na die geboorte weer terug te besorg. Die steen sou pyn
versag.
19

20

Hierdie gelofte wyk af van die Bloedrivier-gelofte, in die sin dat geen teëprestasie gelewer sou word by ’n
oorwinning nie. By die aanvang van die Anglo-boereoorlog, word vreemd genoeg, geen gelofte afgelê nie.

13

voortdurend nuwe lewe voort te bring. Dood en heropstanding is dan beskou as ‘n gekoppelde
proses. Die Onderwêreld of die dood is ‘n mistieke voedingsbron wat nuwe lewe baar. Die wortels
van die lewe is die dood. Die dood is die voedingsbron van die lewe. Om hierdie rede is die Aarde dan
beskou as ‘n Moeder, omdat sy lewe baar. Die koppeling tussen lewe en dood was dan ook duidelik
sigbaar in die funksionering van die boom. Die boom bestaan uit twee dele, waarvan slegs een deel
sigbaar is. Die ander deel (wortels) is onsigbaar en ‘dood’. Die boom kan egter slegs bestaan as beide
dele (sigbare en onsigbare) met mekaar in verbinding staan as een eenheid. Die een kan nie sonder
die ander nie. Die lewe kan nie bestaan sonder die dood nie. Om hierdie rede is die boom vereer en
is die boom ook weer vereenselwig met die Moeder(godin). Ook in die Hindoeïsme het ’n noue
koppeling bestaan tussen die boom en die vrou. Volgens die Mahabharata was dit gebruiklik om die
lyke van bejaarde vroue in bome op te hang.
Bome speel ’n besonder belangrike rol in al die Indo-Europese en Afro-Asiatiese mitologieë. Nie
alleen is bome al vir duisende jare vereer nie, maar bome vorm ook die kern van die mitologie.
Hierdie bome staan bekend as die Lewensboom, Kultusboom, Wêreldboom of die Kosmiese Boom.
In antieke tye het mense ook soms om Bome gaan woon. Die boom het die sentrum van hulle
bestaan gevorm, want daarin het die God(in) en/of Boomgees gewoon. Die boom self het net soos
elke ander lewende wese ook ‘n siel/gees gehad en via dié gees kon kontak bewerkstellig word met
die God(in) en die ontslape voorouers. Die boom kon steun en kreun en hy/sy kon sy/haar blare laat
ritsel as voorteken van aankomende onheil; ook het hy/sy die woonplek gevorm van voëls wat alle
geheime geken het en ook as siele van mense beskou is. Omdat bome baie ouer word as die mens,
maak die boom die lewens van baie geslagte van die volkstam agter mekaar mee. Die boom ken die
handel en wandel van die voorgeslagte en is ‘n eerstehandse getuie daarvan. Die boom ken ook die
diepste geheime van die voorgeslagte! Omdat die boom alles weet en alles sien, is nie alleen
volksvergaderings onder Bosreuse gehou nie, maar ook regsittings en teregstellings. Baie van die ou
Bosreuse in Europa het selfs duisende jare oud geword en was die mens van oordeel dat hulle ‘vir
ewig’ lewe en ook die ewige lewe kan skenk aan die mens (Moens). Groot was die ontsteltenis
wanneer die volk begin merk dat die boom waarom hulle woon, tekens van afsterwing toon. Die ou
Europese Bosreuse bestaan vandag nie meer nie; hulle is almal gekap.
Een van die bekendste voorbeelde van ‘n volksvergadering by ‘n groot boom is die Irminsul (Saksiese
Heiligdom). Ook het die Germaanse Gode by die Yggdrasil beraadslaag. Die Romeine het
volksvergaderings gebou in Rome by die Ruminaliese Boom te Comitium. Hieroor skryf Tacitus in die
jaar 58 dat die boom besig was om dood te gaan en dat dit as ‘n slegte voorteken beskou is, wat
groot onrus onder die Romeine veroorsaak het. Hierdie vyeboom (ruminalis ficus) was toe 830 jaar
oud en sou Remus en Romulus nog beskerm het.
Omdat die boom so nou verbonde was aan die bestaan van die mens, is mense by bome begrawe.
Hierdie bome is doodsbome genoem. Doodsbome was altyd immergroen-soorte soos die taksus en
buxus. Onder die Kelte was die Taksus die oudste en ook mees vereerde boom en onder die
Germane is die Taksus veral met die dood in verbinding gebring. In die Griekse mitologie word die
taksus met die Onderwêreld in verbinding gebring. Soms egter is ‘n boom op die graf (of grafheuwel)
van ‘n oorledene geplant. Immergroen bome by begraafplase is ‘n gebruik wat ons vandag nog ken.
Die ou Germane het geglo in die bestaan van verskillende wêrelde wat met mekaar in verbinding
gestaan het via die Lewensboom. Die naam van hierdie goddelike Es is Yggdrasil. Hierdie boom vorm
die middelpunt van die universum en dra 9 wêrelde. Hy strek tot aan die hemel waar die Ase, Elwe
en Wane woon. Onder sy wortels leef demone en monsters. In die middel woon die mense, Reuse en
Dwerge. Die dou wat op die blare van die Yggdrasil sou vorm, was goue mede/mee (bier). Hierdie
mede sou onsterflikheid en kennis bevat.
14

Die Lewensboom vorm die middelpunt of as van die aarde. Hy staan in die middel van die Paradys. In
die Griekse mitologie staan hy in die middel van die Tuin van die Hesperide. Die Lewensboom
verteenwoordig die begin en einde van ’n siklus. Hy dra dikwels twaalf vrugte (soms 10). Die Indiese
Lewensboom het egter 14 takke. Onsterflikheid word verkry deur vrugte van hierdie boom te eet.
Lewensbome wat edelstene dra in plaas van vrugte kom voor in die Hindoeïstiese, Sumeriese,
Chinese en Japanse paradyse. In Arabies word die Diereriem voorgestel as ’n vrugteboom met twaalf
takke en die sterre is die vrugte. Die Egiptiese Lewensboom, Sycamoor, het goddelike arms wat
volgelaai is met geskenke. Hierdie Sycamoor/Sycamore is ’n wilde vyeboom wat die hout van die
lewe voorstel. Die Egiptiese Lewensboom was die embleem van die Hemelgodin Nut. In die
Hebreeuse Kabbalisme simboliseer die Lewensboom die hele skepping. Dou van lig kom uit die
Lewensboom, waardeur die dooies tot nuwe lewe verwek word. Die Hebreeuse Lewensboom staan
in die middel van ’n heilige stad. Die Sefirothboom het ’n regter- en linker kolom wat dualiteit
verteenwoordig. Die middelkolom bring ewewig en herstel die eenheid. Hierdie Lewensboom hang
onderstebo.
Die ou Sumeriërs het die Boom van Waarheid vereer (Abbes). Die Jode en die Assiriërs het ook ‘n
Lewensboom geken wat in die middel van die Tuin van Eden gestaan het. Sien Gen 2:9. Maar in
dieselfde tuin het ook die Boom van die Kennis van goed en kwaad gestaan, ook bekend as die
Goddelike Vrou van Eden (Fransen). Volgens Gen 2:9 staan daar dus meer bome in die middel van die
tuin, waarvan twee genoem word. Maar ‘n boom in die middel van die wêreld word ook beskryf in
Daniël 4:10. Ook hier reik die takke tot aan die hemel en kom daar hemelse dou van sy blare. In
Openb. 22: 1-2 word ook ‘n Lewensboom beskryf wat twaalf maal vrugte dra. Nie alleen word die
boom as ‘n Godin gesien nie, maar ook as Die Tuin. Die begrip tuin dui op die vroulike akker wat
goeie vrugte voortbring. Die tuin/akker word ook beskou as die geslagsdeel van die Moedergodin
Aarde. Volgens die Egiptiese Dodeboek ontvang die oorledenes in die Doderyk, vars water van die
Boomgodin.
Die Hindoeïstiese Lewensboom, Brahman, staan net soos die Germaanse Yggdrasil met sy wortels in
die Onderwêreld, sy stam in die Middelwêreld (Aarde) en die kroon in die hemel. Volgens die Vedas
heet die Lewensboom Ashvatta wat ’n ooreenstemming toon met die Germaanse Es as
Lewensboom. Die Iranse Lewensboom het sewe takke, naamlik goud, silwer, brons, koper, tin, staal,
en yster wat die sewevoudige geskiedenis en die sewe planete dra, wat elk ’n duisend jaar sal regeer.
Die leer van die Zarathustra/Zoroaster ken twee Lewensbome, naamlik die Boom van die Sonarend
wat uit die Oer-oseaan kom en dan die tweede Boom van alle Saad. Die saad is dan alle lewende
wesens.
Meer abstrakte variante van die Lewensboom is die heilige boomstam, suil of pilaar. Hierdie soort
van Lewensbome is nie alleen in die buitelug vereer nie, maar ook in tempels en later self in
Christelike kerke. Hierdie meer abstrakte Lewensbome is dan ook dikwels as ‘n falliese simbool
beskou, terwyl die Lewensboom eintlik met die Groot Moeder vereenselwig word. Vergelyk Jeremia
2:27 waar die boom as ‘n vaderfiguur beskou word.
Onder die ou Kelte was die verering van bome die hooftema. Die Kelte het tientalle boomsoorte
vereer en het hulle selfs ’n Boomkalender gehad. Van alle bome, was die Eik hulle allerheiligste boom
en ook as geregsboom beskou. By die kultus van Mithras en die God Attis is die pynboom vereer. Die
palm is die Lewensboom in Babilon, Fenisië en Chaldea. Die druiwe boom is die Lewensboom in
Babiloniese Siduri en ook by die Assiriërs. In Indië is die Pipalboom die allerheiligste boom, maar die
Banyanboom (soort wilde vy) is gewy aan die God Vishnu. Die Chinese vereer die Perske- en die
Moerbeiboom.
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’n Immergroen boom (veral immergroen eike) het meer aansien geniet as bladwisselende bome.
Maar ook Dennebome was populêr soos die Spar en die Pynboom. Die Pynboom is gewy aan Attis,
Pan, Atargatis en Cybele en die Spar aan Wodan. Tydens die Sonwendingsfeeste is hierdie bome
versier met goue en silwer ornamente, klokkies, ens. Immergroen bome simboliseer onsterflikheid.
Bladwisselende bome simboliseer reïnkarnasie en heropstanding. Soms word ’n boom slegs
voorgestel as ’n suil of ‘n paal. By talle heilige bome word ’n gesig uitgekerf in die stam wat dan ’n
bepaalde God of Godin voorstel. Die Lewensboom word dikwels afgebeeld met vrugte, sterre (ligte),
edelstene en voëls. Dan word die Lewensboom (Sodiak) ook dikwels bewaak deur ´n slang, draak en
leeu (en die sterrebeelde is Serpens, Draco en Leo).
Bome word ook met die ontstaan van die mens in verbinding gebring. In die Germaanse mitologie
word die eerste twee mense, Ask (Es) en Embla (Els), uit bome geskape. Aan die einde van die wêreld
(Ragnarok) oorleef slegs twee mense, waar hulle in boomstamme skuil. Ook by ander mitologieë
word die boom geassosieer met die ontstaan van die mens of met geboorte. In die Persiese mitologie
word die eerste 2 mense ook uit bome geskape. By die Jakoete in Siberië is ‘n boom met 8 takke die
geboorteplek van die eerste mens. Dan is Boeddha ook onder ‘n Satynboom gebore. Volgens die
Griekse mitologie was Zeus en Hera onder ‘n Wilg gebore.
Sommige Gode en Godinne is ook spesifiek geassosieer met ‘n bepaalde boomsoort. So is die Eik aan
Griekse Zeus gewy. In Dodona21 was ‘n orakel-eik in ‘n Heilige bos wat die boodskappe van Zeus aan
die volk kon oordra, bekend as die Orakel van Dione. Maar ook onder die Germane het Donar-eike en
Wodans-eike bestaan. Die Linde was aan Freya (en ook Frigg) gewy, maar later aan Maria. Die Sipres
is gewy aan Dionysius. By die Germane was soms ‘n hele bos heilig, maar tog was die Eik of Es
(manlik) aan Wodan gewy en die Lindeboom (vroulik) aan Freya. Die Litouers assosieer die Eikeboom
met Perkanus, die Litouse Oppergod van die donder. By die Slawe word die eikeboom met die
Dondergod Perun in verband gebring. Omdat eikebome groot is, word dit makliker deur weerlig
getref en vandaar die verband met ´n Dondergod.
Bome het ook ‘n geneeskundig krag uitgestraal. Siekes en gewondes is onder bome neergelê, waar
die krag van die boom hulle sou help om te herstel. Hierdie geloof bestaan vandag steeds. In
Overasselt naby Nijmegen staan vandag nog ‘n eik wat bekend staan as die Lappiesboom of
Koorsboom. Tot en met vandag hang mense verbande waarmee hulle wonde verbind was op aan die
boom, maar ook kledingstukke. Die boom sal sorg vir ‘n vinnige genesing van die wonde, koors en
ander siektes. Die vermoede bestaan egter dat die huidige Lappiesboom ‘n nasaat is van ‘n aantal ou
eike wat in die direkte omgewing van die Lappiesboom gestaan het en dat al hierdie ou eike
geneeskundige kragte sou gehad het. Op die perseel staan vandag nog die ruïnes van ‘n vervalle
kapel. Duisend jaar gelede het die Hoemanne nog in die omgewing gewoon en vir hulle het die
Lappiesbome geneeskundige krag gehad. Ook ken die huidige Indiërs ‘n ‘Lappiesboom’ te Madurai
wat hulle die ‘Heilige Koningsboom’ noem en selfs met goue offergawes behang.
Bome kon ook versoek word om ‘n siekte te genees. In Nederland is ‘n gebruik opgeteken waar
iemand met ‘n verkoue/griep ‘n spesifieke Wilgeboom versoek om die siekte oor te neem. Sodanige
persoon staan dan vroeg op en gaan na die boom, maak drie knope aan ‘n tak en sê dan: ‘Goe
morgen olde, ik geef oe de kolde, goe morgen olde!’ (Grimm). Van die Wilg is egter ook ‘n mik gesny
waarmee water aangewys is, maar ook skatte. Hierdie mik is ‘n wiggelroede genoem en voordat dit
afgesny is moes die voornemende skatsoeker eers aan die Wilg sê: Ik snij u af, lieve roede, opdat ge
mij zoudt zeggen, wat ik u wil vragen’ (Moens). Ook in Japan is dit vandag gebruiklik om boodskappe
(gebede/versoeke) aan die God(in) in gewyde bome op te hang. Hiervoor word papier of plankies
gebruik, bekend as Ema.
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In die Heidense tyd was bome heilig. Hulle is nie sommer maar gekap nie. Swaar strawwe is opgelê
aan mense wat bome verniel - soms selfs die doodstraf. Heilige bosse bestaan egter vandag steeds.
In Indië is gelukkig nog ontelbare heilige bosse met ‘n oppervlak van 10-20 hektaar per stuk, waar die
Godinkultus steeds voortleef.
In Europa het die kerk hard probeer om boomverering onder die Heidene en later die Christene uit te
roei. Die volgende is enkele voorbeelde van geleenthede waar die verering van bome verbode
verklaar is: Die Konsilie van Arles (452) , die Konsilie van Tours (567), die verordeninge van Gregorius
die Grote (540-604), die Konsilie van Auxerre (585) en die Konsilie van Nantes (658). In een van die
wette van koning Liutprand (712-744) van die Longobarde is bepaal dat niemand meer ‘n Heilige
Boom of ‘n Heilige bron moes vereer nie. Die boete hiervoor was die helfte van die weergeld (wat
betaal moes word in gevalle van moord). Volgens die Saksewet van Karel die Grote is bepaal dat
indien iemand ‘n eed aflê by ‘n Heilige boom, -bron of -bos, of indien ‘n persoon ‘n offer sou bring
aan ‘n Heidense God(in), sodanige oortreder beboet moes word met 60 Schellinge vir oortreders uit
die adelgeslag. Vir vryburgers was die boete 30- en vir slawe 15 schellinge (van Gilst 2004).
Tydens die kerstening van Europa is dikwels melding gemaak van die kap van heilige bome. Martinus
van Tours (326-397) sou ‘n heilige denneboom laat kap het, tydens sy veldtog om Heidense
heiligdomme in Boergondië te vernietig. Tydens die kappery het boom al na eenkant oorgehel en
Martinus het juis daar gaan staan waar die boom sou val. Toe die boom val het Martinus vinnig ‘n
kruisteken gemaak en die boom val toe op ’n heel ander plek. Die toeskouers was besonder beïndruk
en die verspreiding van die gebeurtenis het ’n menigte na die Christendom laat bekeer (MacCullogh).
Die bekende eik in Geismar wat in opdrag van Bonifacius afgekap is, is nog ‘n voorbeeld. Dan het
Willibrord ook in Heiloo (Nederland) die hele heilige woud daar laat afkap.22 Ook is lampe en kerse by
bome gebrand en het Karel de Grote in een van sy Capitularia’s ‘n verbod geplaas op hierdie ‘dwase’
gebruik waar lampe gebrand en ander ‘bygelowige rituele’ uitgevoer is. Die wet het bepaal ‘dat dit
misbruik, dat zo misdadig en verachtelijk is in Gods ogen, zal worden uitgeroeid’.
Die Christelike sendelinge moes probeer om hulle skapies onder die bome weg te kry en in geboue te
versamel. Oefen hulle egter te veel druk uit op die volk, het dit aweregs gewerk en het die volk hulle
teen enige kerstening verset. Die Heidense bome moes op een of ander manier tog gerespekteer
word. Die goue middeweg was dan om die Heidense rituele aan die Christendom te koppel. Heidense
bome moes gekersten word. Een van die elegante maniere was om ‘n Heidense boom op te dra aan
‘n Christelike heilige. Volgens Sint Augustinus (354 - 430) moes die volgende nastreef word: ‘Heidene
roei jy nie uit nie, jy bekeer hulle. Ook heilige bome kap jy nie meer af nie, jy wy hulle aan Christus’.
Dit blyk verder ook dat die Ierse sendelinge nie so graag bome omgekap het nie, vanweë die IersKeltiese respek vir bome. Roomse sendelinge het graag heilige bome laat kap.
Een voorbeeld van so ‘n omskakeling is vandag nog te sien in die Soniënbos naby Brussel waar ‘n Eike
boom staan met ‘n Mariabeeld daarin. Die naam van die dorpie daarby staan bekend as Ons
Lievrouwken van Jesukens-Eijck. By die kerk het vroeër ‘n reuse eik gestaan wat deur die weerlig
gekloof is. Met die kerstening word die boom ‘n Duiwels-eik genoem, maar voor die kerstening was
dit ‘n Donareik. In Friesland ten suide van Aurich is ‘n klein heuwel met die naam Upstalboom. Vroeër
het op die heuwel drie magtige Eike gestaan wat vereer was. Die laaste boom was in 1584 nog te sien
(van Gilst 2004) en is hierdie bome as Christelike bome beskou. Die kap van bome was selfs ‘n halt
toegeroep. Daar is begin om kerke en kapelle direk langs ´n groot Heilige boom te bou, eerder as om
dit af te kap. Die kerkvaders het gehoop dat die fokus verplaas sou word van die boom na die kapelkerk en die mooi beeld (van Maria, of Maria en Jesus) binne in die kapel. Dit was wel so suksesvol dat
Heilige Heidense bome later selfs Kapelbome genoem is. Die koppeling tussen die twee het later so
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sterk geword dat by die bou van ‘n nuwe kapel op ‘n neutrale plek, ook een of meer bome geplant is:
Kapelbome.
Dit blyk ook dat sommige Christene gekant was teen die kap van bome. Twee Heiliges, naamlik St
Bavo en St Gerlachus het selfs in die uitgeholde boomstamme van Bosreuse gewoon. Nog ‘n
Christelike Heilige het ´n baie opmerklike stelling gemaak. Hy was Bernardus van Clairvaux van die
Cisterciënser orde uit die 12de eeu. Hy het sy rus en inspirasie gevind in die rustigheid van die natuur
en abdye laat bou diep in die woude onder voëlgesang. Hy skryf onder andere: ´Glo my, ek het ervaar
dat jy in die woude meer vind as in boeke. Daar sal jy van bome en stene dinge leer wat jy van
geestelikes nie sal hoor nie´ (Moens).
Grimm skryf dat tot in die laat Middeleeue Heilige Bome aangespreek is as frau of dame. Heilige
Bome is dus as vroulike wesens beskou. Dit was egter nie die geval met die Es nie, want die Es/Ash is
manlik en word ook met Yggdrasil verbind. Op sommige plekke is in die heilige bome, Maria-beeldjies
opgehang. Dit was die voortsetting van ‘n ou gebruik waar beelde van Godinne in bome staangemaak
is. So sterk was die band,
dat Godin en boom soms
sinonieme
was.
Talle
voorbeelde is opgeteken
van hierdie sinoniemiteit.
So is in 1592 vermelding
gemaak van ‘n Frau
Hollenbaum’ of ‘n ‘Frau
Hullenbaum’ in 1566 en in
1749 van ‘n ‘Frauen Hullen
baum’.
Volgens
die
legendes sit Frau Holle as
witgeklede wese in die
boom. In Vlaandere sien ‘n
mens vandag steeds Mariabeelde in bome. Dikwels
word steeds die verband
tussen Godin en die boom
beklemtoon. In Uden in
Nederland staan ‘n kapel by
Met die koms van die Christendom geld 'n
‘n Linde boom en die naam
kapvergunning van die ou Bosreuse wat tot in die
van die kapel is: Onze Lieve
20ste eeu sou duur.
Vrouw ter Linde. In Freihöls
in Opperpalts staan ‘n
kapel by ‘n denneboom en
die naam van die kapel is: ‘Mutter Gottes am schönen Tannerl’. In Oostenryk te Horn is ‘n kerk by
eike bome met die naam ‘Marienkirche zu dem drei Eichen’. In Grosdorf staan ook nog ‘Unsere liebe
Frau zur Eiche’. Van Onze Lieve Vrouwe te Gravensande was ‘n rympie bekend waaruit blyk dat sy ‘n
Heidense herkoms het: ‘Onze Lieve Vrouwe te ‘s Gravensande is ons te willen; Zij heeft twee houten
ermen, twee peerenboomen billen’23 (Buddingh 1844).
Onder die Kelte was die eik die mees vereerde boom. Dit is daarom nie vreemd dat die woord Druïde
juis Eik beteken nie. Die oorsprong van die Keltiese kaste-stelsel lê waarskynlik ongeveer 6,000 jaar in
die verlede toe groot eike-woude Europa bedek het. Die Eik was nie alleen vir die Romeine heilig nie,
maar Homeros vermeld ook dat die Eik vir die ou Grieke heilig was. Eikels (akkers) was toe ook
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beskou as ’n belangrike voedselbron wat tewens ook lang bewaar kon word. Hesiodus (700 v.o.j.),
Pausanias (5de eeu v.o.j.) en Galenus (129-199 n.o.j.) vermeld die belangrikheid van eikels as
voedselbron vir die mens. Strabo vermeld dat die Kelte brood gebak het van meel afkomstig van
eikels. Die eikeboom is beskou as die Goddelike gewer van voedsel.
Nie alle Keltiese stamme het die eik vereer nie. Sommige stamme het ander bome geken as hulle
stamgebonde heilige boom, Lewensboom (cran bethadh) of Boom van Kennis wat in die middel van
hul grondgebied gestaan het. Stamme wat onderling stryd gevoer het, het juis probeer om die heilige
boom van die vyand te verniel. Die uitgangspunt was: My God is groter as jou God (ook ’n Christelike
persepsie). Hierdie Lewensboom is as ´n simbool beskou van die Gode of die Oppergod (Vader van
die Gode) of selfs die Eikegod. Die Kelte het verder 7 heilige bome geken, naamlik die Els, Appel,
Berk, Hazelaar,24 Hulst, Eik en die Wilg.
Met die opkoms van die protestantisme was daar ’n tweede veldtog gevoer teen Bosreuse en veral
eikebome. Veral die eik het intussen ’n simbool geword van die katolieke kerk. Mariabeelde is daarin
staangemaak of daarin opgehang. Soms is selfs nisse in die boom uitgekerf, waarin die beeldjies
geplaas is. Die gevolge vir die eikeboom was enorm. Op groot skaal het die protestante begin om
eike te kap en die allergrootste ‘Roomse bome’ was eerste aan die beurt. Hierdeur wou die
protestante die ‘Paapsche stoutigheden’ uitroei. Ondersoekers meen dat die eikeboom op hierdie
manier vir ’n groot deel uit die natuur verdwyn het en sy plek deur ander bome ingeneem is.
Talle mense het ook geglo dat bome emosies ken en is verhale aangeteken waarin mense beweer dat
hulle ‘n boom hoor kreun of kerm wanneer hy gekap word en sommige mense beweer selfs krete te
hoor uit ‘n boom wat gekap word. Dan is daar ook gevalle aangeteken waar mense ‘n boom eers om
vergifnis vra voordat hulle dit kap (Frazer).
Die Eik het diep spore getrap in die religieuse belewing van die Kelto-Germane. Daar is vandag sowat
150 monumente bekend met afbeeldinge van ´n Keltiese Oppergod of Vadergod waarby ook ´n
Eikeboom staan wat soms verder versier is met eikeblare en eikels.
Die Eik het simbool gestaan vir die manlike Oppergodheid, waar ‘Lewende Water’ simbool gestaan
het vir die Moedergodin. Die Keltiese Moedergodin heet Danu (water uit die hemel) en is die rivier
Donau ook na haar vernoem. In die Keltiese skeppingsverhaal sou die water van die Donau die
Eikeboom gevoed het en uit hierdie eikeboom sou alle Keltiese Gode en Godinne ontstaan het.
Die ryklik versierde Kersboom wat ons vandag steeds ken, is nie nuut nie. Dit het ook nie enkele eeue
gelede vanuit Duitsland aangewaai gekom, soos wat soms beweer word nie. Die versierde boom was
in die ou Babilonië al bekend. Hierdie bome is immers vereer. Hierdie ritueel was ook onder die Jode
bekend. Vergelyk byvoorbeeld Jeremia 10:3-4, waar so ‘n ryklik versierde boom omskryf word.
Hierdie bome was nie sommer net gewone bome nie. Hulle het ‘n religieuse doel gedien. Die verering
van bome of die verrigting van ‘n religieuse ritueel onder ‘n groen boom, is egter in die Ou Testament
as ongewens beskou. Vergelyk Deut. 12:2; 1 Kon. 14:21-24; 2 Kon. 16:4; 2 Kon. 17:7-11; 2 Kron. 28:14; Jes. 57:3-5; Jer. 2:20; Jer. 17:2; Esegiël 6:13 en Esegiël 20:46-47. Volgens Jeremia 3:6 is ook
vrugbaarheidsrituele onder ‘n groen boom uitgevoer en volgens Hoséa 4:13 is offers onder bome
gebring. Die Koran blyk so ‘n eed egter goed te keur, want in Die Oorwinning 18, staan : ‘Allah was
inderdaad tevrede met die gelowiges toe hulle die eed van getrouheid onder die boom afgelê het’.
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So belangrik was die boom vir die Kelte dat hulle ‘n Boomkalender gehad het. Die Keltiese
Boomkalender begin by 21 Maart met die Eik. Die lente is voorheen beskou as die begin van die
Nuwe Jaar. Aan elke boom is spesifieke karaktereienskappe toegeken en sou iemand wat op ‘n
spesifieke tydstip gebore is, van daardie eienskappe besit. In hierdie opsig kom die boomkalender
ooreen met ‘n horoskoop. Die Boomkalender loop ook antikloksgewys wat in ooreenstemming is met
ou Heidense persepsie van ‘n goeie kringloop.
In Europa is vandag steeds baie plekke bekend waar die koppeling tussen die boom en die
(Christelike) religie bestaan. In Lummen (België) staan die Kapel van die Beukeboom en daar naby die
Duisendjarige Eik. In Oosterhout staan die Heilige eik van Den Hout. In Overasselt is die bekende
Lappiesboom of koorsboom, wat siektes genees. Te Yde staan die Spijkerboom. In Breda staan ook ‘n
koorsboom in die Liesbos. In Ter Apel staan die Twaalf Apostelenlinde. In Heusden staan ‘n Heilige
eik. Tussen Kortessem en Welle het tot onlangs die Lieve Heerboom geken met ‘n stam omtrek van
byna 10 meter. Die boom is egter in ‘n storm omgewaai, maar die reste kan nog besigtig word. Die
bekendste boom in België is die Achtzalighedenboom te Lille. In Sint Anthonis staan die Hekse boom.
In Frankryk staan die beroemdste boom uit die 9de eeu in Allouville-Bellefosse. Daar is twee kapelle
in die boom en die boonste kapel is met ‘n wenteltrap bereikbaar. Een van die mooiste voorbeelde
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van boomverering is die huidige kerk in Meerveldhoven (naby Eindhoven). Die kerk staan bekend as
Onze Lieve Vrouwe ter Eik te Meerveldhoven. Op die spesifieke plek waar die gebou staan, het in die
13de eeu ook ‘n boom gestaan met ‘n Mariabeeld daarin. Die beeld is telke male verwyder, maar dit
het op ‘wonderbaarlike wyse’ altyd weer teruggekeer na die boom. Uiteindelik is in 1269 besluit om
‘n kapel om die boom, met die beeld daarin, te bou (om beide te beskerm). Met die opkoms van die
protestantisme, is die boom in 1648 afgekap en is alle bedevaarte na die boom verbied, maar in die
geheim het bedevaarders tog opgedaag. In 1803 is op dieselfde plek ‘n nuwe eik geplant en ‘n nuwe
kapel gebou. Toe die boom egter in 1901 omval, is ‘n nuwe dooie boom staangemaak. In 1953 is die
ou boom met ‘n nuwe (dooie boom) vervang wat vandag nog staan.
Bron: ‘Bomen en mensen,
een oeroude relatie’ onder
redactie van Frank Moens
en Roeli de Weerd, een
uitgave
van
de
Bomenstichting in Utrecht
i.s.m. uitgeverij Boom.
ISBN: 90 5352 524 6.
Onder die Germane en ook
die Slawe was dit gebruiklik
om twee bome voor die
huis van ‘n pasgetroude
egpaar te plant as simbool
van geluk wat die egpaar
toegewens word. Ook was
dit gebruiklik om die
huwelik
onder
‘n
Lindeboom te sluit en het bruid en bruidegom hulle duime hierna teen die stam gedruk (Moens). Dit
was egter ook gebruiklik in Wesfale om by die geboorte van ‘n kind ‘n boom te plant wat as ‘n
lewens- of lotsboom beskou is.
Opvallend is die band wat bestaan tussen die boom en vuur, wat weer in verbinding staan met die
lewe en die dood. Bome is beskou as magtige skenkers van lewe, maar ook draers van lewe. Die
boom voed die mens met vrugte en bied beskerming aan die primitiewe mens wat skuiling soek
onder die takke en selfs daar woon. Dus voed en behoed die lewende boom die mens! Ook na die
dood van die boom, bly hy die mens beskerm, want met takke en planke is huise gebou. Die vroulike
boom baar manlike vuur. Weerlig kon ‘n vuur in ‘n boom laat ontbrand en noodvuur is opgewek deur
wrywing van hout. Vir ons voorouers was dit ‘n groot wonder om te sien hoe ‘n boom oorgaan in
vuur. Maar, sonder vuur kon die mens nie lewe nie, al was vuur ‘n groot vernietiger. Die boom
voorsien die vuur wat lewe skenk en lewe vernietig! Die oorlede mens word dan nie alleen in ‘n
boom- of houtkis begrawe nie, maar ook soms met ‘n vuur verbrand, wat weer van die boom
afkomstig is. Die oorgang van die een lewe na die ander, is gedoen met behulp van die boom.
Water verering
Water speel in waarskynlik in alle religieë ‘n baie belangrike rol. Water is die ultieme simbool wat
met Moeder Aarde (Moedergodin) in verbinding gebring word. Lewe word uit water geskep, uit die
Moeder. Ook Genesis 1:2 maak vermelding van water waaruit die hele skepping sou ontstaan. Die
doopritueel deur onderdompeling is juis ’n poging om die dopeling weer aan Moeder Aarde (haar
baarmoeder) toe te vertrou. Die dopeling word in die proses gesuiwer en gereinig. Hierna volg die
21

wedergeboorte wanneer die dopeling uit die water gehaal word. By talle offerrituele is die slagoffer
verdrink. In hierdie ritueel word die offer aan Moeder Aarde toevertrou. Die talle munte, gereedskap,
wapens en ornamente wat in waterputte, fonteine, mere en moerasse gevind is, dui op die belang
van offers aan Moeder Aarde deur middel van water.
Vrugbaarheidsgode en Godinne word ook met skepe geassosieer. Die Germaanse God Freyr het
immers oor ’n mitiese skip (Skildbladnir) beskik. In Noors (Jutland) is byvoorbeeld ’n erdepot gevind
met ongeveer ‘n honderd klein skepies daarin. Die skepies is van brons en goud. Talle van hierdie
skepies het sirkelvormige figuurtjies op. Die sirkel is ’n simbool van vroulikheid en die Groot Moeder.
Veral in Skandinawië was skeepsbegrafnisse baie populêr. Soms is ’n oorledene met ’n boot veras,
maar soms is die boot nie aan die brand gesteek nie. Soms het die boot op droë grond gestaan en het
‘n grafheuwel ontstaan bo-op die bootgraf. Soms is oorledenes sonder ‘n boot begrawe en is klippe
in die vorm van ‘n boot om die graf gepak. Soms is die oorledene in ‘n boot begrawe op ‘n heuwel
(soos Unn die Wyse in die Laxdaela saga). Maar soms is die oorledene op ’n boot gelaai wat dan aan
die brand gesteek is en die water (see, meer, rivier) ingestoot is. Talle van hierdie skeepsgrafte is in
Skandinawië ontdek deur argeoloë. Soms is die oorledene veras en die as is dan in die see, meer of
rivier gestrooi. Die oorledene word hoe dan ook aan Moeder Aarde (water) toevertrou.
Talle kulture ken ook sondvloede, waar Moeder Aarde25 neem wat sy gegee het (uit wraak). Die
water is vroulik en die skip staan simbool vir die vroulike geslagsorgaan. Ons woorde skip en
skep/skepper is verwant aan die Oudnoorse sköp wat geslagsdeel (ook manlike geslagsdeel) beteken.
Die oudste bekende sondvloed verhaal stam uit die Sumeriërs van 4,500 jaar voor die begin van ons
jaartelling. Op kleitablette van koning Assoerbanipal wat in die sewende eeu voor ons jaartelling
opgeteken is, vertel die volgende verhaal: ’n Sekere Oetnapisjtin sou deur ’n Godheid verwittig word
van ’n naderende sondvloed. Om ’n deel van die mensdom te red kry Oetnapisjtin opdrag om ’n skip
te bou: ‘O man van Soeroepak, vernietig u huis en bou ’n skip. Doen afstand van al u besittings en
rykdom. Bring lewende saad na die skip wat u moet bou.’ Behalwe Oetnapisjtin en sy familie reis ook
baie diere saam op die skip asook enkele ambagsmanne. Oetnapisjtin het dan ook die presiese
bouplanne van sy God ontvang. Uiteindelik sou die vaartuig strand op die berg Nisir in die huidige
Turkye. Die verhaal toon groot ooreenkomste met die Bybelse Noag en sy ark, maar die Bybelse Noag
is jonger. Die ark van Noag sou strand op Ararat, eweneens in die huidige Turkye.
Die Bybelse sondvloed word deur Jahweh veroorsaak maar die Koranse sondvloed deur Allah. Die
verhaal van Noag in die Bybel is egter verskillend van Noag in die Koran. Die Noag van die Koran het
net een seun en die seun verseg om saam met sy vader die ark in te gaan. Die konflik tussen Noag en
sy seun het tot gevolg dan die seun verdrink (Hud 36-49). Die Bybelse Noag ken ook ‘n konflik met sy
seun Gam. In die Hindoeïstiese sondvloedverhaal soos dit vermeld staan in die Mahabharata, word
vertel dat die nageslag van Adamis en Hevas (Adam en Eva!) so verdorwe geraak het, dat Brahma
besluit het om hulle te straf. Vishnu het vir Vaivasvata Manu gebied om 'n skip te bou wat groot
genoeg is vir hom en sy familie, asook twee verteenwoordigers van elke dierespesie en saad van elke
plant op aarde. Kort daarna het die reëns gekom: vir veertig dae en veertig nagte het die reën op die
aarde neergestort totdat alles op die aarde omgekom het. Hierdie Vaivasvata Manu (Noag) het ook
drie seuns gehad.
Vuur verering
Vir vuur verering, sien die Germaanse Godegalery

25

Later manlike Gode.

22

’N GLIMP OP ONS HEIDENSE VERLEDE
Huwelik
Die hedendaagse huwelikseremonie is een van die mees Heidense rituele wat tot en met vandag
voortleef, ten spyte van die kerstening. Jochens skryf onder andere dat die Heidense huweliksritueel
in die middel van die 13de eeu in Ysland nog onveranderd Heidens was en dit selfs nadat die eiland al
vir 250 jaar ‘n Christelike land was. Eers hierna is begin om ‘n Christelike erediens te koppel aan die
huweliksritueel. Die Christendom kon die huweliksritueel egter nooit werklik kersten nie. In die
hedendaagse ‘Christelike huweliksritueel’ word slegs ’n stukkie Christelike erediens ingelas in die
andersins volkome Heidense huwelikseremonie. Die ou Heidense gelofte-aflegging word behou,
maar omgebuig na ’n Christelik gelofte-aflegging. Ook word tydens die ‘Christelike
huwelikseremonie’ swaar klem gelê op die ‘feit’ dat die huwelik ’n ‘instelling van God’ is.
Janssen skryf dat die huwelikseremonie (ook die bruilofsdans) lank deur die kerk beskou as ‘n niekerklike fees waarby so weinig moontlik deur die kerk ingemeng is. Alle onderdele van die
huwelikseremonie stam uit ‘n verre voor-christelike verlede. Die woord bruilof (bruid-loop) dui
daarop dat die bruid verwerf is deur ‘n wedstryd. Vroeër moes ‘n aanstaande bruidegom hom op
talle maniere eers ‘bewys’ deur ‘n aantal wedstryde en proewe te slaag voordat hy op die bruid kon
eien. Die woord bruidloop hou egter ook verband met bruidroof. ‘n Jongman moes die bruid van haar
ouers roof. Hy en sy vlug en hulle word agternagesit deur die vader en haar broers. Word hulle
gevang, gaan die bruilof nie deur nie. Dit hou dan in dat die kandidaat bruidegom afgekeur word.
Word die ‘loop’ goedgekeur, sit die vader en broers van die bruid die agtervolging nie in nie. By talle
huwelikseremonies is dit nog gebruiklik dat die bruid laat opdaag. Vandag word die gaste hiermee
geterg, maar vroeër was dit ‘n reële gevaar dat die bruid deur ‘n ander jongman geroof is. Bruidroof
was egter ook onder die Jode bekend. Sien Rigters 21: 21-23.
Baie bruide dra vandag nog steeds ‘n kousband. Die bruid dra hierdie kousband hoog op aan haar
bobeen; in die buurt van haar geheimsinnige maagdelike Heiligdom. Voorheen was in die kousband
amulette bewaar; dus geheime kruie of selfs ‘n towerteks. Dit moes haar vrugbaarheid verseker of
aanhelp, maar ook die van haar bruidegom. Ander jongmans het daarvan gedroom om hierdie
kousband te bekom. Die kousband is vroeër nie alleen op die huweliksdag gedra nie, maar elke dag.
Meisies wat gehoop het om binne ‘n jaar ‘n man te kon vind, het hulle kousbande onder andere in ‘n
boom by kasteel Gaasbeek opgehang.
In die hele huwelikseremonie staan die bruid sentraal in die feesvieringe en dit stam uit die tyd van
die Godinverering. Die moderne fotograaf neem immers slegs enkele foto’s van die bruidegom, maar
tientalle van die bruid. Selfs die woord ‘bruid’ dui daarop dat die vrou sentraal staan in die
huwelikseremonie. Die woord bruidegom (afgelei van bruid) staan in die tweede rang. Tot enkele
eeue gelede sou die benoeming van die egpaar andersom plaas gevind het. Die man sou dan eers
benoem gewees het en die benoeming van die vrou sou dan afgelei gewees het van die naam van die
man. ‘n Verdere aanduiding van die belang van die bruid is dat die woord ‘bruid’ vernoem is na die
Keltiese Godin Brigit. Die man sou ook vernoem kon gewees het na ‘n manlike Godheid, wat die
egpaar op ‘n gelyke vlak sou gebring het, maar dit het nie gebeur nie.
Voorts word die bruid oorlaai met blomme. Blomme26 staan nie alleen simbool vir vroulikheid, lente
en vrugbaarheid nie, maar word die vrou self (ook die vroulike geslagsdeel) ook as ‘n vrugbare blom
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Flora was die Romeinse Godin van die blomme, maar Flora is ook in Germaanse gebiede vereer.
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beskou. Dikwels dra sy ‘n lelie of lelies in die hand, want lelies staan simbool vir maagdelikheid en
reinheid. Die verbintenis tussen die vrou en die blom stam uit die tyd van die Godinverering.
Die bruid word ook altyd in ‘n kar na die huwelikseremonie vervoer. Sy loop nooit! Al is haar woning
enkele meters van die terrein waar die huwelik voltrek word. Dit is in ooreenstemming met die ou
Godinne wat op karre vervoer was. Dikwels is die bruidskar ook nog gevolg deur die bruidskoei. Die
bruidskoei word pragtig versier en met kranse en blomme behang. Die bruidskar was aanvanklik met
blomme, groen takke en haarlokke versier, om vrugbaarheid te simboliseer, maar in modern tye met
ballonne en linte. Ook is die huis van die bruidspaar versier met blomme en groen takke. Reeds vanaf
die verlowing van die meisie word haar woonplek met groen takke en blomme versier.
Die ou Germane het ook ‘n huwelik-swaard geken. In die huwelikstoet loop ‘n man voor in die stoet
met die kaal swaard, sonder skede. Hy hou die swaard voor hom uit. Soms het drie mans voor die
bruid geloop met regopstaande swaarde en soms meer mans. Daar het selfs rusie ontstaan oor wie
‘n swaard mag dra in die huwelikstoet, want in 1327 bepaal die gereg in Appingedam dat slegs een
persoon, die naaste bloedverwant van die bruid, die huwelikstoet mag lei met ‘n kaal getrokke
swaard. Die huwelikswaard moes na die voltrekking van die huwelik, ook sonder skede in die
huweliksbed neergelê word. Hierdie huwelik-swaard het simbool gestaan vir die manlike geslagsdeel.
By die Romeine was dit gebruiklik dat ‘n lans gedra word deur die stoetleier en dat die bruid ‘n
miniatuur lansie (haarspeld) in haar haarkapsel dra.
Ook die rok van die bruid stam uit die tyd van die Godinne verering. Die bruid dra nie alleen ‘n wit rok
nie, wat simbool staan vir reinheid en suiwerheid, maar ook dra sy ‘n ‘n wye rok. Hierdeur word sy
immers simbool van die rots/berg of heuwel. Die ou Godinne het in berge en heuwels gewoon. In
hierdie trourok ‘woon’ die bruid steeds in die rots/berg.
Op elke troue moes ook wyn vloei, ook was daar ook ander drank aanwesig. Vanouds is wyn beskou
as ‘n geskenk van die vrou, daarom is ook die woorde Venus verwant aan Wyn. Slingerplante soos die
druiweplant is as vroulike plante beskou. Met die opkoms van manlike Gode word Wyn as manlik
beskou en kom daar selfs manlike Wyngode (Bacchus en Dionysus).
Ook speel skoene ‘n rol in die huwelikseremonie. Die bruidegom moet ‘n slukkie wyn neem uit die
skoen van sy bruid, want die bruid is die skenker van wyn. In Duitsland was dit ook gebruiklik dat die
bruidegom ‘n skoen aan die bruid gee, wat sy dan aantrek. Hierdeur staan sy in die skoene van die
bruidegom en geniet sy volgens die ou Duitse reg dieselfde mag as hy. In Duitsland was dit tot
onlangs toe nog gebruiklik dat ‘n jongman ‘n skoen waarmee hy op die kermis gedans het aan ‘n
meisie stuur wat hy in die oog het in die hoop dat sy dit sou aantrek. In ‘n moderne
huwelikseremonie word die ou skoene nog aan die voertuig van die egpaar vasgebind as ‘n
herinnering aan ‘n ouer ritueel.27
Budding 1869 wys daarop dat Water en Vuur ‘n baie belangrike rol gespeel het tydens die viering van
ou bruilofsfeeste. Op verskillende plekke in die feessaal is water sowel as vuur aangebring. Ook sou
die bruidspaar vuur en die een hand en water in die ander hand dra.
Ook die ringe, waarop voorheen ‘n eed gesweer is dat die egpaar mekaar trou sou bly, maak deel uit
van die huwelikseremonie. Soms is ook nog ’n tou liggies om die hande van die bruid en bruidegom
gebind om aan te dui dat die twee mense nou aanmekaar gebonde was. Soms is ’n heilige doek oor
27

Volgens die Germaanse lewensbeskouing word talle voorwerpe in skoene geplaas wat vir geluk sal sorg.
Meisies gooi varingsaad in hulle skoene in die hoop om ‘n man te vang. Kinders plaas ‘n eerste tand in ‘n skoen
vir die tandemuis. Volgens die hedendaagse Sinterklaastradisie plaas kinders op die aand van 5 Desember ‘n
skoen by die deur wat die volgende oggend gevul is met ‘n geskenk van Sinterklaas.
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die hande van die bruid en bruidegom gevou terwyl hulle hande vashou. Soms is die huwelikseed by
die geloftesteen afgelê, maar soms by die geloftering. Beide die bruid en die bruidegom hou dan aan
die ring vas, terwyl hulle die gelofte van ewige trou aan mekaar aflê.
Na die voltrekking van die huwelik is die egpaar met graankorrels (koring, gars, hawer) en neute
bestrooi wat moes dui op die oordrag van vrugbaarheid; in moderne tye vervang met konfetti. Ook
was slierte, haarlokke en linte na die bruidspaar gestrooi, wat ‘n voorstelling was van manlike saad.
Ook was dit gebruiklik om die bruid en bruidegom liggies te slaan met takkies van heilige bome om
vrugbaarheid op te wek. Dit is in Friesland brudegamslahn genoem, maar daar is net die bruidegom
geslaan.
By die huwelikseremonie hoort ook ‘n troukoek, as restant van ‘n ou offerkoek. Hierdie koek is ryk
aan graan en vrugte en het simbool gestaan vir die vrugbaarheid in die huwelik. Die genooide gaste
neem ook deel aan ‘n uitgebreide feesmaal wat vanouds ‘n offerplegtigheid was. Die bruid sou ‘n
stukkie van die troukoek bewaar tot die geboorte van haar eerste kind; of soms vir jare lank omdat
dit geluk sou bring. Ook die gaste het stukkies van die troukoek na huis geneem en dit daar bewaar
tot ‘n volgende belangrike feesviering. By die huweliksonthaal moes ook ‘n heildronk gedrink word.
In die Heidense tyd is drie heildronke gedrink. Die doel hiervan was om voorspoed en heil van die
God(in) af te smeek.
In die outyd het die bruidspaar ook voor die voltrekking van die huwelik die grafte van die voorouers
besoek. Soms is dit egter net deur die bruid gedoen. Hierdie ritueel was gebruiklik selfs nog tot in die
moderne tyd. Moontlik word die bruid tydens haar grafbesoek, vereenselwig met die Moedergodin
wat met vrugbaarheid, geboorte, dood en wederopstanding in verband gebring word.
In die outyd is tydens die huwelikseremonie nie alleen gedans nie, maar ook flink gesing. Die egpaar
self begin met ‘n eredans. Terwyl die ander gaste ook inval, word daar gesing. Minne-, bruilofs-,
drink- en ander ou volksliedere word gesing om die huweliksritueel op te vrolik. Die meeste huwelike
in die ou Germaanse tyd was gesluit in die lente en veral in April en Mei.
Dit was dan ook verder gebruiklik dat die bruid oor die drumpel van haar nuwe huis gedra word, deur
haar bruidegom. Sy word immers heersers van ’n nuwe domein en die magiese grens mag sy nie self
oorsteek nie. Met hierdie ritueel is voorkom dat sy huisgeeste van haar ouerhuis met haar
saambring. Gebruiklik was ook dat die bruid ’n bietjie sout by haar dra tydens die hele
huwelikseremonie. Soms het haar moeder of syself sout in haar linkerskoen gegooi voor die aanvang
van die huwelikseremonie.
As onderdeel van die huwelikseremonie moes die bruidspaar mekaar ook kus as aanduiding daarvan
dat die huwelik voltrek was. Ook is die geslagsdaad beskou as aanduiding van die voltrekking van die
huwelik. By die afwesigheid van die kus en/of die geslagsdaad is die huwelik as ongeldig beskou. Is
die bruidegom op sy eerste huweliksnag impotent, was sodanige huwelik ongeldig verklaar. As die
eerste huweliksnag suksesvol verloop het, ontvang die bruid van haar bruidegom ’n groot geskenk
wat bekend gestaan het as die oggendgeskenk, morgengift, morgengifu in Oudengels en morginnjöf
in Oudnoors.
Die Uitvaart
In Middelnederlands is die teraardebestelling Uttinc of Ut-fara genoem, maar ook selfs Vagevuur. In
Duits is ook bekend hina-vart, hin-vart, hinvart, hinefart, maar ook langen vart, longne weg, langen
hervart, des todes hervart, ens. Vanaf die vroegste tye het mense besondere aandag bestee aan die
dooies. By die Neandertalmense is al duidelike grafrituele aanwesig gewees, waar dieselfde rituele
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100,000 jaar later ook by moderne mens gevind sou word. Die stoflike reste van die
Neandertalmense en die moderne mens is met rooi oker bestrooi. Soms is ook die vleis van die bene
verwyder by die oorlede Neandertalmense. Dieselfde ritueel is gevind in Noord-Gallië by die
moderne mens en dit maar twee eeue voor die begin van ons jaartelling. Wat ook opval is die posisie
van die stoflike oorskot in die graf. Die liggaam is op die sykant begrawe en kyk in die rigting van die
Ooste. Dit dui moontlik daarop dat die Neandertalmense in die wederopstanding geglo het. Dan is
daar ook geskenke/gereedskap in die grafte van Neandertalmense gevind. Rooi oker is 250,000 jaar
gelede al deur die Neandertalmense gebruik, volgens argeologies opgrawings wat gedoen is by
Roebroeks in die Belvédere-groewe naby Maastricht.
Wat opval is dat die grafrituele uit die paleolitiese tyd wêreldwyd ooreenkomste toon. Wat verder
besonder verrassend is, is die feit dat daar in die tyd in verskillende Spaanse grotte ’n teken gevind is
(tekeninge, graveringe en simbole) wat ook vandag nog in China gebruik word as die Chinese teken
vir ‘siel’. Die geloof in die wederopstanding of ’n lewe na die dood is ‘n wêreldwye fenomeen. Die
Chinese teken vir siel bestaan uit ’n vertikale lyn, twee horisontale lyne en twee skuins lyne
(Janssens).
Wat verder opval is die feit dat dikwels in grafte (en soms ook op lyke) houtskool, kalk en rooi oker
gestrooi is. Die kleure Swart, wit en rooi was dus heilige kleure. Swart, wit en rooi (togas van
katolieke priesters) word immers vandag nog as religieuse kleure beskou.
In die omgewing van Stroby, in Denemarke, het argeoloë ’n interessante massagraf gevind. Die mans
is almal begrawe met hulle gesigte na die Noorde en die vroue met hulle gesigte na die Suide. Tussen
die mans en die vroue is kinders begrawe. In Swede, Denemarke en Nederland is talle honde grafte
gevind en in Skandinawië ook vark grafte. Beide honde en varke was nie alleen troeteldiere nie, maar
soms beskou as heilige diere. In die tyd van die Moederkultuur is heilige varke en honde nie
doodgemaak nie. Ook dié dooie diere is met rooi oker bestrooi.
Uit opgrawinge in die Turkse dorp Catal Hüyük wat 7,000 tot 8,000 jaar oud is, blyk dat die dooies
binne in die huise onder die vloer begrawe is. Die skedels is nie saam met die lyke begrawe nie, maar
dit is bo-op die vloer gehou. Die vermoede bestaan ook dat in Europa in die Steentydperk, mense
hulle dooies in hulle huise onder die vloer begrawe het. Dikwels is die lyke nie onder die grond
gegrawe nie, maar onder die vuurherd bygeset. Die vuurherd was immers die heiligste plek (altaar of
outaar) in die woning. Later is die oorledenes onder die drumpel begrawe. Vanaf die vuurherd of
onder die drumpel kon die oorledene immers ’n ogie hou op huislike gebeure (Farwerck 1970). Die
oorlede voorouer het dus na die dood steeds ‘n toesighoudende funksie in die huishouding. In die
Laxdaela sage het Hrap die Doodslaner sy vrou voor sy dood laat weet dat hy na sy dood by die
agterdeur begrawe moes word, maar regop in ‘n staande posisie, sodat hy toesig kon hou oor die
huislike lewe. In die Njalsage word Gunnar ook regop in sy grafheuwel gegrawe, maar sonder sy
wapen, om te voorkom dat hy sy bure daarmee terg.
Dit is verder opvallend dat baie Germane begrawe is met die gesigte na die Ooste, maar soms ook na
die Weste. Bo-op sommige grafte is ’n paaltjie in die grond gesteek, maar nie altyd nie. Dit was
moontlik ’n merkteken om aan te dui dat daar iemand begrawe is. Ook is kruise aangebring, maar dit
was geen Christelike teken nie.
Vanuit die Steentydperk tot en met die middel van die Ystertydperk is sommige Germane begrawe
met ’n masker op die gesig. Die masker28 word veral met die dood in verbinding gebruik. Om die rede
word ook maskers gedra by volksfeeste tydens die herfs, winter en lente.29 Daar is egter ook grafte
28
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Masker is ook bekend as schem-bart, schempart, scheem en scheme = skim.
In Oudhoogduits is scema ‘n masker. Die Griekse woord skia (spook) is hieraan verwant, asook die Afrikaanse woord skim.
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gevind sonder ’n lyk, maar slegs ’n masker. Die vermoede bestaan dat die betrokke persoon op ’n
ander plek dood is en dat die familie ‘n begrafnis moes/wou hou sonder die stoflike oorskot en dat
om die rede ’n masker begrawe is. Die woord masker is verwant aan die woord maskara wat
grimering beteken. Masker is in Longobardies masca en in Oudhoogduits mascum. In Oudnoors
beteken grima masker. Die Longobardiese masca beteken egter ook net. Dit kom ooreen met mesh
(Eng), Mashe (Duits) en maas (Afr). Die masker dui dus op ‘n fyn grens (net) tussen die lewe en die
dood. Nette oor die gesigte van vroue het veral voorgekom onder die vereerders van Godinne en is
die net oor die gesig van die bruid (bruidsluier), niks anders as ‘n masker nie. Behalwe die net as
bruidsluier is sommige oorledenes ook in nette begrawe. Die bruid (net soos die Godin) staan
simbool vir lewe én dood. Ook is mom gebruik vir masker, wat ons vandag nog ken in mombakkies.
Vroeër het die momber die plek ingeneem van die oorledene. Momberschap (Ned) en membership
(Eng) is verwant aan die mom as masker. Tydens die Middeleeue het lede van manne-bonde op
vergaderings verskyn met gemaskerde gesigte.
In die Laatsteentyd is sommige Germaanse dooies in ’n kis van steen begrawe. Dikwels was die
oorledene eers in ’n houtkis neergelê wat uit ’n uitgeholde eikeboomstam bestaan het en is die
houtkis (boomkis) weer in ’n steenkis geplaas. Soms is ’n kis gemaak uit dik planke en is die kis weer
geplaas in ’n uitgeholde eikeboomstam. Danksy die gebruik van eikehout, het ’n aantal van hierdie
kiste behoue gebly. Dikwels is onder in die kis eers ’n laag gras of kruie gestrooi, dan was ’n beesvel30
oor die hele kis heen neergelê, bo-oor die lagie gras en daarop is die oorledene neergelê. Die
oorledenes was netjies gekleed en die hare van vroue en mans goed versorg. Ook is wapens in die kis
neergelê (gevind in Denemarke) van mans, soos ’n swaard, dolk en byl. Vroue het ’n dolk gekry, ’n
gordelplaat en soms ’n brons halskraag. Brons was in die tyd skaars en duur. In die kis is verder
allerlei klein geskenke geplaas en ook soms houers met ’n soort heuning- en bessedrank daarin, in
klein erde of hout potjies. Na afloop van die begrafnisritueel is ’n laken/deken oor die oorledene
gegooi. Hierna word die beesvel om die oorledene (en alles wat in die kis geplaas is) toegevou. Die kis
word dan toegemaak. Hierna word klippe op en om die kis gepak en hieroor is grassooie/graspolle
gepak (met grond aan), sodat ’n grafheuwel ontstaan het. By latere sterfgevalle is die ou grafheuwel
soms gedeeltelik oopgemaak om plek te maak vir die nuwe kis, meestal aan die Oostekant.
Oorledenes is in die tyd nie in ’n gat in die grond begrawe nie (dit sou die heropstanding bemoeilik).
Hulle is plat op die grond neergelê en met graspolle en grassooie toegedek. Soms net met klippe,
maar klippe was nie oral beskikbaar nie. Hierdie gebruik was ook in die Midde-Ooste bekend,
vergelyk Jes. 8:9 waar die lyk van die koning van Ai met klippe toegepak was. In die Gisli saga word
vertel hoe ‘n besondere eer aan Wéstein betoon was deurdat vir hom spesiale uitvaartskoene
aangetrek was na sy dood waarmee hy die Walhalla kon betree. In die grafte van Alemanne te
Würtemberg is houtskoene gevind met versierde punte waarmee die reis na die Hiernamaals afgelê
moes word.
Volgens die Germaanse skeppingsgeskiedenis, is die eerste twee mense uit bome geskape. Die boom
word ‘n mens, maar as die mens sterf, word die liggaam weer in ‘n boomstam (boomkis, houtkis)
verpak en ter aarde bestel. Via die boom moet die mens herbore word. Die doodskis is beskou as die
skoot/skede van die Moedergodin. Vandag word ‘n doodskis steeds in die Alemaanse gedeelte van
Duitsland ‘n Todtenbaum genoem (Farwerck 1970).
Fransen vermeld ‘n besondere gebruik van die houtkis in die Midde-Ooste, waar die lyk van die
oorledene nie in die kis begrawe word nie, maar die houtkis gebruik is om ander waardevolle sakrale
voorwerpe in te bewaar. Dit staan ook as ‘n Ark bekend. Aan die binnekant van die deksel is dikwels
‘n afbeelding gekerf van die Moedergodin. Die Moeder moet die oorledene (of heilige voorwerpe )
kan ‘sien’. In die hele Middellandse seegebied was twee gevleuelde vroue deel van die begrafnis
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die Onderwêreld.

27

simboliek. Soms het die vroulike figure ‘n voëlkop en soms was hulle arms in die vorm van vlerke
uitgesprei. Afbeeldinge van hierdie vroulike figure is dikwels op die deksel van die kis geplaas, soms
een by die kop-en-end en die ander een by die voet-en-end, maar soms het die twee vroulike figure
op die kis in die middel gestaan. Soms was so ‘n kis in die vorm van ‘n boot wat die skoot/skede van
die Moeder moet voorstel en soms is die kis/ark ook in die water gestoot om deur die Moedergodin
opgeneem te word. Soms was die kis egter vierhoekig. Dan is hierdie kis is ook dikwels tydens ‘n
religieuse seremonie rondgedra in ‘n ommegang (Fransen).
Nog voor die einde van die Bronstydperk vind daar ’n drastiese ommeswaai plaas (1,200 v.o.j.) onder
die Germane. Daar word oorgestap van ’n teraardebestelling na ’n verassing. Binne ’n paar eeue was
die nuwe gebruik (verassing) in baie gebiede die nuwe norm. Aanvanklik is die beendere van die
veraste oorledene sorgvuldig skoongemaak en in dieselfde grootte kis begrawe as voorheen. Dit dui
op ’n trae aanpassing aan die nuwe gewoonte. Later sou die aanpassing tog kom. Die veraste
beendere van die oorledenes is eers in kleiner houtkiste en later in steen urne geplaas en begrawe.
Die oorledenes het nog steeds grafgifte ontvang, maar dit is nie saam met die lyk verbrand nie. Ook is
al minder geskenke gegee. Die suinigheid was heel duidelik merkbaar aan die einde van die
Bronstydperk. Tydens die jonger bronstyd is byna niemand meer ter aarde bestel nie, maar almal
veras. Tog het die verassing nooit oorgeslaan na Ysland nie. Westendorp wys daarop dat die manier
van teraardebestelling baie afgehang het van die God(in) wat in die spesifieke gebied vereer was.
Waarom daar so ’n drastiese oorstap gemaak is, van ’n teraardebestelling na ’n verassing, het
navorsers lank besig gehou. Geliefdes word nou met vuur verbrand. Die verassing was egter ‘n
sigbare aanduiding van die oorgang van die aardse na die geestelike bestaan. Die liggaam verdwyn
immers letterlik en gaan in die vlamme op/oor na die geestelike bestaan. Daarby is vuur in die tyd nie
alleen gesien as ’n louteringsproses nie, maar ook as ’n proses van wedergeboorte. Tussen die
tydperke van verassing en begrafnis kom ook nog ‘n tussenstap voor. Uit argeologies opgrawings blyk
dat die oorledene soms op ‘n brandende vuur neergelê is en die lyk slegs liggies of gedeeltelik
verbrand is. Moontlik was dit ‘n reinigingsritueel, maar moontlik is hier sprake van die reiniging van
die rusplek van die oorledene. Soms egter het dit ook voorgekom dat ‘n vuur bo-op die graf gemaak
is. Vuur speel dus ‘n belangrike rol in die wederopstanding uit die dood. Volgens die Ynglingasaga
het die verassingsvuur en die rook ook iets vertel oor die manier waarop die oorledene deur Wodan
ontvang is. Die hoogte en die rigting waarin die rook trek was belangrik. Rook wat regop opstyg was
‘n goeie teken (Ellis).
Tydens die Ystertyd kom daar weer ’n wending. Verassing kom nog voor, maar die as en die
beendere van die veraste oorledene word nie meer geskei nie, maar saam in die urn geplaas. Die urn
word nou ook onder die grond begrawe en grafheuwels begin verdwyn en grafgifte verdwyn op
sommige plekke. Tydens die hele Ystertyd kom verassings reëlmatig voor en in Estland was selfs ‘n
wet wat bepaal het dat elke dooie mens volledig verbrand moes word. Word ‘n onverbrande
liggaamsdeel van ‘n mens gevind, sal daar ‘n swaar boete opgelê word aan die familie (Ellis).
In die meeste Europese lande word aan die begin van ons jaartelling weer van verassing oorgeskakel
na ’n begrafnis. Verassings verdwyn egter nie volledig van die toneel af nie. Tot aan die bekering van
die Germane bly beide die verassing en begrafnis in gebruik. Ook het dit populêr begin word om
sierlike grafstene en grafsuile op te rig, wat selfs sou uitgroei tot pragtige grafmonumente, wat weer
moes dui op die hoë maatskaplike status van die oorledene. Oorledenes is ook nie meer her en der
begrawe nie, maar op bepaalde plekke wat later tot begraafplase sou uitgroei. Opvallend is dat in
Japan nooit werklik oorgestap is na ‘n begrafnis nie. Japanse oorledenes word veras en die as word in
’n urn geplaas op ‘n sakrale heuwel, waar ook ‘n tempel aanwesig is. Die urn word hierna met
vierkantige granietstene afgedek. By die graf word ook ‘n kommetjie water geplaas en wierook
gebrand.
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Grafheuwels
In die Lae Lande kom vandag honderde grafheuwels voor wat uit die Steentydperk dateer. Met die
koms van die bronstyd, neem die aantal grafheuwels toe. In die tyd is sommige ouer grafheuwels uit
die Steentydperk selfs weer hergebruik en groter gemaak. Die grafheuwel het soms een persoon
gehuisves, maar soms ook ‘n groot aantal persone. Die oudste heuwelgrafte dateer tussen 2,800 en
2,100 voor die begin van ons jaartelling. In hierdie tyd was die oorledene altyd begrawe met die gesig
na die Ooste (net soos die Neandertalmense). In die grafte is ook voedsel, bekers, borde, steen
messe , sierade en wapens gevind, wat bedoel was vir gebruik in die Hiernamaals. Die oorledene is
meestal op die sy neergelê met opgetrokke knieë (fetus posisie). Dan is daar gras en grond oor die lyk
of lyke gegooi totdat ’n heuwel ontstaan het. Soms is nuwe lyke langs ’n ou heuwel neergelê en
ontstaan op die manier ’n groter heuwel. Soms is ’n ou heuwel oopgemaak en die lyke daarin
neergelê waarna dit weer met grond en gras bedek was. Soms is om die heuwel houtpale in die
grond geplant in ’n kring om die heuwel. Soms was nog ’n tweede ry pale (dubbelring) om die
grafheuwel in die grond geplant. Soms was ’n sloot om die heuwel gegrawe en soms ook nog ’n
grondwal (langs die sloot). Die doel van die pale, sloot of grondwal was om die simboliese grens aan
te dui tussen die wêrelde van die dooies en die lewendes. Vir die mense uit die outyd was die
vasstelling van grense baie belangrik, maar soms het hulle andersoortige grense geken as wat ons
vandag ken. Hulle het byvoorbeeld nie ‘n duidelike onderskeid kon maak tussen liggaam en siel nie.
Die grens tussen lewe en dood was vaag. Wanneer iemand sterf, was dit nie ‘n eindpunt nie, maar ‘n
sigbare oorgangsfase. Die oorledene het steeds bly bestaan en die lewe voortgesit in die grafheuwel
(die poort na die Onderwêreld). Die persepsie dat oorledenes die lewe voortsit in die Onderwêreld
(grafheuwel, graf grot, uitgeholde rots of berg) het nie alleen by die Germane voorgekom nie, maar
by alle Indo-Europese volkere (Farwerck 1970). Dikwels het die familie ook voedsel en drank by die
graf(heuwel) neergesit vir gebruik deur die oorledene. Nadat ‘n persoon oorlede is, is die besittings
van die oorledene nie altyd direk onder die erfgename verdeel nie. Hierdie besittings is steeds
opgepas en gekoester asof die oorledene nog leef. Kontak met die oorledene is ook nie verbreek nie.
Die grafheuwel en die gebied binne die ring, was Heilige grond. Dit was as ’n Heiligdom beskou wat
dikwels besoek was deur die familie. Dit was ’n plek waar die mense in voeling kon bly met hulle
geliefdes wat aan die dood afgestaan was. By hierdie heiligdomme is die oorledenes om raad en
advies gevra en is vreugde en verdriet met die oorledenes gedeel. Ook blyk uit kerklike geskrifte uit
die 9de eeu dat by hierdie grafheuwels godsdienstige rituele uitgevoer was en dat die kerk daarteen
gekant was. Baie stamme het ook geen vreemdelinge begrawe in hulle grondgebied nie. Soms is
misdadigers wat tereggestel is, nie op eie grondgebied begrawe nie, maar is die lyke gewerp buite die
grensgebied van die stam. Hierdie persepsie het tot in die moderne tyd bestaan. In die hele Europa
kon tot in die 20ste eeu geen Jode, misdadigers of selfmoordenaars in die gewyde grond van die
Katolieke kerk begrawe word nie.
Soms is reusagtige grafheuwels opgewerp. Die bekendste van Swede is die grafkamer van Kivik
(Kiviksgraven), in Skane. Hierdie grafheuwel was oorspronklik tientalle meters hoog en het ’n
diameter van 75 meter. Midde in die grafheuwel is ’n grafkamer met ’n kis wat 3 meter lank is en 1
meter breed. Die sywande van die kis bestaan uit 8 vertikaal geplaaste kalksteen plate en daarop is
beeldverhale uitgebeitel. In Silbury, Engeland is vandag ook ‘n
grafheuwel te sien wat byna 40 meter hoog is.
Die piramides in Egipte en die Amerikas is in werklikheid niks
anders as grafheuwels nie, maar uit steen gebou. In Newgrange
in Ierland, is vandag besonder indrukwekkende grafheuwels te
sien wat opgerig is in 3,200 v.o.j. en dus ouer is as die piramides
van Egipte. Sie die afbeelding hierby.
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Offers
Een van die oudste vorms van ‘n offer, is die menstruasie offer. Menstruasie is in die tyd van die
Moederkultus beskou as ‘n heilige gebeurtenis, want die vrou skenk bloed volgens die ritme van die
maan. Dieselfde vrou wat bloed skenk, skenk ook later op dieselfde wyse ‘n kind. Die
(menstruasie)bloed is beskou as die siel van ‘n nuwe wese, wat later gebore sal word as baba. Tog
skenk die vrou nie alleen bloed en kinders nie, maar sy skenk ook water (onder andere vrugwater).
Die vrugbare rots, wat water skenk uit ‘n spleet, staan dus simbool vir die ou Moedergodin. Tydens
die Moederkultus is menstruasie beskou as ‘n reine tyd en die menstruerende vrou het haar
afgesonder van die ander gesins-/familielede. Sy het vertoef in die heilige maanhut (moon lodge)
waar sy kon uitrus. Hier was sy onthef van enige verpligtinge en haar dagtake is deur ander
familielede behartig. Met die koms van die manlike Gode, is menstruasie beskou as ‘n onreine
gebeurtenis en die vrou moes haar afsonder van die gemeenskap. Die maanhut bly bestaan, maar
word nou ‘n soort verbanningsoord (Fransen).
Volgens Plinius die Oude (23-79 n.o.j.) het menstruerende vroue naak deur die koringvelde geloop
om vrugbaarheid aan te wakker en graansiektes te voorkom (van Gilst 2012a). Menstruasie bloed is
in werklikheid ‘n bloedoffer. Die menstruerende vrou gaan ook letterlik gehurk sit totdat die
bloedvloeiing ophou. Sy offer haar bloed aan die Moedergodin (Aarde). Op ‘n dag sal die vrou beloon
word vir al die bloedoffers wat sy gebring het. Sy sal dan ‘n kind baar en dit is beskou as ‘n ingreep
van die Moedergodin. Daar is geleerdes (soos Lauri Fransen) wat van mening is dat manlike kastrasie
en besnydenis beskou kan word as ‘n tussenstap tussen die menstruasie bloedoffer en die latere
offer van dierebloed. Fransen baseer haar argument op die feit dat in tye van hongersnood en
droogte in die Midde-Ooste, vroue ophou om te menstrueer. As daar geen menstruasie bloed aan
Moeder Aarde geoffer word nie, kan dit net verdere ellende bring. Droogte en hongersnood is
beskou as die gevolg van vroue wat nie meer menstrueer nie. Daar moes bloed vloei! Aanvanklik is
daar aan die vroulike geslagsdele gesny, sodat daar ‘menstruasie bloed’ kan vloei en as vroulike
bloed nie wil vloei nie, dan ook maar manlike ‘menstruasie bloed’! In die tyd vind daar ‘n oorgang
plaas van die verering van Godinne na die verering van Gode. Menstruerende Godinne word nou as
minder belangrik beskou en op die agtergrond geskuif! Die manlike geslagsorgaan moes bloed skenk
en is die manlik geslagsorgaan op vele maniere gesny en vermink (en soms is die penis selfs gespleet)
sodat daar bloed uit kon voortvloei. Ook het talle vorme van kastrasies plaas begin vind, waar soms
net ‘n gedeelte van die manlike geslagsorgaan verwyder is en soms alles. By ‘n volledige kastrasie
verander die man in ‘n ‘vrou’. Talle vorme van besnydenisse en kastrasies word dan, volgens Fransen,
beskou as ‘n opvolging van die menstruasie-bloedoffer. Ook sou al meer dierebloed moes vloei om
Moeder Aarde gunstig te stem en te sorg dat sy op nieu water en vrugbaarheid voortbring. Alhoewel
kastrasies later verdwyn het, het daar selfs ‘n beheptheid ontstaan in die Midde-Ooste rondom die
besnydenis (manlik en vroulik), sien byvoorbeeld 1 Sam. 18:25-28. Die besnydenis (vroulik sowel as
manlik) word tot en met vandag uitgevoer en word beskou as ‘n religieuse handeling. Frazer skryf dat
as dit droog is op Java, twee mans tydens ‘n religieuse ritueel mekaar op die rug slaan met ‘n rottang
totdat die bloed op die grond drup. Die stromende bloed sal sorg vir stromende reën.
‘n Persoon wat ‘n geskenk ontvang voel verplig om ‘n geskenk terug te gee, uit dankbaarheid. Iemand
wat ‘n geskenk aan ‘n ander gee, verkry ‘n soort van mag oor die ontvanger. By die Germane is
geskenke rojaal oorhandig aan vriende en familie, want dit het die samehorigheidsgevoel versterk.
Presies om hierdie redes is daar geoffer, want die offerritueel is in werklikheid ‘n geskenkoorhandiging. Die offerritueel is ’n proses waar die offeraar iets (waardevols) afstaan, in die hoop dat
die Godheid weer as teëprestasie iets (waardevols) sal terugskenk. Die offergawe aan die Gode is
gebaseer op ’n baie ou beginsel van do ut des, (ek gee, sodat u gee). By die bring van ‘n offer is die
standpunt gehuldig dat die Gode dieselfde voedsel eet as die mens, maar later is oorgeskakel tot die
gee van ‘heilige voedsel’ aan die Godhede, naamlik bloed. Omdat die mens voedsel aan die Gode
bring, ontstaan daar ‘n band tussen die mens en die Godheid. Die mens nooi die God(in) immers uit
om deel te neem aan die (offer)maaltyd, wat die God(in) ook geniet. Van die God(in) word nou ‘n
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teenprestasie verwag (verhoring van ’n gebed). In Japan is dit vandag steeds gebruiklik om ‘n bedrag
(paar munte) by die tempel te stort in ‘n kissie en dan ‘n geskrewe boodskap (versoek) op ‘n stukkie
papier aan ‘n lyn by die tempel op te hang.
Nie alleen het individue geoffer nie, maar ook gesinne en families en ook hele gemeenskappe. In die
geval van gemeenskapsoffers het spesifieke riglyne en reëls gegeld. Deur die bring van offerrituele
sou ook die priesterklasse vorm en funksie kry.
Bloed het ’n belangrike rol gespeel in die offerdiens en het die offer bekend gestaan onder die
Germane as blot of blota (afkomstig van blôtan). Ons woord offer, is ‘n Latynse leenwoord (offero,
offerre). Die Germaanse woord blôtan is verwant aan die woorde bloed, bloot en bless (Eng). ’n Offer
is egter ook ’n bodn genoem en ’n altaar of outaar is bjuds genoem. Germaanse offerpriesteresse het
bekend gestaan as Blótgydja en offerpriesters as Blótgodi. Die gebou of tempel waarin geoffer was
het bekend gestaan as Blóthús. Die plek waar geoffer is, het bekend gestaan as Blótstadr en die
offermaaltyd is Blótveizla genoem. In Angel-Saksies is die offer lac of lâcan genoem. Volgens
Farwerck (1940) verwys ons moderne woord goud moontlik na ‘n offer en toponieme soos
Guldenberg en Goudsberg sou na offerberge verwys. Die woord giet hou hoogswaarskynlik ook
verband met ons woord offer. Die vergieting van bloed sou op ’n offerrituele dui.
Nie alleen is aan die Natuur, Godinne, Gode en Geeste geoffer nie, maar ook aan Demone (om hulle
af te weer of rustig te stem), asook aan gestorwe familielede en voorouers. Ook is aan Elwe geoffer,
bekend as die alfablot. Die offer aan die ou Moedergodin(ne) het bekend gestaan as Disablót. Disa is
egter verwant aan die Germaanse God Tiwas en is Disa waarskynlik die voorloper van die latere
manlike Godheid.
Deur die bloed van die offerdier op te vang en dit te sprinkel oor beelde van Gode en Godinne, die
offerboom, mure van die tempel en ook ander voorwerpe, is hierdie besprinkelde voorwerpe geheilig
of gewy. Soms is die bloed nie besprinkel nie, maar het die priester(es) sy/haar hande in die bloed
gedoop en die beelde en voorwerpe daarmee bestryk. Soms is die bloed nie besprinkel nie, maar in
‘n kuil in die grond laat loop. Moontlik dui ‘n besprinkeling op ‘n offer aan die Hemelgod(in), terwyl
offerbloed wat in kuil sypel, dui op ‘n offer aan die Aardgodin. Die bloed is beskou as die offergawe
aan die God(in). Die God(in) vra immers alleen die siel van die slagoffer (en soms die kop van die
offerdier). Die bloed is immers die siel van die dier en dit mag nie deur die offeraars genuttig word
nie. Die siel van die dier kan dan sy intrek neem in die menslike liggaam en die oumense was hiervoor
bang. Tot en met vandag is die Islamiete besonder bang vir die inneem van bloed en word diere halal
geslag.
Die vleis van die offerdier kon deur die mens genuttig word as spysoffer. Die offerdier is vervolgens
afgeslag, in stukke verdeel en gebraai op ’n vuur, maar ook in groot potte (ketels) gaargemaak en
deur die offeraars as feesmaal genuttig. Offerdiere is gekeur en moes aan streng vereistes voldoen,
sonder enige gebrek. Die Godhede moes immers behaag word en dikwels was offerdiere eersgebore
kuddediere. Kleur het ook ‘n rol gespeel. Spierwit of pikswart offerdiere (perde, beeste, bokke,
skape, varke en katte) is vir offerfeeste gereserveer. Die Grieke het manlike diere aan Gode geoffer
en vroulike diere aan Godinne; wit lammers aan Helios (Son) en swart lammers aan Gê (Aarde).
Offerdiere wat spesiaal vir die doel geteel is, mog nie as trek-, ry- of lasdier diens gedoen het nie.
Vergelyk verder ook die verpligte offer van eersgebore diere onder die Jode in Numeri 18:17.
Bloedoffers sou later egter in onguns verval en is oorgegaan tot nie-bloedige offers (voedsel, gebak,
sierade, wapens, munte, beeldjies, ens). Nog later gaan die offergawe oor in die uitvoer van
simboliese handelinge, wat die offerritueel sou vervang. Offerfeeste het plaasgevind op belangrike
feesdae, maar ook tydens geboortes, huwelike en sterftes. Wanneer ’n nuwe boerdery, woonerf of
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gebou betrek is, is ook ’n ‘bou offer’ uitgebring. Die rede hiervoor was om die seën van die Gode af te
smeek vir die behoeding en beskerming van die nuwe woonplek teen bose magte. Op die hoeke van
die perseel is potte begrawe met geofferde voedsel daarin. Ook is in die middel van die huis onder
die vloer dergelike offergawes begrawe.
Die hele offerritueel het volgens presiese riglyne verloop, van die uitkies van die offerdier tot die
verdeling van die vleis tussen mense en Gode/Godinne. Die offermaal het ’n dubbeldoel gedien. Dit
het die band tussen die mense en die Gode/Godinne versterk asook die band tussen die mense
onderling. Die ryk offermaaltyd het die mense in ’n staat van euforie gebring, wat verder versterk is
deur die gebruik van drankoffer. Met die drankoffer het mense hulself in ’n hoër sfeer gebring, wat
die ergste daaglikse probleme tydelik kon verdring. Die spesiale band wat dan met die God(in)
gesmee is, het die mensdom vervul met nuwe kragte en hulle geïnspireer tot groter dade. Dit was
van groot belang dat op hierdie offermaaltye niks moes ontbreek nie. Die goedgunstigheid van die
God(in) was in verhouding tot die oorvloedige offergawe. ’n Offermaaltyd waar die kos en drank
vroegtydig opgeraak het, is as ’n groot fout beskou en ’n skande teenoor die gaste, die gemeenskap
en die God(in). Inhaligheid was beskou as ’n baie groot sonde. Die Germaanse held(in) is immers
iemand wat oorvloedig gee.
Uit die verhale van Homeros (±800 tot ±750 v.o.j.) blyk dat die Griekse manier van offerfeeste verskil
het van die Germaanse offers. By die Griekse offerfees word die offerdier geslag en die skenkels eers
verbrand. Hierna word die ingewande geëet en pas dan word die offerdier in stukke verdeel en aan
spitte gerooster. By die offermaal word dan wyn gedrink in propvol bekers, waar ook eers ‘n klein
bietjie oor die rand van die beker gestort word as plengoffer. Die jongste persoon aanwesig is die
skinker.
Die offerritueel van die Germane toon ook ooreenkomste met die van die Jode. Verwys na Exodus
24:6 waar die bloed van die offerdier in komme gehou word en van die bloed teen die altaar gegooi
word. In Exodus 24:8 besprinkel Moses die volk met die bloed van ‘n offerdier, om ‘n verbond
(gelofte) te bekragtig. Vergelyk ook Exodus 29:12, 16, en 20 waar offerbloed teen die altaar gegiet
word. Volgens Exodus 30:10 is die altaar vir Jahweh die allerheiligste. Volgens Levitikus 1:15 moet die
priester die offerdier op die altaar neerlê, die kop afsny en die bloed oor die altaar laat uitlek.
Vergelyk verder ook Levitikus 1:5 en11; Levitikus 3:8, 13, 17; Levitikus 4:6-7 en 16-18; Levitikus 4:25,
14:6, 17:11-14 ens. Volgens die Koran is alles wat op klippe of stene geslag is, vir die Moslem verbode
om te eet (Die Daaglikse Brood 3), omdat dit ‘n Heidense offerritueel is. Die besprinkeling met die
bloed van Jesus word ook beskryf in 1 Petrus 1:2 as ‘n merkteken.
Die offer en die gebed staan nie los van mekaar nie, maar vorm ’n onlosmaaklike eenheid. Tydens die
offerritueel word aan die God(in) te kenne gegee waarom die offer gebring word. Ook het
verskillende offers bestaan. ’n Vuuroffer of Brandoffer het as doel gedien om die offeraar(s) en hulle
besittings te beskerm, maar ook om voorspoed te verseker. Brandoffers is ook gebring om
vrugbaarheid af te smeek. Brandoffers is gekenmerk deur enorme vure en is nie dieselfde as die
Semitiese Brandoffer, waar die hele offerdier verbrand word nie. Die Germaanse offer bestaan alleen
uit die offer van die bloed van die offerdier. In tye van voorspoed is ook Dankoffers gebring, juis om
die Gode en Godinne te bedank vir die gegewe voorspoed. Soenoffers is gebring waar offeraars
gevoel het dat hulle iets verkeerds gedoen het en dat hulle brou het oor hulle dade.
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Veral die Vuuroffer of
Brandoffer moes juis op ’n
vasgestelde manier ontstaan
en is ook gekenmerk deur die
enorme omvang van die
Vure. Hoe groter, hoe beter.
Die vuur moes ontstaan deur
wrywing tussen twee stukke
hout en het bekend gestaan
as Noodvuur, Nôdfyr, Nêdfyr
of Willfire. Voordat die
noodvuur opgewek word,
word alle vure in alle huise
eers gedoof. Die noodvuur
was heilig en is na die
seremonie deur die volk ook
na huis geneem om die vuurherd aan te steek (van Gilst: 2006). Die offeraars (en hulle vee) moes
tydens die vuurritueel deur die vure loop of daaroor spring. Die Vuuroffer was ’n reinigingsritueel
maar ook ’n vrugbaarheidsritueel. Die Vuur ontstaan immers uit niks en groei dan uit tot ’n geweldige
Brand - die opperste voorbeeld van vrugbaarheid. Vuur was self as ‘n Godheid beskou. Ook die
Vediese Vuurgod Agni, is beskou as die offervuur wat daagliks herbore word, wanneer die vuur
opnuut uit wrywende hout herbore word. Dan het ook die Meksikaanse Indiane Grootvader Vuur
aanbid.
Julius Caesar skryf dat die Germane nie behep was met die bring van offers nie, in teenstelling tot die
Kelte. Volgens Caesar was dit een van die opvallendste verskille tussen die twee volkere. Caesar was
van mening dat die Kelte besonder vaardig was in die bring van offers, maar dan veral ook
menseoffers. Hy skryf dat alle Kelte baie godsdienstig was. Hulle het voorkeur gegee aan die offer
van misdadigers, maar as dit op was, is nie geskroom om ook onskuldige mense te offer nie.
Daarbenewens, skryf Caesar, het die Kelte ‘n goed ontwikkelde priesterlike orde gehad, wat volgens
Caesar, by die Germane afwesig was.
Tog skryf Ellis Davidson dat daar by die Kelte sowel as die Germane vergelykbare priesterklasse moes
bestaan het, want hierdie volkere het nie só drasties van mekaar verskil nie. Ellis Davidson is verder
van mening dat vroue meer mag gehad het in die Germaanse priesterklasse as in die Keltiese
priesterklasse. Westendorp wys daarop dat die Friese wel deeglik ‘n hoogontwikkelde priesterklas
gehad het wat nie alleen ‘n hoë aansien onder die bevolking geniet het en groot invloed uitgeoefen
het of die staatsbestuur. Westendorp wys voorts daarop dat hierdie Friese priesters en priesteresse
as Druiden31 bekend gestaan het. Uit die Oera Linda blyk dat Burchtmaagden, onder gesag van die
Hoëpriesteres of Volksmoeder (Eeremoeder), in Friesland die hele regstruktuur in hande gehad het
en soms selfs die hoogste gesag gevoer het. Uit die Oudyslandse sagas blyk dat die Germane glad nie
behep was met die bring van offers nie, want dit word baie selde vermeld dat ‘n diereoffers gebring
is en dan word dit ook net terloops vermeld. In die Glum-saga word wel vermelding gemaak van die
‘offerplegtigheid aan die Disse’ waaraan almal moes deelneem en wat plaasgevind het net voor die
Winterfees (Joel). Uit die Oud Yslandse sagas blyk ook dat ‘n priester (Godi) ‘n hoofman was oor ‘n
bepaalde gebied en dat die priester aan die hoof gestaan het van die regters van daardie gebied. Elke
Godi het gesag gevoer oor drie dosyn regters volgens die Njalsaga (95). Voorts blyk uit die sagas dat
die Germane ‘n komplekse regstelsel gehad het met komplekse regsprosedures wat deur die
Dingvergadering opgestel is en deur regskundiges verfyn en gememoriseer is. Die aanspan van
regsake is by die Wet-rots bekend gemaak aan die Dingvergadering. Die aangaan van
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Volgens Westendorp in Engeland Derwyden genoem.
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handelsooreenkomste, huweliksooreenkomste, huweliksontbinding en ander kontrakte moes
volgens die wette van die gebied plaasvind.
Tacitus skryf weer dat die Germane mense sowel as diere geoffer het. Hoe dikwels dit gebeur het
word nie vermeld nie, maar Caesar vermeld geen menseoffers onder die Germane nie. Volgens
Tacitus sou mense slegs aan Wodan geoffer word en nie aan ander Gode en Godinne nie. Sommige
geleerdes is van mening dat menseoffers onder die Germane nie plaasgevind het nie en dat dit ’n
truuk was veral uit ’n Christelike hoek, om die Germane in ’n slegte lig te stel. Maar die stelling van
hierdie geleerdes is nie korrek nie. Die Grieke en Romeine het immers ook menseoffers geken. Uit
ondersoek blyk dat menseoffers in alle kulture voorgekom het, dus ook by die Germane en Kelte. Oor
die twaalf meter hoë standbeeld van Zeus in Olympië, is jaarliks mensebloed vergiet. Dieselfde het
gebeur met die Romeinse beeld van Jupiter in Rome. Ook die Hindoeïsme het menseoffers geken. In
die Mahabharata staan dat ter wille van die gesin een gesinslid geoffer moes word en ter wille van
die dorp, een gesin.
Kinderoffers onder die Jode en ander Midde-Oosterse volkere het onder andere ook dikwels
voorgekom. Abraham wat sy seun Isak moes offer, was geen uitsondering nie. Volgens 2 Kon. 3:27
offer die koning van Moab sy seun as brandoffer. Sien ook Miga 6:7 waar sodanige offer aangebied
word. Ook Jefta offer sy dogter aan Jahweh volgens Rigters 11:30-40 en uit hierdie teks blyk dat die
volk dit nie as ‘n vreemde gebruik beskou het nie. Uit Levitikus 18:21 en 20:3; Jeremia 7:31 en 19:5;
Esegiël 16:20; 20:25-26; 20:30-31; Psalm 106: 37-38, maar ook Deut. 12:31 blyk dat kinderoffers
bekend was by die Jode, maar as ‘n verbode praktyk verklaar was. Menseoffers word verder ook
vermeld in 2 Sam. 21:4-9, maar ook in Josua 6:26-27 en kannibalisme in 2 Kon. 6:26-29; Jeremia 19:9;
Esegiël 5: 9-10; Jesaja 49: 26; Miga 3: 2-3; Sagaria 11:9. Ook die Koran vermeld die gebruik van die
kinderoffer, maar keur dit af. Sien Koran 6:137-141 (of Grootvee VI:137-141). Ook die Grieke het
Kinderoffers geken. So moes die meisie Iphigenia aan die Godin Artemis geoffer word, maar Artemis
stuur ‘n takbok wat in die plek van Iphigenia geoffer moes word, waarna Iphigenia ‘n Hoëpriesters
van Artemis word.
Die Romeinse skrywer Tacitus vermeld dat Germaanse mans, by religieuse plegtighede ’n strop om
hulle nekke gedra het. Die vermoede bestaan dat hierdie mans hulle bereidheid getoon het om
geoffer te word aan Wodan, want met die strop kon hulle direk opgehang word. Dit was vir hulle die
hoogste eer om geoffer te word tot voordeel van die gemeenskap. Wodan het homself immers
opgehang aan die heilige Es, waaraan hy 9 dae sou gehang het. Wodan het ook bekend gestaan as
die Gehangde. Die Ynglingasaga noem hom die Heer van die Gehangdes.
By die Germane is die mense wat geoffer is meestal gehang, maar ook verdrink. Ook sou daar elke 9de
jaar ’n groot religieuse fees plaasgevind het by die Sweedse tempel Uppsala, waar nege mans gehang
sou gewees het ter ere van Wodan.32 Dit wil ook voorkom asof die uitbring van ‘n spesifieke offer
onder sommige Germaanse stamme selfs verpligtend was. In die tiende eeu het families in
Denemarke wat offerdiere geslag het, die kop en vel van die offerdier aan ‘n paal opgehang,
waarmee te kenne gegee is dat ‘n offer aan die God(in) volbring was (Ellis Davidson).
Soms is na hoër offers oorgeskakel, wanneer ’n vorige offer geen uitwerking gehad het nie. As die
offer van ’n skaap of bok nie gelei het tot beter lewensomstandighede (hongersnood of siekte) nie, is
’n bees geoffer. Kom daar steeds geen verbetering nie, is ’n perd geoffer. Uit nood is dat later ’n
mens geoffer. By sommige Germaanse stamme was die perde offer die allerhoogste offer. Ook onder
die Vediërs was die Ashvamedha (perde offer) die hoogste offer (Rig-Veda). Diere wat geoffer moes
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word is eers versier en opgemaak. Die pels is gewas en gekam. Die horings is blink gepoets en soms
selfs verguld. Dan is ook tooisels en blomme is aan die offerdier gehang. Hierna is die offerdier onder
groot belangstelling van die volk na die altaar begelei. Eers is ‘n paar keer om die altaar geloop. Die
indruk moes geskep word dat die offerdier vrywillig na die altaar toe loop, waar hy gedood is. Skape
was een van die gewildste offerdiere. In Oudnoors is ‘n skaap ‘n saudr genoem en in Goties beteken
die woord offer sauths, maar ook bok offers was baie populêr. Buddingh wys daarop dat ‘n ‘n groot
aantal Germaanse Heiligdomme met die woorde Hun, Hunne, Henne, Hond, Hoeder, Haan, ens
verbind word. Budding wys daarop dat hier moontlik haanoffers gebring was, maar dat die
betekeniswaarde van hierdie plekname verlore gegaan het. Hy noem onder andere: Hondsdam
Hoederloo, Henneman, Hoenderberg, Honselaer, ens. Was hier moontlik honde geoffer? Of word
hier verwys na ‘n feestyd? Van Gilst (2012a) wys daarop dat die warmste dae van die jaar, naamlik 19
Julie tot 23 Augustus ook Hondsdagen genoem was en dit was oestyd; dan staan die Son ook by
Sirius, die Hondster. Farwerck (1940) is van mening dat die talryke toponieme soos Honskamp,
Honslog, Hondsrug, ens., na Hunne verwys, wat ‘groot’ beteken; maar ook wys Farwerck op die feit
dat in die Gotiese Bybelvertaling van Wulfilla die woord offer en offerhande vertaal is met hunne,
huns of hunsl. Tot en met vandag word hondevleis genuttig in China op/rond 21 Junie (veral in die
stad Yulin), wat as restant van ’n ou hondeoffer beskou kan word. Hierdie Chinese Midsomersfees
duur 7 dae.
Behalwe diere, is ook melk, room, botter, graan, meel, brood en koeke geoffer. Offerbrode en
offerkoeke is dikwels gemaak in die vorm van ‘n spesifieke dier en met spesifieke kruie gegeur.
Offerbrode en koeke was ook gebak in die vorm van ‘n God(in). Met die oorname van die
Christendom word die gebruik selfs voortgesit, want in 567 is op die tweede konsilie van Tours ‘n
verbod ingestel op nagmaalsbrode (hostie) wat gebak is in die vorm van menslike figure (Trouillez).
Die geliefde ‘volksheilige’ van België, naamlik Eligius (590-660) het selfs ‘n dekreet uitgevaardig om
die bak van koeke en brode in die vorm van ‘n mens of ‘n dier te verbied (Wessels). Die bekende
Gemmerkoek mannetjie is egter ‘n oorblyfsel van hierdie ou offerkoeke. Offerbrode (tydens die
uitvaart en latere herdenkingsfeeste van die oorledene) is ook sielbrood of sielvlegsel genoem maar
ook lijkkoeken; in Vlaandere zielenbroodjes; in Duitsland en Oostenryk Seelenwecken, Seelstücke,
Seelbücheln, Seelenzelten, Seelenprügel, Seelenzöpfe en in Engeland soul cakes. Ons woord ‘siel’ hou
moontik verband met die Kaukasiese God Sela of Seela. Sela is die Godheid van die sterre, donder,
weerlig en storms. Pannekoek was in die verlede ook ’n offerkoek, want die viering van Pancakeday
is in die 16de eeu deur die protestante in Engeland verbied (van Gilst 2004). In Rusland is
Pannekoekdag egter steeds bekend as Maslenitsa en word op Vette Dinsdag gevier (Dinsdag voor
Aswoensdag).
‘n Besondere siening van die offerdiens is waar die offeraar ‘n eenheid probeer bewerkstellig met die
God(in) deur die God(in) of voorstelling van die God(in) te verorber. Frazer wys daarop dat
offerbrode juis die God(in) voorstel en dat hierdie offerbrood tydens ‘n ritueel geëet word. In Swede
is soms van die laaste gerf wat van die land gehaal is, ‘n brood gebak in die vorm van ‘n Godin en dat
die brood dan onder die gesinslede verdeel en tydens ‘n ritueel opgeëet is. Ook in Frankryk was dit
bekend dat deegmannetjies deur religieuse leiers (of die burgemeester) in stukke gebreek is en
onder die volk verdeel was. Hierdie deegmannetjies is gemaak van die koring van die laaste oes.
Offerbrode in die vorm van ‘n mens is deur die Romeine Maniae genoem. Mania was egter ook die
naam van die Groot Geesmoeder en is Maniea (poppe) veral tydens die fees van Compitalia in
Romeinse huise opgehang. Maniae is dan beskou as sakramentele brode. Baie mense in die outyd
het geglo dat indien hulle ‘n spesifieke dier sou eet, hulle ook die fisieke, morele en intellektuele
kwaliteite van die dier sou oorneem. Daarom is ook geglo dat indien hulle die God(in) opeet, hulle
ook die eienskappe en kragte van die God(in) sou verwerf. Die huidige Christelike nagmaalsritueel,
waar brood en wyn genuttig word (as liggaam en bloed van Jesus), is ‘n voorbeeld wat stoel op die
idee dat die God(in) opgeëet moet word. Die geloof dat die kenmerke van die verorberde dier
oorgaan na die eter word onder andere bevestig in die apokriewe boek Evangelie van Tomas (7)
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waarin Jesus sê: ‘Salig is die leeu wat ‘n mens opeet, want die leeu sal ‘n mens word’. In die Hrolf
Kraki saga word die angstige figuur Hött vreesloos nadat hy van die bloed van ‘n monster/ondier
gedrink het wat deur Bödvar doodgemaak is.
By die Germane is misdadigers, krygsgevangenes, slawe en ook gestremdes geoffer; verraaiers en
oorlopers is opgehang; swakkelinge, gestremdes, lafaards en ontug plegers is in moerasse gegooi. In
uitsonderlike gevalle is selfs ‘n stamhoof of koning geoffer. Die leiers was immers verantwoordelik vir
vrugbaarheid en welvaart en as dit wyk, is die stamhoof of koning opgeoffer tot voordeel van sy
stam/volk. In die Ynglingasaga word onder andere vertel dat osse geoffer is, in die hoop dat die
oeste sou verbeter, maar dit het nie. Die volgende jaar is selfs mense geoffer, maar dit het ook nie
die gewenste uitwerking gehad nie. Die daaropvolgende jaar is besluit om die koning (koning
Domaldi) te offer. Farwerck (1970) maak egter vermelding van die feit dat baie mense offers vrywillig
was en dat mense self aangebied het om ‘n hoë offer te bring tot voordeel van die ander stamlede.
Hierdie mense het ‘n immers ‘n strop om die nek gedra om hulle bereidheid tot ‘n offer aan te dui. By
mense offers is eers geoffer nadat die lot/orakel gewerp is.
‘n Besondere offer, was die koningsoffer. Hierdie offer is gebring in die laat herfs, winter of vroeë
lente. In werklikheid is die offer gebring aan die einde van ou jaar en die begin van die nuwe jaar,
maar hierdie jaaroorgang het van volk tot volk verskil. Vir die Kelte begin die Nuwe jaar in November,
met Halloween, maar vir die ou Latyne het die Nuwe jaar in Maart begin. Op die eiland Man, is 1
November lank gevier as Nuwejaarsdag. Met die aanvang van ons jaartelling kom die koningsoffer
veral nog voor in die Midde-Ooste, Suid-Europa, Afrika en die Amerikas, maar tog is daar aanwysings
wat daarop dui dat hierdie offer onder die Germane bekend was. Aanvanklik is die koning letterlik
vermoor of geoffer. Dit was aanvanklik ook net gedoen as dit sleg gegaan het met die volk. Die
koning as hoof van die volk is vir die welsyn van sy volk verantwoordelik. As hy sy
verantwoordelikheid nie kan nakom nie, word hy geoffer tot voordeel van sy volk.
Later blyk dat daar oorgegaan is tot ‘n jaarliks offer en by sommige stamme is die koning ook letterlik
elke jaar vermoor en geoffer. Later het die volk ingesien dat hulle dit nie kan bekostig om elke jaar ‘n
nuwe koning te soek nie. Om die koning of stamhoof te ontsien, is 5 dae voor Oujaar ’n misdadiger
aangewys om in die plek van die koning te vul. Die werklike koning sou vir 5 dae ‘verdwyn’. Die
plaasvervangende misdadiger is in koningsklere geklee en in koningsrytuie deur die strate vervoer.
Ook is hy op die rug van ‘n esel deur die strate begelei. Die ‘koning’ op die rug van ‘n esel, is beskou
as teken van die aankomende koningsoffer. Die plaasvervanger van die koning het vir 5 dae op die
troon van die koning kon sit. Hy kon geniet van die vroue van die koning en hy het geëet en gedrink
aan die tafel van die koning. Dit was ‘n besonder groot guns, want die harem van die koning was met
militêre presisie van die buitewêreld afgesny. Op Oujaarsaand is hy egter tereggestel. Die ‘koning’
vaar na die teregstelling op na die Hemel en word hy as ‘n God vereer. Die werklike koning kom dan
weer te voorskyn op die eerste dag van die nuwe jaar.
‘n Plaasvervanger van die koningsoffer was kastrasie. In plaas daarvan om die koning dood te maak,
word hy ontman,33 wat dan beteken dat hy ‘dood’ is, want hy is onvrugbaar (Fransen). Die kastrasie
ritueel sou ook jaarliks plaas vind, maar vanaf die tweede jaar is dit ‘n simboliese daad. In Germaanse
gebiede word ‘n strooipop gemaak en as ‘n koning geklee. Hierdie strooipop word dan op
Oujaarsaand verbrand (geoffer). Hiervan wil ‘n mens aflei dat die ou Germane ook ‘n jaarlikse
konings offer moes geken het. ‘n Verrassende manier waarop die koning aan die koningsoffer kon
ontsnap word vertel deur Philo van Byblus oor ‘n gebruik onder die Jode. Hy skryf: ‘Dit was ‘n ou
gebruik dat die heerser van ‘n stad of ‘n land in geval van ‘n ernstige krisis, sy geliefde seun offer tot
redding van die hele volk en as soenoffer aangebied word aan die vertoornde gode. Sodanige kinders
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is op allerlei mistieke rituele om die lewe gebring. Cronus, wat deur die Fenisiërs Israel34 genoem
word, was koning van die land en het ‘n eniggebore seun gehad met die naam Jeoud;35 en toe daar
oorlog uitbreek en die land in groot gevaar verkeer, het hy sy seun in ‘n konings gewaad geklee en
hom op die altaar geoffer’ (Frazer).
Wat opval aan die offerdiens is dat die offergawes dikwels of byna altyd ‘gebreek’ is. Of dit nou
spysoffers was soos brood, groente of vrugte of dankoffers soos eetgerei, sierade, wapens, ens., of
drankoffers soos mede (bier) wat verdeel was uit kruike in drinkbekers, dit is alles gebreek. Deur ’n
dier te slag en in stukke op te deel vir die offer, is ook hierdie offer gebreek. Die presiese rede
waarom offers gebreek was, is nie altyd duidelik nie. Sommige geleerdes is van mening dat ’n
gebreekte offer vir die Gode beter aanvaarbaar sou wees, omdat ongebreekte items vir menslike
gebruik bestem is. Andersyds dui die breek van die offer op ‘n breuk of grens van die een lewe na die
ander.
Opvallend is dat ook die hangoffers gebreek was. Die Oppergermaanse God Wodan wat 9 dae sou
hang, word met ‘n spies in die onderbuik gesteek, waarmee die offer gebreek word. Dit was
gebruiklik om mans wat gehang was (en ook gekruisig was in Europa en die Midde-Ooste) met ’n
spies in die onderbuik te steek net nadat die dood ingetree het. Die spies is skuins vanaf die
onderbuik opgesteek na die vitale organe en slagare van die slagoffer, om die bloed uit die liggaam te
laat vloei. Die doel hiervan was om ’n nadoodse ereksie te voorkom. Wanneer die dood intree sak die
bloed af na die onderliggaam. By ’n man wat hang, veroorsaak dit ’n ereksie. Dit moes voorkom
word, maar nie uit skaamte nie. ’n Manlike ereksie het vrugbaarheid en vitaliteit vergestalt en was dit
as ongewens beskou by ’n man wat moes sterf en juis geen teken moes toon van lewenskragtigheid
nie. ‘n Nadoodse ereksie het later in die Christelike wêreld bekend gestaan as Angel’s lust. Soms is
geen spies gebruik nie, maar is een been (of beide bene) van die veroordeelde gebreek (of slagare
deurgesny) sodat die bloed uit die liggaam kon vloei. Dan is daar ook geleerdes wat van mening is dat
die bloed van die geofferde persoon uit sy liggaam moes kom as offer aan Moeder Aarde. Bloed
moet op die aarde drup van die persoon wat tussen ‘hemel en aarde’ hang.
Haaroffer
Liggaamshare, veral op die kop en baard het besonder hoë waarde gehad in die Germaanse
gemeenskap. Mense in die hoë stande het lang golwende hare gedra en die mans ook lang baarde.
Lang baarde36 is gesien as simbool van wysheid en ter selfde tyd ook beskou as een van die mooiste
sierade van die mens. Die Germaanse stam Longobarde (Lombarde), het hulself vernoem na die
waardige baard. Volgens Isidorus van Sevilla het die Longobarde hulle baarde nooit geknip nie. Die
woord baard is ook moontlik verwant aan die woord bard. Barde was mite makers.
Hoe belangrik lang hare was, blyk uit verhale waar Germaanse adellikes as krygsgevangenes onthoof
moes word. Die versoek van hierdie terdoodveroordeeldes, was dan dat die onthoofding op so ‘n
manier moet plaasvind dat hulle lang hare nie beskadig word nie. Die slagoffers wil immers in ‘volle
eer’ voor die God(in) verskyn, na die teregstelling. Lang hare was ook ‘n teken van mag en gesag. Na
lang hare is ook verwys as Elf-lock of Elf-knot. Frazer skryf dat dit onder talle volkere gebruiklik was
dat geen skeermes die kop van ‘n adellike moes aanraak nie. Dit sou hulle magteloos maak. Frazer
skryf dat hierdie gebruik selfs in Wes-Afrika voorgekom het waar geglo is dat die Gode in die lang
hare van ‘n mens woon. In die Egiptiese Dodeboek word onder andere vermeld dat die Allerhoogste
Gode, die draers was van die lang haarlokke. In die Germaanse mitologie is ook ‘n voorbeeld hiervan
bekend. Om die Godin Sif, magteloos te maak, het ook Loki haar hare afgeknip. Sy bedoeling was om
haar magteloos te maak en haar in sy mag te kry. Gregorius van Tours skryf ook dat lang hare onder
34
35

36

Ook Blavatsky wys daarop dat Saturnus = Chronos = Israel.
In Fenisies beteken Jeoud ‘eniggebore’.

Soms is die baardhare ook gevleg.

37

die Frankiese konings van baie groot belang was. Gregorius gee hier ook ‘n voorbeeld van. Toe die
Frankiese koning Clodomir (495-524) sterf, wou sy twee broers Chlotarius (497-561) en Childebert
(496-558) die ryk van Clodomir oorneem. Clodomir het egter twee minderjarige seuns gehad wat as
troonopvolgers van hulle vader kon dien. Chlotarius en Childebert37 stuur egter gesante na Chlotilde
(ouma van die seuns van Clodomir) en hulle toon haar ‘n swaard en ‘n skêr. Sy kon kies: Of haar
kleinkinders se hare word geknip of hulle word doodgemaak. Met kortgeknipte hare sou hulle nie
konings kon word nie. Met groot verdriet besluit Chlotilde dat haar kleinkinders met kort geknipte
hare te vernederend sou wees en is hulle doodgemaak deur Chlotarius. Chlotilde word later ‘n
katolieke heilige. Onder die Germaanse Chatte/Katte was dit egter weer gebruiklik om die hare en
baard te laat groei totdat ‘n vyand doodgemaak is. Hierna is die baard en hare geknip.
’n Slaaf is verneder deur die hare en baard af te knip en dikwels is die lokke van die vyand afgesny as
‘n oorlogstrofee. Homeros maak herhaaldelik is sy boeke Ilias en ook Odyssea vermelding van die
langharige Grieke met hulle pragtige lokke, maar hy vermeld niks oor die haarstyl van die Trojane nie.
‘n Mens wil dan aflei dat die Trojane nie (altyd) lang haarlokke gedra het nie. Ook die Jode het dit as
‘n vernedering beskou indien die hare en baard afgeskeer was. Vergelyk Nehemia 13:25 en Jesaja
7:20. Die ou Germane het geglo dat hare krag en vitaliteit simboliseer. Ook die Semitiese volkere het
hierin geglo. Vergelyk die verhaal van Simson in Rigters 16:17-22. Hare is beskou as ’n bron van
towerkrag en magie. Ook is lang hare beskou as ’n simbool van verleidelikheid en wellus. In talle
kulture het haaroffers voorgekom, dikwels as teken van rou. ’n Weduwee sou het by die afsterwe
van haar man, ’n deel van haar hare afkap wat saam met die man veras of begrawe is. Sy staan hierby
’n deel van haar skoonheid af as teken van rou. Sy skenk haar kosbaarste skoonheid aan haar man.
Nie alleen het die Vestaalse Maagde hulle hare geoffer nie, maar ook veral die latere Christelike
nonne. Die afgeknipte lokke van die Vestaalse maagde is in Rome in ‘n heilige Lotusboom38
opgehang. Dit kom vandag steeds voor dat nonne in Pole hulle hare offer aan die Christelike God(e).
Sommige ortodokse nonne in Pole is volledig kaalkop omdat hulle voortdurend al hulle hare offer as
teken van volkome onderdanigheid. Vergelyk verder ook die haar offer soos omskryf in Esegiël 5:1-4
en Numeri 6:18.
Dit het ook in die outyd voorgekom dat bruide ‘n gedeelte van hulle hare afknip en daarvan klein
vlegseltjies maak. Hierdie vlegseltjies het sy dan aan haar beste vriendinne gegee. Hierdie gebruik
kom vandag selfs nog voor in Frankryk. Frazer skryf dat haaroffers soms verpligtend was,
byvoorbeeld aan die Egiptiese God Apis. Vroue wat nie ‘n jaarlikse haarlok wou offer nie, moes ‘n dag
as tempelprostituut werk. Frazer vermeld ook dat ‘n bruidspaar voor hulle troue ‘n haarlok van die
bruid sowel as die bruidegom in die tempel van Hyppolytus moes agterlaat as offer. Hyppolytus word
later ‘n katolieke heilige. Hopkins vermeld ook dat in die tempel te Hierapolis (huidige Turkye) jong
meisies haarlokke geoffer het aan verskillende Godinne soos Cybele, Afrodite, Athene en Artemis.
Onder die Germane was dit ook gebruiklik om ‘n haarlok van ‘n oorlede persoon af te sny en is
hierdie haarlok as kleinood deur die familie bewaar. Ook was dit gebruiklik dat die familie haarlokke
van hulleself afsny en dit in die kis van die oorledene plaas. Hare word ook met magie in verbinding
gebring. In Denderleeuw het jongmans die hare van ‘n jongmeisie probeer bekom. Haar hare is dan
agter die bas van ‘n boom ingeskuif. Soos wat die boom groei sal ook die hare saamgroei en ook sal
haar liefde vir die jongman bly groei. In Luik het ‘n meisie weer die hare van ‘n jongman probeer
bekom. As sy dit het, moet sy dit saam met ‘n neut onder die wortels van ‘n den begrawe. Op die
neut moet sy haar naam en die naam van die vriend kerf (Moens).
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Die ou Haaroffer het bestaan uit die offer van ‘n vlegsel. Die latere katolieke kerk het ook heilige
ruimtes gehad waar Haaroffers gebring kon word. Tydens die Germaanse Joelfees is hare opgehang
in die Lewensboom. Die slingers en stringe wat vandag in ’n kersboom gehang word, simboliseer die
hare en die vlegsels van ouds. Tydens hierdie feeste is ook brood en koek in die vorm van ‘n vlegsel
geoffer.
Waar die Haaroffer aanvanklik ‘n gewilde offer was, sou dit op termyn taan. Die waardevolle
haarvlegsel is nie meer geoffer nie, maar ‘n vervanger van die haarvlegsel. Haarvlegsels in die vorm
van ‘n brood of koek sou die ou haaroffer vervang. Hierdie vlegsel uit deeg, is bekend in die hele
Indo-Europese taalgebied, maar ook in die Midde-Ooste, veral in Sirië. In Suid-Afrika ken ons vandag
nog so ‘n gebak, bekend as die koesister.
Godeoffer
By die Germane word Wodan geoffer. Hy hang nege nagte aan ‘n boom. Hierdeur bekom hy wysheid
en leer hy ook towerliedere. Opvallend is dat Gode wat gehang, gekruisig of vermink word, honger
en dors moet ly as deel van die ritueel. Wodan offer ‘n oog op en Tiwas offer ‘n hand op. Hiermee
skenk (offer) die Godheid ‘n deel van homself weg aan die mensdom. Hy gaan in die mensdom oor!
In die outyd is dikwels melding gemaak van die hang/kruisiging van ‘n God. Dit is onder andere ook
gebeur met Horus39 en Orpheus. Kersy Graves maak in sy boek The World’s Sixteen Crucified Saviors
melding van 16 voorbeelde van gekruisigde Gode, van voor die koms van Jesus. Hierdie Gode sou vir
die sondes van die mens betaal met hulle kruisdood. Van die bekendste voorbeelde wat Kersey noem
van gekruisigde Gode is Krishna,40 Sakia, Tammus, Quirinus, Prometheus, Indra, Mithra, ens. Van
hierdie Gode kon ook die spykermerke aan hulle hande en voete toon.
Moeraslyke
’n Aantal veenlyke of moeraslyke is in Duitsland, Denemarke, Nederland, Brittanje en Ierland gevind
wat uit die oudste Steentydperk (paleolitikum) dateer. Die meeste mummies is egter in die eerste
eeue voor of na die begin van ons jaartelling gevind. In Nederland is 46 van hierdie lyke uit moerasse
opgediep. Die vermoede bestaan dat hierdie mense aan die Gode en Godinne geoffer was. Dit blyk
dat heelwat van hierdie lyke op drie maniere om die lewe gebring is. Sommige lyke was eers gewurg,
dan met ’n mes gesteek en dan verdrink, wat moontlik neerkom op ‘n drievoudige offer (aan hemel,
aarde en water). Uit die outopsies van ’n aantal lyke blyk dat hulle liggaamlike gebreke gehad het.
Wat ook opval by ’n aantal lyke is dat die helfte van die hare op hulle skedels afgeskeer of kortgeknip
was.
Wat verder ook opval aan ondersoeke op hierdie lyke, is dat sommige mense nie alleen voor hulle
dood gemartel was nie, maar die lyke ook na die dood vermink was. Ledemate is gebreek of afgekap
en sommige mans is gekastreer. Waarom dit gedoen was, is onduidelik. Moontlik was dit misdadigers
wat gestraf is, maar moontlik ook offers wat ‘gebreek’ moes word. Die breek van ’n offer was deel
van die offerritueel. Die breek van die offer dui op die oorgawe daarvan aan die Gode. Die gebreekte
offer dien nou ‘n heel ander doel as voorheen. Dit word nou aan die Gode gewy. Die offerdier wat
doodgemaak word, word immers ook deur die doodmaak daarvan gebreek. Die Romeinse skrywer
Tacitus het vermeld dat die Germane, alle homoseksuele, verraaiers en lafaards in moerasse
tereggestel het. Ook Julius Caesar41 vermeld dat die Germane hulle krygsgevangenes geoffer het aan
die Moerasse. Teregstellings was ook as offergawes beskou. Steniging kom ook af en toe voor. In die
Laxdaela saga word die mans Kotel, Grima en Stigandi op Ysland gestenig en in die Gisli saga word
Gisli gestenig nadat ‘n kalfsvel oor sy kop getrek is.
39

40
41

Ook tussen twee diewe.

Krishna is vanouds ’n rivier (Riviergodin) in Indië.

Die Afrikaanse woorde keiser en tsaar is afgelei van die woord Caesar. Volgens Isidorus van Sevilla is Julius Caesar uit die
baarmoeder van sy moeder gesny en is hy nooit gebore nie. Vandaar die term keisersnee wat vandag nog gebruiklik is.
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Sommige geleerdes wys op die feit dat sommige van die slagoffers moontlik deur die lot aangewys
was as offergawes. By hierdie lyke, is onder andere klein houtstafies (met merke daarop) gevind wat
dus daarop dui dat die slagoffers deur die lot aangewys was om opgeoffer te word tot voordeel van
die res van die gemeenskap. Ook wys ’n aantal geleerdes verder daarop dat soms belangrike persone
soos stamhoofde en priesters (vrywillig of deur die lot aangewys) geoffer is om groot rampe en
teëspoed (hongersnood, oorlog, siektes, ens.) van die gemeenskap af te wend. Die woord Lot is ook
verwant aan woorde soos loot en lotery.
Tempels en Heiligdomme
Volgens Jacob Grimm was die oudste tempels binne in ‘n grot ingerig. Nie alleen vorm die grot die
skoot van die Moedergodin nie, maar dit bied beskerming teen die natuurelemente. In hierdie grot is
nie alleen aan die Godin geoffer nie, maar is ook die dooies bygeset. Die eerste tempels buite die
grotte was dan ook soos grotte ingerig met ‘n koepelvormige dak, klein en donker.
Die Romeinse skrywer Tacitus was van mening dat die Germane nie tempels gehad het nie, en dat die
Germaanse ‘tempels’ heilige woude was en ook heilige bome. Wat Tacitus skryf was volledig korrek,
maar sy stelling het nie vir alle Germaanse stamme gegeld nie. Die Germaanse stamme het onderling
soms sterk van mekaar verskil. Sommige Germaanse stamme het ook geboude tempels gehad waarin
beelde van Gode en Godinne gestaan het. Die bedoeling van ‘n tempel, was juis om ‘n beeld te
herberg. Volgens Grimm het die ou Germane verskillende woorde gehad met die betekenis van
‘tempel’, naamlik: hof, aula, atrium, hal, halla, templum, sal, saal, salr, sele, ens. In die Njalsaga word
‘n Heidense tempel ‘n Godahûs genoem. Die meeste Germaanse tempels was eenvoudige
skrynwerke en opvallend is dat soortgelyke eenvoudige tempels vandag steeds in Japan staan. Die ou
Germaanse religie toon immers groot ooreenkomste met die Japanse Shintoisme.
Heiligdomme uit die ou Steentydperk (Neolitikum), die bronstydperk en die begin van die
Ystertydperk word gekenmerk deur ’n sirkelvormige (wiel of ring) konstruksie, omdat dit in die tyd
beskou is as die ultieme vorm van volmaaktheid (die ronde moederskoot). Die steensuile van
Avebury en die van Stonehenge in Engeland is ook gebou in die vorm van ’n ring. Ook is die
Woodhenges van Amesbury, Heldenberg, Zwolle, Unternberg, Goseck en Heiloo almal sirkelvormig,
asook die Seahenge in Engeland. Later is ook ovaalvormige en hoefystervormige konstruksies gebou.
Alleen in Brittanje en Ierland is meer as 900 sirkelvormige konstruksies gevind wat as Heiligdomme
diens gedoen het (van Gilst:2006).
Vanaf die derde eeu voor die begin van ons jaartelling word Heiligdomme in ’n vierkantige of
reghoekige vorm gebou. Die grense van heiligdomme het bestaan uit ’n grondwal, sloot of houtpale
wat regop in die grond geplant was. Hierdie kultusoorde het ook oor offerkuile beskik. Soms het die
sloot om die heiligdom gedien as offerkuil. Offergawes is in die offerkuile gestort. Soms was ’n klein
tempeltjie gebou in die middel van hierdie kultusoorde.
In hierdie heiligdomme is aan die Gode en Godinne geoffer, meestal spysoffers. Duisende wapens is
later deur argeoloë uit die offerkuile opgediep, maar ook is menslike beendere daarin gevind. Dit was
meestal van jong mans (vyandelike krygers) wat waarskynlik daar geoffer was. Die mans was onthoof
en die wapens was stukkend gebreek. Sommige ondersoekers is van mening dat die krygsgevangenes
onthoof moes word om te voorkom dat die siel van die oorledene terugkeer (en by die daders gaan
spook).
Sommige ondersoekers is van mening dat die kop en liggaam van die slagoffer geskei is, omdat die
kop ’n trofee word van die oorwinnaar en die liggaam van die slagoffer (asook die wapens van die
slagoffer) dan aan ’n Godheid geoffer word. Soms is die skedels nie van die offerplek af weggeneem
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nie. Argeoloë het talle skedels en liggame van krygsoffers gevind wat apart van mekaar gegrawe is.
Dit is ook opvallend dat op die muurskilderye wat argeoloë in Catal Huyuk (huidige Turkye) gevind
het van ‘n beskawing wat ongeveer 8,000 jaar gelede bestaan het, daar talle liggame afgebeeld is
sonder ‘n kop. Ook word die bekende Griekse Godin Nike, soms sonder ‘n kop afgebeeld. Dan val dit
ook op dat byna alle Venusbeeldjies nie ‘n kop het nie. Dit is dus moontlik dat die skeiding van
liggaam en kop, gedoen is om ‘n rede wat ons vandag nie ken nie. Die gebruik waar die liggaam van
die skedel geskei moes word, vind ‘n mens selfs nog in die Middeleeue. Die skedels van die
oorledenes is langs die kerk(hof) in ‘n knekelhuis of ossuarium bewaar. Sommige van hierdie
knekelhuise bestaan vandag nog in Europa, waar selfs skedels bewaar word. ‘n Besondere kerk is die
skedel kerk in Kutna Hora (Duits: Kuttenberg) in Tjeggië, waar duisende skedels geherberg word. Ellis
Davidson wys daarop dat die kop van ‘n slagoffer meegeneem is deur die oorwinnaar as ‘n teken van
mag. Die kop van ‘n slagoffer in die huis van die oorwinnaar, verhoog die status van die oorwinnaar.
Ook die huis of heiligdom waar die kop/skedel ‘n rusplek vind, styg in aansien. Bowendien het
sommige mense ook nog geglo dat die skedels kon praat en kon sing en die oorwinnaar nog van
goeie advies kon voorsien.
Dat die Germane talle tempels met beelde daarin gehad het, word deur argeologiese opgrawings
bevestig. In Gotland (Swede) het ’n tempel gestaan waarin honderd beelde gehuisves was (Grimm).
Sommige groot beelde het wel in die buitelug gestaan. Soms is beelde ook op karre of waens geplaas,
wat dan van tyd tot tyd vervoer is. Rondom hierdie tempels is ook grafheuwels aangelê. Die gebruik
om mense te begrawe direk by die tempel sou ook in die Christendom bly voortleef, waar oorledenes
om die kerke begrawe is, bekend as Kerkhof.
In Skandinawië is verskillende tempels gebou met ’n spesifieke rangorde. Daar het byvoorbeeld groot
en glansryke tempels gestaan met tientalle beelde daarin en talryke skatte. Maar daar het ook klein
tempeltjies bestaan, met slegs een beeld daarin. In Ingemundr het ’n tempel gestaan wat 33 meter
lank was. Die Färeyingasaga maak melding van ’n tempel met glasvensters daarin. Die tempel is ook
ryklik met goud en silwer versier. Binne in die tempel het ’n pragtige beeld gestaan van ’n Disa. In
Noorweë het in Gule ’n groot tempel gestaan wat besoekers uit verre streke gelok het. In Thorheim
het ook ’n groot tempel gestaan wat met goud en silwer versier was en waar ’n beeld van Donar in
gestaan het. Ook in Baldershage het ’n groot tempel gestaan met talle beelde daarin, waar Balder die
mees vereerde God was. Hierdie tempel het uit verskillende sale bestaan waarvan die Disar-saal die
hoogste en die grootste was. Hierin het beelde van Disas gestaan. Vorste en konings uit die
omgewing het die tempel dikwels besoek. Ook het indrukwekkende tempels gestaan in
Gudbrandsdal en ook in Hlade. Hierin was pragtige beelde en ook baie kosbaarhede. Die gekerstende
Olaf Tryggveson sou die skatte uit laasgenoemde tempel roof en die tempel plat gebrand het.
In Swede het besondere tempels gestaan waarvan die bekendste geleë was in Sigtun en ook in
Uppsala. Die tempel in Sigtun was gebou ter ere van Wodan en die tempel te Uppsala was vir Freyr.
By laasgenoemde tempel is op twee verskillende maniere geoffer, naamlik volgens voorskrifte van
die Ase, maar ook volgens voorskrifte deur die Wane. Volgens Adam van Bremen was die tempel te
Uppsala die beroemdste van alle Sweedse tempels. Volgens Adam was die tempel volledig met goud
afgedek, met daar binne slegs drie beelde. Die grootste beeld was die van Donar en sy beeld het in
die middel gestaan. Aan sy flanke was kleiner beelde van Wodan en Freyr/Fricco. De Vries (1944) wys
egter daarop dat daar waarskynlik nie ‘n beeld van Freyr gestaan het nie, maar ‘n beeld van
Frigg(o).42 Is die Vroulike beeld later deur ‘n manlike beeld vervang? Hierdie tempel was aanvanklik
die tempel van Freyr (of Frigg?) die Waanse Hoofgod(in). Met die opkoms van die Ase (en oorwinning
oor die Wane) is hier ’n groter beeld van Donar ingeskuif om die mag van die Ase te verbeeld.
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Buddingh (1837) wys daarop dat dit moontlik selfs ’n beeld was van Freya.
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Ook in Denemarke het belangrike tempels gestaan. By Leire, Hledra of Ledra het ’n groot tempel
gestaan wat volgens Adam van Bremen volledig van goud was. Wat Adam presies bedoel het is
onduidelik, maar die vermoede bestaan dat die tempel van hout was en die hout verguld is.
Die Germaanse religie het wel ’n duidelike rangorde geken. In Ysland is byvoorbeeld vier klasse of
range van tempels bekend. Die land was in drie streke verdeel met drie hooftempels. Onder hierdie
drie tempels was weer twaalf tempels van ’n tweede rang. Onder die tweederangse tempels het
weer 24 tempels geval van ’n derde rang. Dan was daar ’n onbekende aantal tempels van die vierde
rang. Hierdie rangorde was nie alleen van religieuse aard nie, maar het ook met die wetgewende- en
regtelike mag verband gehou. Priesters was ook regters. Die drie hooftempels het onder gesag
gestaan van ’n hoëpriester wat as Godi bekend gestaan het. Die priesters/priesteresse wat gesag
gevoer het oor die ander tempels het as Godar bekend gestaan. Godar is die meervoudsvorm van
Godi/Gydja. In Ysland is tempels ook Gode genoem (De Vries 1944). Die Yslandse Althing het op
Midsomer begin (21 Junie) en plaasgevind op die Dingvellir (Dingveld) en die vergadering het twee
weke lank geduur. Die Ding/Alhting word beskou as die wêreld se oudste vorm van demokrasie
(Otten, 2000).
Ander Skandinawiese lande was ook geografies verdeel. Noorweë was byvoorbeeld in 4 gebiede
verdeel met 4 aparte volksvergaderings (Dinge) en 4 wetboeke, naamlik die Frostething, Gulathing,
Borgething en Heidsidia. Die grootste tempel het waarskynlik in Gule gestaan. Ook het Swede
sodanige indeling geken, naamlik Opland, Vestmanneland, Södermanland en Söland. Die hooftempel
het gestaan in Uppsala waar ook die jaarliks Althing (Sweedse volksvergadering) plaasgevind het
onder gesag van die hoëpriester.
Die Germaanse tempels was byna meubelloos. Daar het wel ’n aantal belangrike voorwerpe in
gestaan. So was daar ’n altaar met ’n ring daarop. In die ou Engelse tempels was hierdie ring van
goud (Branston). ‘n Altaar of outaar is ‘n tafel of ‘n steen waarop ‘n religieuse handeling uitgevoer
was. Die altaar met die ring het besonder waarde gehad. Op hierdie ring is daar ede of geloftes
gesweer deur besoekers aan die tempel. Ook was daar in elke tempel ten minste een beeld van ’n
God of Godin. In die middel van die tempel was ’n vuurherd. Die brandende vuur was die hart van die
tempel. Ook was daar bekers om die bloed van die offerdier mee op te vang en soms ook kwaste om
die bloed te besprinkel. Dan was daar ook ’n hoë stoel waarop die priester(es) gestaan of gesit het
om die offerdiens te lei. Later sou dié stoel ontwikkel in ’n preekstoel.
In sommige ou Germaanse tempels het soms permanent vroue gewoon. Volgens Frazer het in die
Sognefjord ‘n Germaanse tempel gestaan wat aan Balder gewy was met ‘n groot aantal beelde
daarin. Hierdie beelde is deur vroue versorg, selfs opgewarm by ‘n vuur, met olie gesalf en met die
klere van die vroue afgedroog. Hierdie vroue het dus ‘n religieuse funksie vervul in die tempel. By
baie tempels het ook ‘n tempelwa gestaan. Hierdie wa is gebruik om die beeld van die God(in) te
vervoer tydens ommegange. Waens is in die outyd beskou as rytuie van die Gode en Godinne. Ook
was in die ou Germaanse tempels heilige tafels aanwesig waarop die offermaaltye bedien was.
Dikwels was in die Germaanse tempel ook ‘n heilige steen aanwesig. Volgens oorlewering was dit dan
‘n baie spesiale steen wat uit die hemel geval het. By hierdie steen is geloftes afgelê en stamhoofde
ingehuldig. Vandag word in die Edinburgkasteel die Stone of Scone (Stone of Destiny) bewaar waarby
Skotse konings tot in die 14de eeu mee ingehuldig was. Sodanige steen is beskou as ‘n tempelskat.
Nog ander waardevolle skatte in goud en silwer is in ou Germaanse tempels bewaar. Besoekers aan
die tempel moes hulle eers was/bad en bowendien moes hulle behoorlik en selfs deftig geklee die
tempel nader (en betree).
Baie van die ou Christelike kerke, katedrale of kloosters in Germanië het ’n spesifieke
voorgeskiedenis. Hierdie geboue is opgerig op plekke waar Romeinse tempels (fanum) gestaan het.
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Maar hierdie tempels is weer gebou op plekke waar Kelto-Germaanse heiligdomme gestaan het.
Dikwels is die Kelto-Germaanse heiligdomme opgerig waar Dolmen en Menhir gestaan het, maar ook
heilige waterbronne. Dit blyk uit talle opgrawings en restourasiewerk aan ou kerkgeboue/katedrale.
Die katedraal van Chartres is hier ’n sprekende voorbeeld van asook die Onze-Lieve-Vrouwe- basiliek
in Maastricht, maar ook die Sint-Elutherius in Doornik (Henegouwe) waar dele van ’n Merkuriuskultus oord ontdek is. In Elst (provinsie Gelderland in Nederland) staan die Hervormde kerk op twee
Romeinse- en twee Keltiese kultusoorde. Onder die kerk van Saint-Martin (Belgiese provinsie
Luxemburg) is ’n tempel uit die 2de eeu ontdek. In die huidige Tongeren (België) het waarskynlik die
grootste Heidense tempel gestaan tussen die Maas en die Noordsee, waar uit opgrawings ook blyk
dat daar Romeinse Gode en Godinne vereer is. Ook het ‘n Wodantempel in Nymegen gestaan, ‘n
Stavotempel in Stavoren 43 en ‘n tempel vir Nehalennia te Domburg (Buddingh 1844), maar
laasgenoemde is nie deur die kerk oorgeneem nie en is vry laat herontdek.
In Hofstade, naby Aalst in België moes ook ’n tempel gestaan waar argeoloë beelde gevind het van
Juno, Minerva,44 Venus en Cybele. Die plekname Aalst, Elst, Aalter en Maria-Aalter verwys na die
woord altaar/outaar wat Heiligdom beteken. Soms is Germaans-Kelties-Romeinse tempels afgebreek
en die boumateriaal gebruik in die kerk/katedraal. Die preekstoel (altaar) in die kerk van Mendonk
(Wes-Vlaandere) bestaan onder andere uit ’n tafelsteen wat aan Nehalennia opgedra was.
Te Keulen het die ou Kapitooltempel gestaan waar Jupiter, Juno en Minerva vereer was. Hierdie
tempel is selfs in 393 nog vergroot en uitgebou deur Arbogast (Jung). Die Christene sou die tempel
egter later plunder en afbreek. In 715 is die St. Maria im Kapitol opgerig bo-oor die reste van die ou
Heidense tempel. Volgens Adam van Bremen het in die ou Rethra (huidige Mecklenburg in NoordDuitsland) ’n indrukwekkende tempel gestaan waar Redigast/Radegast45 vereer was. In hierdie
tempel het ’n goue beeld van Radigast gestaan, met purpur beklee.
Wanneer ’n mens vandag die Europese vasteland deurkruis, wil dit byna voorkom asof daar nooit
Heidense tempels gestaan het nie, omdat opvallende spore ontbreek. Volgens Jacob Grimm is dit te
wyte aan die drang van die Christene om die Heidense erfenis van ons voorouers uit te wis.
Aanvanklik het sendelinge alle Heidense tempels met die grond gelykgemaak. Op die puinhope is ’n
pragtige glansryke Christelik kerke opgerig. Later is hierdie beleid gewysig. Die Heidense tempel word
eenvoudig oorgeneem en van sy Heidense karakter gestroop. Die ou Heidense tempel leef dat verder
as ’n Christelike kerk of katedraal.
Pous Gregorius die Grote het onder andere opdrag gegee aan die sendeling Augustinus om die
Heidense tempels juis nie af te breek nie, maar die ‘afgodsbeelde’ daaruit te verwyder en die gebou
daarna te wy (te heilig) vir Christelike gebruik. Die voordeel daarvan, skryf hy, was dat die volk dan
nie na ‘n ander gebedshuis hoef te gaan nie, want hulle ou Heidense gebedshuis bestaan steeds. Ook
skryf hy verder dat die ou Heidense offers nie verbied moes word nie, maar dat die slag van diere by
die tempel voortaan slegs moes dien as ‘n feesmaal en nie as spysoffer aan die ou God(in) nie.
Smeets vermeld dat die Onze Lieve Vrouw kerke te Tongeren en ook te Maastricht op plekke staan
waar voorheen Heidense tempels gestaan het. Hier is dan Godinne vereer soos Viradectis, Mechelen
en Rosmerta. Plekname soos Rosmeer en Mechelen is na hierdie Godinne vernoem.
Tog is nie alles uit Heidense Heiligdomme verban nie. In ‘n aantal ou kerke in Europa is die volgende
items dikwels steeds aanwesig, naamlik ‘n groot klip/steen, ‘n groot boom (wat dikwels al dood is en
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Onder die ou Friese was Stavoren bekend as die Godstad (Westendorp).
Aanvanklik ‘n Etruskiese Godin.

Redigast = Raad+gees.
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soms weer met ‘n nuwe boom vervang is),46 ‘n waterput, ‘n kruietuin en ‘n begraafplaas. Soms is ‘n
Christelike kerk bo-oor die Heidense heilige put gebou en was die put voortaan onsigbaar en
onbruikbaar. So is die Dom van Paderborn (born=bron) oor heilige bronne gebou; die katedraal van
Chartres oor 44 bronne en die Dom van Keulen ook op bronne wat al gewy was aan Keltiese
Moedergodinne en selfs aan Mithras (van Gilst 2009). Soms is ‘n put binne in die kerk behou as
doopvont. In sommige ou kerke bestaan die putte vandag steeds (met water daarin), maar soms
bestaan die mure van die put nog, maar is die put self met grond opgevul en in ‘n blombak omskep.
In sommige nuwer kerke (nie gebou is op die puin van ‘n Heidense Heiligdom nie), is selfs ‘n sierput
gebou wat sou dien as doopvont.
Soms is die ou Heilige putte nie binne die kerk behou nie, maar staan hulle buite die kerk. Baie van
hierdie putte bestaan vandag steeds (soms tientalle meters weg van die kerk). Tydens die kerstening
is die putte gebruik om die Heidene te doop. Die heilige water uit die put het immers na die
kerstening heilig gebly. Die groot klip/rots staan soms as suil in die grond geplant, maar soms word
die klip op ‘n aantal kleiner klippe geplaas (soort Dolmen). As onderdeel van die huwelikseremonie
moes die bruid ook op die klip staan om haar band met die Rots (as Moeder) aan te dui. Hierdie
stene is dan ook Bruidstene of Poppestene genoem. Die gebruik waar bruide op die stene moes staan
is tot in die laat Middeleeue voortgesit. Hierdie klip-steen het soms buite die kerk gestaan en soms
binne die kerk en is daar by hierdie stene ook geloftes afgelê. Hierdie stene is ook geloftestene
genoem. Te Horn was daar ´n bekende Bruidsteen waar verloofdes mekaar trou beloof die aand voor
die huweliksbevestiging, in aanwesigheid van die ouers. Tydens die Reformasie (en daarna) het
hierdie stene/klippe soms op ‘misterieuse wyse’ uit die kerk (of kerkterrein) verdwyn. Dit is in die
geheim deur geestelikes verwyder (en vernietig) om verdere Heidense rituele rondom so ‘n steen ‘n
halt toe te roep.
By baie van die ou stene wat vandag nog by ou kerke staan, was die volk in die outyd toegespreek
tydens Dingvergaderings. In Swede was dit gebruiklik dat ‘n koning op so ‘n steen/klip moes staan
tydens sy inhuldiging (van Gilst 2004). In die Thorirsaga word beskryf hoe Herstein tydens ‘n trouery
na die groot steen loop, met sy voet daarop trap en ‘n gelofte aflê, waarby hy beloof om met die
komende Dingvergadering te sorg dat die priester (Godi) Arngrim verban word (de Vries en de Vries).
In Nederland kom nog ou verwysings voor na tempels, soos Tempelierstraat, Tempel,
Tempelhofstraat, Tempeldijk, ens., maar ook familiename soos Tempel, Tempelaar, van den Tempel,
ens.
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Dit is byvoorbeeld die geval met die Godelinde (goddelike/goede lindeboom) wat vandag te Naarden-Vesting staan. Die
ou boom is dood en in 1750 is ‘n nuwe boom geplant wat steeds naby die kerk staan. Die waterput en die groot klip is ook
steeds by die kerk aanwesig.
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Die ou Germane
Die woord Germaan is moontlik afkomstig van ‘n Keltiese woord gairm (kryger of krygskreet), maar
dan ook van Grimani (krysende mans). Hierdie woorde is egter ook verwant aan die Latynse grimas
(masker), die Oudnoorse grima (masker) en dan weer verwant aan ons woord grimeer. Die Germane
en Kelte het immers hulle liggame beskilder en getatoeëer. Die Germane het hulself nie Germane
genoem nie. Dit is ‘n naam wat deur die Romeine aan hulle opgedra is. Ongeveer ‘n eeu voor die
aanvang van ons jaartelling kom die term voor en is die woord Germaan waarskynlik aanvanklik
bedoel om na ‘n Keltiese stam te verwys. Die woord is vvorts ook verwant aan die Latynse woord
Germanus wat broer beteken.
Die Germane van 2000 jaar gelede kan grofweg in drie kultuurstamme verdeel word volgens Plinius
die Oude (23-79 n.o.j.) in sy boek ‘Naturalis historia’, naamlik: Ingvaone, Herminone (of Irminone) en
Istvaone. Hierdie name kan herlei word na die (Opper)gode wat hierdie kultuurgroepe respektiewelik
vereer het, naamlik Ing, Irmin en Istvas. Die tweede gedeelte van die naam kan moontlik verband
hou met die Germaanse woord –vaone (wet of reg, maar waarskynlik ook Waans). Alhoewel die
Germane uit een stam ontwikkel het met een Germaanse taal (Oergermaans), was dit 2000 jaar
gelede nie meer die geval nie.
Rondom die begin van ons jaartelling kom die Romeine en die Germane met mekaar in aanraking as
gevolg van die Germaanse volksverhuising en die uitbreiding van die Romeinse ryk. Die Romeinse
heersers het aanvanklik daarvan gedroom om die Germaanse gebiede by die Romeinse Ryk in te lyf,
maar dit het gou geblyk onhaalbaar te wees. In die jaar 47 gee die Romeinse keiser Claudius hierdie
droom op. Om die sogenaamde ‘barbare’ buite die grense van sy ryk te hou is begin met die bou van
‘n skans of fortgordel (limes). Hierdie skans was van hout en het gestrek van die Noordsee in die
huidige Nederland tot aan die Swartsee. Elke 6,5 kilometer is ‘n wagtoring gebou in die skansmuur.
Rondom die jaar 200 is gedeeltes van die skans met ‘n steenmuur vervang. Oorblyfsels van die
skansmuur is vandag nog te sien in Maastricht, Valkenburg, Utrecht, Woerden, Alphen aan den Rijn,
Leiden, Katwijk, Nijmegen, Arnhem, Oudenburg, Aardenburg en Maldegem.47
‘n Belangrike bron van ons kennis oor die ou Germane is afkomstig van die Romeinse skrywer
Cornelius Tacitus (56-117 n.o.j.)48 en in ‘n mindere mate ook Julius Caesar (100 – 44 v.o.j). Tacitus het
die Germane omskryf as ‘n besonder suiwer volk wat nie met ander volkere vermeng was nie.
Volgens Tacitus was die duidelikste kenmerke die volgende: Die Germane het woeste blou oë gehad
met rooi-blonde hare en hulle liggame was fors en aantreklik. Hulle kon kragtig aanval in die stryd,
maar was nie bestand teen hitte nie.
Tacitus skryf dat die Germane meestal klere van dierevelle gedra het. Soms was die kledingstuk baie
eenvoudig, maar soms was verskillende soorte dierevelle verwerk in verskillende pante tot ‘n
kunstige- en sierlike kledingstuk. Soms is slegs een kledingstuk gedra, naamlik ‘n mantel (Romeinse
toga) wat met een gespe bymekaar gehou is (of soms ‘n doring in plaas van ‘n gespe). Meestal was
hierdie kledingstuk egter as bo-kleed of opperkleed gedra en daaronder is ‘n onderkleed gedra
(Romeinse tunica). Hoe ryker en welvarender, hoe fyner die onderkleed. Veral vroue het meer linne
gedra en dit was met purper versier.49 Hierdie linne is uit vlas geweef. Dan skryf Tacitus, het die
onderkleed van die dames geen moue nie. Die arms, skouers en boonste gedeelte van die borste was
altyd onbedek. Caesar skryf dat, ten spyte van die koue in die Noorde, baie Germane klere gedra het,
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klooster herontdek en in 1473 vir die eerste keer in drukvorm uitgegee in Venesië. Spoedig hierna verdwyn ook
die herontdekte manuskrip asook die eerste afskrif daarvan (van Gilst 2004).
49

Moontlik nie egte purper nie, maar ‘rubro colore’ wat nie pers was nie, maar rooi.

45

wat nie die hele liggaam bedek nie. Hierdie kleding was van dierevelle. Skaamte het nie bestaan nie
en dan het die Germane, weereens, ten spyte van die koue, dikwels in die riviere gebad. Volgens
Caesar was die lewe van die Germane in die koue bar en ongenaakbaar, maar juis hierdie harde lewe
het van die Germane ‘n verharde ras gemaak. Uit die Oudnoorse sagas (ongeveer duisend jaar na
Tacitus) blyk dat die Germane dikwels gebad het. Die badritueel het meestal saans plaasgevind net
na aandete. Hierdie tydstip het dan later ook bekend gestaan as ‘badtyd’.
Vreemd genoeg het die kerk die Heidense badritueel afgekeur. Om die slegte- en sondige liggaam
skoon te wil hou, is as sonde beskou. Biskop Árni Thorlaáksson het in 1269 gewaarsku teen bad en
reiniging van die liggaam (Jochens). Tydens die badritueel is ook sommer klere gewas. Uit talle
verslae blyk dat die badritueel en openbare badhuise die middelpunt gevorm het van die
gemeenskapslewe en is belangrike beslissings tydens badsessies geneem. Hierdie gebruik is vandag
steeds in Japan bekend. MacCullogh skryf dat Christene (veral in Midde-Europa) juis openbare
badhuise vermy het.
Uit die Oud Yslandse sagas blyk dat Germaanse vroue kopdoekies gedra het wat soms ryklik versier
was. In die Gisli saga word vermelding gemaak van ‘n kopdoek wat 20 el lank was en met goud
versier was. Ook uit die Laxdaela saga blyk dat getroude Germaanse vroue almal hoofdoekies gedra
het, maar uit dieselfde saga blyk ook dat vroue bloese gedra het met ‘n baie lae halsopening. Dit is
egter as ‘n skande beskou indien ‘n man ‘n hemp/bloes gedra het, waarvan die halsopening so laag is
dat sy tepels sigbaar word. Dra hy so ‘n hemp, het sy vrou selfs die reg gehad om van hom te skei,
omdat hy dan as ‘n verwyfde figuur beskou is. Uit dieselfde saga blyk ook dat dit vir vroue
onbetaamlik was om manlike broeke te dra.
Tacitus skryf dat die Germane oorlogsliedere gesing het voor die aanvang van die stryd, om hulle
strydlus op te wek en ook om die vyand angs in te boesem. Dan het die Germane ook ‘n soort
dreunsang geken wat laag van toon was. By die uitvoering daarvan het die Germaanse krygers hulle
skilde op ’n spesifieke manier voor hulle monde gehou om sodoende ’n swaarder en holler geluid
voort te eggo. Hierdie krygsang (of krygsgeskreeu) het bekend gestaan as barditus, (skildsang of
baardpraat), maar ook as furor teutonicus (Teutoonse raserny). Hierdie rou gebulder was ‘n poging
om die stem van Donar na te boots en die vyand die skrik op die lyf te jaag. Volgens Homeros het ook
die ou Trojane ‘n krygsgeskreeu geken wat geklink het soos die gekrys van voëls. Die ou Grieke het
volgens Homerus in doodse stilte op die vyand afgepyl en hulle krag juis geput uit die stille aanval.
Die Romeine sou later die Griekse gevegstyl oorneem.
Militêre musiek het deel uitgemaak van die Germaanse krygstegniek. Bekende Germaanse
musiekinstrumente was beeshorings, harp, luren (1,5 tot 2,5 meter lange blaasinstrument) die
viersnarige rotta, ens. In die militêre aanvalsmagte het nie alleen musikante deel uitgemaak van die
aanvalsmag nie (die Iere het harpspelers geken), maar ook digters het saamgeloop. Hulle moes die
roemryke heldedade in gedigte en liedere verwerk en die geskiedenis sodoende verewig (de Vries
1959). Uit die sagas blyk dat die dra van krygsbaniere of strydbaniere baie belangrik was in die
militêre optogte.
Volgens Julius Caesar het die Germane hoofsaaklik vleis50 en suiwel geëet en veel minder graan. Uit
die Njalsaga blyk dat die Germane graag botter en kaas geëet het en dat dit deur vroue gemaak was.
Caesar was van mening dat die Germaanse dieet, die rede was waarom die Germane sulke forse
liggame gehad het. Caesar skryf egter dat daar nog ’n rede was waarom die Germane oor sulke
‘begeerd liggame’ beskik het: Die Germane doen niks teen hulle sin nie. Van kleins af doen elke kind
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net wat hy/sy wil. Daar is geen plig en geen tug nie. Hierdie uitlewing van ‘n volkome lewensvryheid
sou, volgens Caesar, daartoe lei dat die liggaam sonder allerlei belemmeringe, vry ontwikkel. Die
Griekse skrywer Strabo (64 v.o.j. – 19 n.o.j.) onderskryf ook die ongebonde en vrye lewenstyl van die
Germane. Hieroor skryf hy verder dat die Germane hulle laat lei het deur emosies en dat hulle ‘n
onbeheersde karakter openbaar het. Dan was die Germane, volgens Strabo, simpelweg woes, wild en
onbeheerbaar!
Die familiebande onder die Germane was baie sterk. Die opstelling van die slagorde was dan ook nie
willekeurig gedoen nie, maar volgens familiebande. Elke kryger moes veg met ’n familielid in sy
nabye buurt (oom, neef, broer, vader, seun, ens.) vir wedersydse morele steun, onderskraging en
behoeding.
‘n Veldslag het begin deurdat twee vyandige partye teenoor mekaar stelling inneem. Die aanvoerder
moedig sy manskappe aan, waarna hy die vyand beledig. Hierna werp hy ‘n spies ‘Die Wapen van
Wodan’, oor die koppe van die vyand met die kreet: ‘Wodan, vat hulle’! Die krygers gooi hierna die
meeste van hulle kleding af en gaan dan oor (soms volledig naak) tot die aanval. Volgens Tacitus het
die Germane ook geen helms gedra nie en geen borswerende beskerming nie. Ook was hulle skilde
nie met metaal versterk nie, maar wel in die skrilste kleure geskilder. Uit die sagas (duisend jaar na
Tacitus) blyk dat krygers toe wel skilde, helms en gepanserde kledingstukke gedra het en dat ook
hulle perde bepanser was.
Die knapste krygers het voor in die linie geveg en vir hulle was dit ‘n edele taak. Hierdie groep elitestryders het bekend gestaan as Hund of Honderd (vergelyk Oudsaksiese, Oudengelse en Gotiese
hund). Die woord hond en die Engelse woord hunt (jag) is hieraan verwant. Tacitus vermeld egter dat
die woord honderd verwys na die aantal manne wat elke streek (gouw) moes lewer in die opbou van
‘n aanvalsmag. Dit is egter nie duidelik of honderd ook gelyk is aan 100 nie. In Ysland was honderd
(eintlik groothonderd) gelyk aan 120. Honderd, hond of hont was egter ook ‘n Germaanse
maateenheid, om veral oppervlakte te meet. ‘n Honderd het bestaan uit 100 roede en een roede was
ongeveer 16,72 vierkante meter.
Die rol van die Germaanse aanvoerder was ook anders as by die Romeine. Die Germaanse
aanvoerder het hulle manskappe aangemoedig deur ‘n leidende voorbeeld te stel. Die aanvoerder
het die hardste geveg en vóór in die linie wat in ‘n wigvorm opgestel was. Die aanvoerder moes
duidelik aan sy manskappe laat sien dat hy in dapperheid deur niemand anders oortref word nie. Elke
Germaanse leier was ook byna permanent (ook in vredestyd) beskerm en opgepas deur ‘n groepie
manne wat Tacitus die komitatus (komitee) noem. Hierdie groep manne is deur die Germane egter
Berserkers genoem, maar ook Kampioene of Kempioene.51 Hierdie Kampioene was besonder getrou
aan die leier. Hoe meer Kampioene hulle om een leier versamel het, hoe groter was die gewildheid
van so ‘n leier. Hulle het ook die kern gevorm van die strydmag. Tydens die aanval het hulle alles in
die stryd gewerp om te voorkom dat hulle leier ooit val. Dit was as ‘n skande en ‘n groot vernedering
beskou om die stryd te oorleef, terwyl die leier gesterf het. Sommige krygers het na ‘n verlore stryd
selfmoord gepleeg deur hulle in Wodan se naam te laat ophang en ook met ‘n spies te laat merk
(marka sik geirs-oddi). Die redes hiervoor was enersyds dat hulle die skaamte nie kon verwerk nie en
andersyds wou hulle ook daarvan verseker wees dat hulle steeds na die Walhalla sou gaan, waar
Wodan op hulle wag. Deur hulself te laat ophang en met ‘n spies in die onderbuik te steek, was hulle
immers verseker van ‘n nadoodse lewe in die Walhalla.
Tacitus skryf voorts dat meisies en seuns nie al te gou toegelaat was om te trou nie. Hulle moes eers
redelik volwasse word. Julius Caesar skryf dat maagdelikheid onder die Germane besonder belangrik
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was. Hy skryf dat dit as ‘n skande beskou was indien jong seuns seksueel met meisies verkeer. ‘n
Seun sou sterker en gesonder opgroei as hy sou wag tot op sy 20ste voordat hy seksuele omgang het
met ‘n vrou. Uit die aantekeninge van die Frankiese ‘Pseudo – Theodorus’ uit die 9de eeu, blyk dat
seksuele kontak tussen ‘n seun en ‘n meisie strafbaar was indien hulle jonger as 20 jaar was. Hierdie
strawwe is toe ook deur die kerk oorgeneem (Milis). Volgens Tacitus het Romeinse meisies van die
hoër stande op 14-15 jaar getrou. Tog blyk sowat 800-1000 jaar later dat soms jong Germaanse
bruide in die huwelik gesleep is. Dit blyk onder andere uit die Oudnoorse sagas. Ook sou Hildegard
(Houdiard) van Vinzgouw, die tweede vrou van die Frankiese koning Karel die Grote, met hom
getrou het toe sy maar nog 13 jaar oud was. Sy het 9 kinders in die wêreld gebring en gesterf toe sy
25 jaar oud was. Hierdie jeughuwelike het waarskynlik slegs voorgekom in die hoogste stande. Vanaf
die ouderdom van 12 jaar was ‘n persoon beskou as mondig.52 Die syfer 12 is egter ‘n magiese syfer.
Hierdie mondigheid het in ´n sekere mate gedui op volwassenheid, maar dit was nie altyd die leeftyd
waarop meisies kon trou nie.
Caesar skryf verder dat naaktheid onder die Germane nie as ‘n skande beskou is nie. Mans en vroue
het saam in die riviere gebad. Dan skryf Tacitus dat verleidingsgedrag in die openbaar tussen ‘n man
en vrou as ongewens beskou is. Ook was die skryf of stuur van liefdesbriewe of liefdesboodskappe
tussen verliefdes, onder die Germane afwesig. Verder vermeld Tacitus dat elke Germaan soggens
nadat hy/sy wakker geword het, hulself eers gewas het en meestal met warm water, waarna ontbyt
genuttig is. Daar is dan nie gesamentlik om een tafel geëet nie, maar elke persoon het sy/haar eie
stoel en eie tafeltjie gehad.
Waar die Romeine hulle gestorwe soldate op die slagveld agter gelaat het, het die Germane dit nooit
gedoen nie. Alle gestorwe Germaanse krygers is deur hulle geliefdes weggehaal. Op die party wat ‘n
stryd verloor het, het daar ook ‘n swaar lot gewag. Die vlugtende party is agterna gesit en baie van
hierdie gevangenes is aan die Gode geoffer. Die wat nie geoffer was nie, was as slawe saamgeneem
huis toe. Die wapens van die verloorders is nie buitgemaak nie. Dit is vernietig en aan die Gode
geoffer (deur dit onder andere in veenmoerasse te stort).
Vroue en kinders het waar dit kon, saamgegaan na die strydperk. Die vroue moes sorg vir die
bereiding van voedsel en hulle het ook die gewondes met liefdevolle aandag en sorg verpleeg. Op die
slagveld kry die Germaanse kryger dus ondersteuning van sy allerdierbaarste ‘besit’, naamlik sy vrou,
sy kinders en ook sy moeder. Maar dit is ook hierdie kosbare ‘eiendom’ wat hy onder geen
omstandighede kon verloor nie. Die maatskaplike druk op hierdie kryger was enorm groot. Hy moes
‘n buitengewone prestasie lewer. Hy móés wen! Hy moes soos ‘n besetene veg om sy vrou en kinders
uit die hande van die vyand te hou. Die vroue het die manne gillend en skreeuend aangemoedig. As
laaste vorm van aanmoediging het die dames met swepe onder hulle eie mans ingelê.
Tacitus vertel dat Germaanse vroue ook soms hulle borste ontbloot het aan die vyand. Sommige
geleerdes is van mening dat die vroue juis op hierdie manier hulle eie mans wou aanmoedig om
harder te stry om sodoende die oorwinning te verseker. Die boodskap aan die vyand was dan: ‘kom
haal ons maar, want ons manne is voos’. Tog het die verskynsel waar vroue hulle borste aan die
vyand toon, ook onder die Kelte voorgekom (moontlik as teken van oorgawe en met die hoop dat
hulle lewens gespaar sou bly). Caesar skryf dat Keltiese vroue nie alleen hulle borste laat sien het nie,
maar met uitgestrekte arms, die Romeinse soldate gesoebat het om hulle lewens te spaar. Dan het
hulle in die laaste snikke van die stryd ook oor die stadsmure probeer klouter, juis om vroegtydig by
die Romeinse soldate te kan uitkom. Hierdie taferele het egter slegs afgespeel, wanneer dit duidelik
was dat die vyand besig was om die oorwinning te behaal. In die saga van Erik de Rode word geskets
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hoe die dapper Freydis53 tydens ‘n aanval van die Indiane op die Vikinge in Vinland (Noord-Amerika),
haarself verdedig het. Sy het voor die naderende Indiane gaan staan en een van haar borste onder
haar klere te voorskyn gepluk en met ‘n swaard op haar kaal bors getik. Hiervan het die Indiane so
geskrik dat hulle in aller yl gevlug het (Vermeyden).
Tog het nie alle vroue summier oorgegee nie. Baie het tot die geveg oorgegaan en moedig gestry tot
op die laaste. Baie Germaanse- en Keltiese vroue het selfmoord gepleeg wanneer dit blyk dat die
stryd verkeerd afloop. Talle gevalle is opgeteken waar die vroue eers hulle kinders vermoor het,
waarna hulle tot selfmoord oorgegaan het. Soms het groepies vroue mekaar doodgeslaan waarna die
laaste een haarself opgehang het. Hierdie vroue het die dood verkies bo ‘n lewe in die hande van die
vyand. Vir Strabo was dit ‘n vreemde verskynsel en was hy van mening dat dit slegs besonder
geharde mense was, wat hiertoe in staat kon wees. Strabo noem dit selfs barbaars. Die Germaanse
voorkeur van die dood, bo ‘n lewe in slawerny onder ‘n vreemde juk word ook beskryf deur Jung in
die Kimbriese oorlog. Jung skryf dat nadat die Kimbre deur die Romeine verslaan is, die Kimbriese
vroue tydens die vlugtog hulle kinders voor die rydende wawiele gegooi het, waarna hulle selfmoord
gepleeg het.
Aan die einde van die stryd is die gesneuwelde geliefdes van die slagveld gehaal. Gewonde krygers is
versorg. Priesteresse het op die slagveld rondgeloop en towerspreuke gemompel. Een van hierdie
towerspreuke wat in die 9de eeu n.o.j. opgeteken is, lui as volg: ‘Ben zi bena, bluot zi bluoda, lid zi
geliden, sose gilimida sin’,54 wat beteken: Been aan been, bloed aan bloed, lid aan lid asof dit gelym
is. Die towerspreuk sou oor helende kragte beskik.
Tacitus skryf dat die Germane baie waarde geheg het aan die opinies van vroue. Hulle het geglo dat
vroue die talentvolle vermoë gehad het tot heldersiendheid, profetiese gawes en intuïsie. Tacitus
skryf dat die Germaanse mans, vroue selfs beskou het as heilige wesens. Hy skryf verder dat
Germaanse vroue wat uitgeblink het in die voorspellingskuns al gou die status van Godinne behaal
het. Hulle is dan letterlik vereer. Onder die Germaanse leërs was sieneresse aanwesig wat die
leëraanvoerders moes adviseer. Hierdie feit word ook deur Caesar bevestig. Daar is ondersoekers
wat aandui dat daar ook manlike priesters en sieners was onder die Germane, maar die meerderheid
was vroue en te meer nog in die eeue voor die aanvang van ons jaartelling. Vroue is veral met
geneeskundige kragte in verbinding gebring. Hulle het ‘der crude cracht’ (krag van die kruie) geken;
kon magiese salf aanmaak; wonde genees; siektes genees, ens. Vir die Heidense Germane was vroue
Wonderwesens wat oor wonderkragte beskik het!
Tacitus skryf ook dat die Germane baie strenger sedelike norme gehandhaaf het as die Romeine.
Mans wat ontug gepleeg het, was veroordeel tot verdrinking in ‘n veenmoeras. Uit die Oudnoorse
sagas blyk egter dat vroue die kuisheidsreël gehandhaaf het, maar mans nie. Verder het Tacitus ook
groot bewondering gehad vir die sobere Germaanse huwelik. Mans was getrou aan hulle vroue en
verder het elke man net een vrou gehad, met die uitsondering van ‘n beperkte aantal adellike mans.
Dit was volgens Tacitus nie die geval onder die Romeine nie. Tacitus vermeld byvoorbeeld in sy
Annale I-VI dat die Romeinse senaat in die jaar 19 streng maatreëls geneem het om die losbandigheid
van die vroue en dogters van lede van die Ridderstand aan bande te lê. Hulle sou voortaan nie meer
‘n geldjie kon verdien aan prostitusie nie. Een van die getroude dogters van ‘n praetor met die naam
Vistilia wou haar egter nie by hierdie maatreël neerlê nie. Sy het haar beroep op ‘n ouer wet wat
bepaal dat ‘n vrou geld mag verdien met prostitusie solank sy dit openlik erken en daar geen geheim
van maak nie. Ook haar man, Titidius Labeo is ter verantwoording geroep en het hy sy eie posisie
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(asook die van sy vrou) probeer verdedig, waarop Vistilia deur die senaat, na die eiland Seriphos
verban is. Om die losse huweliksedes van die Romeine aan bande te lê, is huwelikswette ingevoer in
18 v.o.j. bekend as die Lex Julia van Augustus en ook die Lex Papia Poppoca in 9 n.o.j.
Ook Strabo skryf dat die Romeine losse huweliksedes gehad het en dat selfs ‘n vername man sy vrou
(soms) vir ‘n naggie kon uitleen aan ‘n belangrike besoeker. Owerspel onder die Germane is egter
swaar gestraf en egskeidings het volgens Tacitus selde voorgekom. Uit die latere sagas blyk egter dat
egpare wel maklik kon skei indien hulle wou. Hierdie ‘maklike skeiding'’ is egter ‘n halt toegeroep na
invoering van die Christendom. Egskeidings is in die Heidense tyd toegestaan by owerspel, verlating
en geweld. ‘n Spreekwoord uit die tyd lui: ‘Wat Venus tezamen voegt, scheidt de knuppel55 en hierdie
spreekwoord laat dan sien hoe ver die bekendheid van Venus in die Germaanse taalgebied opgeruk
het. Volgens Tacitus is ‘n vrou wat skuldig bevind is aan owerspel, se hare afgeknip en is sy die huis
uitgedryf. Tacitus vermeld nie wat die straf vir die owerspelige man was nie. Saxo vermeld wel dat
die doodstraf gestaan het in Denemarke vir beide die oortreders van owerspel. Saxo vermeld egter
ook dat die vrou se neus soms afgesny is as straf vir die pleeg van owerspel. Of mans soms hulle
neuse verloor het vir soortgelyke oortredings word nie vermeld deur Saxo nie.
In die Karoliniese tyd het die meeste Germaanse mans monogame huwelike aangegaan, maar
poligamie het ook voorgekom, veral onder die adel. Poligamie was egter onder sommige Germaanse
stamme verbode. Die Germaanse families van ouds het almal saam onder een dak gewoon. Maar ook
het nie-familielede hulle intrek geneem in so ‘n woning. Hierdie wonings staan vandag bekend as
langhuise in was meestal tussen 20 en 30 meter lank en 6-9 meter breed. Sommige huise was egter
tot 80 meter lank. In die Gisli saga word die huis van Thorkel genoem en die gebou is 100 vaam lank
en 10 vaam breed (1 vaam = 6 voet of 1,828 meter). Soms het tientalle familielede, slawe en knegte
in so ‘n woning gebly. Hierdie reuse wonings is dikwels weer in kleiner kamers verdeel. ‘n Gedeelte
van die woning is ook afgesonder vir die veediere. Soortgelyke wonings het ook onder die Kelte
bestaan. Behalwe monogamie en poligamie was daar moontlik ook ‘n derde samelewingsverband en
dit is waar ‘n vrou self kon bepaal wie die vader van haar kind word (Janssen). Uit grafvondste waar
familiegroepe begrawe is en waarvan DNA ondersoeke gedoen is, dui dikwels daarop dat die kinders
en moeders se DNA ooreenkom, maar die kinders se DNA kom nie ooreen met die DNA van die
manlike familielede nie. Dit wys daarop dat die kinders verwek is deur ander vaders. Ook vermeld
Jochens dat nie alle Germane getrou het nie en dat dit eintlik net prominente mense was wat hierdie
stap geneem het. Die gewone volk het die huweliksritueel dikwels vermy. Daar het selfs ‘n
uitdrukking voor bestaan naamlik: fylgja at lagi (saamleef volgens eie ooreenkoms). So verlaat die
vrou haar ouerhuis en trek sy by die man van haar drome in (of andersom).
Onder die Germane het ‘n vrou soms aan die hoof gestaan van ‘n langhuis en veral in die bronstyd
was dit skering en inslag dat die oudste Moeder die sibbe/familie bestuur (Fransen). Sy lei dan ook
alle religieuse rituele. In die tyd neem ‘n bruidegom sy intrek in die huis van die vrou (matriargaal).
Pas later sou die gebruik ontstaan waar die bruid haar intrek neem in die huis van die bruidegom
(patriargaal). Tot in die 20ste eeu was dit gebruiklik in sommige dele van Nederland, Duitsland,
Skotland en Litoue, dat die bruid, wanneer sy die huis van die man vir die eerste binnegaan, eers drie
keer om die vuurherd moes loop (van Gilst 2004), wat moontlik daarop kon dui dat sy gesag aanvaar
oor die huishouding. In Indië lei die Brahma priester die bruidspaar vandag steeds drie keer om die
vuurherd waarin dan aan die voorouers geoffer word (van Gilst 2004). Jochens wys daarop dat ‘n
bruid slegs by haar bruidegom intrek indien sy moeder nie meer gesag voer oor die huishouding nie.
In ‘n aantal sagas word dit dan ook duidelik gemeld dat die huishouding voortaan (na die huwelik)
onder gesag sal staan van die bruid.
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‘n Groot aantal familielede woonagtig in een groot huis, het lang bly voortbestaan. In die 8ste eeu is
inwoners in die Frankiese Ryk aangemoedig om in kleiner huise te gaan woon. Maar dit was egter
eers tydens die industriële revolusie dan kerngesinne ontstaan het waar ‘n man, ‘n vrou en hulle
kinders onder een dak begin woon het.
Volgens Tacitus was vroulike kuisheid onder die Germane besonder hoog gewaardeer. Tydens die
Middeleeue blyk egter dat dit nie meer die geval was nie. Alle vroue het in die Middeleeue steeds ‘n
gordel om die middellyf gedra. Vroue wat maklik tot ontrouheid geneig was, is as ‘Slapghegort’
beskou (Callewaert). Dit blyk verder uit verhale uit die Middeleeue (soos Die Evangelie vanden
Spinrocke) dat mans sowel as vroue ‘n taamlik losbandige lewe gelei het en dat dit deur die
gemeenskap aanvaar is. Sommige mans het onbeskaamd byvroue aangehou en dan ook nog
uitgeslaap en dit sluit Christelike geestelikes in.
Tacitus het dit merkwaardig gevind dat die Germaanse bruidegom nie ‘n bruidskat betaal aan die
ouers van sy bruid nie, maar die bruidskat aan die bruid self moes betaal. Behalwe die bruidskat is
ook oor en weer geskenke uitgedeel tussen die twee families. Ook die bruid gee geskenke aan haar
bruidegom. Die wedersydse geskenke bestaan uit vaste eiendom, beeste, perde, kleinvee, skilde,
swaarde en ook veral aan die bruid, sierade. Wat die Kelte betref skryf Caesar dat die Keltiese
bruidegom en bruid mekaar ongeveer ewe veel geskenke gee by die aangaan van die huwelik.
Volgens Marcel Otten (2000) het nie alleen die ouers van die bruid aan hulle dogter ‘n bruidskat
gegee nie, maar moes die bruidegom ook aan die bruidskat help bydra. Die ouers van die bruid
betaal die heimanfylgja en die bruidegom betaal die mundr. Soms is die huwelik voltrek nog voordat
die man sy mundr betaal het. Indien daar dan al kinders gebore was, word hulle nie wetlik erken nie.
Jochens (1995) maak melding daarvan dat bruide soms ‘gekoop’ is deur die bruidegom en hierdie
transaksie is Kaufehe genoem, maar Jan de Vries is van mening dat die ‘kooptransaksie’ slegs dui op
die afronding van die huweliksooreenkoms en die betaling van die bruidskat aan die bruid. In
werklikheid was dit ‘n ‘huwelikshandel’ waar die ouers van bruid en bruidegom wedersyds goedere
aangebied het tot bevrediging van beide partye. Soms was huwelike egter gesluit sonder ‘n
bruidskat. Dit gebeur wanneer die man niks anders besit het as ‘sterke hande’ nie en die bruid ook
niks anders besit het as haar ‘eertje en kleertje’ nie. Hierdie vorm van huweliksluiting is in Oudnoors
samfarar genoem wat ‘saamgaan’ beteken.
Volgens Jochens is sommige bruide nie eens geken in die reëling van die huwelik nie en sommige
bruide was selfs gekant teen die huwelike waarin hulle gedompel was, maar dit was dat wel
uitsonderlike gevalle. Uit die Oud Yslandse sagas blyk dat ‘n bruid wel deeglik geken is in
huweliksonderhandelinge. Onderhandelinge oor die huwelik is egter deur manlike familielede
gedoen en is ook ‘n huweliksooreenkoms afgesluit waaroor soms lank onderhandel was. Die
onderhandelinge het hoofsaaklik gegaan oor die omvang van die bruidskat en wie dit gaan betaal. In
die Njalsaga betaal Mord, die vader van Unn, ‘n flinke bedrag (sestig maal honderd) by sy dogter se
verlowing wat hy met ‘n derde vermeerder op haar troudag. Dat ouers aan hul dogter op haar
troudag ‘n bruidskat gee, het selfs onder Afrikaner boerefamilies voorgekom in die vorige eeu. By die
geboorte van ‘n babadogter, kry sy ‘n verskalf as geskenk. Alle nakomelinge van die verskalf word
uiteindelik aan die meisie as bruidskat betaal op haar troudag. Ook die Jode het ‘n bruidskat geken.
In 1 Sam. 18: 25-27 moet die groot geroemde Dawid selfs as bruidsprys 200 voorhuide van Filistyne56
aan sy aanstaande skoonvader lewer.
Bredero skryf dat onder die Germaanse Franke twee huweliksvorme gebruiklik was. Die Munt-ehe
was ‘n lewenslange verbintenis tussen man en vrou, maar egskeidings kon wel plaasvind wat tot
nuwe onderhandeling gelei het tussen die twee families. By die sluiting van ‘n Munt-ehe gaan die
vrou oor na die sibbe van die man en word daar deeglik onderhandel tussen die twee families oor die
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sluiting van die huwelikskontrak. Friedel-ehe is ‘n informele verbintenis tussen ‘n man en ‘n vrou en
dit is tydelik van aard. Die vrou gaan nie oor na die sibbe van die man nie en daar is geen
onderhandelinge tussen die twee families nie en dus geen huwelikskontrak nie. Hierdie ‘huwelik’ kan
enige tyd ontbind word sonder die tussenkoms van familielede. In laasgenoemde geval kan die man
en vrou ook van verskillende stande wees, wat by die aangaan van die Munt-ehe onmoontlik was.
By die sluit van ‘n huweliksooreenkoms word twee families aan mekaar gekoppel en was dit veral vir
die swaers belangrik dat hulle met mekaar kon saamwerk. Die aansien van beide families moes op
dieselfde vlak wees. Na die sluiting van ‘n huwelik is twee families verplig om mekaar te steun in
gevalle van nood en dreigemente, soos blyk uit die Bondgenote saga waar die huwelik tussen Ospak
en Swala vir Thorarin verplig om sy aangetroude familie in ‘n regsaak te steun, al vind hy die saak nie
geregverdig nie (de Vries en de Vries).
By die sluit van die huweliksooreenkoms moes ook getuies aanwesig wees. 57 Bruide kon
onderhandelinge oor hulle huwelik ook afwys as die voornemende bruidegom haar nie aanstaan nie.
In die saga van Kroka-Ref wys Helga die huweliksaansoek van Torgil resoluut af (Vermeyden). In die
Thorirsaga wys Gunnar daarop dat hy nie alleen kan beslis oor die huwelik van sy dogter nie, maar
dat sy dogter en haar moeder in die saak geken moet word (de Vries en de Vries). In die Laxdaela
saga vind ‘n aantal huwelike plaas en geen vrou trou teen haar wil nie. In die Vösungasaga (XXV) wys
die beeldskone Brynhild/Brunhilde die huweliksaansoek van (die held) Sigurd af en besluit sý dat
Sigurd nie met haar sal trou nie, maar met ‘n ander pragtige koningsdogter Gudrun. Uit die
Völsungasaga (XXVII) blyk verder ook dat sommige bruide tydens die sluiting van die huwelik ‘n
besonder kosbare bruidsgif/bruidskat ontvang het van haar ouers en ook van die bruidegom. Veral
edelvroue was met geskenke oorlaai. By ‘n egskeiding behou die bruid haar bruidskat en dit het van
haar ‘n selfstandige en finansieel onafhanklike persoon gemaak (na die egskeiding). In die Gisli saga
verdink Thorkel sy vrou Asgerd van ontrouheid en wil hy as gevolg hiervan nie by haar slaap nie.
Asgerd gaan dadelik oor tot die aanval: As hy sou weier om by haar te slaap, sou sy nog dieselfde nag
van hom skei en haar bruidskat opeis. Hierop maak Thorkel ‘n knieval en die egpaar raak versoen.
Soms moes nie alleen die vader en moeder van die bruid hulle toestemming gee nie, maar ook die
broers en susters van die bruid en soms ook ander familielede of lede van die sibbe en selfs die hele
gehug moes soms eers toestemming gee. Verwante kon nog tot op die laaste oomblik ‘beswaar’
aanteken teen die voorgenome huwelik en in sommige huwelikseremonies word vandag nog
vermelding gemaak van die feit dat aangesien niemand beswaar aangeteken het teen die
voorgenome huwelik nie, dit voltrek kan word.
Die bruid se ouers het die huweliksfees voorberei en die huwelik het plaasgevind op die woonplek
van die bruid. Vertrekkende gaste het dan ook geskenke ontvang en sommige gaste selfs kosbare
geskenke. Huweliksfeeste het dae lank geduur. Die sitplekke van elke besoeker is sorgvuldig bepaal
en eregaste sit op ‘n verhoog. Die bruid sit eweneens op ‘n verhoog in die middel van die vertrek
(volgens die Njalsaga).
Die magsewewig tussen die man en die vrou was gelyk, want die take was verdeel tussen vroulike
mag binnenshuis en manlike mag buitenshuis. Verder moes die man (Ask = spierkrag) sorg vir ‘n
woning, vir voedsel en die verdediging van sy kosbaarste besit, naamlik die sibbe. Die vrou (Embla =
psigologiese krag) moes sorg vir die intellektuele opvoeding van haar kinders (oorvertel van
volksverhale, geskiedenis en religie), kleding en die bereiding van voedsel. Die mediese wetenskap
was volledig in die hande van vroue en vroue het belangrike poste as juriste en onderwyseresse
beklee. Sy is om spirituele advies gevra en het die leiding geneem by die bring van offerhandes. By
die beplanning van militêre operasies, is ook die vroue geraadpleeg. Weens die aantreklikheid en
skoonheid van vroue was hulle vereer. Met die koms van die Christendom is die vrou nie alleen van
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haar verhewe voetstuk gehaal nie, maar die koms van die Christendom het traumatiese gevolge
ingehou vir die posisie van die vrou in die Kelto-Germaanse maatskappy (Zwart).
Die Germane het baie kinders gehad. Volgens Tacitus, was geboortebeperking of die poging daartoe
as ‘n skande beskou. Elke kind word as deel van die stam beskou nadat hy/sy op die knie van die
vader met water besprinkel was tydens ‘n inwydingseremonie. Water is beskou as ‘n lewende entiteit
(rivierwater en seewater beweeg immers) en daarom is Water as ‘n Godheid (Godin) beskou (soos
ook in die geval van Vuur wat ook as Godheid (God) vereer is). Misvormde en gebreklike kinders
moes om die lewe gebring word, so spoedig moontlik na die geboorte. Dit was gedoen deur so ‘n
kind buite (in die koue) aan sy/haar lot oor te laat. Dit moes egter gebeur nog voordat die kind
sy/haar eerste vaste voedsel geëet het en met water besprinkel was. Volgens die Germaanse wette
kon die moeder dus haar pasgebore kind doodmaak as sy dit nodig geag het en dit is nie as moord
beskou nie. Tog skryf Tacitus dat die doodmaak van ‘n pasgebore baba, as ‘n skande beskou is onder
die Germane, selfs al was dit ‘n ongewenste kind. Met die koms van die Christendom in Noorweë het
Olaf Haraldsson (Olaf die Heilige)58 ‘n wet laat opstel wat ouers gedwing het om babas na geboorte
te voed. Daar was egter ‘n uitsondering gemaak. Pasgebore babas wat misvorm is, moes nie gevoed
word nie, maar na die kerk gebring word waar die kind gedoop is en alleen agtergelaat is om in die
kerk te sterf. In gevalle waar ‘n ouer die kind in die natuur agtergelaat het om te sterf, moes sodanige
ouer voortaan hierdie daad gaan opbieg by die priester en ‘n boete betaal ‘in Gods naam’ van 3 mark
(Jochens).
Dikwels is kinders ook te vondeling gelê by ander ryker gesinne of families, wat vandag as onmenslik
beskou word. Maar Westendorp wys daarop dat dit dikwels as ‘n eerbetuiging beskou was om ‘n kind
aan iemand anders af te staan. Gruweliker was die Romeinse gewoonte om ongewenste babas op
ashope weg te gooi. Daar is hierdie babas soms deur arm mense opgetel en groot gemaak om op
hulle op die ouderdom van 12 jaar as slawe of slavinne te verkoop. Onder die Germane was dit ‘n
baie gewilde gebruik om een of meer kinders van ‘n gesin as pleegkinders (fosters) te plaas by ander
gesinne. Op die manier is die bande tussen gesinne verstewig. Ouers het dit ook as ‘n groot eer
beskou indien hulle ‘n versoek ontvang het om ‘n pleegkind op te voed. Dit het immers beteken dat
na die pleegouers opgekyk word as goeie rolmodelle.
Geleerdes wys ook op ‘n ander Germaanse ritueel (tewens ook Romeins). Na die geboorte van ‘n
kind, word die baba eers op die grond neergelê (aan die Aarde, of Moeder Aarde toevertrou). Die
vader beslis of hy die kind aanvaar of nie. Aanvaar hy die kind, dan raap hy die baba van die grond af
op. Die kind word uit die aarde ‘gebore’. Hy hou dan die baba hoog in die lug (in die rigting van die
hemel) as teken van sy aanvaarding. Die vader is immers simbool van die Hemel en die moeder is
simbool van die Aarde. Die kind sal later (as volwassene aan die einde van sy/haar lewe) weer aan die
Aarde toevertrou word om later herbore te word. Aanvaar die vader die kind nie (deur die kind nie
vanaf die grond op te tel nie), word so ‘n kind as vondeling gelê by ‘n ander (ryker) gesin. Hierdie
optel-ritueel was tot aan die einde van die 19de eeu gebruiklik in Skandinawië (en die 20ste eeu in
Duitsland). Volgens die Vediese leer, toon ‘n vader sy baba aan die Son wanneer die kind 4 maande
oud is, juis omdat dit geluk sou bring, want die Son seën die kind.
Vir die Germane word ‘n mens (baba) eers as ‘n lewende wese beskou, wanneer so ‘n kind in die
stam opgeneem is. Sodanige opname vind plaas tydens ‘n waterbesprinkelingsritueel op die knie van
die vader. Gevalle is ook bekend waar die vader self die kind moes besprinkel en dan nie noodwendig
op sy knie nie. Tydens hierdie seremonie ontvang die kind ook ‘n naam, soos dit uit die sagas blyk.
Tog skryf Jochens dat nie alle Heidense Germane hulle kinders gedoop het deur ‘n besprinkeling met
water nie. Volgens haar was dit ‘n gebruik onder die gesiene mense. Die Heidense doopritueel deur
besprinkeling met water (vatni ausa) is al deur Aristoteles vermeld in die vierde eeu voor ons
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jaartelling en die arts Galenus het dit onder die Germane aangeteken in die 2de eeu n.o.j. (van Gilst
2004). Hierdie doopritueel is later deur die Christene oorgeneem en gekersten. By dooprituele is
veral water uit ‘n Heilige bron gebruik of water afkomstig van ‘n Heilige rivier. Die gebruik is ook by
die Indiërs bekend met water uit die Ganges,59 by die Egiptenare met water uit die Nyl, by die Perse
met water uit die Eufraat, by die Jode en Christene met water uit die Jordaan, by die Romeine met
water uit die Po.
Westendorp wys daarop dat dit gebruiklik was by die Skotte om die pasgebore baba drie maal vinnig
bo die huisvuur te hou. Hierdie gebruik was ook onder die Slawe bekend en hou verband met die
‘Vuurdoop’. In die praktyk was die Vuurdoop dikwels onder die Germane toegepas as teken van
reiniging en suiwering, en is dit selfs as ’n kragtiger doop beskou as die waterdoop. Die Jode het
hierdie vuurdoop ook geken, want volgens Matt. 3:11 sou Jesus nie met water doop nie, maar met
vuur.
Volgens die Germaanse lewensbeskouing, leef ‘n pasgebore baba nog in die Onderwêreld. Binne die
eerste paar maande na geboorte, reageer ‘n baba immers nie op die impulse uit die omgewing nie
(omdat die baba nie van hierdie wêreld is nie). Die pasgebore baba sal ‘n oorgang meemaak vanuit
die Onderwêreld na die Lewende wêreld en hierdie proses strek tot en met die mondigwording van
die kind op 12 jaar. Pas dan is die oorgangsproses voltooi. Om hierdie rede is pasgebore babas, wat
doodgaan, nie as ‘n ramp beskou nie, want hulle is nog volledig deelagtig aan die Onderwêreld. Baie
vroeg gestorwe kleintjies is nie eers begrawe nie. Dit verklaar waarom so weinig kindergrafte uit die
antieke tye gevind word. Die keersy van die munt is dat bejaarde mense al voor hulle dood besig is
om oor te gaan na die Onderwêreld. ‘n Hoogsbejaarde persoon, wat al kontak met die huidige wêreld
verloor het en niks meer is as ‘n wandelende dooie nie, leef dus eintlik alreeds verder in die
Onderwêreld. Vanuit hierdie lewensbeskouing, is die grens tussen ‘dood’ en ‘lewe’ vaag.
Hoe sterk die geloof bestaan het dat ‘n oorledene in ‘n Ander wêreld leef blyk uit ‘n verhaal deur
Frazer vertel in Griekeland. Daar is gedink dat ‘n spesifieke persoon dood was omdat die persoon
verdwyn het. ‘n ‘Begrafnis’ is selfs vir die persoon gehou omdat hy as dood beskou was. Tog maak die
persoon op ‘n dag sy verskyning in lewende lywe. Sy volksgenote het hom egter nie aanvaar nie,
want hy was immers dood. Daar is geglo dat dit ‘n verskyning van sy gees was. Om die persoon weer
toe te laat tot die wêreld van die lewendes, moes hy eers wedergebore word. Hierdie ritueel het
vereis dat hy eers tussen ‘n vrou se bene moes deurkruip en aan haar bors drink. Ook moes hy ‘n
doek dra. Pas na hierdie seremonie is hy weer toegelaat om tussen lewende mense te leef. Met die
wedergeboorte verhuis die persoon van die een wêreld na die ander. Frazer vermeld ook soortgelyke
verhale uit Indië, waar die terugkerende persoon ‘n nag in ‘n kuip moes lê. Die kuip stel die geboorte
kanaal voor.
Tacitus vermeld dat die Germane hulle dooies sonder prag en praal ter aarde bestel het en die lyke
met graspolle en sooie afgedek is tot ’n grafheuwel. Wat Tacitus ook opgeval het by verassings, is dat
veral belangrike manlike persone met ’n spesifieke houtsoort op die brandstapel veras is. Wapens
het meegegaan in sowel die brandstapel as in die graf. Soms is sy perd ook saam begrawe of veras.
Swaar en groot grafstene wou die Germane aanvanklik nie gebruik nie. Hulle het dit afgewys as
onvanpas. Tacitus skryf dat die trane en verdriet by ’n Germaanse begrafnis van korte duur was,
maar dat die smart en verdriet by die verlies van ’n geliefde tog lank in die geheue van die familie
gegrif was. Volgens Ellis het mense in die Suide van Swede geglo dat soveel besittings moontlik met
die oorledene op die brandstapel moes kom, want al die besittings was in die Walhalla hard nodig.
Uit die saga’s (onder andere die Völsungasaga VIII en XXXIII) blyk dat sommige vroue op eie inisiatief
op die brandstapels van hul oorlede mans gespring het, waarop die verassing gaande was. Nêrens
word vermeld dat ‘n vrou verplig was om op die brandende brandstapel te spring nie. In die Njalsaga
59

Vernoem na die Riviergodin Ganga.

54

(129) word gedreig om die huis van Njal af te brand en alle inwoners van die huis word versoek of die
huis te verlaat. Alleen Njal moes binne bly. Die vrou van Njal weier egter om die huis te verlaat. Sy
gaan saam met haar man op die bed lê onder ‘n beesvel terwyl hulle huis aan die brand gesteek word
en hulle in die rook sterf.
By die afsterwe van ‘n familielid is daar in beginsel nie getreur nie. Die Germane het geglo dat die siel
van die afgestorwene nog steeds tussen hulle leef. Die siel van die gestorwe persoon gaan na die
Hiernamaals wat meestal óf die Walhalla óf die Hel was. Ander Hemelryke het egter ook bestaan. Die
Germaanse Hel was nie ‘n strafoord soos die Christelike Hel nie.60 Hel, Helheim of Halja was vanouds
die enigste Hiernamaals. Germaanse krygers wat in die stryd gesterf het, gaan na die Walhalla. Op
hulle het ‘n hoër doel gewag. In die Walhalla sal hulle verdere militêre opleiding ontvang, want
uiteindelik sal hulle saam met die Gode optrek teen die ultieme Kwaad tydens die Ragnarok. Om na
Walhalla te kon gaan is dan as ‘n besondere eer beskou. Dit was as ‘n vernedering beskou indien ‘n
man in sy bed sou sterf (strooi dood). Om dit te verhoed het baie mans op hoë leeftyd selfmoord
gepleeg deur hulself op te hang. Farwerck (1970) maak vermelding van die feit dat in die
Nederlandse Drente dit tot in die 20ste eeu gebruiklik was dat bejaarde mans hulself ophang en dat
dit as ‘n ou ritueel beskou kan word wat uit die Heidense tyd stam. Selfmoord deur ophanging is
beskou as ‘n eerbare dood.
Ook wys Farwerck (1970) daarop dat in die Heidense tyd, baie mans en moontlik vroue hulself laat
doodslaan het met ´n knots. Die doodslaan van ´n hoogbejaarde persoon was egter nie noodwendig
om die strooidood te ontwyk nie. Volgens die Germaanse lewensbeskouing moet elke mens ´n
eervolle lewe ly. Wanneer die lewenskragte van ´n hoogbejaarde persoon so opgeraak het, dat ´n
eerbare lewe nie meer moontlik was nie, is die lewe van so ´n persoon per knots beëindig, hetsy op
eie versoek, hetsy op versoek van die naasbestaandes. Van hierdie knotse (en hamers) is in Sweedse
kerke bewaar, waarvan ´n mens kan aflei dat die doodslaan van ´n grysaard ´n religieuse handeling
was en ‘n ritueel wat ook deur die kerk oorgeneem is. Bewys hiervan is ‘n Engelse teks soos vermeld
in Anecdotes and Traditions61 en hierin staan: ‘The holy mawle which they fancy hung behind the
churchdoor, which when the father was seventy, the son might fetch to knock on the head, as effete
and of no more use’ (Farwerck 1970). Ook in Duitsland was die gebruik bekend waar ‘n hoogbejaarde
vader sy eiendomme aan sy kinders skenk en hom dan terugtrek uit die samelewing en sy laaste dae
slyt om die vuurherd en indien nodig, word later ook die knots gebruik. In Sakse en Silesië het hierdie
knotse (of ook hamers) by die stadspoorte gehang met selfs ‘n teks daarby. Een daarvan is deur
Simrock opgeteken en lui as volg:
Wie aan zijn kinderen geeft zijn brood
en daarbij zelf lijdt nood,
die sla men met deze knots dood (Farwerck 1970).
Jochens vermeld dat jong mans ‘n hoë status in die Germaanse maatskappy gehad het, maar dat
bejaarde mans as waardeloos beskou is. Hulle is immers geen helde meer nie en kan dit ook nie meer
word nie. Sy skryf verder dat jong vroue ook ‘n hoë status in die maatskappy geniet het en dat haar
status nie gedaal het by bejaardheid nie. ‘n Bejaarde vrou is immers juis beskou as ‘n besonder wyse
iemand. Selfmoord onder vroue het haas nie voorgekom nie, terwyl selfmoord onder hoogbejaarde
mans, skering en inslag was in die Germaanse maatskappy. Grimm maak vermelding van ‘n klif in
Blekinge in Gotaland met die naam Valhall en ook twee heuwels in Wesgotland wat ook bekend
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Die Christelike Hel is volgens die Openbaring van Petrus ‘n plek waar onder andere riviere van vuur bestaan waarin
sondaars gebrand word, maar verder bestaan die Christelike Hel volgens Petrus ook nog uit ‘n hele aantal straf- en
martelkampe. Ook die Openbaring van Paulus (31) vermeld riviere van vuur en ook kolkende riviere van vuur waarin
sondaars brand.
61
Van William T. Thomas.
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staan as Valhall en Vahlhall. Op hierdie plekke het hoogbejaarde mans hulle lewens deur selfmoord
beëindig. Die mere waarin hulle gespring het word ook Odens-kalla genoem wat daarop wys dat
Wodan hulle liggame reinig (op weg na die hiernamaals). Hierdie waterreiniging sal wel in verband
staan met die vuurreiniging (Vagevuur), maar ook met die reiniging van ‘n lyk voor die uitvaart.
In Japan was dit gebruiklik dat hoogbejaarde mense teen ‘n berg, waar die God(in) woon, opgedra
word om daar te sterf. Hierdie ritueel was egter nie verpligtend nie. Elke Japanner moes self besluit
of hy/sy teen die berg opgedra wil word of nie. In die film The Ballad of Narayama word so ‘n ritueel
ten tonele opgevoer.
Die huise van die Germane was baie eenvoudig. Tacitus skryf dat die Germane nie aandag geskenk
het aan ‘n mooi boustyl nie. Die huis moes funksioneel wees. Tog skryf Tacitus dat een muur (of
gedeelte van die huis) met ‘n unieke soort leem gepleister is. Hierdie pleisterwerk was so glad en
glinsterend dat dit soos ‘n muurskildery gelyk het en moontlik het dit ’n religieuse doel gedien. Die
huise was in die vorm van ‘n heuwelagtige struktuur en het as ‘n saal, hol, heul, heuwel, hel, hil of hal
bekend gestaan. Soms is ook onbewerkte hout gebruik vir die bou van ‘n huis. Huise van steen of klip
was ‘n latere ontwikkeling. Soms is ook huise of gedeeltes van huise onder die grond gebou (as
beskerming teen die koue). Verder het die Germaanse wonings nie teenmekaar gestaan nie, in
teenstelling tot die Romeinse huise wat juis teenmekaar gebou was. Tacitus skryf dit toe aan die
onafhanklikheidsdrang van die Germane.
Die onafhanklikheidsdrang onder die Germane word ook vermeld deur die Strabo. Hy skryf dat die
Germane byna voortdurend op trek was. As hulle nie meer gelukkig was op een plek nie, het hulle
hoed en goed gepak en verhuis (soms hele volkstamme). Volgens Strabo was die huise van die
Germane eenvoudig, maar sober. Hulle het weinig landbou beoefen, maar meestal gejag. Hy skryf
verder dat sommige Germane62 self in waens gewoon het, waarmee hulle maklik weer verder kon
trek.

Ou Germaanse wonings

62

Die Sarmate, wat ook deur Tacitus beskryf word as ‘n rondtrekkende stam.
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In die eerste eeue voor die begin van ons jaartelling, tot in die 10de eeu, het die Germane ook
‘Langhuise’ gebou. Hierdie wonings het baie mense gehuisves. Soms meer as net ‘n hele familie. Dit
het ook voorgekom dat op hoogliggende gebiede woon kuile in die grond gegrawe is. Dit het baie
goeie beskerming gebied teen die koue winters.

Foto: Wikipedia
Die Germane uit Noord-Europa het aanvanklik nie wyn geken nie. Die Germane was bierbrouers en
bierdrinkers. Soms het hulle ook te veel bier gedrink, maar Tacitus skryf dat die Germane
dronkenskap nie as ‘n skande beskou het nie. Bierbrouery was volledig in die hande van vroue. Vroue
was nie alleen verantwoordelik vir die brou van bier nie, maar ook die inskink daarvan. Hierdie ou
gebruik dat vroue die eksklusiewe voorreg het om drank in te skink bestaan vandag steeds.
Ook het die Germane graag gedobbel, maar dit blyk uit die Mahabharata dat die Indiërs hier ook dol
op was. Maar ‘n dobbelspel was baie meer as net ‘n vermaakspel. Dit was in werklikheid ‘n baie
ernstige aangeleentheid en hierdie feit word deur Tacitus bevestig. Tacitus vermeld ook dat by die
speel van ‘n dobbelspel geen drank gebruik is nie. Hierdie kansspel of dobbelspel het ‘n religieuse
basis gehad en is ook gebruik in die voorspellingskuns. Die Gode was immers in die spel betrokke en
het die uitkoms van die spel deel gevorm van die vasgestelde lot wat elke mens moet ondergaan.
Pressies hoe die spele gespeel was, is vandag onbekend. Baie mense het in hierdie dobbelary al hulle
besittings verloor. Sommige verloorders was selfs as slawe verkoop om dobbelskuld te kon betaal.
Dit was nie as ‘n skande beskou om as ‘n slaaf verkoop te word nie, maar wel om uit ‘n ongunstige
dobbelspel te probeer sluip, want sodanige ontsnappoging is beskou as trouversaking en
eerskending.
In die Eddas word vermeld dat die Gode in die oertyd dobbelspele beoefen het. Met die koms van die
Christendom was dobbelary verbode en tydens die Middeleeue met die dood strafbaar. Vir die
Christendom was dit onaanvaarbaar dat Heidense Gode ‘n invloed kon uitoefen op die daaglikse lewe
(spel), want die lewe van die Christen is immers volledig in die hande van die Christelike God(e). Uit
die sagas blyk ook dat spelvorme soos skaak besonder gewild was onder die Germane. Daar is ook
verskillende soorte skaakspelle gespeel. ‘n Populêre ouer versie was waar die koning en sy soldate in
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die middel van die spelbord staan en die aanvallers aan die kante (1 wit koning, met 12 wit
verdedigers, teenoor 24 swart aanvallers). Hierdie soort skaakspel is bekend as Hnefatafl. Ook by
omliggende volkere was vorme van skaak populêr soos Tawlbwrdd (Wallis), Brandubh (Iers), Ard Ri
(Skots-Gaelies), Tablut (Laps) en Alea Evangelii (gekerstende versie). Terloops, ons huidige skaakspel
(Staunton skaak) is ietwat gekersten deur die invoer van Biskoppe (dikwels met Bybel en staf
afgebeeld), maar hierdie skaakstukke staan ook bekend as Lopers (Verkenners) of Raadsliede. ’n
Waardevolle skaakstel is op die Skotse eiland Lewis gevind, wat uit die 12 de eeu dateer. Hieruit blyk
dat die Perd toe vervang was met ’n Berede soldaat of Ridder te perd. Berserkers is gebruik in die
plek van die huidige Kasteel/Toring. Die gebruik van Berserkers is meer sinvol, want Kastele is
onbeweeglik.
Die destydse skaakspel het ‘n voorspellende karakter gehad. Voordat ‘n militêre stryd begin is, is eers
‘n skaakspel gespeel wat ‘n refleksie sou wees van die komende stryd. By die Hnefatafl skaakspel
word uitgegaan van ’n ongelyke stryd, waar ’n groot oormag verslaan moes word. Die Staunton
skaakspel, gaan uit van ’n gelyke stryd tussen twee partye.
Skaak is beskou as ‘n Godespel en skaakstukke (soms van goud) was besonder waardevol. Opvallend
van die skaakspel, as weerspieëling van die ou Germaanse maatskappy, is dat die koningin op die
skaakbord byna alle mag het. Uit die Gunnlaungsaga blyk ook dat dambord gespeel is. Uit argeologies
opgrawings te Silesië is ook damborde gevind wat deur die Vandale gebruik was.
Dan het Tacitus ook groot bewondering vir die gasvryheid van die Germane. Hy skryf dat geen ander
volk so gasvry is nie. Vreemdes, bekendes, vriende en familie word altyd besonder gasvry onthaal.
Besoekers word dan op ´n uitbundige manier met ete en drinke oorlaai. Wanneer gaste vertrek, kry
hulle dan ook van die oorblywende ete en drinke as geskenk mee, maar soms word ook ander
geskenke gegee. Verder skryf Tacitus ook dat die Germane graag geskenke (vee, vleis, vrugte en
graan) opgedra het aan die leëraanvoerders. Ook is dieselfde gedoen aan religieuse leiers en het
hierdie gebruik behoue gebly selfs onder Afrikaners tot enkele dekades gelede, waar ‘n karmenaadjie
deur kerklidmate aan die predikantshuis oorhandig is.
Tacitus skryf dat die Germane hulle slawe nie werklik as slawe behandel het nie. Slawe was nie in
kettings aangehou nie en het ook nie dwangarbeid verrig nie. Tog skryf Tacitus dat sommige slawe
deur hul eienaars gedood is. Slawe het gedeel in die voorspoed en teëspoed van die familie. Volgens
Saxo Grammaticus het dit voorgekom dat kinders van slawe, slawe gebly het en ook as slawe verkoop
kon word. Ook skryf hy dat die doodslaan van ‘n slaaf geen oortreding was nie. Die Germaanse
maatskappy het uit 3 klasse bestaan, naamlik slawe (thrall), vryburgers (karl) en die adel (jarl). Slawe
was meestal oorlogsbuit. Die hare van manlike slawe was kort geskeer. Mans uit die adel en
vryburgers het lang hare gehad. Sommige ondersoekers wys daarop dat sommige Germaanse
stamme geen slawe aangehou het nie. By die stamme waar slawe aangehou was, was die getal slawe
beperk en slegs deur die elite aangehou. Verder het talle Germaanse slawebesitters hulle slawe al
gou vrygelaat. Slawerny is in die 12de eeu op Ysland al afgeskaf. Die Yslandse slawe het veral uit Kelte
bestaan afkomstig vanuit die Britse Eilande. Die kerk was fel gekant teen die afskaffing van slawerny
omdat slawerny beskou was as ‘n geskenk van God. In die vrome katolieke Brasilië is slawerny eers in
1880 afgeskaf. Reeds voor die aanvang van ons jaartelling is gepleit vir die afskaffing van slawerny
onder andere deur Heidense filosowe soos Plato, Aristoteles, Zeno van Citium en Epicurus. Hierdie
pleit is dikwels in die Middeleeue herhaal maar sinodes soos die van Sevilla in 590, Clichy in 625,
Reims in 627, Toledo in 633 en 655 en ook Merida in 666 het die afskaffing van slawerny pertinent
verbied (van Gilst 2013).
Die Germane het graag fees gevier. Behalwe die religieuse feeste was die geboorte van ‘n kind of die
uitvaart van ‘n oorledene deeglik gevier. Dan was ook huweliksfeeste uitbundig gevier asook die
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vertrek en terugkeer van ‘n man/vader op reis of oorlogspad. Hierdie feeste het gepaard gegaan met
die drink van heildronke. Die heildronk sou sou ‘n heilsame uitwerking gehad het veral die diegene
op wie daar gedrink was.
Vir die Germaan was sy wapens van baie groot belang. Hy het nêrens heen gegaan sonder sy wapens
nie. Ook waar ‘n ooreenkoms beklink was tussen twee partye, het die gebruik van wapens deel
uitgemaak van die seremoniële afsluiting van die ooreenkoms. Tacitus skryf dat onder die Germane
yster ‘n skaars produk was wat suinig aangewend is. Die mees algemene wapen onder die Germane
in die tyd van Tacitus was die spies, wat ‘n smal en kort ysterpunt gehad het maar vlymskerp was.
Volgens Tacitus was die Germane besonder vaardig met hierdie wapen. Dit was nie alleen gebruik as
steekwapen nie, maar ook as werpinstrument. Hierdie spies het die Germane ‘n framje, fram(e) of
framjan genoem. Dan skryf Tacitus dat iedere man ook altyd nog ‘n aantal werp instrumente by hom
gedra het (onder die klere) en dat hy in staat was om dit oor ‘n lang afstand akkuraat te kon gooi of
slinger. Tacitus wei egter nie verder uit oor die aard van die werptuig nie en was dit moontlik kort
spiese of moontlik ‘n slinger.
‘n Goeie swaard was baie waardevol en baie swaarde het ook name gehad, byvoorbeeld Surtalogi,
Gram, Sköfnung, Grauwkling, Vlieg, Strydvlam, Tyrfing, Angurvadel, ens. Sommige swaarde is van
vader na seun deurgegee. ‘n Goeie swaard met ‘n skede daarby was sewe koeie werd. ‘n Skild en ‘n
lans daarenteen was tesame maar twee koeie werd. Wat egter ook baie belangrik was vir die
Germane was die grootte van die veestapel. Hoe groter, hoe ryker. Die kleinvee was, volgens Tacitus,
maar van ‘n kleinerige soort. Dan het die grootvee ook nie die edele voorkoms en pragtige horings
gehad van die Romeinse grootvee nie, aldus Tacitus. Caesar skryf weer dat handelaars welkom was in
Germaanse gebiede, maar dat die Germane nooit bereid was om uitheemse perde aan te koop nie.
Caesar was van oordeel dat die perde van die Germane nie die beste op aarde was nie en ook aan die
klein kant was.
Die Germane het in klein gemeenskappe gewoon. ‘n Gemeenskap het bestaan uit ‘n stam en die
stam was verdeel in ‘n aantal sibbe (aantal families met ‘n direkte bloedverwantskap). Aan die hoof
van die stam het ‘n koning gestaan (ook stamhoof genoem). Elke sibbe is gelei deur ‘n sibbe vader of
sibbe moeder. Hy/sy was die oudste lid van die sibbe. Die koning is gekies uit die sibbe-ouers.
Dikwels is ook geglo dat die koningshuise ‘n sakrale verbintenis gehad het met Gode/Godinne.
Koninklike voorgeslagte sou van ‘n God(in) afstam. Tog was die meeste koningskappe nie oorerflik
nie. Soms het konings ook nog gestaan onder die gesag van ‘n Opperkoning. Volgens sommige
bronne is daar egter slegs ’n Opperkoning aangewys wanneer ’n aantal stamme gesamentlik bedreig
was. Ysland het selfs nooit ‘n koning gehad nie.
Tacitus skryf oor die Germaanse konings, dat hulle nie absolute mag gehad het nie. Die konings het
wel uit die Germaanse adel gekom, maar hulle kon, indien hulle in onguns verval, die laan uitgestuur
word. Die Oudgermaanse maatskappy het wel ‘n hiërargiese struktuur geken bestaande uit adel,
vryburgers, knegte en slawe, maar ‘n outokratiese bestuur was afwesig. Besluite is geneem deur
dialoogvoering en die sluit van kompromisse. Volgens Saxo is Germaanse konings dikwels met
teëstanders (selfs uit dieselfde familie) vervang, wanneer hulle prestasie onder die maat was.
Leeraanvoerders het nie noodwendig uit die adel gekom nie. Die aller dapperste en mees
onverskrokke persoon kon die leër aanvoer. Ook het die leëraanvoerders beperkinge geken. Volgens
Tacitus is onwillige krygers wat huiwerend die stryd binnegaan het, nooit deur die leëraanvoerders
gestraf nie. Die aanvoerder kon ook nie die doodstraf uitspreek nie; hy kon niemand in die boeie
slaan nie en hy kon ook niemand gesel nie. Strafoplegging was die taak van die priesterkaste.
Priesters en priesteresse voer in werklikheid die straf uit in opdrag van die Oorlogsgod(in). Hierdie
Godheid is die Opperregter oor die slagveld.
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Aan die Ding (volksvergadering), Regsding, Goding of Gouding (gouding, gou = gemeente, gebied) kon
alle mans deelneem uit die adel- (jarl) en vryburgers klasse (karl). Hier is die wette van die volk
gemaak. Moontlik het vroue ook aan Dingbesprekings deelgeneem, maar uit die sagas blyk dit nie die
geval te wees nie. Uit die Poëtiese Edda blyk egter dat Ase sowel Asinne aan Dingbesprekings
deelgeneem het (Balders droom, maar ook Lied van Thrym). Hierdie goddelike voorbeeld is heel
waarskynlik deur die volk nagevolg. In die Hrolf Kraki saga word vermeld dat alle mans in Gotland
verplig was om die Ding by te woon. Die ou Germane het ‘n verregaande en uitgebreide demokrasie
geken. In die praktyk het sommige families uit die adel ‘n sterk stempel afgedruk op die beslissings
wat geneem is tydens die Ding. Slawe was egter uitgesluit van deelname aan die Ding. Die woord
Ding kom vandag steeds voor as aanduiding van ‘n Volksvergadering. So heet die parlement van
Denemarke vandag Folketing; die van Ysland Althing; die van Noorweë Storting; die van Groenland
Landsting; die van Alandseilande Lagting en die van die Faeröer eilande Logting. Dingverganderings
het plaasgevind op die Dingveld en verwys sommige plekname in Nederland hierna, soos: Dinxperlo,
Dinxterveen, Dingshof, Hardinxveld en Waddinxveen. Op die ou Dingveld het ‘n ‘gebou’ gestaan waar
elke sibbehoof ‘n eie persoonlike kamer gehad waarin oornag is, want Dingvergaderings het dikwels
twee weke lank geduur. Die ‘kamers’ was niks anders as mure sonder ‘n dak nie. Tydens die Ding
byeenkoms is ‘n seildoek oor die mure getrek was as dak gedien het. Die ‘kamers’ is van geslag tot
geslag deurgegee aan elke volgende sibbe-vader. Soms egter is tente opgeslaan in die omgewing van
die Ding. Op die Dingveld was ook ‘n rots. Openbare bekendmakings en aankondigings is vanaf die
rots gedoen. Die rots is ook Wetberg/Wetrots of Dingheuwel genoem. Die voorsitter van die Yslandse
Dingvergadering is ook die Wetspreker genoem en hy was elke drie jaar herkiesbaar. Hy stel nie
alleen nuwe wette voor nie, maar moet jaarliks die wette tydens die Ding vergadering voordra en ook
uitlê (elke jaar ´n derde van die wette). Die Wetspreker of Regspreker was die hoogste amp in Ysland.
Met volle wapenuitrusting het besoekers by die Ding opgedaag. Ook by regsittings het besoekers en
deelnemers met wapens verskyn. Maar by ’n besoek aan die tempel was die dra van ´n wapen
verbode. Ten spyte daarvan dat elke deelnemer aan die Ding met wapens verskyn het, was vrede
tydens die sitting van die Ding van hoogste belang. Die Dingvrede of Geregsvrede moes daarvoor sorg
dat sake ordelik verloop. Priesters moes die Dingvrede handhaaf. Die Ding het op vaste tye bymekaar
gekom en dit was by Nuwe Maan of ook by Volmaan indien die maankalender gevolg was. Die
Yslandse Althing (nasionale parlement) het egter jaarliks op Midsomer (21 Junie) ‘n aanvang geneem,
terwyl in die lente en herfs ook kleiner Dingvergaderings gehou is op streeksvlak. Hierdie verrigtinge
het ´n aanvang geneem met die bring van ´n offer, wat afgeskaf is met die oorname van die
Christendom.
Tydens die Dingsittings is voorstelle wat nie aanklank vind nie, met ‘n gemor deur die aanwesiges
afgewys. Wanneer daar ‘n voorstel gemaak was wat ‘n breë steun geniet het, het die Germane hulle
spiese en skilde teen mekaar gekletter. Hierdie volksvergadering is gelei deur die koning, maar die
dissipline is gehandhaaf deur priesters. Soms is die Ding egter ook gelei deur ander individue, wat as
gevolg van hulle status, leeftyd, heldhaftige verlede of welsprekendheid as bevoeg beskou is om die
Ding te lei. Konings (en ander Ding leiers) kon egter geen bevele gee nie, maar hulle kon wel ´advies´
of ´wyse raad´ aan die volk voorhou. Konings met absolute mag, was ´n latere ontwikkeling in die
Germaanse taalgebied onder die Christendom. Vanouds is die volk egter gelei deur Hekse
(Sieneresse, Volvas of profetesse) en is slegs ’n ‘koning’ gekies as aanvoerder van militêre operasies.
Onder die Jode was die gebruik ook bekend, waar profete en profetesse die volk gelei het voor die
koms van konings. Die woord ‘profesie’ beteken dan ook die vermoë om die wil van die Gode te
interpreteer.
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´n Jongman wat volwassenheid bereik, kan nie sommer begin om wapens te dra nie. Hy moet eers
deur die staat as weerbaar verklaar word. Dit vind dan plaas tydens die Dingvergadering waar die
jongman dan ook tydens ´n seremonie ´n spies en ´n skild ontvang.63
Dit blyk uit die beskrywing van Tacitus dat die Germane baie onrustige mense was. As daar ‘n lange
tyd vrede was, gaan soek die jongmanne die stryd op. Hulle doen dit uit verveeldheid. Is daar in hulle
eie stam geen avontuur nie, sluit hulle dan aan by stamme waar wel ‘n stryd ophande was. In hierdie
gevaarlike omstandighede was dit makliker om beroemd te word en bewondering af te dwing vir
onverskrokke dapperheid. Wonde en littekens is dikwels beskou as tekens van hulle heldhaftigheid.
Maar Saxo vermeld dat as die littekens aan die rugkant voorkom, dit as ‘n vernedering beskou is en is
sodanige persoon ook uitgelag.
Tacitus skryf dat die Romeine baie versigtig was vir die Germane en dat hulle ‘n baie groot respek
gehad vir die Germaanse deeglikheid en hulle onweerstaanbare dapperheid. Baie Romeine het
botweg geweier om teen die Germane te veg. Tacitus skryf dat baie Romeine ‘oorwinningsfeeste’
gevier het deur bloot ‘n fees te vier in plaas van die swaard op te neem. Alleen die wilde en vurige
blikke van die Germane was vir die Romeine al ‘n verskrikking. Die gemiddelde Germaanse kryger
was in die tyd ook ‘n kop langer as die gemiddelde Romeinse soldaat. Ook was die eerdere kontak
met die Germaanse Kimbre diep gegrif in die geheue van die Romeine. Hierdie skrik het bekend
gestaan as ‘terror cimbricus’. Tacitus het al vermelding gemaak van die gevreesde Kimbre. Hy
vermeld dat 5 Romeinse leërs en konsuls deur die Kimbre verslaan is. Jung skryf dat die Romeine met
angs aanskou het hoe die Germaanse Kimbre met duisende ossewaens deur Europa getrek het. Soos
golwe van die see het hierdie waens Suidwaarts opgestoot. Die ossewa was die Germaan se voertuig,
maar ook sy bed, huis, skans en burg. Tydens ‘n vyandelike aanval is die waens gebruik om ‘n burg
(laer)64 te vorm. Nog angsaanjaender was die drif en die doelgerigtheid van die trekkers, maar ook
hulle onvoorspelbaarheid, want soms word haastig getrek, dan word ‘n lange tyd gekampeer en
soms weer teruggetrek of drasties van rigting verander. Hierdie Germaanse onvoorspelbaarheid,
maar ook die vasberadenheid en onstuitbare brute krag, het ‘n verlammende effek op die Romeinse
leërs uitgeoefen.
Ook Caesar vertel dat sy soldate skrikwekkende verhale moes aanhoor van handelaars wat uit die
Noorde kom. Hierdie handelaars sou ‘bangmaakstories’ aan die Romeinse soldate vertel het. Hulle
het beweer dat die Germane besonder groot is van liggaamsbou, besonder dapper is en
buitengewoon vaardig is in die hantering van wapens. Daarby was verkondig dat dit nie aangenaam
was om die Germaanse vurige blikke te aanskou nie, vanweë hulle diep deurdringende oë. Caesar het
moeite gehad met die verhale, omdat dit sy leërmagte telkens in beroering gebring het as daar nuwe
nuus uit die Noorde aangekom het. Talle van sy soldate het dan skielik verlof gevra en onderoffisiere
het oorplasings aangevra. Sommige soldate het siek geword en sommige het gedros. Dan was daar
ook flink testamente opgestel by ‘n naderende konfrontasie met die Germane. Caesar skryf self in sy
boek De Gallische oorlog, dat baie van sy soldate aan hom geroep het, dat indien hy (Caesar) hulle
die opdrag sou gee om teen die Germane op te trek, hulle sy bevel sou verontagsaam.
Verder was Tacitus van mening dat die Germane op voortekens en Lotsorakels ag geslaan het soos
geen ander volk nie. Takkies (lote, ook verwant aan die woord lot) is van ‘n vrugdraende boom gesny
en in stafies gekerf. Hierna is merktekens (rune) op die stafies aangebring. Dan is dit op ‘n wit
doek/kledingstuk gewerp en is ‘n priester(es) ingeroep om die orakel/ordalia uit te lê. Sy/hy bid dan
tot ‘n spesifieke God(in) oor ‘n bepaalde onderwerp. Hierna word drie stafies opgetel (een vir een) en
afgelees. Is die uitslag ongunstig, dan vind op die dag geen verdere orakels plaas oor dieselfde
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onderwerp nie. Is die uitslag van die orakel egter gunstig, mag die proses herhaal word om die
gunstige uitslag te bevestig.
Verder het die Germane sterk ag geslaan op geluide en bewegings van voëls,65 maar ook die van
perde. Voëls is immers beskou as die siele van gestorwe familielede en hierdie voëls kon boodskappe
dra afkomstig uit die Hiernamaals. Tacitus skryf dat die Germane wit perde in heilige bosse en woude
aangehou het wat nooit as werkdiere gebruik is nie. Soms is hierdie diere wel voor ‘n heilige wa
ingespan en dan sou die priesters en stamhoofde die gedrag van die perde noulettend bestudeer. Die
gehinnik, gesnuif en ander gedrag van die perde het dan as voortekens gedien van naderende
gebeurtenisse. Ook die Slawiese volkere het die reaksie van perde gebruik in hulle voorspellingskuns.
Hulle het swaarde op die grond neergelê en dan gekyk hoe hulle perde reageer wanneer die diere
tussen die swaarde deurloop (Ellis Davidson).
Om die uitslag van ‘n naderende oorlog te voorspel, het die Germane volgens Tacitus, ‘n lid van die
vyandige stam gevang. Hy moes dan teen ‘n eie stamlid veg. Die uitkoms van hierdie tweegeveg sou
as voorteken dien vir die uitkoms van ‘n volskaalse oorlog.
Die Germane was in die eerste eeue na die begin van ons jaartelling meestal boere of jagters. Stede
het hulle nie geken nie. Die Germaanse volkere was boeregemeenskappe wat geleef het van die land,
van hulle landerye en in harmonie met die natuur. Hulle was selfversorgend en het nie meer geploeg
as wat nodig was vir voedsel vir die komende jaar nie. Die jaarwiel was gebaseer op die boere
kalender en hulle tradisies en feeste was gewone boere feeste. Hulle het hulle boere verstand
gebruik wat beteken het dat hulle logiese of nugtere denkers was. Verder was die Germane baie
gesteld op hulle vryheid en onafhanklikheid. Dit het dan ook dikwels gelei tot konflikte tussen die
stamme onderling.
Vir die Germaan was daar één belangrike wet en dit was sy eer. Daar was nie ‘n God wat wette van
bo af gedikteer het nie. Daar was nie ‘n God wat bepaal het wat goed en wat verkeerd is nie. Die
mens moes eervol handel en ‘eer’ was die hoogste goed. ‘n Ou Germaanse spreuk het gelui: ‘Dis
beter om te sterf as om jou eer te verloor’. Elke menslike handeling moes strek tot eer van die
persoon wat die handeling uitvoer, maar ook die persoon wat die handeling ondergaan moes eervol
en met groot respek bejeën word. Die twyfelagtige optrede van ‘n persoon kan geregverdig word, as
die persoon kan aantoon dat hy/sy eervol gehandel het.
Die Germane het geen uitvoerende regsgesag geken nie. Selfoptrede en selfbeskerming was die
enigste uitweg. By die pleeg van ‘n misdaad, was die slagoffer (of familie van die slagoffer) verplig om
op te tree en wraak te neem, ter behoud van die eer en selfrespek van die familie van die slagoffer.
‘n Polisiemag was afwesig. Om nie op te tree teen ‘n gepleegde misdaad nie, is as ‘n oneervolle daad
beskou. Tog kon elke moord nie sommer gewreek word nie (alhoewel dit soms gedoen is). Eers is ‘n
klag ingedien by die Wetrots tydens die Ding en word die moordenaar gedagvaar deur ‘n familielid
van die slagoffer. ‘n Aantal regters word aangewys om die saak te verhoor en hierna volg ‘n regsaak
waar die aangeklaagde sy saak moes verdedig, met getuies aan beide kante. Word die aangeklaagde
sekr (seker, skuldig) bevind, volg ‘n vonnis. Dikwels is weergeld geëis van die moordenaar wat dan
terstond op die Ding vergadering betaal moes word. Die gemiddelde bedrag was 200 ons silwer (die
waarde van 64 koeie). Soms egter word die moordenaar verban, vir ‘n aantal jaar of selfs permanent.
Dikwels word by ‘n permanente verbanning alle eiendom van die moordenaar verbeurd verklaar. ‘n
Permanente verbanning kom neer op ‘n voëlvryverklaring. ‘n Voëlvryverklaarde kon dan in koele
bloede vermoor word sonder dat op hierdie moord weer bloedwraak geneem kon word. By die neem
van wraak kom die Germaanse regsgevoel tot uiting. Wraak berus op die Germaanse eer en plig en
nie op haat en toorn nie. Iemand wat die reg verkry om bloedwraak uit oefen en hierdie reg nie
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gebruik nie, word ‘n veeg, vaag of uitvaagsel genoem (Oudnoors feigr, Duits feige) en deur die sibbe
verstoot. Tog blyk uit die sagas dat sommige familielede versigtig was om wraak te neem, omdat dit
weer tot weerwraak kon lei. Uit die Oud Yslandse sagas blyk egter ook dat die neem van bloedwraak
dikwels gelei het tot ‘n eindelose ketting van weerwrake oor en weer. Enkele voëlvryverklaardes het
selfs nie eens gevlug nie, soos blyk uit die Njalsaga, waar Gunnar selfs Dingvergaderings bywoon ten
spyte van die feit dat hy reeds voëlvry verklaar was, maar uiteindelik was hy dan wel tereggestel.
Volgens die Germaanse regsgevoel was dit beter om van ‘n moordenaar weergeld te eis, inplaas van
die doodstraf. Deur geld te eis kry die familie van die slagoffer ten miste ‘n vergoeding. Omdat ’n
voornemende moordenaar weet dat daar van hom en sy familie geld geëis sal word by die pleeg van
‘n moord, was hierdie voornemende misdadiger meer huiwerig om sy daad uit te voer. Deur die
pleeg van sodanige misdaad, jaag hy nie alleen die familie van die slagoffer die harnas in nie, maar
ook sy eie familie, wat moet meebetaal aan die weergeldboete.
Farwerck (1970) maak vermelding van die feit dat daar tot so laat as in 1654 in die Nederlandse
Veluwe ‘n verbod uitgevaardig was teen die neem van bloedwraak. Onder die Germane was vroue
nooit die slagoffer van bloedwraak nie, selfs al hits vroue hulle eie seuns en mans aan om ‘n moord
te pleeg teen iemand wat ‘n eie familielid vermoor het, is daar nooit teen die vroue opgetree nie.
Hierteenoor, is bloedwraak, tot en met vandag bekend by die Midde-Oosterse volkere, dikwels gemik
teen vroue wat Islamitiese reëls oortree. In hierdie gevalle word juis die vroue vermoor omdat hulle
die familie-eer op een of ander manier sou skaad.
Die belange van die sibbe het eerste gekom. Dit was die opperste plig van die Germaanse man om sy
sibbe te beskerm. Hy was ook deur swaar maatskaplike reëls gebonde aan ‘n aantal gebruike. So was
die religieuse feeste verpligtend. Ook die heilige vrede wat bewaar moes word tydens die Joel was ‘n
plig. Verder was die heilige vrede tydens die Ding, verpligtend. Uit ‘n oorlog kon hy ook nie ontsnap
nie. Sy eer was op die spel en die eer het beteken: ‘Beskerm die sibbe en die sibbe beskerm jou’.
Tydens die jaarfeeste (in stamverband) was die onderkoning of die Gouwkoning verantwoordelik vir
die offerdiens. Die ritueel by die bring van offerandes en ook die kommunikasie met die Gode was
nie ‘n handeling wat smekend of pleitend gedoen is nie. Dit was nie knielend gedoen nie en ook nie
uit vrees nie. Die Germane het regop gestaan terwyl hulle die guns van die Gode vra. Die Germane is
sonder erfsonde gebore en nederigheid of ‘n skuldgevoel teenoor die Gode was afwesig. Hulle was
die Gode egter wel dankbaar vir die ordening van hulle lewe. Die Gode het egter ‘n integrale deel van
die natuur gevorm. Die guns van die Gode is nooit gevra vir die individu nie, maar vir die sibbe of die
stam. ‘n Slaafse onderdanigheid aan die Gode het die Germane nie geken. Die wil van ‘n God(in) is
nie deur priesters en priesteresse aan die gemeenskap gedikteer nie en die mens is ook nie tot
gehoorsaamheid aan enige God(in) gedwing nie. Niemand is gedwing om ’n spesifieke God(in) te
vereer of ’n bepaalde leer of dogma aan te hang nie. Die Gode is beskou as fulltrui (opregte en
getroue vriende), weliswaar magtiger as die mens self.
Ons Germaanse voorouers is veral gekenmerk deur eienskappe soos vriendskap, trou, gasvryheid,
hulpvaardigheid, opregtheid, eerlikheid, moed, dapperheid, geduld, vreesloosheid, standvastigheid
by dreigende gevaar, hardheid teen verdriet, avontuurlustigheid, ondernemings drang, orde en
dissipline, lojaliteit aan die sibbe en stam en ‘n groot drang na vryheid. Heldhaftige optredes het hoë
roem verwerf en om die slagorde te verlaat en te vlug het ‘n ewige skande beteken. Vir die dood was
die Germane nie bang nie en het dit selfs verag.
Om die moraal hoog te hou, is verskillende Edele Deugde as rigsnoer gebruik. Meestal was daar Nege
Edele Deugde, waarvan Drie Edele Deugde die fondament gevorm het waarop die Germaanse
volkskultuur gebou was. Die Drie Edele Deugde was Moed, Trou en Eer. Moed het beteken dat elke
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persoon onwrikbaar sou wees met ’n positiewe ingesteldheid. Moed het ook onverskrokkenheid en
vreesloosheid beteken. Moed het ook hoopvolheid ingehou met ’n hoë verwagting op ’n beter
toekoms. Dan het Moed ook gedui op deursettingsvermoë. Trou het beteken dat ’n persoon sy/haar
gegewe woord moes hou, want ja is ja en nee is nee. Om jou woord (mondelinge ooreenkoms) te
verbreek was onvergeeflik. Trou, het ook volle lojaliteit vereis aan die sibbe/stam en ook die
aangewese stamleier. Hierdie lojaliteit is dikwels met ’n eed bevestig. Eer dui op ’n eervolle optrede.
Elke individu moes eervol teenoor hom/haarself optree, maar ook eervol teenoor andere. Eer is
beskou as sinoniem met respek. Die eer van die individu was egter van minder belang as die eer van
die sibbe. Volgens hierdie eergevoel was die beskerming van vroue en kinders in die sibbe, die
hoogste goed. Onder eer word ook verstaan dat die deurgee van erfgoed (verhale van die
voorgeslagte) na die nageslag. Sibbe-eer het daarop neergekom dat die vrede in die sibbe bewaar
moes word. ‘n Goeie regsgevoel het geen skande geduld nie en die angs om eer te verloor was altyd
aanwesig. Vir die ou Germane was geluk en vrede sonder eer, ondenkbaar en is die dood verkies bo
‘n lewe in skande. Eer was egter ook nou verbonde aan Roem, wat ‘n mens seker eersug kan noem.
Veral via heldedade is gestrewe na Eer en Roem. Hierdie ewige Roem kon van niemand af
weggeneem word nie. Dit is beskou as ’n soort besitting. ’n Kort en Eervolle/Roemryke lewe was baie
beter as ‘n lang en oneervolle bestaan. Heldedade is dan ook voortdurend besing! Met die kontak
tussen Germane en Romeine gaan sommige onverskrokke Germaanse helde op soek na nog meer
meer Roem en Eer deur in die Romeinse leër diens te verrig. Tog is dit weer deur baie stamgenote as
’n opperste daad van verraad beskou, want ’n ander belangrike beginsel, naamlik Trou, word nou
versaak.
Die Germane het ‘n komplekse regssisteem geken wat nie los gestaan het van die mitologie nie. Die
Germaanse Regsleer en Regswetenskap is beskou as ‘n onderafdeling van die Godgeleerdheid.
Priesters en Priesteresse het hoë aansien onder die volk geniet en hulle het ‘n leidende rol gespeel in
die funksionering van die regssisteem. Hulle status was (byna) net so hoog as die van die vors,
stamhoof of koning. Die Priester(es) het immers in direkte verbinding met die God(in) gestaan en was
die enigste uitverkorene wat ook die taal van die God(in) kon verstaan. Dikwels het konfliksituasies
egter ontstaan tussen die Priester(es) en die Vors(tin).
Die ou Germane het geglo dat die lewensiklus van die mens uit drie fases bestaan wat elk ongeveer
20 jaar duur. Die eerste fase is die ontwikkelingsfase genoem; die tweede fase is die vestigingsfase
genoem en die derde fase die wysheidsfase. Die Germane het ook geglo dat daar velerlei wêrelde
was wat in verbinding met mekaar gestaan het. Daar was onder andere die Godewêreld (Asgard), die
Mensewêreld (Midgard) en die Onderwêreld (Utgard, die doderyk). Hierdie drie wêrelde word
bymekaar gehou deur die reusagtige lewensboom Yggdrasil of die ‘Boom van Kennis’. Die getal drie
was heilig, want: ‘alle goede dingen driemaal’. Maar 3 x 3 was drie keer so heilig (3x3=9).66 Die syfers
drie, ses en nege (maar ook 12) loop soos ‘n rooi draad deur die Germaanse mitologie. Daar was
byvoorbeeld drie Gode in die tempel van Uppsala, drie Norne, drie wortels van die boom Yggdrasil
wat na drie wêrelde uitgereik: Asgard, Midgard en Utgard.67 Heildronke is 3 keer uitgebring. Nie
alleen het die ou Germaanse week uit 9 nagte bestaan nie,68 maar is by die tempel Uppsala elke 9de
jaar ‘n groot volksfees gevier wat 9 dae geduur het. By die viering van hierdie fees te Uppsala is ook 9
hane, 9 perde, 9 honde, 9 skape en 9 mans geoffer.69
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Die wortels van Yggdrasil staan in kontak met die onderwêreld en die takke reik na die hemel en baan die weg na die
Gode.
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Na die huwelik vertrek ‘n jong paartjie nie uit die ouerhuis om in ‘n eie huisie op ‘n mooi plekkie te
gaan woon nie. Die familie of sibbe het saam in een groot huise gewoon. Die ouers behou in ‘n groot
mate hulle gesag oor die kinders en kleinkinders. In die Germaanse gemeenskap het die oudste
mense ook oor die meeste wysheid beskik. Hierdie wysheid is benut. Veral die vader het gesag bly
uitoefen op sy kinders en klein kinders. Dit was ook onder die Romeine bekend dat die vader gesag
voer oor sy seuns al is hulle al 60 jaar oud. Hierdie vaderlike gesag is onder die Romeine patria
potestas genoem. Onder die Romeinse patria potestas bly ook die getroude dogters onder die gesag
staan van hulle eie vader, tot en met die dood van die vader. Onder die Germane het die respek vir
die ouers en grootouers nie alleen gestrek tot by die afsterwe van die bejaarde voorouers nie, maar
ook nog daarna. Oorlede voorouers is dikwels om advies en hulp genader70 deur kinders, kleinkinders
en agterkleinkinders. Die feit dat grootouers hulle kinders én kleinkinders begelei het, het ‘n
stabiliserende uitwerking binne die sibbe gehad, want die wispelturigheid van jong ouers is deur die
grootouers getemper. Binne die sibbe het kinders ook oor meerdere rolmodelle beskik waarmee
hulle kon identifiseer. In die opvoedingsproses is die outomatiese navolging van ‘n swak ouer as
rolmodel voorkom.
Na die dood van ‘n Germaan verlaat die siel van die oorledene die sibbe nie. Die oorledene hou
kontak met die lewende lede van die sibbe om te sorg vir die welvaart van die sibbe en ook vir
vrugbaarheid. Tydens belangrike feeste is die gestorwe voorouers ook uitgenooi om aan die
verrigtinge deel te neem. Die Germane het geglo dat Heilgar (heil van die sibbe) as ‘n soort geestelike
geen van geslag tot geslag deurgegee word. Die kinders erf hierdie geestelike gene. Dit beteken dat
die voorouers in die kinders leef en ook weer in die kleinkinders. Dit kan gesien word as ‘n soort
Germaanse reïnkarnasie. Die feit dat ‘n kind uiterlike kenmerke en ook karaktertrekke toon van ‘n
ouer of grootouer, was vir die Germane die bewys daarvan dat die voorouer ook in daardie kind of
kleinkind voortleef.
Die ou Germaanse funksionering van die sibbe/familie is met ‘n boom vergelyk en ook ‘n sibbe-boom
genoem. Die takke van die boom reik uit na die Son, maar sy wortels reik na die dieptes van die
Aarde. Die boom is een eenheid wat in twee wêrelde leef, naamlik bo die grond en ook daaronder.
Hy word uit die donker dieptes van die aarde gevoed en stel sy sierlike praal bo die grond ten toon.
Die Germaanse familie vorm ook een eenheid wat in twee wêrelde leef, naamlik in Midgard en
Utgard. Net soos die lewende boom uit die Onderwêreld gevoed word, so word ook die Germaanse
familie gevoed vanuit die Onderwêreld. Na die dood, hou die oorlede persoon nie op om te bestaan
nie, maar leef verder as deel van die sibbe/familie in die Onderwêreld. Die oorlede voorouers van die
familie voorsien die lewende familielede in Midgard van lewenskrag. Na die dood, vorm hulle die
wortels van die boom. Die lewende familie is die takke. Die hedendaagse stamboom is ‘n
voortvloeisel van hierdie ou familie boom, met die verskil dat alle lede van die familie (lewende en
dooies) tans bo die grond afgebeeld word. Uit die natuur is geleer dat die dood die voedingsbron is
van die lewe en vorm veral Woude die leerskool. Hier kon aanskou word hoë dooie bome en dooie
blare die nuwe lewe in die Woud voed. Dieselfde patroon is deurgetrek na die menslike bestaan.
By die ou Germane is die band tussen die lewende en die dooie familielede sterk gehou. Die lewende
familielede sal selfs offergawes bring aan die oorlede voorouers om aan hulle eer en respek te toon.
Ook sal die lewende familielede die eer van die familie hoog hou (en dit verdedig) deur verhale oor
die voorouers lewend te hou en aan die (klein) kinders deur te gee. Die oorlede voorouers wat oor
meer wysheid beskik as die lewende familielede, sal hierdie familielede beskerm met heilsame raad
en waarskuwende voorspellings. Dit word dan geopenbaar in drome en voorgevoelens.
Die religieuse lewe van die Germaan was ten volle gewy aan die natuur. Goeie en voorspoedige
gebeurtenisse is gesien as ‘n uiting van die guns van die Gode. Die Lot was ‘n onfeilbare plan. Die Lot
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kon jy nie ontwyk nie. Elke Germaan se geboorte- en sterfdatum was reeds bepaal (deur die
Norne). Om hierdie rede was Germaanse krygers nie bang vir die dood nie. Hierdie vreesloosheid van
die Germaanse kryger was vir sy vyande vreesaanjaend. Die dapperste kryger gaan immers na
Walhalla om daar ‘n hoër doel te dien. As gevolg van hierdie onverskrokkenheid, kon Germaanse
leërs veel groter vyande verslaan met veel swakker wapentuig. Farwerck (1970) dui daarop dat ook
die gewone volk in vredestyd nie bang was vir die dood nie. Met ‘n glimlag kon hulle op die dood
wag, want die hoër roeping lok. Ook het die Germaan die dood nie probeer ontwyk nie, want die
lewenslot staan vas en kom met die dood in vervulling.
Die Germane was besonder hard en genadeloos, maar steeds gebonde aan die kudde en ook aan die
natuur. Oorlewing verg ongenaakbaarheid. Slegs die hardste, vinnigste, knapste en allerbeste
oorleef. Dit is ‘n natuurwet en volgens hierdie wet het die Germane geleef. Swakkelinge is
uitgewerk. As een lid van die stam swak was, was die hele stam swak. Swakkelinge en misdadigers is
geoffer aan die Gode. Die Germane het nie gevangenisse gehad nie. Die oplossing was van tweërlei
aard. Die Gode is goed gestem en die stam is gesuiwer van swakkelinge. Die resultaat hiervan was die
opbou van buitengewoon sterk Germaanse rasse wat later die wêreld sou oorheers. Opmerklik is ook
dat huwelike onder die armste gedeelte van die bevolking ontmoedig was. In Ysland en Noorweë is
selfs herhaaldelik wette uitgevaardig wat sodanige huwelike verbied het. Van hierdie wette is
opgeteken in Ysland in die Jónsbók van 1281, maar ook in die Diplomatarium Islandicum in 1269,
1280, 1290, 1309, 1323, 1342, 1345 en in Noorweë die Norges gamle Love van 1387 (Jochens).
Hierdie wette het ook die armoede grens bepaal en het dit gegaan oor die grote van die man se
besittings. Mans aan die bedelstaf wat dit tog gewaag het om hierdie wette te oortree, deur tog met
‘n vrugbare vrou te trou, is summier gekastreer.
Verder moet ‘n mens nie dink dat alle Germane die Heidense Gode vereer het nie. Sommige het geen
enkele God vereer nie. Hierdie persone het ook nie geoffer nie, maar geglo in hulle eie vermoëns,
soos onder andere ook blyk uit die Hrolf Kraki saga. Hrolf en sy stryders het byvoorbeeld nooit
geoffer nie en nie in Gode geglo nie, maar slegs staat gemaak op ‘eie magte en kragte’. ‘n Groot
aantal voorbeelde is deur Jacob Grimm opgeneem in sy boek(e) Deutsche Mythologie (1835),
byvoorbeeld oor Koning Hâkon: ‘konûngr gerir sem allir adrir, their sem trûa â mâtt sinn ok megin’
(die koning hou van almal wat in hulle eie mag/krag vertrou); of Bardr: ‘ek trûi ekki â skurdgod edr
fiandr, hefi ek thvî lengi trûat â mâtt minn ok megin’ (ek vertrou nie op gode en demone nie, maar
vanaf lank gelede vertrou ek net op myself). In die Hrafnkel-saga verklaar die priester (Godi) Hrafnkel
aan die einde van die saga: ‘Dit is alleen ‘n dwaas wat in Gode glo’ en het Hrafnkel verder ook nooit
meer aan Gode geoffer nie. Ook Miskotte haal voorbeelde aan, soos ‘n man op Ysland wat op die
boerdery met die naam ‘Godlauss’ of ‘Gottlos’ gewoon het: ‘Hall Gottlos heisz ein Mann; er war ein
Sohn Helgis des Gottlosen. Weder Vater noch Sohn wollten opfern; sie glaubten an die eigene Macht’
(Op die boerdery ‘Goddeloos’ het ’n man gewoon en hy was die seun van Helgi die goddelose. Beide
die vader en die seun het geweier om te offer, want hulle het in eie kragte geglo). In die Finnbogisaga
sê die koning: ‘Du bist ein vornehmer Mann nach deinem Aussehen und wirst in deiner Heimat eine
grosze Stellung haben. An wen glaubst du?’ (U is ‘n vername man van hoë aansien en sal in u gebied
‘n belangrike posisie beklee. In wie glo u?). Waarop Finnbogi antwoord: ‘Ich glaube an mich selbst’
(Ek geloof in myself). Hierdie ´ongelowige´ Heidene het wel by die norme en waardes van die stam
gehou. Hulle was ook nie verstoot nie, solank hulle alle pligte wat die maatskappy aan hulle opgelê
het, kon nakom. Verder het die gemeenskap oopgestaan vir nuwe Gode en nuwe Godsdienste. Die
Germaanse Heidendom het dus ´n volledige vryheidskeuse geken en daarbenewens het Heidense
sendelinge nie bestaan nie. Jou eie religie dwing jy nie af op jou buurman nie. Godsdiensdwang en
religieuse dogmas was onbekend. Christelike sendelinge was dus aanvanklik volkome welkom onder
die Germane. Die spanning in die gemeenskap sou ontstaan toe die Christene die aanbidding van
Heidense Gode wou verbied. Respek vir die Heidendom het die Christelike sendelinge nie geken nie
en dit was vonk in die kruitvat.
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Die ou Germane het die eie inheemse mitologie nie op skrif gestel nie. Dit is as ‘n swakheid beskou
om die volksgeskiedenis en volksreligie op skrif te wil stel. Die geskiedenis en religie moes in die
volksmond en die volkshart lééf. Hierdie sagas, odes, gedigte, verse, liedere en verhale is saans
wanneer dit rustig was (en veral tydens feeste) op kunstige en dramatiese wyse voorgedra. Die
skeppers van die mites, staan as Barde bekend. Hulle is besonder wys en kreatief. Die mite word
beskou as die reine waarheid. Die mite bring helderheid. Die mite verklaar die onverklaarbare. Waar
kom die mens vandaan? Hoe het die heelal ontstaan, ens. Uitvoerende kunstenaars (sangers en
akteurs) staan as Skalde bekend. Sommige geleerdes is egter van mening dat die Skalde Germaans is
en die Barde Kelties, vir kunstenaars wat dieselfde vak beoefen. Ander geleerdes is weer van mening
dat die Skalde en Barde sinonieme is van mekaar en Germaanse begrippe is. Die Skalde en die Barde
het die gemeenskaplike geskiedenis van die sibbe, stam of volk van geslag tot geslag
oorgedra. Hierdie rondtrekkende kunstenaars sal ons vandag digters, sangers of akteurs noem.
Talentvolle kinders is van kleins af in hierdie vak opgelei. Tog duik daar ook nog ‘n ander term op uit
die lektuur. Tot in die tyd van die Vikinge is iemand wat oor besondere goddelike wysheid beskik, ook
‘n Drott genoem. Die woord Drott = Druïde.
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Kerstening inleiding
Die term kerstening dui op die proses van aanvaarding van die Christendom deur die Heidense
volkere. Hierdie proses sou in Europa baie lank duur en oor eeue en geslagte strek. Pasbekeerde en
pasgedoopte Germaanse Christene het hulself dikwels hoegenaamd nie innerlik tot die Christendom
bekeer nie. Baie pasbekeerde Germaanse Christene het geen idee gehad van wat die Christendom
inhou nie. Blavatsky skryf dat baie mense in die 4de en 5de eeu nie ‘n onderskeid kon maak tussen
die Christendom en die Heidendom nie. Die volk het gewoontes, rituele en volksfeeste voortgesit op
die ou trant, sonder inagneming van die vereistes van die ‘nuwe godsdiens’.
Aan die einde van die 3de eeu behoort die huidige Turkye, Ciprus, Kreta, Egipte en ook die gebiede
rondom die stede Carthago (Tunisië) en Cyrene (Libië) tot die mees gekerstende gebiede. In die 4de
eeu stap Armenië oor op die Christendom onder leiding van koning Tiridates III en in dieselfde eeu
was ongeveer die helfte van die bevolking van die huidige Turkye al gekersten. In Egipte verskyn die
Bybel in die 4de eeu in Kopties71 en in dieselfde eeu vorm Carthago in die huidige Tunisië, selfs ‘n
bolwerk van die Christendom. Waar die Efesiërs Paulus nog toegeroep het: ‘Groot is Diana van die
Efesiërs’ (Hand 19:28) en beelde van Diana gemaak en verkoop het, sou dieselfde Efesiërs steeds
dieselfde beelde gemaak en verkoop het in 431: Die beelde heet egter nou Maria. Op 22 Junie 431
sou tydens die konsilie in die Mariakerk, Maria uitgeroep word tot Theotokos (Moeder van God). Die
woord Theotokos is besonder opvallend, want die woord Theo = Zeus = Tiwas = Jupiter. Theo is nie
verwant aan die Joodse El (God) of Jahweh (HEER) nie. Theotokos beteken dan letterlik moeder van
Zeus. Die Afrikaanse woord teologie beteken letterlik studie van Zeus. Theo is bowendien verwant
aan Thea of Thia, een van die belangrikste Griekse Godinne, want sy skenk geboorte aan Helios
(Son)/ (Lat. Helius), Selene (Maan) en Eos (Daeraad).
Die kerstening van die Wes-Europeërs gebeur in veskillende fases. Die eerste fase was die kerstening
vanuit Rome gedurende die 3de en 4de eeu. In Europa was die Christendom in die 3de eeu (met die
uitsondering van Rome) volledig afwesig, maar vanuit Rome sou die Christendom oor die Europese
ryk begin versprei, veral nadat die Christendom aan die einde van die 4de eeu die amptelike
godsdiens van die Romeine geword het. Die tweede fase van die kerstening word gelei deur die
Germaanse Franke gedurende die 6de-8ste eeu. In die 7de eeu begin die Islam die gebiede te
verower waar juis die Christendom ontstaan het, naamlik Palestina, Sirië, Egipte en Noord-Afrika.
Gedurende die donker Middeleeue word Europa eintlik gekersten.
In die jaar 300 was daar nog maar hier en daar ‘n Christen onder die Germaanse Alemanne en die
Gote. Die Gote was die eerste Germaanse stam wat die Christendom omarm het gedurende die 4de
eeu. Hierna volg die Vandale, Alemanne en Longobarde. In die 5de eeu bekeer die Boergondiërs hulle
tot die Christendom en in die sesde eeu ook die Suevi/Suebe (verwant aan die woord Swede)
woonagtig in Spanje. Aan die einde van die 5de eeu en begin 6de eeu bekeer ook die Germaanse
Franke hulle tot die Christendom. Die Beiere (Latyn: Bavaria) vind bekering plaas in die 7de eeu en in
die 8se eeu volg die Friese, Hessen en Thuringe. In die 9de eeu volg die Sakse. In die 10de eeu word
die Dene gekersten en die Nore in die begin van die elfde eeu, terwyl die Swede in die tweede helfte
van die 11de eeu gekersten is.
Ook tref die kerstening die nie-Germaanse volkere in Europa en ontstaan ’n breuklyn in Oos-Europa
tussen die kerstening vanuit Rome en die kerstening vanuit Konstantinopel (Oos-Romeinse ryk). Die
Russe, Serwiërs en Bulgare word byvoorbeeld vanuit Konstantinopel gekersten. Vanaf die 8ste eeu
word die Slawe in die Suide van Europa gekersten, die Pole, Serwiërs en Russe in die 10de eeu; die
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Kopties (of Egiptes) was die taal van Egipte voordat dit vanaf die 10de eeu langsamerhand begin verdring is deur Arabies.
Kopties was as spreektaal nog in gebruik tot in die 17de eeu, maar word vandag nie meer as spreektaal gebruik nie. Die
Koptiese kerk gebruik Kopties wel nog as liturgiese taal.
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Hongare in die begin van die 11de eeu; die Lette, Este en Pruise in die 12de eeu; die Finne in die 13de
eeu en die Litouers in die 14de eeu. In die 17de eeu begin die kerstening in Bretagne (Klein Brittanje),
waar die inwoners van die gebied toe nog tot die Maan gebid het. Die Lappe (Saami) word eers in die
18de eeu gekersten. Die oorname van die Christendom het nie beteken dat die Heidendom volledig
verpletter was nie. Heidene kon hulself nog eeue lank handhaaf. Die reeds gekerstende Europese
volkere sou hierna oorgaan tot die verspreding van die Christendom na Asië, Afrika en Amerika.
Die eerste Romeinse Christene het hulle in diverse groeperinge saamgesnoer wat soms drasties van
mekaar verskil het en kan ‘n mens eintlik praat van ‘Christendomme’ in die Romeinse ryk. Veral die
Gnostiese Christendom het ‘n leidende rol gespeel in die eerste eeue na die aanvang van ons
jaartelling, maar is later deur die katolieke as ‘n ketterse beweging verguis. ‘n Kenmerk van die
Europese kerstening, is dat die Arianisme die Katolisisme vooruitgeloop het. Baie Europese volkere
het eers die Arianisme oorgeneem voordat dit weer deur die Katolisisme verdring is. Tydens die
konsilie van Rimini in 359-360 is al besluit dat die Arianisme ‘n ketterse leer is. Daar is toe besluit dat
enige iemand wat Jesus nie ook beskou as ‘n God nie, maar as ‘n skepsel van God, sodanige persoon
verban moes word (Smeets). Tot en met 381 bly daar ‘n felle kompetisie bestaan tussen die Ariane
en die Athanasiërs. In 381 word by die konsilie van Konstantinopel die leer van Athanasië aanvaar en
die leer van Arius weereens as ‘ketters’ verwerp en is die Ariane hierna swaar vervolg. Tog hou die
Arianisme nie dadelik op om te bestaan nie.
In die Germaanse gebiede op die Europese vasteland was veral Engelse-, Skotse- en Ierse sendelinge
werksaam. Hulle het om ‘Gods wil’ hulle lande van herkoms verlaat om nooit meer terug te keer nie.
Om familiebande te verbreek en sendingwerk tussen wildvreemdes te doen in barre omstandighede,
in ‘n verre land, was vir hulle ‘n ‘hoë offer’. Sendingwerk in eie omgewing en in eie land, was
roemloos. Hierdie ‘hoë offer’ is beskou as ‘n heilvolle daad wat in die Hiernamaals flink beloon sou
word. Jacob Grimm skryf dat die Christendom onder die Germane aanvanklik nie populêr was nie. Dit
was ‘n Godsdiens uit ‘n vreemde wêreld met vreemde name en vreemde gebruike en ook nog in ‘n
vreemde taal. Die Heidendom was inheems, oorgeërf van ons voorouers, diep gewortel in die
taalgebruik, maar ook veranker in die leefomgewing van die Germaanse volkere.
Met die aanvang van die kerstening van die Germane was die Christendom nie ‘n klaargemaakte
produk wat net deur die Germane oorgeneem kon word nie. Die Germane sou die Christendom met
die inheemse Heidendom vermeng en sodoende weer ‘n nuwe vorm van die Christendom laat
ontstaan het. Wessels skryf dat die Romeinse Christendom in wese nie uniek was nie, maar die
vernuwing, verjonging en reiniging was van die ou Grieks-Romeinse kultuur. Hierdie verchristelikte
Grieks-Romeinse kultuur word dan weer aan die Germane, Kelte en Slawe oorgedra. Verder skryf
Wessels dat die aanbieding van die Christendom aan die Germane en Kelte uiteindelik ‘n hele
‘pakket’ van sosiale-, politieke-, kulturele- en morele opvattinge was, wat in die Grieks-Romeinse
maatskappy tot stand gekom het.
Die Evangelie-verkopers het gou geleer dat dit geen nut gehad het om die gewone volk met
argumente te probeer kersten nie. Die Christelike sendelinge het hulle sendingaksie dan ook juis
gaan rig op die magsentra. As die koning en die adel bekeer was, het die res gedwee gevolg (ook as
die koning en adel weer herbekeer is tot die Heidendom, het die volk gevolg). Daarby het die Nuwe
Romeinse godsdiens soveel moontlik kapitaal aangetrek. Hiermee kon hulle peper dure majestueuse
katedrale as monumente vir God bou en die pragtigste beelde daarin plaas van Maria, Jesus en ander
Heiliges. Hierdie stralende en glansende beelde en luisterryke koorsang het dan sterk afgesteek teen
die eenvoudige kultus van ons Germaanse voorouers. Dit het die oorgang van Heidendom na
Christendom bespoedig in ’n tyd toe die volk oor weinig materiële besittings beskik het. Mense wat
baie geld aan die kerk geskenk het, het ook die hoogste sport bereik op die sosiale leer. Dieselfde
mense kon met groot somme geld ’n goeie plek in die Christelike hemel koop. Dieselfde mense kon
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met sierlike argwaan neerkyk op die armoedige gepeupel, want hulle het danksy die wonderlike
genade van die Christelike God(e), die hoogste posisies in die samelewing bereik.
Die kerstening onder die Germane word in sekere streke wel gekenmerk deur ’n besonder groot
verdraagsaamheid van die Heidendom teenoor die Christendom. Geleerdes wys dan ook dikwels op
die kontras tussen die ‘verdraagsame Heidendom’ teenoor die ‘onverdraagsame Christendom’. Vir
die politeïstiese Heidene was dit nie vreemd as daar ’n nuwe God in hulle midde vereer is nie. Die
Christendom daarenteen duld geen ander Gode nie.
Ten spyte van die Christelike ongeduld met die Heidene, is talle voorbeelde aangeteken (Jacob
Grimm) van individue wat sowel Heidense as Christelike Gode vereer het, deur hulle aan te roep in
verskillende omstandighede en is daar bowendien ook aan Christelike sowel as Heidense Gode offers
gebring deur dieselfde persone. Ook in ‘nuwe’ kerke is beelde van Heidense Gode en Godinne
geplaas naas die beelde van Jesus, Maria en ander ‘Christelike heiliges’. So word in die Landnâmabôk
vermelding gemaak oor Helgi: ‘hann trûdi â Krist, en thô hêt hann â Thôr til saefara ok hardraeda ok
alles thess, er honum thôtti mestu verda’ (hy glo in Christus, maar roep Donar aan wanneer hy op
reis is of wanneer hy in moeilikhede verkeer) (Jacob Grimm). Die naam van Helgi se boerdery was
Krist-ness, waarmee Helgi wou aandui dat ‘n Christen was. In baie Germaanse gebiede het die
aanvaarding van die Christendom so stadig gevorder en oor soveel eeue en geslagte plaasgevind dat
die oorgang van Heidendom na Christendom onder die plaaslike bevolking nouliks merkbaar was. Tog
skryf Grimm dat daar tydens die kerstening oor en weer beskuldigings geslinger was tussen die
Gekerstende deel van die bevolking en die Heidense deel, waar die een die ander probeer verneder.
Christene het na Heidene verwys as ‘domme heiden’ of ‘heidenschen hunt’, maar soms ook veel
respek getoon aan die Heidene deur hulle ‘Wîsen Heiden’ te noem. Wîsen = wys/wyse. Grimm
vermeld dat wanneer moderne Switsers by grafte bid, hulle die term wîsen gebruik met die betekenis
van bid. Verder is dit opvallend dat die Heidene na Jesus verwys het as die ‘Wit Christus’ en dat
bekeerlinge daarop gewys is dat hulle die term ‘Wit Christus’ moes vermy.
Dit het ook dikwels voorgekom dat hele volkstamme hulle laat doop het, waarmee hulle te kenne
gegee het dat hulle die Christendom aanvaar, maar dan verder voortgegaan het met die verering van
die ou Stamgod(in). Die weerstand teen verandering was groter as die verlange na ‘n nuwe God.
Bowendien het baie boere niks fouts gesien in die verering van die ou Stamgod(in) nie en nie werklik
verlang na ‘n nuwe God nie. Binne die politeïstiese sienswyse is die aanvaarding van die Romeinse
Christelike God in dieselfde lig beskou as die aanvaarding van ‘n ander Germaanse God(in). Vir baie
Heidene het dus slegs die name van die Gode verander, maar die rituele het dieselfde gebly. Wodan
en Donar word nou God, Heer en Jesus; Freya word nou Maria. Die boer het slegs om een rede kerk
toe gegaan en dit was in die hoop dat hy ‘n groter oes sou binnehaal. Die taal (Latyn) in die kerk was
vir hom Grieks en van teologie het hy niks geweet nie. ‘n Verlossing deur Jesus was vir hom ‘n
onverstaanbare begrip. Waarvan moes hy nou skielik verlos word? Die grootste gedeelte van die
bevolking het bestaan uit boere wat baie nou met die natuur saamgeleef het. Hierdie boere het die
Christelike religie slegs oorgeneem op aandrang van die heersers.
Die eerste Germaanse Christene het Jesus ook beskou as ‘n ‘krygsheld’ en is selfs in die 9de eeu as
sodanig afgebeeld. Lodewyk die Vrome laat selfs in ongeveer 830 ‘n Saksiese gedig opstel, wat met
die bekering moes help. Die gedig het behoue gebly en staan bekend as Heliand (Heiland). In die
gedig word Jesus voorgestel as ‘n Germaanse volkskoning wat uit Nasaret-burg kom en ‘n heldhaftige
stryder is wat met sy ridders deur die land trek. Die hele gedig speel af op Germaanse bodem, met
burgte en halle en goue (Germaanse distrikte uit die Heidense tyd). Jesus spreek die volk toe vanaf ‘n
Vikingskip op die meer van Genesaret en die bruilof te Kana word as ‘n vrolike drinkgelag voorgestel.
Die dissipels verrig heldedade vir hulle leier. Daar is sprake van edelvroue en ridders en Pontius
Pilatus is ‘n Hertog. Die outeur het wel moeite met die gevangeneming van Jesus en sy vernedering.
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Ook word Jesus aan ‘n galg opgehang, omdat ‘n kruisiging onder die Germane onbekend was. Die
Germane was baie beïndruk met goddelike mag, maar die nederigheid van Jesus het hulle nie
aangestaan nie. Die verhale van Jesus waaruit sy nederigheid blyk, is aanvanklik deur die Germane
geïgnoreer.
Geestelikes het die boere met groot moeite bekeer en is hulle as laaste gekersten. Marthinus van
Braga (515-580) skryf selfs ‘n preek met die titel: ‘‘n Waarskuwende Woord aan die Boere’, waarin hy
die boere op hulle Heidense leefwyse aanspreek. In sy preek waarsku hy teen die verering van
Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, Neptunus, Diana en Merkurius selfs ‘Bose Geeste’. Hy betreur die feit
dat die name van ons weeksdae selfs na hierdie ‘Bose Geeste’ vernoem is. Ook betreur hy die feit dat
‘Domme Boerenmenschen’ 1 Januarie aanvaar as die begin van die Nuwe Jaar. Volgens van Braga
begin die Nuwe Jaar volgens sy interpretasie van die Bybel op 25 Maart.72 Dat die plattelanders die
langste vasgehou het aan die ou Heidense religie, was nie vreemd nie. Tydens die Islamisering van
die Midde-Ooste, het ook die plattelanders die langste vasgehou aan die ou inheemse religieë.
Mohammed rig dan in die Koran ook dikwels ‘n waarskuwende woord aan die woestynbewoners wat
weier om hulle tot die Islam te bekeer (onder andere in die Koran: Die Vrystelling: 97).
Dit wil ook voorkom asof rampspoed, droogte, hongersnood, brand, oorlog, ens, ‘n rol gespeel het in
die kersteningsproses, want soms is hele gemeenskappe tot die Christendom bekeer omdat hulle vir
jare agtermekaar slegs rampspoed geken het. Sendelinge het die volk dan daarop gewys dat die
rampe die gevolg is van hulle verering van Heidense Gode en Godinne. Tog was dit nie altyd ‘n
suksesverhaal nie, want soms het die rampe na die aanvaarding van die Christendom selfs vererger
en het die ontnugterde volke weer die ou Heidendom omhels. Hierdie verskynsel het ook die Jode
geken. So was die Jode van mening dat hulle beter af was toe hulle nog die ‘Koningin van die Hemel’
vereer het in plaas van Jahweh (Jeremia 44: 15-18). Tog was daar na die aanvaarding van die
Christendom ‘n duidelike klemverskil. In tye van nood, hongersnood, natuurrampe of oorlog het die
Heidene die priester(es) daarvan beskuldig dat hulle hulle werk nie goed doen nie of onbekwaam is.
Die volk pleit onskuldig. Die priester(es) word selfs aangekla. Met die koms van die Christendom
staan die Christelike priester buite skot. Hy is onskuldig. In tye van nood, hongersnood, natuurrampe
of oorlog word hierdie gebeurtenisse deur die Christelike priester toegeskryf aan ‘die wil van God’.
Bowendien skuif die Christelike priester nou ook die skuld van die rampe in die skoene van die volk.
Hulle sondige lewenstyl veroorsaak die rampe en die rampe is ‘n straf van God. Martinus van Braga
wys in sy preek ‘’n Waarskuwende Woord aan die Boere’, daarop dat die volk moet kan insien dat
offers aan Heidense Gode nie help om sprinkane, muise en ander rampe af te weer nie. ‘n Bekering
tot die Christelike God, sou die volk behoed van die rampe en plae. Tog het die rampe en plae ook
oor die bekeerlinge gewoed en het baie pasbekeerde Christene hulle weer tot die Heidendom
herbekeer. Maar ook hiervoor het Martinus van Braga sy gemeentelede gewaarsku en hulle daarop
gewys dat hulle ‘n plegtige gelofte aan God gemaak het tydens hulle doop (sien aanhangsel 2), en dat
hulle nie sommer kan terugkeer na die verering van die ‘Duiwel’ nie. Die ‘Heilige belofte aan God’, is
immers bindend tot aan die dood.
Sendeling het soms groot ophef gemaak van massale groepe mense wat hulle gedoop het. Soms
word melding gemaak van honderde en duisende mense wat hulle op een dag laat doop het. So het
koning Ethelbert van Kent in die 7de eeu homself en 10,000 van sy onderdane laat doop deur
Augustinus. Hierdie grootskaalse ‘bekering’ was nie die gevolg van die oortuigingskrag van die
sendeling op die volk nie. Hierdie individue is nie persoonlik bekeer nie. Daar was geen sprake van ‘n
innerlike aanvaarding van die nuwe God nie. Daar was ook geen sprake van innerlike verlange om die
doop te ondergaan nie. Hierdie mense het hulle laat doop aan te dui dat hulle as gemeenskap, die
nuwe religieuse orde aanvaar op aandrang van die heerser(s). Met die doopplegtigheid toon hulle
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Van Braga is van mening dat die ‘skeiding tussen lig en duister’ wat God tydens die skepping teweegbring, verwys na die
Lente-ewening (Lente ekwinoks).
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hulle lojaliteit aan die heerser(s) en nie aan die nuwe religie nie. Die grootskaalse doopplegtigheid is
afgelê uit ‘n angs vir straf en die hoop op ‘n beloning van die heerser(s). Omdat die doop van ‘n skare
meer indruk maak as die doop van enkelinge, het baie mense hulle herhaaldelike kere laat doop.
Dikwels het elke dopeling ‘n stel klere gekry as beloning (van die koning) en daarom het baie mense
meerdere kere in die doopry gestaan vir so ‘n stel nuwe klere. Aan die hof van keiser Lodewyk die
eerste word vertel van ’n dopeling wat al 20 keer in die doopry gestaan het, maar besonder onthuts
was toe die stel klere wat toe aan hom oorhandig is, nie in sy smaak geval het nie. Hy deel die keiser
dan ook mee dat as hy nie ’n behoorlike stel klere kan kry nie, die keiser die klere en sy Christus maar
vir homself kan hou (van Gilst 2004). Hierdie massale doopplegtighede het ook nie beteken dat al die
dopelinge skielik Christene geword het nie. Slegs die boonste laag van die maatskappy het
daadwerklik oorgestap na die Christendom. Die gewone en ongeletterde volk het hulle lewe
voortgesit sonder enige koerswysiging. Tog kon die gewone volk die kersteningsproses nie ontsnap
nie. Hulle was gedwing om die Christendom te aanvaar of hulle daarna verlang het of nie.
Die nuwe godsdiens gaan ook met ’n groot verrassing gepaard. Die Germane wat altyd oopgestaan
het vir ander gelowe, moes nou verneem dat die Gode wat hulle al duisende jare lank aanbid het,
skielik uit die bose was. Wat eers baie goed en heilsaam vir die volk was, was nou baie
verkeerd. Voorts word die volk nou gedwing om slegs één God te aanbid en ´n vrye keuse tussen die
meerdere Gode was voortaan verbode. Baie Germane het direk hierteen in opstand
gekom. Christelike sendelinge is deur die Heidene gedood, en halsstarrige Heidene is deur die
Christene gedood. Baie Germane het botweg geweier om van hulle religie af te sien ter wille van die
Christendom en was bereid om vir hulle geloof te sterf. Baie duisende van hierdie mense het dan ook
uiteindelik vir hulle Heidense geloof gesterf.
Pous Gregorius die Grote was van mening dat die kerstening nie met geweld afgedwing moes word
op die Heidene nie, tog het hy biskoppe in Lombardye gewaarsku dat as hulle die Heidense boere nie
kon (of wou) doop nie, hy dissiplinêr teen hulle sou optree (van Gilst 2009). Tydens die konsilie van
Orleans in 511 was al besluit om nie Heidense tempels te vernietig nie, maar dit in kerke te omskep,
maar in 517 is hierdie besluit omgedraai by die konsilie van Epaon: Dit was nou weer verbode om
Heidense tempels in kerke te omskep. In 601 gee pous Gregorius aanvanklik ook bevel om Heidense
Heiligdomme te vernietig, maar hy roep sy eie besluit later weer terug. Sy nuwe opdrag aan
sendelinge was om nie meer heidense Heiligdomme te vernietig nie, maar dit te seën sodat die plek
nie meer gebruik sou word om ‘duiwels’ te aanbid nie, maar die ‘ware God’. Wessels vermeld verder
dat die opdrag van Gregorius in Engeland tog nie (volledig) uitgevoer is nie, want die verwoesting van
Heidense Heiligdomme het voortgeduur en in die 18de eeu selfs ’n nuwe oplewing beleef.
Opmerklik is dat die kersteningsproses in baie gevalle juis met brute geweld gepaard gegaan het.
Vanuit hulle beskermde kloosters het geestelikes die platteland ingetrek en Heidense Heiligdomme
vernietig en die verering van Heidense Gode in die wiele gery. Die volk was magteloos, want hierdie
geestelikes is nou deur die staat beskerm. Die hoogste ampte is aan Christene toegeken en wie
hom/haar nie tot die Christendom wou bekeer nie, is verstoot. Mense wat terughoudend was en
hulle nie dadelik en met volle oorgawe tot die Christendom wou bekeer nie is van ontrouheid aan die
koningshuis beskuldig en as verraaiers beskou. Olaf Tryggvason het sy onderdane wat hulle nie tot
die Christendom wou bekeer nie, gemartel, uit sy ryk verban of hulle gewoon tereggestel. Selfs die
aller swaarste marteling en foltering was volkome geoorloof om die harde kwaste te straf vir hulle
weiering om die Christelike geloof aan te neem. Ook Karel die Grote het onder die Sakse en Franke
dieselfde beleid gevolg. Le Goff skryf dat tydens die kerstening dikwels onluste uitgebreek het, waar
die volk uit haat teen die Christelike heersers in opstand gekom het, maar die opstande is meestal in
die kiem gesmoor. Die ontnugterde volk was van oordeel dat hulle deur hulle leiers mislei was en dat
die ou gewaardeerde en voorouerlike inheemse kultuur- en religie nou met vreemde vuile Christelike
voete vertrap word.
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‘n Fanatieke Christen uit die Middeleeue, Sint Bernardus van Clairvaux (1090-1153), was van mening
dat daar geen groter glorie vir ‘n Christen was, as om teen ‘n Heiden te veg nie. Om op so ‘n ‘slagveld’
te sterf as martelaar, sou strek tot die ‘eer van Christus’. Volgens hom kon die doodmaak van ‘n
‘misdadige’ Heiden nie as moord beskou word nie, maar as ‘n bestryding van die Kwaad. Tog was hy
van mening dat Heidene nie sommer doodgemaak moes word nie, behalwe as hulle volstrek sou
weier om hulle tot die Christendom te bekeer. Ook moes Heidene, volgens hom, summier
doodgemaak word as daar ‘n moontlikheid bestaan dat hulle oor Christene sou kon heers (Walsh
2003). Ook Lodewyk IX (1214-1270) het tydens sy lewe herhaaldelik verklaar dat ongelowiges
(waarmee hy ook ketters bedoel het) sonder pardon doodgemaak moes word (Zwart). Volgens die
streng leer van die Jesuïete, mag kinders selfs hulle ouers doodmaak, as die ouers dit sou waag om
hulle kinders van die katolieke geloof te probeer vervreem (Blavatsky). Post skryf dat die Christene oë
toegemaak het vir die feit dat die kerstening met staatsgeweld afgeding was. Hierdie dwang was
destyds beskou as ‘politiek korrek’ en selfs ‘volkome geregverdig’.
Ook wys ’n aantal ondersoekers op die feit dat die oorgang van die Heidendom na die Christendom
vir baie mense ’n bitter ervaring was, wat hulle met hand en tand teëgestaan het. Met verbystering
en verslaenheid het baie Heidense gelowiges moes toekyk hoe hulle familielede en kennisse
oorgeloop het na ‘n nuwe uitheemse religie, afkomstig vanuit Rome. Diegene wat hulle nie vrywillig
wou bekeer nie, is nou met koninklike gesag tot bekering gedwing deur dreigemente van die swaard
en die brandstapel. Tydens die hele kersteningstrajek was die swaard en die Bybel onafskeidbaar van
mekaar. Post skryf dat die hele Heidendom met baba-en-badwater weggegooi moes word. Hy skryf
dat nie alles in die Heidendom sleg was nie, maar dat die Christendom van goeie aspekte in die
Heidendom niks wou weet nie. Die Heidendom moes in sy totaliteit van die aardbodem afgevee
word. Dan doen die kerk ook mee aan nog ‘n kwaad. Die Christendom word as ‘n ‘beskawing’ beskou
terwyl die Heidendom as ‘n agterlike kultuur geskou word met inbegrip van die Germaanse tale en
kulture. Hierdie persepsie bestaan dan volgens Post vandag nog.
Een van die strategieë tydens die kerstening van die Germane was om alle Heidense gebruike,
simbole en Heiligdomme so goed moontlik te vernietig. Heilige voorwerpe is verbrysel. Die doel
hiervan was enersyds om die Heiden te krenk en andersyds om aan die Heiden te toon dat die
Christelike God oppermagtig is, want die Heidense Gode reageer nie op die vernieling van Heidense
Heiligdomme nie en neem ook geen wraak nie. Talle sendelinge het hierdie vernietigingstrategie
gevolg, wat hulle dan ook beskou het as die uitoefening van ‘n plig. Die eerste fase van die kerstening
word dan ook juis gekenmerk deur ‘n waansinnige vernietiging van die Heidense Heiligdomme.
Gregorius van Tours vermeld dat Matinus van Tours (316-397) deur Boergondië getrek het en
Heidense tempels en ‘afgodsbeelde’ verwoes het, maar ook Heilige bome laat kap het. Bonifacius en
ook Willibrord het dieselfde gedoen in Nederland en Duitsland. Van Willibrord is bekend dat hy selfs
doelbewus teen die advies van pous Gregorius die Grote voortgegaan het om Heidense Heiligdomme
te verwoes (Wessels). Ook wys Smeets daarop dat die Frankiese sendeling Lambertus (638-700), ook
bekend as die apostel van Taxandrië, Heidense tempels en beelde verniel het en op die puinhope van
die ou tempels het hy kerke en kloosters laat bou. In Taxandrië het hy Heilige Eike bome laat kap om
van die hout kerke te laat bou. Die kap van hierdie groot bosreuse was vir Lambertus ‘n groot
plesierigheid, maar vir die Heidene was dit ‘n ontnugterende skok. Te Reuvel sou die ‘heilige
Lambertus’ eiehandig ‘n kapel gebou het (aan homself toegewy) op die puinhoop van ‘n Heidense
tempel. Ook die Ierse Columbanus (530-615) 73 het ‘n ware oorlog gevoer teen Heidense
Heiligdomme. Met groot ywer sou hy Heidense beelde verpletter het en Heidense tempels laat
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In die kloosters van Columbanus het streng dissipline gegeld. Elke dag moes hard gebid en gewerk word.
Vleis was verbode. Wie tydens die gesang hoes of tydens die godsdiensbeoefening lag, het 6 sweepslae
ontvang. Twaalf sweepslae as na ete vergeet was om ’n dankgebed te doen; tagtig sweepslae vir wie te laat by
die gebed opdaag; honderd en sestig sweepslae as iemand ’n rusie begin en tweehonderd sweepslae vir
iemand wat vertroulike gesprek met ’n vrou gehad het (van Gilst 2004).
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afbrand het. Op dieselfde plekke het hy kloosters en kerke laat bou. Columbanus kon nie alleen die
toekoms voorspel nie, maar ook magiese wonders verrig. Met 12 geselle sou hy in 583 na die
Europese vasteland verhuis het om die Franke en Kelte te kersten. Hy behaal egter geen sukses nie.
Hy sou onder andere ook probeer het om die Alemanne te kersten en hy vernietig talle Alemaanse
tempels, beelde en heiligdomme. Omdat die Alemanne niks van hom wou weet nie, het hy die volk
vervloek en na Italië verhuis waar hy in 612 die klooster Bobbio in Lombardye gestig het. Vanweë die
trotse Alemaanse weiering om die Christelike godsdiens te omarm, laat die Christelike Frankiese
hertog Karloman in 746 te Cannstatt duisende (moontlik tienduisend) Alemaanse edelliede op
verraderlike wyse afslag, waarna die weerstand teen die aanvaarding van die Christendom gebreek
was. Alemaanse boere is voortaan aan die gesag van kloosters onderwerp.
Ook word van die heilige Hubertus (655-727) vertel dat hy in die Ardenne talryke Heidense tempels
en beelde vernietig het. Hierdie ‘magtige man’ (ook bekend as die apostel van die Ardenne) het selfs
‘n ‘wet’ uitgevaardig wat bepaal dat enige iemand wat voortgaan om ‘n beeld te vereer wat hy (laat)
vernietig het, drie jaar opgesluit sou word (Smeets). Buddingh 1844 vermeld die vernietiging van die
Heidense tempels te Leuven (Lo-ven) en Gent deur St Amandus waar moontlik Wodan vereer was.
Die tempel te Gent sou ‘n groot silwer beeld gehuisves het, bekend as die ‘Witte God’. Voorts
vermeld Budding ook dat St Romuld te Mechelen (Vlaandere) die beeld van Diana in 710 laat
verwyder het en dit in die rivier (by Haeswijck) laat gooi het wat deur die dorp vloei.
Nog omstreeks 520 was daar volgens Gregorius van Tours in Keulen ‘n Heidense tempel in gebruik,
waar ‘barbare’ uit die omgewing gekom het om die ‘afgodsbeelde’ in die tempel te aanbid. Die
sendeling Gallus van Cleremont sou die tempel aan die brand gesteek het, waarna hy moes vlug vir sy
lewe, maar op die plek is ‘n kerk gebou (Jung). Ook vermeld Lorgion dat die sendeling Willebrord op
die eiland Walcheren ‘n beeld van Wodan verbrysel het wat daar vereer was. Volgens Lorgion sou
ook die Engelse sendeling in Friesland met die naam Willehad talle Friese Heiligdomme verwoes en
sou hy in 779 Friesland verlaat het. Willehad het glo sy lewe te danke aan ‘n sakkie doodsbeendere
wat om sy nek gehang het. ‘n Bose Fries se swaard sou Willehad noodlottig getref het, maar danksy
die doodsbeendere is die slag afgeweer (wat as ’n goddelike beskerming beskou was). Ook in
Friesland sou die sendeling Wigbert die tempel en beeld van die Godin Meda verwoes het
(Westendorp).
Westendorp vermeld dat in Nederland ‘n menigte van Heidense tempels en kloosters simpelweg
omvorm is tot Christelike kerke en kloosters en dat die daarby horende Heidense nonnerye verder
deur die lewe gegaan het as Christelike nonne. Die hoë status wat die Heidense Hoëpriesteres en
haar maagdelik nonne in die maatskappy geken het, word deur die Christendom oorgeneem en
gehandhaaf. Westendorp noem selfs voorbeelde van tempels wat kerke geword het by Teisterbant,
Sandwijk by Tiel, Arkel, Hooraart, Schoonewaerd, Oudheusden, Aalburg, Woudrichem, Ghysen,
Rijswijk, Almkerk, Malsen, Ankum, Uskwerd, Leer, Westervoort, Spankeren, Kleef en Avelsaet. Voorts
noem hy ook die tempel van Stavo in Friesland wat omvorm is tot die Sunt Nicolaaskerk; die ryklik
versierde tempel te Rottum (provinsie Groningen) word ‘n abdy; die Sunt Walburgskerk te Groningen
word ‘n kerk; en vele meer.
Nog ‘n voorbeeld van die anneksasie van ‘n Heidense Heiligdom deur die Christendom is die
Heiligdom van Agatha (gekersten tot Sint Agatha) in die Maltese stad Rabat. Hier is die katakombes
(en grotte) van Agatha waar sy (of ander ou Moedergodinne) vereer is, steeds aanwesig. Maar die
hoofheiligdom is ‘n grot en hierbo-oor is ‘n kerk gebou, naamlik die katedraal van St Paulus. Die
Bybelse Paulus sou glo in die grot geskuil het!! Agatha is nie net op Malta vereer nie, maar ook in
Italië. Vir die Christene sou sy ‘n ‘martelares’ gewees het, eintlik martelaresse, want met die
kerstening ontstaan skielik meerdere Agathas as ‘Christelike martelaresse’, almal ‘n voortsetting van
die verering van ou Godin Agatha. Agatha is in Grieks Agathos (die Goeie). Haar feesdag is steeds op
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5 Februarie, wat gepaard gaan met prosessies waar beelde van haar deur die stede in Suid-Italië
gedra word. Haar verering het selfs tot in Duitsland gestrek. Agatha was ‘n Vrugbaarheisdgodin.
Omdat Agatha nou ‘n ‘martelares’ word wat deur die Christene vereer kon word, moes ook ‘n
passende martelaarsverhaal gekreëer word. Hiervolgens sou die Heidene Agatha doodgemartel het
en ook sou hulle haar borste afgesny het. Agatha word dan soms afgebeeld met haar afgesnyde
borste op ‘n skinkbord. Die Christelike ‘martelaarsverhaal’ is ‘n absurde vervalsing, want geen enkele
vrou sal haar afgesnyde borste op ‘n skinkbord aanbied aan die volk nie. Heidense borste was egter
simbole van vrugbaarheid. Tot en met vandag word brode in die vorm van vroulike borste gebak op 5
Februarie in Duitsland en dit word Agathabrötchen genoem.
Die sukses van die Christendom kan aan ‘n aantal faktore toegeskryf word. Een daarvan was dat die
Christendom ‘n beslote kring gevorm het en hulself van die buitewêreld afgesny het. Hierdie
geheimsinnige ‘binnehof’ was nie vir Jan Rap toeganklik nie. Hierdie ‘verhewe geheimsinnigheid’ was
aanloklik vir Heidene, juis vanweë die eksklusiwiteit daarvan. In teenstelling tot Christelike rituele het
die Heidense rituele meestal in die openbaar afgespeel en was daar altyd twee partye aanwesig,
naamlik die deelnemers en die toeskouers.
Die geheimsinnigheidsidee van die Christendom kry ’n verdere hupstoot deur die aanwesigheid van
‘n nuwe groot boek waarin allerlei ingewikkelde verhale en formules staan en bowendien ook nog
opgestel in ‘n geheimsinnige vreemde taal. Hierdie geheimsinnigheid sou die nuuskierigheid van die
Heiden aanwakker. In die antieke tye is bowendien geglo dat taal (letters) ‘n geskenk was van die
Gode. In Egipte is geglo dat Thoth of Theuth die uitvinder was van letters. Ook is die Germaanse
Wodan en die Keltiese Ogham met letters, woorde en die skryfkuns in verbinding gebring. By die
Grieke was Hermes die uitvinder van letters. Soms is taal/woorde letterlik as ‘n Godheid beskou.
Volgens 1 Joh. 5:7 sou die Christelike drie-eenheid bestaan uit die Vader, die Woord en die Heilige
Gees. In Joh. 1:1 word ook vermeld dat die Woord God was. Dat die Christendom kom met ‘n yslike
boek (vol letters) is beskou as ‘n soort wonder. Dieselfde Christelike geheimsinnigheid was egter later
gebruik om die volk soet te hou en hulle tot gehoorsaamheid aan God (lees priester) te onderwerp.
Die gewone sterfling kon nie die geheimsinnighede in die Bybel lees en verklaar nie, maar is ook nie
toegelaat om dit te doen nie.74 Die priesterklasse het hierdie voordeel juis uitgebuit deur nie al te
veel geheime aan die volk te openbaar nie, want dit sou die gesag van die priesterklasse verswak en
ondermyn.
Tog bring dit ons na nog ‘n rede waarom die Christendom so suksesvol was en dit is naamlik die
magstruktuur. Die kerk sit ‘n hiërargiese magstruktuur op wat uit ‘n hele aantal lae bestaan, met aan
die hoof die pous. Die kombinasie van mag en religie het die gewone mens op straat sterk
aangespreek. Nog ‘n rede waarom die Christendom so sterk kon versprei het, was die erkenning
daarvan deur die staat. Veral die erkenning van die Christendom deur die Romeinse staat het ‘n
kragtige impuls aan die beweging gegee. Met hierdie erkenning het die Christendom al spoedig ‘n
monopolie op godsdienstige gebied gevorm. Hierdie monopolie is selfs verder uitgebou toe die
Romeinse staat in 391 op aandrang van die kerk, besoeke aan Heidense tempels verbied het, maar
ook die verering van Heidense Gode verbied het. Vir die Heidendom was hierdie verbode fataal.
Sonder die steun van die staat, sou die Christendom dit nie ver gebring het nie.
Die aanvanklike vyandigheid van die Heidene teenoor die Christene in Rome, het juis die groei van
die Christendom daar versterk. Die Christene het hulself beskou as ‘n besonder unieke groepie
mense wat deur God uitverkore is, die verlostes, die bemindes. Christene was aanvanklik baie bewus
van hulle andersheid. Hulle het hulself beskou as meerwaardig en nie deelagtig aan die slegte en
sondige wêreld nie. As gevolg van hierdie hoë dunk, is daar teen hulle gediskrimineer. Die verlange
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Ook in Indië is die laagste kaste nie toegelaat om die Heilige Veda’s te lees nie. Hulle is wel toegelaat om die
Mahabharata lees.
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het selfs bestaan dat die diskriminasie moes verdwyn en dat hulle ‘edele waardes’ ook oorgedra
moes word aan die Heidense wêreld. Terwyl die Heidene vasgehou het aan die verlede en die
voorouerlike tradisies wou voortsit, het die Christene gedroom van ‘n omwenteling, van ‘n nuwe
orde. Die Christelike handelsmerk sou uit ‘n ketting bestaan van sonde, skuld, angs vir straf, berou,
vergewing en verlossing, iets waarvan die Heidene geen begrip van kon vorm nie, want vir die Heiden
was die wêreld nie sleg nie en was daar geen verlange om uit hierdie ‘slegte wêreld’ verlos te word
nie.
Nog ‘n rede waarom die Christendom aanvanklik goed gedy het was die bemoeienis met die armes.
Dit het veral gegeld in Rome. Hierdie eerste Christene het die Christendom beskou as ‘n godsdiens vir
armes, siekes, behoeftiges en swakkelinge. Alhoewel dit destyds teen die tydsgees ingedruis het, kan
dit beskou word as ‘n rede waarom die vroeëre Christendom goed gedy het. Rykdom is deur die
Christendom verafsku. Die Christelike boodskap was: Verkoop al jou besittings en skenk die opbrengs
aan die armes.
Verder het sendelinge veral verkondig dat die Christelike God Almagtig was en voorts gewys op die
geringe mag van die Heidense Gode. Sommige geleerdes is van mening dat baie Heidene oorgestap
het na die Christendom juis vanweë hierdie magskwessie. Hoe magtiger ‘n God, hoe hoër sy aansien
en status, maar ook sy barmhartigheid. Tog wys ander geleerdes soos Keith Hopkins daarop dat baie
Heidene juis hier Almagtigheid van die Christelike God as ongeloofwaardig en onwaarskynlik beskou
het. Die Heidene het uit ervaring besef dat geen God almagtig is nie en dat Gode foute maak. Gode
verhoor nie gebede nie en sorg soms vir diepe teleurstellings soos verliese van geliefdes en teenslae
op die slagveld. Selfs gnostiese Christene het beweer die Christelike God nie almagtig was nie, omdat
daar te veel ellende en wreedheid op die wêreld heers en die ‘almagtige God’ nooit ingryp nie. Die
onmag van die ‘almagtige’ Jahweh word selfs duidelik in Rigters 1:19 gestel, waar die einste Jahweh
nie eers opgewasse is teen ysterwaens nie!
Die invoering van die Christendom in Europa toon ook talle ooreenkomste met die latere invoering
van die kommunisme. Daar is op groot skaal gebruik gemaak van leuens en bedrog in ‘n goed
funksionerende propagandamasjien. Die invoering van die Christendom was niks anders as ‘n
rewolusie nie. In beide revolusies is ‘n radikaal nuwe sisteem vir etiese voorskrifte gepropageer, maar
ook nuwe simbole, nuwe slagspreuke, nuwe literatuur, nuwe maniere van denke, nuwe helde en
nuwe boewe. Sommige mense het die nuwigheid aanvanklik verwelkom, maar na verloop van tyd
besef dat die ideale wensdenkery was. Waar Christene aanvanklik in eenvoudige geboue en
woonhuise byeengekom het, verander dit vanaf die 4de eeu. Kerkgeboue word net soos sommige
Heidense tempels met goud en silwer versier en biskoppe styg op die sosiale leer. Hulle mag en gesag
neem met rasse skrede toe en so ook hulle inkomste en hulle grondgebied. Le Goff vermeld dat die
biskoppe van die 6de eeu slegs uit die adellikes bestaan het, wat almagtig was in hulle biskop-stede
en ook daarna gestreef het om ook almagtig te word oor die hele koninkryk. Hierdie biskoppe het
ook begin om die lewe van die wêreldlike heersers suur te maak deur hulle gesag uit te daag. Ook
was hierdie biskoppe gekant teen die hef van belasting deur die staat, want dit sou die inkomste van
die kerke verminder. Verder neem die mag van kerk in die sesde eeu al sterk toe en baie sinodes het
uitgegroei tot egte parlemente.
Die Christelike rewolusie propageer aanvanklik eenvoud, liefde en liefdadigheid, maar ook ‘n
barmhartige versorging van die armes. Tog word hierdie hoofdoel al gou versaak, want liefdadigheid
en die versorging van die armes het spoedig laag te staan gekom op die prioriteitslys van die kerk. Die
hoofstroom van die kerklike inkomste sou na die sakke van die geestelikes vloei en nie na die armes
nie (wat vandag steeds die geval is, want die grootse uitgawe van ‘n hedendaagse kerk is die betaling
van die salaris van die predikant en die instandhouding van die kerkgebou). Die kerke het net ryker
en ryker geword en steeds magtiger en korrupter. Elke afvallige, half gelowige of ongelowige is met
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brute geweld vervolg en teregstellings was aan die orde van die dag. Die kerk het absolute mag
verwerf en elke greintjie teëstand is met die vuur en die swaard bestry. Talle geestelikes was
simpelweg kriminele wat na mag en gesag gestreef het. Troillez vermeld onder andere dat die
Frankiese biskop Baudegisel van Le Mans ‘n baie ‘gelowige’ man was, maar ook hardvogtig. Hy het op
talle eiendomme beslag gelê en mense simpelweg beroof om die kerk (homself) te verryk. Ook was
die broers Sagittarius van Gap en Salonius van Embrun twee biskoppe wat met talle moorde,
rooftogte, verkragtinge en nog meer misdade op die kerfstok. Verder skryf Trouillez dat ‘n groot
aantal geestelikes in die 6de eeu aangekla is van dranksug, losbandigheid, diefstal en moord. Maar
selfs talle pouse was kriminele. Van Gilst (2013) maak talryke vermeldinge van pouslike misdade in sy
boek Misdadige pausen en hun handlangers. Daarin staan onder andere dat pous Paulus II (14641471) seksueel geprikkel was deur martelings van naakte mans in die staatsgevangenis by te woon,
waarna hy seksueel met sy lusknape verkeer het. Pous Sixtus IV (1471-1484) het selfs ’n bordeel
gestig en die dames moes jaarliks 20,000 goue dukate uit hulle inkomste, aan die kerk betaal.
Uiteindelik sou die Vatikaan ’n geldhonger instelling geword het en vandag een van die grootste
finanasiel trusts ter wêreld (MacCullogh). Breë strome geld sou in die rigting van die Vatikaan vloei
en die pouse het skatryk geword. Pous Pius XII wat in 1958 getref het, het ’n privaatboedel van 40
miljoen Euro nagelaat. Rykdom is beskou as ’n gawe van God en ’n geskenk uit die hemel want in
Lukas 19:26 staan dat diegene wat het, nog meer sal ontvang en diegene wat niks het nie, nog van
hulle weggeneem sal word wat hulle besit. Die armes is darem getroos met die vooruitsig van ’n
beter lewe in die Paradys, mits hulle getrou volhard in die afdra van hulle tiendes.
Le Goff skryf dat die Middeleeuse Christen niks gevoel het vir die armes nie. Siekte, armoede en
mismaakte kinders is beskou as ‘n uitwendige teken van sonde. Hierdie mense is deur die Christene
verwerp, verskop en verstoot. Met die uitbreek van pes word hierdie mense uit die stede verjaag,
want hulle sonde is die oorsaak van die pes. Ook is die Jode daarvan beskuldig dat hulle die pes
gebring het, omdat hulle die bestaan van Jesus ontken. Die kerk het ook geweier om enige sieklikeof mismaakte persoon toe te laat tot die priesteramp. In 1346 word die College van Ave Maria te
Parys opgerig en een van die voorwaardes vir toelating was dat die manlike student geen liggaamlike
gestremdheid mag hê nie (Le Goff). Dames was nie toegelaat nie.
Historici wys ook daarop dat die vervolging van Heidene ook ’n ander doel gehad het. Die reeds
gekerstende vorste wou hulle gesag (en grondgebied) uitbrei. Die Christendom het hulle gesien as
middel waarmee hulle hulle doel kon bereik. Hierdie vorste kry nou die steun van die kerk en in
werklikheid voer die vors of koning nou Goddelike opdragte uit. Hy staan in diens van die Christelike
God en die gemeenskap móét God (lees vors) gehoorsaam. Die Christendom word in die hande van
die vorste ‘n sweep waarmee die bevolking gemanipuleer kon word. Op hierdie manier kon die
vorste hulle eie grondgebied, mag en gesag baie makliker uitbrei. So het die Frankiese Ryk onder
Karel die Grote tot stand gekom en ook Noorweë as eenheidstaat. Met die aantrede van Karel die
Grote was dit vir die Dingvergadering nie meer moontlik om ‘n Germaanse koning af te set nie. Die
kerk het die gesag van die koning broodnodig gehad en hom gesteun. Vanaf die Karolingiese tyd kom
daar ook ‘n ope stryd tussen keiser en die pous, alhoewel die stryd daarvoor aanwesig was, maar
minder opvallend. Die pous (Leo III) was van mening dat hy (as plaasvervanger van God) meer mag
moes hê as enige koning of keiser. Latere pouse sou nog meer opmerklike uitsprake doen. In 1075
bepaal pous Gregorius VII in sy beleidstuk Dictatus papae: Niemand op aarde kan ’n pous oordeel
nie. Die Roomse kerk het nooit gedwaal nie en kan tot aan die einde der tye nooit dwaal nie. Alleen
’n pous kan biskoppe uit hulle ampte ontslaan en geen koning het hierdie mag nie. Alle vorste moet
die voete van die pous kus. In 1096 verkondig pous Urbanus II (1088-1099) dat self die geringste
priester bo enige koning staan en pous Alexander VI (1492-1503) verklaar dat die pous so ver
verhewe is bo enige koning, soos wat die mens verhewe is bo ’n dier (van Gilst 2013).
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Die grote Germaanse koning, Karel die Grote, kon die pousdom vernietig, maar hy doen dit nie. Hy
hou dit in stand. Karel voer selfs oorlog teen ‘n ander Germaanse broederstam, die Longobarde. En
die rede van die oorlog? Die pousdom word deur die Longobarde bedreig!!! Toe Leo III deur die
Romeine gevang is, sy oë uitgesteek is en sy tong afgesny is, snel Karel pous Leo te hulp en red hy die
kerk (Einhard). Karel was egter van mening dat hy eintlik bo die pous staan, maar laat hom tog
knielend deur die pous kroon tot keiser. Ook sy seun Lodewyk sou spesiaal na Rome afreis om daar
deur die pous gekroon te word tot keiser.
Die Duitse digter Heinrich Heine (1797/1856) was ‘n duisend jaar na Karel die Grote nog van mening
dat die eeue ou stryd tussen kerk en staat nie volledig besleg was nie, want die pous het steeds
gedroom van sy volledige heerskappy oor die state, want dan het hy ook mag oor hulle bajonette
(van Gilst 2009). Pous Leo III skryf in 808 aan Karel die Grote:´Behalwe God en sy heiliges, het ons
alleen u God-beskermde keiserlike mag, om ons te verdedig en te beskerm’ (van Gilst 2009). Die
swaard was onontbeerlik vir die kerstening en sonder die swaard was die kerstening van die
Germaanse volkere selfs onmoontlik. Met die swaard kon die pous (en sy biskoppe) die volk onder sy
Christelike duim hou. Karel het homself egter as opperheerser oor Rome beskou. ´n Sinode in 812 het
Karel selfs die mag gegee om oor geestelike sake beslissings te neem. Karel is selfs beskou as heerser
van die Kerk. Latere Duitse keisers sou selfs pouse aanstel, maar in 1059 bepaal pous Nicolaas II
(1058-1061) dat kardinale die alleenreg het om ’n pous te kies en hierdie reg word in 1179 deur pous
Alexander III herbevestig.
Ook is individue wat reeds gekersten is, gedwing om die res van hulle familie te kersten. In 996 (vier
jaar voor die amptelike aanvaarding van die Christendom) is ’n wet aangeneem in Ysland wat bepaal
het dat Christene hulle bloedverwante voor die gereg moes sleep indien hierdie familielede sou
weier om hulle tot die Christendom te bekeer. Hier maak die Christendom handig gebruik van ou
Germaanse wette. Volgens die Oudnoorse wette is alle familielede medepligtig aan die oortreding
van ‘n wet deur een familielid. Om die eer van die familie hoog te hou moes elke lid van die familie
sorg dat die ander lede van die familie hulle aan die stamwette (en landswette) hou. Heidene wat
hulle nie wou bekeer nie, het immers ’n wet oortree.
Sonder die toestemming van die vors kon geen sendeling begin met ‘n kersteningsprojek nie.
Aanvanklik het die heersers sendelinge verbied om op hulle grondgebied te opereer. Was die
sendeling toegelaat om met sy projek te begin, moes hy katvoet loop, anders kon hy die trekpas kry
of selfs ter dood veroordeel word. Die sendelinge (en volgelinge) moes ook staat maak op die vors vir
die beskerming van hulle eie veiligheid. Sommige sendelinge is aanvanklik deur die volksmenigte
doodgemaak, omdat hulle ou Heidense heiligdomme vernietig het. Dit is gedoen in gevalle waar die
vors se steun aan die sendeling nog halfhartig was. In gevalle waar die vors die sendeling heelhartig
gesteun het, moes die volk dikwels verslae en met verbystering toekyk hoe hulle Heidense
heiligdomme deur die sendelinge verwoes is.
Tussen die sendeling en die vors sou ook ‘n hegte band ontstaan. Baie biskoppe is later deur konings
benoem. Die sukses van die een was afhanklik van die sukses van die ander. Wanneer die sendeling
aandui het dat die onderdane van die vors hulle nie aan die Christelike leer hou nie, het die koning
hierdie onderdane gestraf. Die Christelike geloof kon nou sonder belemmering gedy. Die uitbreiding
van die mag van die vors daarenteen, was afhanklik van die ‘boodskap’ wat die kerk onder die
onderdane versprei het. Hierdie ‘boodskap’ moes die gesag van die vors juis nie ondermyn nie, ander
kon die sendeling sy tas pak. Toe die kerk begin het om tiendes te vra, het die vorste vinnig nader
gestaan. Alle onderdane was nou verplig om ‘n tiende van die oes/inkomste aan die kerk af te staan.
‘n Groot deel van die tiendes sou nou na die sakke van die vorste vloei en die vorste het gesorg vir
die inning van die tiendes, dikwels met grof geweld. Soms is baie meer as net ‘n tiende van die
inwoners gestroop. In 779 vaardig Karel die Grote sy Capitulare Heristalense uit waarvolgens elke
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inwoner ‘n tiende van sy/haar inkomste aan die kerk moes afstaan, behalwe as ‘n biskop vrystelling
verleen aan ‘n spesifieke persoon of persone (van Gilst 2009). Onder die boere is veral koring geïn
(grote tiend), maar ook vee (krytende tiend) en self veldvrugte (smalle tiend) soos vermeld deur
Callewaert. Tussen die boere en die kerk het daar egter ‘n haatlike sfeer geheers. Die sukkelende
boere het die kerk (en kerklike handlangers) beskou as gierige wolwe met ‘n onregverdige en
onversadigbare drangsug na weelde.
Ook word ou Heidense beginsel do ut des (ek gee sodat/omdat u gee) deur die kerk toegepas
betreffende die gee van die tiende (of liefs baie meer as net ‘n tiende). Die nuwe bekeerling moes
sy/haar sak behoorlik skud, want as hy/sy baie geld aan die kerk gee, sal die kerk/God ook vir die
gulle gewer sorg. Armes is dikwels aan hulle lot oorgelaat terwyl die skatkamers van die kerk bol
gestaan het van die rykdom. Die Rykdom van die kerk sou veral sterk begin toeneem het met die
aantrede van Karel die Grote as koning van die Franke. Talle privaat eiendomme is deur die kerk
gekonfiskeer en sou die kerk die grootste grondbesitter word. Sommige eiendomme is gewoon van
ander Heidense Germaanse stamme geroof, ander is onteien van rykes wat nie in staat was om hulle
tiendes te betaal nie. Reeds in die 5de eeu was die pous die grootste grondbesitter in die Romeinse
ryk. Tans besit die evangeliese- en die katolieke kerk in Duitsland, ‘n grondoppervlak wat as dit
bymekaar gereken word, twee keer so groot is as Saarland (van Gilst 2009). Sommige adellikes het
egter graag skatte aan die kerk afgedra. Om so naby moontlik aan ‘n Christelike ‘heilige’ begrawe te
word, is groot somme geld aan die kerk geskenk. Hierdeur was die skenker verseker van ‘n plekkie in
die hemel (Janssen). Veral ryk weduwees is deur die kerk benader en met allerlei lokmiddels gepoog
om hulle testamente te wysig met die kerk as begunstigde. Ook is welgestelde ouers om dieselfde
redes benader met ’n kerklike belofte dat daar na die kinders omgesien sou word (as armoedige
kloosterlinge) na die afsterwe van die ouers. Hierdie kinders is dan ook daarvan verserker dat hulle
die ewige verdoemenis sou vryspring.
In die voor-christelike tyd het ‘n oorlede persoon gedeeltelik reg gehad op sy/haar besittings. Hierdie
besittings word saam met die oorledene begrawe/veras, want die oorledene het die besittings in die
Hiernamaals nodig (waar ‘n voortsetting plaasvind van die bekende aardse lewe). Hierdie erfdeel van
die oorledene aan hom/haarself staan bekend as die ‘dode deel’. Die Christene neem die gebruik oor.
In talle Middeleeuse wette is bepaal dat ‘n oorlede man twee-derdes van sy besittings aan sy
gesinslede mag agterlaat. Een derde hiervan is vir homself. Maar sy besittings gaan nou nie meer
saam met hom in sy graf nie, maar word deur die kerk opgeëis en gekonfiskeer. Die ‘dode deel’ heet
nou in die Christelike tyd ‘siele deel’ of ook pro salute animate (tot heil van die siel) (Farwerck 1970).
Om vergewing van sondes te verkry, kon sondaars ‘n aflaat koop, waarna die oortreding volledig of
soms gedeeltelik vergewe is. Aflate het gesorg vir ‘n goeie inkomste van die kerk en geestelikes het
soos handelsreisigers deur die land getrek om aflate te verkoop. ‘n Algemene gesegde onder die
katolieke self was: ‘Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt’ of ‘Sobald das Geld
im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt’. Deur die aankoop van die aflaat word alle
sondes vergewe en verwerf die koper ook ’n plek in die hemel.75 Nog ’n goeie inkomste bron vir die
kerk was salig- en heiligverklarings. Om iemand salig- of heilig te laat verkaar moes die famile eers die
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In ’n aflaat het die volgende gestaan: ‘In die naam van ons Allerheiligste vader, plaasvervanger van Jesus
Christus, word u vrygespreek van enige kerklike straf wat u te wagte kon staan. Vervolgens word u ook van alle
sondes en misdade vergewe, hoe groot en hoe swaar dit ook mag wees, ook die wat slegs deur die pous
vergewe kan word. Ook word u vrygestel van enige straf wat u in die vagevuur sou ondergaan het. U word
weer deelagtig aan die kerklike sakramente en die gemeenskap van die gelowiges. Ook word u weer rein en
onskuldig, soos direk na u doop. Die poorte van die hel word vir u gesluit, sodat u direk in die Paradys aankom
by u afsterwe. Indien u nie binnekort sterf nie, bly die voorwaardes van krag tot op die tydstip van die
verkryging van die aflaat’ (van Gilst 2013). Nuwe sondes wat na die verkryging van die aflaat begaan was, sou
weer met ’n nuwe aflaat vergewe kon word.

79

sak behoorlik skud. Pous Gregorius XVI (1831-1846) het byvoorbeeld ongeveer 50,000 Euro gevra vir
‘n heiligverklaring (van Gilst 2013).
Die Christelike Godsdiens was eintlik vir die Germane vreemd. Die Christelike God was onsigbaar,
terwyl die Germaanse Gode via beelde of natuurkragte sigbaar was. Verder het die Germane in
terme van ‘krag’ gedink en nie in terme van ideologiese konsepte nie. ‘n God(in) moes Meginn
uitstraal. Die aanbidder moes kragdadige heil en seën kon aanvoel en dit ontvang. As ‘n Germaan ‘n
bepaalde God(in) aanroep en hierdie heilsame krag het nie na die aanbidder gevloei nie, is die rug
gekeer op hierdie God(in) en ‘n ander Godheid is aanbid.
Die religie van ons Heidense voorouers was praktykgerig. Elke gebeurtenis in die Natuur het ‘n
oorsaak en ‘n gevolg. Hierdie werking van die Natuur het die basis gevorm van die Heidense
lewensbeskouing en bowendien was die Natuur heilig. Die dood en wederopstanding van die mens
sal plaasvind met die natuur as voorbeeld. As die mens vir Moeder Aarde sorg, sal sy ook vir die mens
sorg. Met die koms van die Christendom word die Natuur nou as sleg en verganklik beskou en word
die religie van ons voorouers nou ook as primitief verklaar. Die ‘moderne‘ Christendom kom met die
ideë dat daar ‘n wonderbaarlike Utopia elders bestaan wat spesiaal vir die Christen bestem is. Die
Christen moet uit die ‘slegte’ wêreld verlos word en hiermee gee die Christendom ook ‘n vrypas aan
die Christen om die Natuur te vernietig wat ons Heidense voorouers so sorgvuldig opgepas het. By
die Christendom val die klem dan ook swaar op die Hiernamaals. Vir die Christendom is ook die mens
self sleg en sondig, hulpeloos en in ellende gedompel. Die Christelike God(e) sou die vrome gelowige
op ‘n wonderbaarlike wyse uit hierdie slegte en ellendige wêreld red en ‘n lewe skenk in ‘n hemelse
droomparadys.76 Die Germaanse lewensbeskouing was een van selfredbaarheid, weliswaar met die
steun van die Gode, maar die mens was in staat om die Heidense Gode te stuur volgens die wens van
die mens. Vir die Germaanse Heiden was die reële lewe (hier en nou) en die welsyn van die
sibbe/stam die hoogste goed en nie die Hiernamaals nie. Die individu was diensbaar aan die sibbe.
Die Germaanse Hiernamaals was ook nie ‘n paradyslike plesieroord nie. Die Hel is ‘n koue doderyk en
bowendien staan die oorledene in diens van die steeds lewende mense. In die Walhalla word ook nie
gerus nie. Daar word geoefen vir die groot stryd tydens die Ragnarok. Hiervan het die ou Germane
nie mismoedig en slap in die knieë geword nie, inteendeel, dit het hulle aangemoedig tot ‘n groter
strydbaarheid en ‘n drang na oorlewing en die drang om orde te skep uit Chaos. Vir die Germane was
die koms van die Christendom dan ook sinoniem met die verbrokkeling en verbreking van die sibbe.
In die sagas word vermelding gemaak van hierdie fundamentele verandering in die maatskappy en
word die woord aettarskömm (sibbe skande) gebruik as sinoniem met die aanvaarding van die
Christendom (van Gilst 2004). Die nuwe Godsdiens het ‘n demonisering en ontheiliging van die
Heidense Gode en rites ingehou. Gekerstende Germane kon nou ook familielede vermoor indien
hierdie familielede sou weier om hulle tot die Christendom te bekeer.
By die intrede van die Christelike godsdiens kom ook die keusevryheid in gedrang. Hierdie
avontuurlustige Germane wat Vryheid en Onafhanklikheid as hoogste prioriteit beskou het, moes
hierdie vryhede nou inlewer. Die vryheid van keuse tussen hande vol Gode en Godinne word verbied.
Onder dwang word die Germane geforseer om voor hierdie nuwe Romeinse Christelike God(e) te
buig. Die Germaanse Edele Deugde (soms drie, soms nege) moet nou plek maak vir die Christelike
Tien Gebooie (Dwangwette). Die Germaanse Drie Edele Deugde (Moed, Trou en Eer) word ingeruil
vir die Christelike onderdanigheid, selfopofferende liefde en medelye. Die trotse en hoogmoedige
Germaan word gedruk tot ’n ootmoedige figuur. Hy moet homself verloën (Luk. 9:23). Hy moet sy
vyande voortaan liefhê (Matt. 5:44). Ook moet hy voortaan nie alleen sy vader en sy moeder haat
nie, maar ook sy vrou, kinders, broers en susters en selfs sy eie lewe moet hy haat (Luk. 14:26). Die
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Dit is eintlik baie vreemd dat die ‘volmaakte’ Christelike God(e) daartoe oorgegaan het om ‘n slegte mens en
ook nog ‘n slegte wêreld te skape. Die persepsie van die Heidendom is dat die mens goed is en dat die Aarde
ook goed is.
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gekerstende Germaan moet nou ook verneem dat hy/sy ’n sondige figuur is wat elke dag byna net
verkeerde dinge doen. Dan word die bekeerling ook opgesaal met erfsonde. Alles wat sy/haar
voorouers verkeerd gedoen het is nou ook sy/haar skuld. En dan die slegste nuus. Die bekeerling sal
sy/haar voorouers in die Hiernamaals nie meer sien nie. Nooit weer nie. Die voorouers gaan almal
reguit na die brandende Hel en die bekeerling gaan na die salige Christelike Hemel.
Die doel van die Christendom was om die trotse en heldhaftige Heidense Germaan te breek. Hy is uit
alle hoeke beswadder. Sy geskiedenis, volksgebruike, religie en taal word afgeskilder as die slegste
der slegste. Die beleid van die Christendom was een van ‘afbreek en heropbou’. Die Heidense
Germaan moes deur die nuwe Christendom omgebou word tot ‘n heel ander figuur. Die ou
Germaanse helde moes die toneel verlaat. Die nuwe helde was die Christelike martelare. Hoe groter
die martelaarskap, hoe heiliger die held. Germaanse trots en dapperheid moes plek maak vir
swakheid en nederigheid. Daar is geleerdes (soos Aat van Gilst) wat daarop wys dat die Heidense
gemeenskappe voor die koms van die Christendom, ‘n baie hegte gemeenskap was met hoë norme
en waarde. Die latere Christelike skrywers het egter ‘n negatiewe beeld van die Heiden probeer skep
om hulle eie (Christelike) doelwit te heilig. In ons Christelike skoolboekies word Heidene steeds as
barbare afgeskilder. Dit was altyd slegte Heidene wat edele Christene aangeval het en nooit
andersom nie.
Felix Dahn (1834-1912) wys daarop dat die geskiedenis in die Middeleeue deur Christelike
geestelikes geskryf is. Hierin het hulle talle ‘opstande’ en ‘aanvalle’ beskryf wat deur die ‘wrede’
Heidene op ‘onskuldige’ Christene uitgevoer is. Die aanvalle, vervolging en treitering van die
Christene op die Heidene word nie vermeld nie. Hierdie skrywers het graag met trots melding
gemaak van die verwoesting van Heidense Heiligdomme deur ‘moedige’ Christene. Dieselfde
skrywers het met wrangheid vermelding gemaak van die plundering van kerke deur die ‘slegte’
Heidene. Die verdriet, skade, vernedering of lewensverlies wat die Heidene moes lei, as gevolg van
Christelike optredes, was vir hierdie geskiedskrywers onvermeldingswaardig (van Gilst 2009).
Die afforsering van die Christendom op die Germane het tot groot ontwrigting in die maatskappy
gelei. Die kersteningstrajek speel af in die ‘Donker Middeleeue’. Donker omdat die kerstening met
besonder veel geweld, wraak en verwoesting gepaard gegaan het. Dat die latere Reformasie in die
Germaanse lande sou ontstaan en in hierdie lande tot bloei sou kom, was dan ook te verwagte. Die
Reformasie gryp in ‘n sekere sin terug na die ou Germaanse begrip van godsdiensvryheid.
Aan die eerste sendelinge is hoë eise gestel. Slegs die intelligentste geestelikes (en hoogs opgeleide)
is aanvanklik as sendelinge uitgestuur na Heidense gebiede. Toe die Christendom eers voet aan wal
gekry het, is ook slegs die hoogste adel gekeur vir poste in die kerk. Voornemende geestelikes wat
opleiding wou ontvang, is byna letterlik deur ‘n ring getrek. Geestelike het byna altyd uit die
adelstand gekom. Van die 179 biskoppe wat in die 6de eeu bestaan het in Gallië, was slegs 8 nie uit
die adelstand afkomstig nie (Trouillez). Die biskopsamp was buitengewoon populêr omdat dit met
soveel mag en gesag gepaard gegaan het. By ‘n vakante pos het nie alleen omkoopgeld en afpersing
‘n rol gespeel nie, maar ook moord en geweld. Gesiene families wou graag hulle eie biskop na vore
stoot terwyl ander families dit weer probeer verhinder het. Meestal het adellikes in aanmerking
gekom vir opleiding in die Christelike teologie. Ten spyte van baie gebreke het die kerk die
kersteningsveldtog strategies en vakkundig aangepak. Een van die strategieë van die
kersteningsprojek was om Heidense rituele te demoniseer. Heidense Gode het nou Duiwels geword77
en hiervoor is veral Deut. 32:17 en 1 Kor. 10:20 as voorbeeld gebruik. Omdat die ou volksgebruike as
‘werk van die Duiwel’ verklaar is, is die beoefening daarvan as sonde beskou. Deur voortdurend op
hierdie ‘sondes’ te wys, is sommige volksgebruike oor ‘n aantal eeue uit die samelewing verban. ‘n
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Hieroor skryf Niermeyer: ‘Priesters werden also toovenaars, priesteressen heksen en ongeveer het geheele goden- en
geestenheer werd in duivelsche wesens of duivelen herschapen’.
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Ander strategie was assimilasie. Om die volk nie die harnas in te jaag nie, is talle Heidense rituele
langtand aanvaar. In hierdie geval is probeer om die gunste van die volk te wen deur ook hulle
gebruike oor te neem en dit te kersten. Met die kerstening op dreef, is later weer probeer om
‘Heidense’ elemente in die Christelike godsdiensbeoefening uit te snuffel en dit as ‘n sondige gebruik
te verklaar en dit dan weer te verban.
Sommige ondersoekers wys daarop dat die Christendom nie oral in Europa soos ‘n stoomroller oor
die Heidendom gewals het nie. In sommige gebiede is die Christendom met die swaard en die
brandstapel afgedwing, maar in ander gebiede is juis baie diplomaties met die bevolking omgegaan.
Allerlei ooreenkomste is gesluit. Die Heidene kon sodoende baie rituele behou, as hulle hulle net laat
doop, af en toe in die kerk verskyn, maar veral hulle tiendes betaal. Soms is beelde en heilige
Heidense simbole juis die kerk ingesleep om die bevolking op die manier daarheen te lok. Heidense
Heiligdomme en Heidense praktyke is deur die Christendom oorgeneem en op een of ander manier
aangepas aan Christelike gebruike. Heidense bronne, fonteine en putte word byvoorbeeld opgedra
aan ‘Christelike’ heiliges. Ook Heidense heildronke word nou as Christelik aanvaar. Majestueuse
kerke, katedrale en kloosters word bo-oor die Heidense Heiligdom gebou of net daarlangs. Die
Heidene wat nog hulle ou Heiligdomme opgesoek het, het nou geen ander keuse gehad as om die
nuwe kerkgebou te betree nie. Gregorius van Tours maak byvoorbeeld vermelding van biskop Javols
wat ‘n einde wou maak aan ‘n jaarlikse Heidense fees van die boere by die Helanius-meer. Op die
plek waar die offergawes in die meer gestort is, laat Javols ‘n kerk bou (Hilarius van Pointiers) waar
die boere voortaan hulle offergawes kon bring. Tydens die kerstening word sommige Heidense
plekname ook verander in Christelike plekname en moedig die kerkvaders ouers aan om hulle
kinders name te gee uit die Bybel.
Vir die Christendom was die woord Martelaar ‘n eretitel, want martelare is deur die kerk as heiliges
beskou en almal wou graag heilig wees. Baie Christene het dan ook openlik ‘n martelaarskap
nagestreef. So sou Lucia haar eie oë uitgedruk het om ‘n aantreklike jongman nie meer te kon sien
nie. Sy is later heilig verklaar. Agnes sou weens haar veragting van die wêreld en haar eie liggaam
opgehou het om te bad. Sy is later heilig verklaar. Eusebius sou homself gekasty het deur met ‘n
ketting van 130 kilogram rond te loop. Hy is heilig verklaar. Macarius is heilig verklaar omdat hy op ‘n
miershoop geleef het. Nonne het die speeksel van ander mense gedrink; rotte, muise en vrot eiers
geëet in die hoop om heilig verklaar te kon word. In die klooster van die heilige Euphrasia moes
nonne nie bad nie, om hulle afkeer van die liggaam te toon. Francisca Romana sou kokende vet oor
haar geslagsdeel uitgegiet het om haar maagdelikheid vir Jesus te bewaar. Marguerite Marie
Alacoque is salig en heilig verklaar omdat sy ’n Jesusmonogram in haar bors uitgesny het en toe die
wond genees was, dit weer met ‘n kersvlam uitgebrand het. Sy sou skottelgoedwater gedrink het,
beskimmelde brood en vrot groente en vrugte geëet het en selfs braaksel van iemand anders opgelek
het (van Gilst 2013). Rosa van Lima het op glasskerwe geslaap en gal gedrink in die hoop om heilig
verklaar te word (van Gilst & Kooger 2000). In ongeveer 405 vernietig die biskop van Trente, Virgilius,
die beeld van Saturnus. As gevolg hiervan word Virgilius deur die boere vermoor, maar hiervoor word
Virgilius ook deur die kerk heilig verklaar. Kevin van Glendalough sou ‘n gebed uitgevoer het wat 7
jaar sou duur. Die gebed word crosfigill genoem. Dit word met gekruiste arms uitgevoer, is eindeloos
lank, terwyl die bidder geen enkele liggaamsbeweging mag maak nie. In die 7 jaar het Kevin glo nie
‘n oog toegemaak nie en die voëls het later in sy hande nes gemaak (Le Goff). Vir hierdie gebed is
Kevin deur die kerk heilig verklaar. Volgens Smeets is die 7de eeu ook die eeu van die heiliges
genoem. Getref deur ‘Gods woord’ het adellike jongmans en dames hulle families verlaat en hulle
besittings aan die kerk geskenk om verder as monnike of susters in afsondering van die ‘slegte
wêreld’ te leef.
Aan liggaamsversorging het die Middeleeuse Christen dus geen aandag geskenk nie. Om te bad is as
‘n swakheid beskou en sondige luuksheid. In die kloosters was streng reëls oor liggaamlike versorging
en die reiniging van die liggaam. Gregorius die Grote was van mening dat die menslike liggaam ‘n
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afgryslike kledingstuk is wat om die siel hang. Hierdie afgryslike kledingstuk het geen versorging
nodig gehad nie. Vir Christelike kluisenaars was vuilheid selfs ‘n ereteken. Daar is geglo dat die
doopseel die Christen vir ewig skoonwas, nie alleen figuurlik nie, maar ook letterlik. Om te kan bad
moes ‘n mens ook naak wees en juis naaktheid is beskou as ‘n baie groter sonde, want dit verwys
weer na die naakte Adam en Eva, wat gesondig het en waarna hulle nooit meer naak moes wees nie.
Die Christelike veragting van die menslike liggaam was moontlik ‘n teenreaksie op die Heidense
bewondering van die menslike liggaam; die reiniging daarvan in heerlike baddens; die kleding
daarvan in sierlike gewade; die aanbring van kleurryke grimering; die gebruik van parfuum en die dra
van glansryke sierade.
Tydens die Middeleeue was daar ook ‘n breë beweging van Christene wat die armoede-ideaal
nagestreef het. Hulle het nie alleen materiële rykdom verwerp nie, maar ook verstandelike rykdom.
Geleerdheid en kennis is afgeskryf en selfs met magie en towery in verband gebring. Van ‘n algemene
geletterdheid en selfs die inhoud van die Bybel, het hulle weinig of geen kennis gedra. Dit is as ‘n
groot prestasie beskou indien ‘n welvarende persoon al sy/haar besittings verkoop, die opbrengs aan
‘die armes’ geskenk het en as swerwer verder deur die lewe gegaan het. In die praktyk het geen
welgestelde persoon geld aan ‘die armes’ geskenk nie, maar aan die immer gelddorstige kerk.
Dwaasheid en onkundigheid word vir die nuwe Christene ’n ere-status en hierdie mense beroep hulle
op Paulus wat wêreldse wysheid afkeur. Sien 1 Kor. 1:19-27 waar God die dwase in die wêreld
uitverkies en geleerdheid en kennis verwerp; volgens 1 Kor. 3:19 is wysheid in die oë van God selfs
dwaasheid. Baie geleerdes en filosowe het die Christelike godsdiens swaar bekritiseer en nie sonder
rede nie. So vermeld die Griekse filosoof Celsus in die tweede eeu: ‘Die Christelike godsdiens is ‘n
dom, eenvoudige geloof, want slegs ongeletterde- en onintelligente mense aantrek’ (van Gilst 2013).
Talryke ‘Heilige dwase’ of dorpsgekke is deur die kerk selfs heilig verklaar. Die groot kerkvader
Origenes (185-253) wat vroue beskou as ‘Satansdogters’ vermeld in sy geskrif Contra Celsum: ‘Geen
geleerde, geen knappe man en geen wyse moet dit oorweeg om by ons aan te sluit nie. Wysheid,
wetenskap en geleerdheid is vir ons uit die bose’ (van Gilst 2013). Reeds vanaf die derde eeu het dit
ook voorgekom dat pasbekeerde Christene die ‘huidige wyse wêreld’ verlaat en na Egipte of Israel
afreis en daar in die woestyn rondswerf ‘om naby God te kan wees’ (Walsh). Baie priesters (die
voormanne wat die skapies moes lei) was analfabete. Op die konsilies van Efese in 431 en Chalcedon
in 451 was daar tientalle biskoppe aanwesig wat nie eens hulle naam kon skryf nie, maar ure lank kon
debatteer oor dwaashede, soos of Adam ’n naelstring gehad het en of Maria kon menstrueer. In
verband hiermee oordeel Erasmus (1469-1536) in sy werk Moriae Encomium dat die hele Christelike
godsdiens ’n verwantskap toon met dwaasheid en dat dit met enige wysheid, volstrek geen verband
hou nie (van Gilst 2013). Selfs in 1907 vermeld pous Pius X dat die kerk die wetenskap soos die pes
kan vermy.
Die kerk gaan uit sy pad om die volk so onkundig moontlik te hou. Dit was ongeoorloof vir ‘n gewone
lidmaat om die Bybel te lees en tydens die konsilie van Toulouse in 1229 is selfs bepaal dat geen
lidmaat ’n (Latynse) Bybel mag besit nie. Die wat dit het, moes dit inlewer waarna die ‘Heilige Woord
van God’ massaal verbrand was (van Gilst 2013).
Op 11 Junie 1369 is per edik bepaal dat elke geskrif in die volkstaal, verbrand moes word; die inhoud
van sodanige geskrifte was nie van belang nie (van Gilst 2013). Vertaalpogings van die Bybel na
Germaanse tale was volledig verbode. ’n Uitsondering vorm die Gotiese Bybel78 wat al vroeg (369) in
Goties vertaal is. Eers in die 14de eeu het anonieme vertalers dit gewaag om Bybeltekste weer in
Germaanse tale te vertaal. Tussen 1382 en 1395 vertaal John Wycliffe die Bybel in Engels, maar
hiervoor word hy in die gevangenis gewerp, waar hy sterf. Sy lyk is later opgegrawe en verbrand en
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sy vertaalsels is eweneens verbrand. In 1407 is in Engeland alle vertalings van die Bybel as onwettig
verklaar en word elke nuwe vertaalpoging verbied. Nog in 1536 is die Engelsman William Tyndale
gewurg en verbrand omdat hy dit gewaag het om die Bybel in Engels te vertaal (Slavenburg 1997).
Tot in die 16de eeu moes Bybelvertalers baie versigtig te werk gaan en dikwels hulle drukkerye
verskuif om vervolging te ontduik. Eers teen die einde van die 16de eeu kon vertalers ongehinderd
Bybels vertaal en verkoop in die Germaanse tale.79 Van Gilst (2013) vermeld in sy boek oor misdadige
pouse die volgende gegewens: Pous Julius III (1550-1555) het die lees van die evangelies in die
volkstaal verbied en ook gaan die katolieke kerk op sy bevel oor tot die insameling van Bybels in die
volkstaal om dit te verbrand. Pous Innocentius XI bepaal in 1787 dat alle Bybels ingelewer moes word
by die plaaslike katolieke kerk om dit te laat verbrand. Clemens XIII (pous van 1758-1769) verbied alle
gelowiges om die Bybel in die volkstaal te lees en Pius VII verklaar in 1816 dat die vertaling van die
Bybel in die volkstale as ‘n misdryf beskou moes word en dat hierdie vertalings alleen maar onheil
voortbring. Nog in 1824 noem pous Leo XII die vertaalde Bybel: ‘Die Evangelie van die Duiwel’. In
1844 skryf pous Gregorius XVI dat die katolieke kerk besluit het om alle Bybelgenootskappe wat hulle
met Bybelvertalings besig hou, te verdoem. In 1850 noem pous Pius IX die Bybel in die volkstaal
‘giftige lektuur’. In die 20ste eeu gaan die katolieke kerk nog oor tot ’n aantal verbrandings van die
‘Heilige Skrif’ in die volkstaal. Van Gilst vermeld dat op 27 Mei 1923 ‘n groot aantal protestantse
Bybels te Rome verbrand is tydens ’n spesiale seremonie. Dieselfde gebeur nog in 1932 te Dublin en
in 1949 en in 1950 te Columbia. In Spanje vind in 1940 ’n verbrandingsfees plaas deur die katolieke
kerk waar meer as 100,000 eksemplare van die allerheiligste boek van die Christene deur Christene
verbrand is.
Die Christendom het monoteïsme voorgestaan en die Heidense politeïsme met klem veroordeel. Tog
was veelgodery onder die Christene bekend, want in die Handelinge van Pilatus 16:7 staan: ‘Die gode
wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan’. In die Evangelie van Tomas 30 staan ‘n
besondere vers: ‘Jesus sê: waar daar drie gode is, is hulle gode. Waar daar twee is of een, is ek met
hulle’. Christelike sendelinge het verkondig dat daar slegs één almagtige God bestaan en dat
veelgodery ‘n dwaling is, maar hierdie persepsie was egter niks anders as sinsbedrog nie. Baie
Heidene het bowendien hulle hele lewe lank slegs een Heidense God vereer. Op Ysland was dit
Donar. Die Christendom bied sy gelowiges egter drie Gode tegelyk aan. Met die erkenning van Maria
as Theotokos (Godsmoeder), word sy as Christelike Godin aanvaar. Behalwe hierdie vier Godhede, is
honderde Christelike Heiliges deur die kerk aangewys as Bygode wat vereer móés word. Christelike
Heiliges of Bygodjies is deur die volk Sancten en Sanctinne genoem (Buddingh 1844). Om die
Christelike meergodery te verdoesel is die begrip drie-enig aanvaar. Maar hierdie begrip was nie nuut
nie, want dit was ook onder die Heidene bekend. Met ‘n drie-enigheid word die drie Godhede steeds
nie één nie, want 3=3 en hierdie feit word wel deur die Heidendom aanvaar, maar deur die
Christendom afgewys.
Tydens die eerste eeue van die Christendom ontstaan ook talle dispute onder Christene oor die
gelykheid van die Christelike Gode, naamlik God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
Baie Christene was daarvan oortuig dat God die Vader ‘n baie hoër status het as God die Seun en dat
God die Heilige Gees in die praktyk deur niemand aanbid is nie. Om van die talle diskussies af te kom,
vaardig die Frankiese koning Chilperik I (535 - 584) selfs ‘n dekreet uit waarvolgens die drie
Christelike Gode as gelyk in status beskou moes word en al drie simpelweg as ‘God’ aangeroep moes
word (Gregorius van Tours). Die talle felle diskussies het egter nie opgehou nie en is sommige hiervan
selfs deur kerkvaders verbied, omdat elke gelowige soos ‘n kind moes glo sonder om enige vrae te
stel. Mense wou weet of Adam voor die koms van Eva ’n geslagsdeel gehad? Hy was immers
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aanvanklik nie geskape om voort te plant nie en ’n geslagsdeel sou oorbodig gewees het! Was Jesus
van die selfde substansie gemaak as sy Vader? Waar kom die Vader vandaan? Was hy ook ’n seun
wat ’n Vader geword het? Was hy ook gebore? Indien wel, waar is die moeder dan? Begin Jesus se
bestaan na sy geboorte of het Jesus in die hemel bestaan nog voor hy op aarde gebore (herbore) is?
Indien Jesus al bestaan het voor sy geboorte, waarom vermeld die Bybel dit nie? Waarom laat God sy
Seun doodmaak uit liefde vir mense? ‘n Aardse vader maak nie sy eie kind dood omdat hy lief is vir sy
bure nie! Waarom doen God dit dan? Het Jesus ‘n menslike siel gehad? Waarom word mense siek?
Waarom sterf kinders en jong mense, ten spyte daarvan dat familielede vuring om ’n verlenging van
hulle lewe bid? Waarom het die pous ’n hele Switserse Garde nodig om hom te beskerm, terwyl
Jesus en Maria baie beter geskik is vir hierdie bekermingstaak? Ens, ens.!
Uiteindelik sou die kerk swaar ingryp in die lewe van elke bekeerde gelowige. Die kerk sou ‘n nuwe
sakrament invoer wat onder die Heidene juis onbekend was en dit was die bieg. Alle gelowiges moes
hulle oortredinge opbieg aan die biegvader. Dit moes ten minste een keer per jaar gebeur. Vanaf die
4de Lateraanse konsilie in 1215 was die jaarlikse bieg verpligtend vir elke persoon. Die gelowige
moes nie net tot in die fynste detail ‘sondige’ oortredinge vermeld nie, maar die biegvader kon ook
na hartelus uitvra en die biegende persoon onder kruisverhoor neem. Met die biegtegniek kon die
leiers van die kerk presies vasstel wat daar in hulle gemeentes afspeel. Daar is dan ook dikwels vrae
gestel oor Heidense rituele wat moontlik deur die kerkgangers in stand gehou is. Die biegvader moes
hierna besluit of hy die sondes van die lidmaat sal vergewe of juis nie. Dit is in navolging van die
opdrag wat Jesus aan sy dissipels gegee het soos omskryf in Johannes 20:23. Sommige mense wat
kom bieg het, is juis ‘n boete opgelê vir hulle sondige gedrag. Meestal moes hulle vir ‘n tyd lank vas.
Aanvanklik kon die biegvader en die bieger/biegster in dieselfde vertrek sit (in sommige gevalle is dit
vandag steeds die geval). Later is egter dubbelhokkies of dubbelkamertjies (biegstoel) in die kerk
gebou. Die biegvader sit in sy eie hok en die bieger/biegster in ‘n eie hok langs die biegvader, waar
die rugleuning van die bank dien as skeiding. Later is tralies tussen die twee hokkies geïnstalleer om
te voorkom dat die biegvader per ongeluk in die hokkie van ‘n biegster beland. Nog later is ‘n dun
houtplank gebou tussen die hok van die biegvader en die bieger/biegster. In die houtwand is gaatjies
geboor (op gesigshoogte) sodat slegs stemgeluide oor en weer kan gaan. Die woorde wat tussen die
biegvader en die bieger/biegster gewissel was, was veronderstel om ‘n groot geheim te bly, maar dit
was nie altyd die geval nie. Soms was geestelikes verplig om bieg geheime onder mekaar te deel. So
word vertel van Johan van Nepomuk, pastoor te Praag, wat in 1393 in die Moldau (deur mede
geestelikes?) verdrink is omdat hy sy bieggeheim nie wou prysgee nie (van Gilst & Kooger 2000).
Om priesters se hande tuis te hou, is reëls vir die biegritueel opgestel, wat hoofsaaklik reëls vir die
vroulike biegster was. So mag sy nie met ‘n gegrimeerde gesig, gekrulde hare en oorringe voor die
biegvader verskyn nie, maar met ‘n sluier wat haar gelaat bedek. Ook mag haar klere geen kant,
borduurwerk of goue drade in hê nie. Priesters jonger as 30 jaar, mag die bieg van ‘n vrou nie
aanhoor nie en bowendien mag sy slegs tydens helder daglig kom bieg op ‘n ope plek in die kerk (van
Hemelryck).
Ook op seksuele gebied sou die kerk elke lidmaat aanstuur. Geslagtelike verkeer tussen man en vrou
was verbode tydens die dae voor ‘n kerklike feesdag. Seksuele onthouding moes ook plaasvind
tydens die vastyd wat die Paasfees voorafgaan. Selfs die seksuele posisie tussen man en vrou is deur
die kerk bepaal. Dit was verbode vir ‘n man en vrou om ‘soos honde te paar’.80 Dan was dit ook
verbode vir die vrou bo en die man onder, want dan heers sy oor die man. Slegs een manier van
seksuele omgang is toegestaan deur die kerk en dit staan vandag nog bekend as die ‘missionaris
houding’ of ‘sendeling posisie’. Naaktheid het nou die hoogste piek gevorm van skaamte. Baie
huweliksmaats het mekaar nooit naak gesien nie, as gevolg van die skaamte. Seksuele omgang het
plaasgevind deur middel van gate in die klere van beide die man en die vrou en dit was die geval
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onder ultra konserwatiewe Christene tot en met die 20ste eeu. Reeds by die ontstaan van die
Christendom is seks beskou as ‘n vuile en selfs ‘sondige’ aktiwiteit, ten spyte daarvan dat God in
Genesis 1:28 reeds die opdrag gegee het aan Adam en Eva om vrugbaar te wees, voort te plant en
die aarde te vul. Ook was die Christelike apostel Paulus van mening dat ‘n permanente seksuele
onthouding, die edelste manier van lewe was. In die Handelinge van Petrus word melding gemaak
van Petrus wat mense oortuig tot seksuele onthouding en selfs die vrou van Agrippa sou daarvoor val
(HvP 33). Die Openbaring van Paulus (22) vermeld dat maagde, maar ook getroude mense wat in
seksuele onthouding leef, ‘n spesiale plek in die hemel sou verwerf. Verder vermeld die Openbaring
van Paulus (50) van ‘n besondere prestasie deur Noag. Noag het volgens Paulus 100 jaar lank aan die
ark gebou en in die 100 jaar geen seksuele omgang met sy vrou gehad nie!! In die Handelinge van
Thomas oortuig Thomas ‘n pasgetroude egpaar om nie seksueel te verkeer nie, want dit is ‘vuile
omgang’. Verder word herhaaldelik in dié boek daarop gewys dat geslagsverkeer vuil en
minderwaardig is en dat dit die wortel is van alle kwaad. Die Christelike preutsheid was destyds
moontlik ‘n teenreaksie op die Heidense persepsie van seksualiteit. Vir die Heidene was seksuele
aktiwiteite en geslagsdele simbole van vrugbaarheid. Vroulike geslagsdele is selfs vereer (Hopkins),
wat vir die Christene totaal onaanvaarbaar was.
In hoeverre die bevolking werklik gekersten geraak het, is deur die eeue heen voortdurend deur
geleerdes betwis. So is prof. Maarten Timmer van mening dat die Kerstening selfs tot in die 16de eeu
nie volledig voltrek was nie en dat die verering van nie-Christelike Godhede eers in die 17de eeu ’n
volledige halt toeroep is, alhoewel talle Heidense elemente in die volkslewe en volksfeeste bly
voortleef het tot en met vandag. Bowendien het baie mense op die platteland nog in die 17de by ou
Heidense religieuse rituele gehou. Ook vermeld die historikus Aat van Gilst (2004) dat groot dele van
Pruise in die 16de eeu nog Heidens was, waar toe nog Heilige bosse gestaan het waarin die Gode
gewoon het. Niemand is in die bosse toegelaat nie en geen boom kon daarin gekap word nie en ook
moes geen dier in hierdie bosse doodgemaak word nie. Opvallend is ook dat die eerste Europese
koning wat heftig kritiek geuit teen die Christendom, die Pruisiese koning Frederik de Grote was
(1712-1786).81 Ook is die historikus Jan Romein van mening dat die Middeleeuse Christendom maar
uit ‘n baie dun lagie van die bevolking bestaan het en dat die noordelike deel van Europa eers in die
16de eeu gedeeltelik gekersten was. Die grootste gedeelte van die ‘Christelike’ bevolking het toe net
in die kerk verskyn vir die doop, huwelik en begrafnis van ‘n vriend(in) of familielid. Ander Historici
soos Delumeau is van mening dat die Christendom eers ‘n hoogtepunt gereik het in die 17de en 18de
eeu en dat dit hoofsaaklik bereik is met ‘n dreigement van die ewige hel en die belofte van ‘n
paradyslike hemel (Wessels). Dan is daar ook geleerdes wat daarop dui dat Donar so populêr was in
Germaanssprekende lande, dat hy ’n eeu gelede nog vereer was op die platteland toe daar nog aan
hom geoffer was. Toe was Donderdag beskou was as ’n heilige rusdag en die mees populêre dag vir
’n huweliksbevestiging. Ook is toe nog op Donderdae gewyde feesmaaltye gehou onder groot
Donareike (van Leeuwen).
In Die Evangelien vanden Spinrocke (Callewaert) blyk dat Middeleeuse burger (maar veral vroue)
bitter weinig respek gehad het vir ‘n Christelike geestelike en dat hierdie ‘gezalfde gezagsdrager’ van
die kerk selfs met minagting bejeën was. Net die sien van ‘n geestelike op straat is beskou as ‘n slegte
voorteken. Vissers wat van plan was om te gaan visvang en dan ‘n geestelike sien, het geweier om op
see uit te gaan vir die res van die dag. Moontlik het hierdie negatiewe persepsie van die geestelikes
te make gehad met die talle dwangwette van die kerk; die skynheiligheid van die Christelike
geestelikes of die biegsessies wat deur die volk verag is. Die volk het die volgende spreekwoord
gehad vir die verpligte biegsessie, naamlik: ‘Bij de duivel te biecht gaan’ (Callewaert). Dit is dan wel
merkwaardig dat Christelike geestelikes deur die volk as duiwels beskou was! Verder opvallend is dat
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vanaf die 18de eeu, die aantal vroulike Christelike lidmate van kerke toegeneem het. MacCullogh
skryf dat ‘n vloedgolf van vroue hulle as nonne aangemeld het en dat die verhouding van
manlike/vroulike kerklidmate (in België) verander het van 40/60 na 60/40 tussen die jare 1780 en
1860.
Uiteindelik sou die volk heftig regeer teen die mag van die kerk en die Christendom. Die eerste groot
breuk aan die wand was die Franse revolusie. Hierdie revolusie wat begin het in 1789 was aanvanklik
gerig teen die mag van die kerk as wereldlike gesagsorgaan. Later sou die revolusionêre leiers hulle
asie gerig het die Christelik geloof self. In November 1792 lei dit selfs tot die amptelike afskaffing van
die Christendom in Frankryk en is talryke kerke verwoes en die kerklike gesag vernietig. Die nuwe
bewindhebbers het ‘n nuwe religie voorgestaan: die kultus van die Rede. Later sou Napoleon weer
die kultus van die Rede afgeskaf het, omdat hy ‘n bondgenootskap met die pous wou smee, bekend
as die konkordaat, wat aan hom uitgebreide mag sou verleen in sy veroweringsveltogte. Ook tree ’n
nuwe drie-eenheid na vore, naamlik Vryheid, Gelykheid en Broederskap. Die Franse rewolusie sou die
Christendom ‘n slag toegedien, wat nooit volkome sou heel nie. Sedert die Franse rewolusie is
Frankryk ’n sekulêre staat.

Kerstening van die Romeine
Die geskiedenis van Rome word in drie tydvakke verdeel, naamlik die konings tyd (753-509 v.o.j.), die
republikeinse tyd (509-27 v.o.j.) en die keizertyd vanaf 27 v.o.j.
By die ou Romeine was dit gebruiklik om die Gode van die vyand huis toe te bring en tuis te
vereer. Hoe gedugter die vyand was, hoe groter was die kans dat buitelandse Gode deur die
Romeinse soldate oorgeneem sou word. Op hierdie manier kom die Mithraïsme uit die Persiese ryk
die Romeinse ryk binne. Tog was alle nuwe godsdienste nie altyd welkom nie. In die jaar 19 het die
Roomse senaat heftig gedebatteer oor ‘n verbod op Joodse- en Egiptiese religieuse praktyke. Daar is
toe ook besluit om 4,000 mense wat met dié geloof ‘besmet’ was te deporteer na Sardinië. Die res is
aangesê om voor ‘n vasgestelde tyd uit Italië te vertrek of om voor ‘n vasgestelde datum hulle
‘goddelose’ praktyke af te sweer (Tacitus).
Israel was in die tyd ook deel van die Romeinse imperium, maar vir die Jode was hierdie vreemde
oorheersing onverteerbaar. Hulle wou daaraan ‘n einde maak. Vanaf ongeveer die jaar 25 het
opstand teen die Romeinse gesag begin opbou. Die Romeine het met moeite die hard-koppige Jode
onder bedwang kon hou. Die eerste uitbarsting het gekom tussen 66 en 70. Die Jode het die stryd
byna gewen, maar die Romeine het versterkings aangevra en opdrag gekry om die Jode ten volle uit
te wis. Baie Jode het in groepsverband selfmoord gepleeg omdat daar geen ander uitweg was nie
(5,000 selfmoorde by Gamla op 10 November 67 en 960 by Masada op 15 April 75). Tog was dit nog
nie die einde van die Joodse verset nie. In 132-135 sou die laaste en bloedigste Joodse opstand
uitgebreek het. Die Jode wat die dood ontkom het, het na omliggende lande uitgewyk.
Tacitus vermeld in sy Annale, dat in die jaar 64 daar ‘n groep mense was in Rome wat hulself
Christene of Chrestiane genoem het. Volgens Tacitus was dit ‘n groep geweldenaars wat die
mensdom (en die menslike liggaam) gehaat het. Ook noem hy die Christendom ‘n ‘heillose bygeloof’
en ‘n ‘kwade sekte’ vanuit Judea. Uit die woorde van Tacitus blyk dit duidelik dat hy gekant was teen
die voortdurende invoer van buitelandse godsdienste (inklusief die Christendom) met hulle
‘gruwelike en skaamtelose praktyke en die daaropvolgende verheerliking van hierdie godsdienste
deur sommige Romeine’. In die jaar 64 breek die groot brand in Rome uit. Hierdie brand wat
uitgebreek het op 19 Julie 64 het ‘n groot aantal besondere ou Heiligdomme en unieke tempels in die
as gelê. Ook is ‘n groot aantal antieke boeke en handskrifte vernietig. Nero beskuldig die Christene
daarvan dat hulle die brand aangesteek het. Tacitus is van mening dat Nero reg was in sy oordeel,
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maar Nero maak hier ‘n baie groot fout. Hy laat die Christen arresteer en hy stel hulle tereg, maar die
wyse waarop hy dit doen het soveel weerstand opgewek by die Romeine, dat hulle deernis en
medelye begin toon het aan die Christene. Nero laat die Christen op ‘n buitengewoon sadistiese en
onmenslike wyse in sy eie tuin martel en doodmaak. Juis hierdie sadistiese vernedering van die
mense het ‘n ommeswaai veroorsaak in die publieke opinie. Die gewone Romeinse burger het die
kant begin kies van die martelare teen Nero. Baie gou het die Christene besef dat juis die
martelaarsaspek die krag is van hulle beweging. Hoe meer mense ‘n martelaarsdood sterf, hoe groter
het die aanhang begin word. Martelare is skielik verhef tot groot helde en juis hierdie aspek het die
drywende krag geword van die Christendom in die eeue wat sou volg. Talle martelaarsverhale het tot
stand gekom as ‘n nuwe soort Christelike lektuur en die verhale is dan aan ander Christene
voorgelees of oorvertel. Hierdie verhale is dan ook selfs in die kerk voorgelees en is veral gruwelike
detail toegevoeg om die lyding van die martelaar (‘terwille van Jesus’) so dramaties moontlik voor te
stel. As Nero die Christene op ‘n beskaafde manier behandel het, sou die Christendom waarskynlik
dieselfde vroeë dood gesterf het as al die ander buitelandse godsdienste wat Rome binnegesypel
het.
Keith Hopkins skryf dat sommige Romeinse regters al gou ingesien het dat Christene soms juis na ’n
martelaarsdood verlang. Hopkins maak vermelding van ‘n Romeinse regter wat Christene moes
veroordeel vir een of ander misdryf, maar die regter het besef dat hulle juis na die martelaarsdood
verlang en weier hy om hierdie vonnis op te lê. Hy deel die groep wel mee dat as hulle so na die dood
verlang, hulle hulself dan maar moes gaan ophang of van ‘n hoë krans afspring. In die Handelinge van
Andreas 54-62 word vermelding gemaak van die kruisiging van Andreas. Andreas spreek die kruis
selfs toe met die woorde: ‘Gegroet o kruis, nogmaals gegroet! Ek weet dat jy al lank op my
wag...Daarom kruis, wat suiwer is, stralend, vol lewe en lig, ontvang my’. Na die kruisiging hang
Andreas drie dae en drie nagte aan die kruis en die hele tyd hou hy ‘n lang rede terwyl die volk aan sy
lippe hang. Op die vierde dag laat Aegeates vir Andreas van die kruis haal, maar toe Andreas merk
dat hy nie meer gaan sterf nie, was hy bitter teleurgesteld.
Vanaf die 4de eeu kom daar ‘n hele kentering in die Romeinse religieuse landskap. Wreedhede teen
die Christene en ander uitheemse godsdienste word nou omgebuig na wreedhede teen die
Heidendom. Die vierde eeu in Rome word dan ook gekenmerk vir die wrede vervolging van Heidene.
Talle nuwe wette word deur Christelike keisers bekragtig wat die Christendom moes bevoordeel en
die Heidendom benadeel. Vroue kon nie meer so maklik van hulle mans skei nie en owerspel deur ‘n
slaaf is met die brandstapel bestraf (Hopkins). Die Christene het egbreuk as ‘n baie groot sonde
beskou en volgens die apokriewe boek Handelinge van Thomas82 is egbreuk selfs beskou as die
hoogste oortreding wat ‘n mens teen God kon pleeg (HT 58).
Die Romeinse ryk was tot nog in die tweede eeu na die begin van ons jaartelling besonder
Goderyk. ‘n Groot aantal Gode en Godinne is aanbid. Rome het staatsgode geken wat elke burger
verplig was om te vereer, bv. Jupiter, Juno en Minerva. Tussen al hierdie Gode was die Christendom
onopvallend. Aan die einde van die tweede eeu was ongeveer 0,3% van die totale bevolking van die
Romeinse ryk (ongeveer 60 miljoen mense) Christene en maak die Romeinse geskiedskrywer
Herodianus aan die begin van die derde eeu nie eens vermelding van die bestaan van Christene in
Rome nie, omdat die groepie te klein was (Hopkins).
Die eerste werklike vervolging van die Christene het plaasgevind tussen 249 en 251 tydens die
regering van Decius. Hy het ‘n edik uitgevaardig waarvolgens elke burger ‘n offerande aan die
staatsgode moes bring en ook ‘n bewys daarvan moes lewer. Die Romeinse heersers was van mening
82

Lank is deur die kerk getwyfel oor die aanvaarbaarheid van hierdie boek. Eers in die 16de eeu is tydens die
Konsilie van Trente besluit om die boek as ketters te verwerp (MacCullogh).
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dat die Gode die staat goedgesind sou wees as elke burger sy offerandes bring, en daarom was
ongehoorsame burgers soos die Christene wat geweier het, gevaarlik vir die staat en is hulle vervolg.
Aan die einde van die 3de eeu is die konflik tussen die Christene en die Heidene op die spits
gedryf. Die Romeine het te kampe gekry met armoede, hongersnood, oorloë, ontvolking en ‘n swak
bestuur. Sowel die Christene as die Heidene het die omstandighede beskou as die einde van die
Romeinse ryk. Die Heidene was van mening dat die krisis te wyte was aan die Christene se weiering
om die ou staatsgode te aanbid. Hulle was van mening dat die verval van Rome ‘n vorm van wraak
was van die Heidense Gode. Die Christene het die val van Rome weer toegeskryf aan Romeine se
immorele en onregverdige vervolging van die Christene. Maar verder het die Christen ook geglo dat
die wêreld in elk geval aan sy einde was.
Die tweede groot vervolging van die Christene was van 257 tot 260 deur keiser Valerianus. Hy het ‘n
wet uitgevaardig wat kerkleiers verplig het om offerandes aan die staatsgode te bring. Hy het
Christene verbied om eredienste te hou en by hierdie oortreding het selfs die doodstraf gestaan. Die
laaste groot vervolging van Christene deur die Romeine was van 303 tot 313 deur keiser Tetrarchie.
Deur die geskiedenis heen het dit dikwels voorgekom dat ‘n groep mense hulle verset teen
staatsgesag. Hierdie groep mense is dan nie alleen gekant teen die funksionering van die staat nie,
maar ook teen die funksionering van die samelewing en streef die groep na ‘n nuwe maatskaplike
orde. Selfs moderne regerings kry vandag nog met sulke groeperinge te make en soms kom daar ‘n
verbod op sulke organisasies. Die Christene van voor die koms van Konstantyn was so ‘n organisasie,
wat daarop uit was om die Romeinse staatsgesag te ondermyn en selfs te laat val. Christene het
byvoorbeeld geweier om respek te toon aan Romeinse keisers. Enige persoon wat anti-Romeins was,
het dan by die groep aangesluit, al was hulle geensins geïnteresseerd in Jesus nie. Dat die Romeinse
staatsgesag dan ook hardhandig teen die Christene opgetree het, was te verwagte.
In 313 beloof Konstantyn ‘algehele godsdiensvryheid’ binne sy ryk en daarna sou die Christelike
Godsdiens vinnig gedy. Die Christene het immers mag geruik en sou alles inspan om nog meer mag
en erkenning te verwerf. Die ‘algehele godsdiensvryheid’ in die ryk het in die praktyk anders
uitgepak. Christene het nou openlik probeer om alle Heidense Godsdienste te kleineer en het self ‘n
onverdraagsame houding begin inneem teenoor alle ander godsdienste.
Teen die middel van die 4de eeu het die Christene begin wette maak teen die Heidendom, bv. om te
offer, en teen die einde van daardie eeu het geweld teen Heidene begin toeneem. In 346 was dit
verbode om te offer. In 346 is besluit om alle Heidense tempels te sluit. In 356 was daar weer ‘n
verbod op die bring van offerandes en is oortreders met die dood gestraf.
Tussen 361 en 363 probeer keiser Julianus die Heidense religie te red deur dit weer toe te laat en dit
te steun. Julianus was ook die laaste keiser wat Mithras en Asclepius vereer het. Die daaropvolgende
keisers het die Heidense religie egter weer verbied. Christene het tot groot vermaak begin om
Heidense tempels en beelde te verniel. Van die beelde is veral die neus, ore en geslagsdele afgekap.
Talle van hierdie beelde pryk vandag in Romeinse museums. Smeets skryf dat hierdie vernielde
beelde die werk was van Christene uit veral die 4de eeu.
Keiser Theodosius I (347-395) het ‘n einde gemaak aan die algehele godsdiensvryheid. In ‘n dekreet
op 24 Februarie 391 verhef hy die Christendom tot staatsgodsdiens en is daar van die tyd af ook
sprake van ‘n ‘Christelike staatskerk’. Vanaf November 392 word volgens ‘n nuwe dekreet ‘n verbod
uitgevaardig op die besoek aan Heidense tempels en die bring van offers aan Heidense Gode. Alle
staatsubsidies aan Heidense tempels word ingetrek. Theodosius wou die bevolking nou dwing om
oor te stap na die Christendom. Hierdie dekrete van Theodosius het gelei tot groot verontwaardiging
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onder die bevolking en die meerderheid van die senatore steun Theodosius nie, maar sê hulle steun
toe aan usurpator Eugenius. Ook die Romeinse consul Quintus Aurelius Symmachus (van 384-385 en
konsul in 391) wat as leier beskou is van die Heidense opposisie in die senaat, neem stelling in teen
die dekrete van Theodosius. Hulle het ook heftig verset gebied teen die verwydering van die beeld en
altaar van Victoria83 uit die senaatsaal. Hy het die senaat driftig toegespreek met die woorde: ‘Ons
roemryke verlede is aan Victoria te danke en ons sal haar in die toekoms ook steeds dankbaar wees.
Ek pleit by u: laat ons die erfenis wat ons as kinders ontvang het, as grysaards aan ons eie kinders
deurgee’ (Wessels). Theodosius behaal egter die oorwinning deur die Heidense Eugenius militêr te
verslaan in 394. In hierdie tyd het die Heidendom nog ‘n baie groot aanhang geken. Ook in 394 word
die Vestaalse vuur wat al eeue lank gebrand het deur Theodosius I geblus en die Vestaalse orde
opgehef. In 397 word ‘n aantal sendelinge doodgemaak in Trente, omdat hulle wou keer dat
bekeerlinge ‘n Heidense vrugbaarheidsfees wou uitvoer. Hierna gaan dit vinnig bergaf met die
Heidendom. Keiser Valentianus III (423-455) het ‘n bevel uitgevaardig dat alle Heidense tempels
verwoes moes word en dat op die verwoeste perseel ‘n ‘teken’ van die Christelike kerk opgerig moes
word. Talle van hierdie tempelplunderaars, soos biskop Parthenus van Lampsacus, is deur die kerk
heilig verklaar. Tydens die bewind van Justinianus I (527-565) word Heidense eiendomme deur die
staat gekonfiskeer en was dit vir Heidene verbode om onderwys te gee.
Ten spyte van ‘n verbod op die verering van ‘Heidense Gode en Godinne’ het die verering daarvan
tog nog voortgegaan. Baie Christene het volgens van Gilst (2013) in die 5de eeu nog met dagbreek en
sonsondergang in die rigting van die Son gebuig en die woorde geprewel ‘Kyrie eleison’ (Heer
ontferm u oor my). Dit was ten strengste deur die kerk verbied omdat dit ‘n Heidense gebruik was by
die aanbidding van die Songod. Tog sou die kerk later hierdie woorde verhef het tot ‘n Christelike
gebed wat vandag nog gebruik word in die katolieke kerk: Kýrie, eléison; Christé, eléison; Kýrie,
eléison. Volgens die Catholic Encyclopedia het pous Leo die Grote (440-461) self aanskou hoe baie
Christene die gewoonte gehad het om op die trappe voor die St. Pieter kerk in Rome steeds die Son
te vereer, deur te buig en te bid in die rigting van die Son.84 Selfs tot in die 6de eeu kom die term
’Onse Heer die Son’ nog voor in Christelike gebede voordat dit vervang is met ‘Ons Here God’
(Harpur).
Ten spyte van die uitdyende Christendom is alle Heidense feeste steeds gevier. Sommige Romeinse
keisers was ook daarteen gekant dat die ou sierlike tempels gesloop moes word. Alhoewel sommige
tempels dan wel gesloop en op dieselfde plek ‘n kerk gebou is, is ander tempels van hul Heidense
karakter gesloop (soms gedeeltelik) en in kerke omskep. Op 13 Mei 609 het pous Bonifatius IV
toestemming verleen om die ou Heidense tempel in Rome, bekend as Pantheon in ‘n Christelike kerk
te omskep. Die bekende Pantheon was ‘n geskenk van die Bisantynse keiser Phocas aan pous
Bonifatius IV en die bedoeling was dat dit ‘n tempel sou wees vir alle Gode.85 Die Pantheon word
egter nou as kerk gewy aan Maria en alle martelare. Na die wyding is 28 wavragte doodsbeendere
van Christelike martelare oorgebring na die nuwe Christelike Pantheon (Praamsma). Die Pantheon is
vandag steeds ‘n indrukwekkende gebou in Rome, met beelde van Romeinse Godhede daarin.
Die beroemde katedraal van Chartres is byvoorbeeld ook op ‘n Keltiese Heiligdom gebou. Op die
heuwel waarop die katedraal gebou is, was ‘n grot en in die grot was ‘n beeld van ‘n Moeder met ‘n
kind. Christelike sendelinge het die volk daarop gewys dat die Heidense Godin wat hulle al eeue lank
vereer, in werklikheid die Maagd Maria is (Wessels). Opvallend is dat ook Agatha met ‘n kind
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Victoria is die Oorwinningsgodin van die Romeine en gelyk aan die Griekse Godin Nike. Beide hierdie Godinne toon groot
ooreenkomste met Bellona en Vica Pota.
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Hierdie Sonvereringsritueel is ook deur die Jode beoefen voor die tempel (Esegiël 8:16).
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Die oorspronklike gebou dateer uit 27 v.o.j., maar word in die jaar 80 herbou en in 125 weer herbou waarby
dit van die grootste koepeldak (van beton) ter wêreld voorsien was. Eers in 1434 is ’n groter koepeldak (van
beton) in Florence opgerig.
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afgebeeld word (in die katakombe op Rabat, Malta) wat deur die Christene geïnterpreteer word as
die ‘tweede moeder van Jesus’.
Die ou tempels in Europa was meestal deel van ‘n woonhuis. Aanvanklik was ‘n kamer gebruik waar
eredienste gehou was, maar die kamer het mettertyd al groter en groter geword. Sommige latere
basilieke en katedrale was steeds deel van ‘n woonhuis.86 Oral in Italië sou Heidense tempels egter in
die hande val van die Christene, wat dit sou omskep in Christelike kerke. In die Suide gaan die hele
Helios kultus met tempels en al oor op die verering van Elia. Helios word nou Sint Elia. Maar ook in
ander dele van die Romeinse ryk (soos in Griekeland) word die tempel van Athene Parthenos87
omgedoop tot die kerk van die Heilige Maagd. Ook op die heuwels (hoogtes) van Griekeland word
tempels van Helios nou kerke vir St Elia; Poseidon word deur St Nicolaas vervang en St Christopher
word die opvolger van Merkurius en Hercules. Die tempel van Antonius en Faustina word omskep in
‘n katoliek kerk bekend as San Lorenzo in Miranda. Ook is die tempel van Hercules Victor eers omskep
in die kerk bekend as Santo Stefano Carozze, maar in die 17de eeu word dit die Santa Maria del Sole
(heilige Maria van die Son). Die tempel van Portunus is omskep in die Santa Maria Egyziaca. Die
tempel van Romulus is omskep in die Christelike Sancti Cosma et Damiano. Die tempel van Venus en
Roma is gedeeltelik vernietig waarop die Santa Maria Nova gebou is en later hernoem is na Santa
Francesca Romana. Die tempel van Mithras word nie vernietig nie, maar met puin gevul en daar booor word die Basilica di San Clemente gebou. Die tempel van Minerva is omgebou tot die Santa
Maria Sopra Minerva (beteken letterlik: heilige Maria bo-op Minerva). In hierdie tempel is vandag ‘n
vroue beeld te vinde met drie kinders; ook twee vroue-beelde met elk twee kinders en hierdie beelde
is nie van Maria nie. Ook is ‘n aantal beelde in die kerk te sien van Godinne sonder naam. In talle
katolieke kerke staan ‘n beeld van ‘n vrou met ‘n boek in haar hand. Dit is nie Maria nie, maar die
Sybelle. In die Basiliek van die Santa Maria Sopra Minerva staan ‘n beeld van ‘n vrou met een boek in
haar hand, met onder haar een voet nog twee boeke. Dit is nie Maria met Bybels nie, maar ‘n Sybelle
met Sibillynse boeke. Sommige Heidense tempels is nie afgebreek nie, maar van hulle marmer en
boustene gestroop om ander tempels, kerke en huise mee bou. Dit was onder andere gebeur met die
tempel van Concordia88 wat reeds in 367 v.o.j. gebou was. Die omskepping van tempels of ander
Heidense Heiligdomme was egter nie beperk tot Italië nie, maar het dwarsoor Europa plaasgevind,
soos onder andere ook die tempel van Augustus en Lavia wat in ‘n kerk omskep is en vandag bekend
staan as Maison Carrée. So word ook die hele Heidense eiland met die naam Oglasa herdoop tot
Montecristo.
Vir die Christene was Konstantyn ‘n redder of ‘n beskermheer. Hy en sy mede-keiser Licinius het die
Christelike godsdiens erken in 313 as ‘geoorloofde godsdiens’ (religio licita) met die Edik van Milaan.
Hiermee word die Christendom gelykgestel aan die ander inheemse Gode domme van die Romeine.
Elke staatsburger was voortaan vry om die godsdiens van eie keuse te volg, sonder die vrees van
vervolging. Hierdie besluit van Konstantyn, was ‘n politieke set, want hy het homself nie tot die
Christendom bekeer nie. Hy het die Christendom egter nooit tot staatsgodsdiens bevorder nie en ook
word die Romeinse ryk tydens sy lewe nie ‘n Christelike staat nie (Trouillez). Met die dood van
Konstantyn in 337 het die Christendom ‘n flinke vooruitgang geboek, maar die meerderheid van die
bevolking was steeds Heidens. Konstantyn was sy lewe lank ‘n Heidense priester en nie sommer maar
‘n gewone priester nie. Hy was die opperhoof van die ou Heidense staatsgodsdiens. Hy het die
Songod Helios vereer. Die eretitel wat hy gedra het, dui dit aan, naamlik Pontifex Maximus
(Opperpriester).89 Op sy sterfbed het hy homself wel laat doop (en let wel, deur ‘n Ariaanse
priester). Daarby was die man wat die Christendom vandag ophemel, nie ‘n engeltjie nie. Hy was ‘n
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Tot en met vandag het die baie Japanners ‘n Sjintoïstiese altaar (kamidana) in ’n kamer in die woonhuis.

Parthenos = maagd en ‘n eretitel.
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Die Griekse ekwivalent van Concordia was bekend as Harmonia.
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Vandag dra die pous hierdie titel.
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besonder brutale monster. Hy het sy eie seun Crispus vermoor en daarna sy vrou Fausta en daarna
ook nog sy swaer Licinius.
Konstantyn was bang vir ‘n tweedeling (of selfs ‘n burgeroorlog) van sy ryk wat sou kon voortspruit
uit die verskillende godsdienste. Sy strewe was ‘n vereniging van alle godsdienste binne sy ryk.
Hierdie strewe van Konstantyn was nie primêr daarop gemik om vrede tussen die godsdienste te
bewerkstellig nie, maar eerder om homself meer mag te gee. Konstantyn het ook besef dat die
Christendom groeiend was en dat hierdie groep mense gekant was teen die Romeinse staatsgesag.
Konstantyn wou die lojaliteit van die Christene wen. Die Christene van die tyd was steeds teëstanders
van die Romeinse staatsbestuur. Hulle het ook nie in die Romeinse leër gedien nie, uit afkeer vir die
handhawing en uitbouing van die Romeinse staatsgesag. Konstantyn sou die Christendom erken
inruil vir die Christelike erkenning van die Romeinse staatsgesag. Ook sou hulle dan sonder
gewetensbesware by die leër kon aansluit en juis dit het Konstantyn aangemoedig, want dan was
hyself stewiger in die saal. Hoe groter die leër hoe groter sy mag. Konstantyn het eintlik geen ander
keuse gehad as om die Christendom te erken nie. Die groep het te groot geword en deur sy
‘gelykstelling van godsdienste’ kon hy homself handhaaf. Die Christene het ook besef dat as hulle
erkenning van Konstantyn kan geniet, dit ‘n groot hupstoot vir hulle organisasie sou beteken.
Opvallend is dat Konstantyn Rome teen 330 verlaat het en uitgewyk het na Nova Roma (Nuwe Rome)
wat hernoem sou word as Konstantinopel (stad van Konstantyn).
Tot aan die einde van sy lewe sou Konstantyn munte bly uitgee het met die Sonsimbool daarop. Nog
in die tyd van Konstantyn het die Romeinse Christene hulle weeklikse rusdag gehou op
Saterdag/Sabbat. Die Heidense Romeine het egter Sondag as rusdag aangehou ter ere aan die Son,
maar later ook ter ere aan Mithras. Konstantyn wou hier ‘n einde aan maak. Op 7 Maart 321 voer hy
die bekende ‘Sondagswet’ in. Hierdie wet het ook bepaal dat Sondag ‘n markdag90 sou wees.
Die Sondagswet het bepaal dat Sondag voortaan die enigste weeklikse rusdag sou wees vir elke
Romein. Die wet het wel ‘n uitsondering gemaak vir boere. Die wetgewer was bewus van die feit dat
die Heilige Heidense Sondag die allerbeste dag waarop landbouers hulle gewasse kon saai en die
wetgewer wou daarom nie hierdie ‘voorkeurdag’ van die boere afneem nie. Die Christene was
aanvanklik verbaas oor die invoering van die wet, want volgens die 4de gebod (Exodus 8: 11) moet
die Sabbat as rusdag geheilig word en het die Christene gehoop dat die Sabbat die wetlike rusdag van
die ryk sou word. Maar Konstantyn het voet by stuk gehou deur dies Solis (Sondag) as rusdag te
erken en nie die Sabbatum (Saterdag) nie. Vir Konstantyn was dit deel van die proses van gee en
neem, in die poging om alle godsdienste gelyk te stel. Elke ander godsdiensgroep kom ook op ‘n
ander dag nog ‘n rusdag inlas, want dit was nie verbode nie. Sommige Christene het daarom
voortgegaan om die Sabbat (Saterdag) as rusdag te vier, maar was dan verplig om op Sondag ook
geen arbeid te verrig nie. Tydens die konsilie van Nicea, onder leiding van Konstantyn, is nog drie
belangrike besluit geneem, naamlik dat ‘n week voortaan uit 7 dae sal bestaan en dat dies Solis die
eerste dag van die week word met dies Saturni die laaste dag van die week; eredienste sou voortaan
plaas vind op dies Solis vir Christene sowel as Heidene; die Joodse Pasga en die Heidens-Christelike
Paasfees sou nooit op dieselfde dag gevier mag word nie.
Tydens die konsilie van Laodicea in 336 is weereens bepaal dat eredienste nie meer op die Sabbat
(Saterdag) sal plaasvind nie, maar verskuif sal word na Sondag. Tydens die konsilie van Laodicea in
363 is op die viering van eredienste op die Sabbat selfs verbied. Uiteindelik het die Christene hulle
weeklikse rusdag op Sondag begin vier wat later skering en inslag geword het en nog later sou die
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Christene Sondag opgeëis as ‘hulle’ rusdag. Tog was dit nie oral die geval nie. Baie Christene het voet
by stuk gehou betreffende die viering van die Sabbat. In Ierland het die Christelike Iere die Sabbat bly
vier tot in die 8ste eeu en in baie lande het sommige Christelike sektes voortgegaan met die viering
van die Sabbat tot en met vandag. Die kerk het aangevoer dat die kerstening van die Heidene
bevorder sou word met die verskuiwing van die weeklikse eredienste van Saterdag na Sondag. Tog
kom dit neer op diefstal, want ‘n Heidense rusdag word deur die Christendom geroof en ingepalm.
Ook kon die kerk ‘n rede vind vir die heiliging van die Sondag. Jesus sou op Sondag opgevaar het na
die hemel en daarom is die Sondagsviering gepas.91
Le Goff skryf dat sommige Romeinse keisers besef het dat die inheemse Beskermgode faal en om
hierdie rede het hulle dit as wenslik beskou om die ou Godhede in te ruil vir die nuwe Christelike
God(e). Van hierdie keisers was daarvan oortuig dat die aanvaarding van die Christelike God(e) sou
lei tot ‘n nuwe impuls en ‘n kragtige oplewing van die Romeinse ryk. Hulle het ‘n Christelike
modelstaat gesien van ‘n paradyslike aard, wat nog groter en nog magtiger sou wees as ooit van
tevore. Volgens Le Goff vind hierdie oplewing dan ook inderdaad plaas met die koms van Konstantyn,
toe Romeinse welvaart weer begin styg het. Hierdie oplewing in welvaart was egter van korte duur
toe die Romeine begin besef dat die ‘beskerming van Christus’ niks oplewer nie. Dit het begin lei tot
oneindige twiste en rusies oor godsdiens onder die bevolking met ‘n verdere verloedering van die
Romeinse maatskappy.
Tussen die jare 300 en 400, dus die jare waarin die Christendom in die Romeinse ryk gevestig word,
vind ook die grootste verbrokkeling van die Ryk plaas. Heidense Germaanse immigrante oorstroom
Italië. In hierdie tyd dryf ook die Wes-Romeinse en Oos-Romeinse ryke92 uitmekaar, nadat in 285
slegs ‘n administratiewe verdeling tussen Oos en Wes gemaak was. Deur die eeue heen is egter weer
gepoog op die Wes-Romeinse Ryk (Latyns talig) en die Oos-Romeinse ryk (Grieks talig) te herenig.93
Veral op kerklike gebied is geprobeer om kerklike eenheid te bewerkstellig. Dit gebeur veral onder
Alexius I in 1089, maar ook in 1141 onder Johannes II, maar ook in 1197 onder Alexius III en vanaf die
13de eeu probeer haas elke keiser om eenheid te herstel, tot en met die inval van die Turke in 1453
van die Oos-Romeinse ryk. Konstantinopel is toe omgedoop na Istanbul. Tydens die sinodes van Lyon
in 1274 en die van Florance in 1439 is byna daarin geslaag om die begeerde eenheid te herstel (Le
Goff). Die Val van die Oos-Romeinse Ryk in die hande van Islamiete, het ‘n skokgolf oor die wêreld
gestuur, want Mohammed is beskou as die Antichris en blyk Allah selfs magtiger te wees as die
‘almagtige’ Christelike God(e).
Vandag word Konstantyn steeds onder die Christene as ‘n beroemde held beskou, maar die aanbreek
van die tempora christiana (Christelike tydperk) vanaf 313 was nie deur alle Romeinse burgers met
vreugde begroet nie. Baie Romeinse burgers het toe geroep dat die erkenning van die Christendom,
die begin van die einde van die Romeinse ryk was. In veral die 4de, maar ook die 5de eeu het baie
Romeinse senatore die erkenning van die Christendom betreur en daarop gewys dat dit ‘n baie groot
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Jesus se opstanding word dus elke Sondag gevier, maar sy kruisiging word nie elke Vrydag gevier nie.
Oos-Romeinse Ryk, met die hoofstad Konstantinopel = Bisantynse Ryk en Griekssprekend. Hierdie ryk val in op 29 Mei
1453 in hande van die Turke. Op die dag het ’n groot aantal Christene in die Hagia Sophia (Grote Kerk) bymekaar gekom en
die Joodse Gode gesmeek om redding teen die oprukkende Turke, maar dit was tevergeefs. Na die val van die Bisantynse
Ryk word alle kerke in moskees omskep.
93
In die Romeinse ryk was Grieks saam met Latyn as amptelike tale gebruik. In die eerste eeue voor die aanvang van ons
jaartelling was die Suide van Italië Griekssprekend. Napels (digby Rome) is onder andere deur Grieke gestig in die 8ste eeu
v.o.j. en was die stad aanvanklik volledig Griekstalig, maar vanaf ongeveer die 4de eeu v.o.j. word die stad tweetalig GrieksLatyns. Grieks is egter nog eeue lank in Napels gebruik voordat dit deur Latyn verdring is. Napels = Nea Polis (nuwe stad in
Grieks). Polis is verwant aan die woorde policy (Eng) en versekeringspolis. Die eerste Roomse Christene was ook
Griekssprekend en is vanaf die derde eeu langsamerhand in Rome oorgestap na Latyn. In Rome self het dus
Griekssprekende wyke bestaan en Julius Caesar was Grieks vlot magtig. Tot en met vandag word Grieks gepraat in die Suide
van Italië in Apulië en Kalabrië. Voorts word Grieks vandag nog gepraat in Turkye, Ciprus, Malta, Albanie, Oekraïne, Georgië,
Libanon, Israel en Egipte.
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fout was. Hierdie senatore het gehunker na die nostalgiese tyd toe Rome vir eeue lank ‘n wêreldmag
was en het hierdie senatore daarop gewys dat die Romeinse Ryk sy oppermagtigheid bereik het
onder gesag van die ou Heidense Godhede. Vanaf 391 word die Romeinse Ryk ‘n Christelike staat,
maar binne slegs 2 dekades val Rome, toe die Heidense Visigote onder leiding van Alarik, Rome binne
marsjeer en die stad kaal plunder. Hierdie gebeurtenis het die ‘hele Christelike wêreld’ diep geskok,
want die behoeding van die Christelike God blyk volledig afwesig te wees en die Heidense Visigote
blyk supermagtig te wees.
Veral na hierdie plundering is die skuld van die verbrokkeling en verval van Rome voor die deur van
Christendom gelê. Die Christene is daarvan beskuldig dat hulle van meet af aan daarop uit was om
die Romeinse staatsgesag te ondermyn en dat hulle doelwit nou uiteindelik bereik was. Onder
Christelike leiding is die militêre slaankrag van die Romeinse leër uithol en is Germaanse immigrante
ongehinderd toelaat om Italië binne te sypel. Ook is die Christene daarvan beskuldig dat hulle die
sierlike Heidense tempels verwoes het en hiermee die glans en aansien van Rome verdof het. Die
Christene is voorts daarvan beskuldig dat hulle die ou Heidense Beskermgode en Godinne uit Rome
verdryf het. Dan is die Christene honend daarop gewys dat hulle ‘Almagtige God’ magteloos is, want
hy kon geen beskerming bied teen die inval die Heidense Visigote nie. Die val van Rome was vir die
Christene besonder vervelend. Die oorspronklike Christelike droom was dat Rome sou uitgroei tot ’n
toonbeeld van Gods koninkryk op aarde en hierdie droom was in skerwe.
Dit was egter nog nie die einde van die verloedering van Rome nie. Na nog ‘n groot plundering van
Rome in 455 deur die Germaanse Vandale sou die stad verder afgly tot ‘n spookstad in die vroeë
Middeleeue. Die val van die laaste Wes-Romeinse keiser Romulus Augustulus op 23 Augustus 476
word ook beskou as die val van die Wes-Romeinse Ryk.

Kerstening van Egipte
Toe die Macedoniese Alexander die Grote in 323 v.o.j. sterf, is die heerskappy van Egipte oorgedra
aan een van sy generaals met die naam Ptolemaeus. Hierdie generaal het sy huursoldate vergoed
deur stukke grond aan hulle te skenk en so onstaan daar ’n lappieskombers van buitelanders wat
tussen die Egiptere woon, soos Siriërs, Grieke, Macedoniërs, Perse, Indiërs en Jode. Toe die Romeine
die gebied oorneem het hulle ’n voorkeursbhandeling gegee aan die Jode en dit het tot groot
frustrasie onder die Grieke gelei wat juis Alexandrië gestig het. Met die koms van die Romeine
stroom nog meer buitelanders na die gebied en tel die Joodse bevolking in die eerste eeu voor die
aanvang van ons jaartelling meer as een miljoen siele. Daar word deur ’n aantal ondersoekers
gesugureer dat die Christendom moontlik in Alexandrië onstaan het en nie in Palestina nie. In 312
word die Christendom in Egipte erken, wat deel was van die Romeinse ryk en in 323 val Egipte nie
meer onder die Wes-Romeinse ryk nie, maar onder die Oos-Romeinse (Bisantynse) ryk.
Toe Theophilus II patriarg word van Alexandrië in 391, vuur hy die Christelike vernietigingsdrang met
groot ywer aan en ‘n golf van verwoesting trek oor Egipte. Tempels word verwoes; graftombes word
gestroop; mure van ou monumente word geskraap; heiligdomme word vernietig en beelde word
verbrysel. Na skatting is in Egipte in die tyd ongeveer 40,000 beelde deur waansinnige Christene
vernietig (van Gilst 2013). Ook word geoefenaars van elke ander religie aangeval en hulle geskifte
verbrand. Ook word hulle verder verbied om ander Gode te vereer en tal van Egiptiese gebruike
word wetlik verbied.
Theophilus II gee in 391-392 ook opdrag dat die Serapistempel (Serapeum) in Alexandrië verwoes
moes word. Die tienduisende boeke wat in hierdie biblioteek gehuisves was, gaan op sy bevel in
vlamme op. Theophilus II doen eiehandig mee aan die vernielsug deur in naam van God, self van die
beelde met ’n byl te verbrysel (inklusief die sewe eeue oue beeld van Serapis). Goud en silwer word
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uit die tempel geroof, omgesmelt en in die kerk van Theophilus II gebruik. Hierna gee dieselfde man
ook opdrag dat die Heidense heiligdom te Canopus in Egipte en die bybehorende biblioteek gesloop
moes word.
Verder gee Theophilus II ook opdrag om die Dionysus tempel in ’n kerk om te tower, maar die druk
van die Heidene was nog te sterk en dit gebeur nie dadelik nie, maar eers in die 4de of 5de eeu toe
talle van die ou Egiptiese tempels in kloosters en kerke omskep was. Ook die Ta-Apet (Thebe of
hedendaagse Luxor) is in Christelike kloosters omgebou. Die Hatshepsut se herdinkingstempel word
omgedoop tot Deir (klooster) el Bahari. Die tempel van Ptolemaeus word omgedoop tot Deir el
Medina. Die herdenkingstempel van Ramses III kry die Christelike naam ‘Medinat Habu’. In die 6de
eeu neem Christelike bendes met geweld ’n gedeelte van Het-Heru (Hathor) in Dendera in en bou
hulle ’n kerk tussen die geboortehuis en die kroningshuis deur gebruik te maak van die boublokke
van die geboortehuis. Ook in Khumunu (Hermopolis) is ’n tempel van Amon deur Christene beset en
’n gedeelte daarvan omvorm tot ’n Christelike kerk.
Vanaf 640 sypel die Islamitiese Arabiere Egipte binne. Die Christene verwelkom hulle ook, want so
kon die Islamiete en Christene (wat in wese dieselde God aanbid) ’n meerderheid vorm teen die
Heidene. Maar hierdie plan van die Christene boemerang en vanaf 1354 kom daar weer groot
skokgolf oor Egipte. Kerke word op groot skaal vernietig en Jode sowel as Christende word gedwing
om hulle tot die Islam te bekeer. Baie Christene en Jode ontvlug die land.

Kerstening van die Kelte, inklusief die Britse Eilande
Dit is nie duidelik wanneer die Kelte as groep ontstaan het nie, maar 3,000 jaar voor ons jaartelling
was hulle in Europa aanwesig en in 1,500 v.o.j. het ‘n Keltiese Brittanje reeds bestaan. Tog is die
grense van die Kelte as groep nie duidelik af te baken nie. In die verlede het die Kelte en die Germane
een groep gevorm en sou die Germane weer vanuit die Kelte ontwikkel het. Sommige stamme word
deur geskiedskrywers as Kelte bestempel terwyl ander geskiedskrywers dieselfde stamme weer as
Germane beskou.
Kelties is ’n Indo-Europese taal waarby al die tale van Europa behoort met uitsondering van Fins, Ests,
Magjaars (Hongaars) en Baskies. Eersgenoemde drie tale is aan mekaar verwant. Uit die telwoorde
van tale kan die verwantskap duidelik gesien word. Vergelyk die volgende:
AfrikaansNederlands

Een

Twee

Drie

Duits

Eins

Zwei

Drei

Iers

Aon

Dó

Tri

Wallies

UN

Dau

Tri

Grieks

Énas

Duo

Treis

Latyn

Unus

Duo

Tres

Russies

Odin

Dva

Tri

Persies

Yak

Do

Se

Sanskrit

Eka

Dvi

Trí

Baskies

Bat

Bi

Hirur

Hongaars

Egy

Kettő

Három

Fins

Yksi

Kaksi

Kolme
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Onder die Midde-Oosterse volkere het die Kelte ‘n hoë aansien geniet en is die lewenstyl van die
Kelte nagestreef. Die Kelte het hulself waarskynlik nie Kelte genoem nie. Dit is ‘n naam wat deur die
Grieke en Romeine aan hulle opgedra is. Reeds 500 jaar voor die aanvang van ons jaartelling verwys
die Grieke na die Kelte as Keltoi en in Latyn later bekend as Celtae. Die naam is verwant aan Galatai
en Galli. Die Kelte is/was woonagtig in Ierland (Gaellics), Engeland (Celtics), Frankryk
(Galliërs), Spanje (Galiciërs), Italië en Wes-Oekraïne (Galazi), Turkye of Klein-Asië (Galate94), Palestina
(Galileërs),95 Suid-Nederland (Batawe), Wallis en ook Wallonië in België. Reste van die Keltiese tale
vind ons vandag nog in Wallis, Skotland, Ierland, Bretagne (Frankryk) en ook in Galiza in Spanje. Julius
Caesar het Gallië in drie dele verdeel, naamlik die Kelte of Galliërs, die Aquitaniërs en die Belge.
Volgens Caesar was die Belge die dapperste. Volgens Strabo lyk die Aquitaniërs meer op die Iberiërs
as op die Galliërs. Volgens Isisdorus van Sevilla beteken die woord Gallecus witheid of blankheid.
Caesar skryf dat die Kelte gebruik gemaak het van ‘n plant bekend as Wede, om ‘n blou kleur te
verkry. Hierdie blou verf (ink) is gebruik om hulle liggame te versier en te tatoeëer. Die Keltiese
soldate het hul liggame in oorlogskleure geverf (as afskrikmiddel) en met wit gekalkte hare, ten
stryde getrek. Hulle het ook voor die stryd in ‘n ekstase of berserkte toestand gegaan. Hulle was
woeste en gespierde manne net soos die Germane, met ‘n groter liggaamsbou as die Romeine. Die
Germane en die Kelte het blonde of rooi hare gehad, asook groot baarde en snorre. Die Romeine het
die Kelte heldhaftige krygers genoem, maar hulle ook beskryf as twissiek en altyd op soek na rusie.
Die Griekse skrywer Strabo (64 v.o.j. - 21 n.o.j.) skryf dat die hele Keltiese ras oorlogsgek was.
Etenstye het daar baie dikwels rusies ontstaan wat weer gelei het tot tweegevegte. Volgens Strabo
was daar ‘n verskil tussen die Kelte en die Germane. Die Germane was nog wilder, groter en blonder
as die Kelte. Verder was daar volgens Strabo nie wesenlike verskille tussen die twee volkere nie.
Dit wil wel voorkom asof Strabo die Iberiërs nie as Kelte beskou nie. Hy skryf verder ook dat die Ryn
die Germane van die Kelte geskei het en dat beide groepe (Kelte en Germane) dieselfde lewenswyse
gehad het. Strabo skryf verder dat beide volkere besonder skrikwekkend was vanweë hulle wilde en
woeste lewenstyl, maar ook hulle forse liggame. Tacitus skryf egter in sy Germania, dat die Galliërs ‘n
slap volk was vergeleke met die Germane. Vir laasgenoemde het Tacitus ‘n baie hoë bewondering
gehad.
Die Keltiese maatskappy het uit verskillende kaste bestaan wat ook kenmerkend is van die Hindoes,
maar ook die Germane. Die boonste laag van die Keltiese maatskappy het bekend gestaan as die
Druïde en kom ooreen met die Brahmane96 van die Hindoes. Die woord Druïd is moontlik verwant
aan die Griekse drus wat eik beteken. Beide die geskiedskrywers Strabo en Plinius Secundus het ‘n
verband gesien tussen Eik en Druïd. Daar is ook geleerdes wat die woord Druïd as ‘n samestelling
beskou, naamlik: dru-wid (eik-kennis). Wid = weet en wid is in Sanskrit vid en die woord is ook te
vinde in die woord Veda. Die Veda’s is die heilige boeke van die Hindoes (oudste religieuse tekste in
’n Indo-Europese taal). Die betekenis van Druïde is dan: Hoogeëerde kundige.
Caesar skryf oor die Kelte dat daar ‘n kenmerkende tweedeling van die Keltiese maatskappy was. Hy
meen dat dit van belang was om balans in die maatskappy te handhaaf. Eintlik beskryf Caesar drie
klasse, want die onderste laag van die maatskappy, was eintlik niks ander as slawe nie. Hulle het
nêrens enige seggenskap gehad nie. Die tweedeling was in die elite en het bestaan uit die Druïde aan
die een kant en die Ridders aan die ander kant. Hierdie elite het besonder veel mag gehad teenoor
die klaslose gewone volk.
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In die bybel bekend as Galasiërs.
Was Jesus die Galilieër van Keltiese afkoms? Een van die Keltiese Gode was bekend as Hesus of Esus en die naam lyk baie
op Jesus.
96
Brahm(a) is ‘n Indiese God, maar die woord is ook verwant aan Abraham.
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Die taak van die Ridders was om die volk te verdedig. Hulle het hoë aansien gehad en baie mag. Hulle
moes nie net kon verdedig nie, maar moes ook kon aanval. Elke Ridder het ‘n aantal knegte onder sy
bevel gehad. Hoe belangriker en ryker, hoe meer knegte hy kon aanvoer. Teenoor die Ridders het die
Priesters gestaan, bekend as die Druïde.
Die Keltiese priesterkaste word volgens Strabo in drie klasse verdeel, naamlik die Druïde,
Vates/Ovate (sieners en voorspellers; verwant aan die woord faith) en Barde (digters). Tog was die
skeidslyne tussen die drie klasse nie altyd helder nie. Die Druïde, Vates en Barde het ‘n leidende rol
gespeel in die Keltiese gemeenskap. Hulle was priesters, regters, adviseurs, historici, astronome,
sieners, sangers, filosowe en digters. Hulle het baie nou met die natuur saamgeleef en van
voorspellings gebruik gemaak wat hulle uit die natuur ontleen het. Hulle is as wandelende
ensiklopedieë beskou. Die Druïde (maar ook Vates en Barde) het uit sowel mans as vroue bestaan.
Verskillende Griekse en Latynse skrywers maak melding van vroulike Druïde, Dryade97 of Druïdesse
en Westendorp maak vermelding van Germaanse vroulike Druïde bekend as Druidae en Druidinne.
Die Druïde was die hoogste rang in die Keltiese gemeenskap. Enigiemand kon Druïde word; dit was
nie oorerflik nie.
Die woord barde, is afkomstig van die proto-Keltiese *bardos en kan weer terug gevoer word na die
wortel *gwrhdho wat versmaker beteken. Die eerste deel van die woord kom ook ooreen met die
Vediese gír wat vers of lied beteken en met die Litouse girti wat vereer beteken.98 Die laaste deel van
die woord dui op saamstel of maak (van die verse). Oor die Barde skryf die Griekse Diodorus van
Sisilië, dat hulle konserwatiewe en tradisionele priesters was wat hulle veral besig gehou het met die
stamgeskiedenis, sages en mites. Ook skryf hy dat hulle in die vertelkuns en sangkuns gebruik maak
van baie dubbelsinnighede en tweestrydighede (vir die gewone volk soms onverstaanbaar).
Volgens die Griekse skrywer, Strabo, het die voorgangers van religieuse plegtighede bekend gestaan
as Ovates. Hulle vakgebied was natuurfilosofie. Hulle was heldersiende en is as sjamane beskou.
Ovates = Vatis. Die term vatis beteken profeet. In Latyn is dié terme verwant term uates wat ook dui
op ‘n profeet. Hierdie terme is ook weer verwant aan die Veledas (sieneresse).
‘n Student in die Druïsme kon soms vir 20 jaar aan die vak studeer voordat hy/sy as volwaardige lid
toegelaat is. ‘n Groot hoeveelheid inligting moes van buite geleer word. Elke Druïde moes alles weet
op die gebied van die wet, spirituele sake, poësie, volksverhale, mites, godsdiens rituele, astronomie,
astrologie, genealogie en die geskiedenis van die stam. Volgens Julius Caesar was dit in die Keltiese
gemeenskap verbode om hulle kennis op skrif te stel. Daar word bespiegel dat die Druïde moontlik
bevrees was dat die gewone volk dan toegang sou verkry tot hulle hoogs gespesialiseerde vak vol
geheime kodes. Aan die Druïde is dus swaar intellektuele eise gestel. Die volk het geglo dat die
Druïde mag gehad het oor storms, winde en reën. Ook sou hulle in staat gewees het om ‘n vyand te
gebied om die wapens neer te gooi. Die Druïde, Vates en Barde was vrygestel van militêre diensplig
en ook was hulle nie belastingpligtig nie.
Die Griekse skrywer Strabo, vermeld dat die aansien van die Druïde in die Keltiese gemeenskap
besonder hoog was. Alle regters was Druïde en hulle uitspraak is nooit betwis nie.
Julius Caesar het die belangrikheid van die Druïde in die Keltiese gemeenskap herhaaldelik
beklemtoon. Hy skryf in sy boek De Gallische oorlog: ‘Die Druïde hou toesig oor die
godsdiensbeoefening. Hulle sorg vir die openbare- en spesiale offers. Hulle bepaal die inhoud van die
religieuse ritueel. Na hulle stroom ‘n groot aantal jongmense wat opleiding wil ontvang. Hulle staan
by die Kelte hoog in aansien, want alle beslissings by openbare diskussies word deur hulle besleg.
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Dryaden is ook beskou as Nimfe.
Hierdie woorde is moontlik verwant aan die woord girl (Eng). Die l in die auslaut is die diminutief.

97

Hulle oordeel oor misdade wat gepleeg is en bepaal die straf. Hulle oordeel oor erfenisse en
skadevergoeding. Hulle besleg rusies oor grensgeskille’. Elke individu (of stam) was verplig om die
uitspraak van die Druïde te aanvaar, maar gebeur dit nie, is die individu (of stam) uitgesluit van die
offerplegtighede. Dit was ‘n soort banvloek en ook die ergste straf wat iemand (stam) kon oorkom.
Die Romeinse heersers het hard probeer om die gebruike van die Druïde uit te roei. Augustus,
Tiberius en Cladius het die Druïsme so ver moontlik probeer verbied en dit probeer uitroei. In die jaar
49 skaf Claudius die Druïsme amptelik af (Smeets). Die Romeinse heersers was bevrees dat die
Keltiese intellektuele klasse die Romeinse gesag sou ondermyn. As gevolg van die vervolging van die
Romeine het ‘n groot Keltiese kultuurskat verlore gegaan. Met die koms van die Romeinse
Christendom is egter nog veel meer vernietig. Omdat die kerk neergesien het op die Keltiese kultuur,
het die Kelte spoedig begin glo dat hulle eie taal, kultuur en opgeboude kennis, waardeloos was.
Sommige Druïde het egter geruisloos oorgegaan tot die Christelike geloof en ‘Christelike’ priesters
geword sonder om aanvanklik veel van die ou geloof prys te gee. Ook die opleidingskole vir Barde het
nie verdwyn met die koms van die Christendom nie, maar langsamerhand in die Christendom
opgegaan, deur dit met kloosters te laat versmelt (Wessels).
Die Druïde het klere gedra wat anders was die van die gewone volk. Manlike Druïde het naamlik wit
(rokagtige) klere gedra met ‘n tonsuur as haarstyl. Die Christendom sou hierdie kenmerke ook na
hulle priesterklasse oordra. ‘n Verdere kenmerk van die Kelte was die voortdurende soeke na Kennis
en Waarheid. Dit word beskou as een van die belangrikste fondamente van die Keltiese mitologie.
Die Daad van Waarheid sou selfs magiese kragte gehad het. Dit is ook opvallend dat die Oud-Ierse
woord vir waarheid ook die basis vorm van ander Ierse woorde wat heiligheid, geregtigheid, trou,
religie en ook regverdigheid beteken. Self in moderne Iers kan ‘n mens vandag sê: ‘Tá sé/sí in áit na
fhírinne anois’ om aan te dui dat iemand dood is. Die woorde beteken dan letterlik: ‘Hy/sy is op die
plek van Waarheid’. In die Avesta (Heilige boek van die Perse) staan die naam van die hiernamaals
vermeld as Asa en dit beteken waarheid. In die Veda’s (Heilige boek van die Hindoes) word die naam
van die hiernamaals Rta genoem en Rta beteken ook waarheid. Volgens die Veda’s hou Waarheid die
aarde in stand.
Die hiernamaals van die Kelte heet in Iers Tir na n’Og wat letterlik beteken: land van herkoms. Dit dui
op die reïnkarnasie. Vir die Kelt is die hiernamaals ‘n rusoord waar dit lekker warm is, die natuur
pragtig is, waar dit altyd lente is, waar baie blomme is, baie voëls en baie waterstrome. In hierdie
oord word niemand siek nie en word niemand oud nie. Die Keltiese Hiernamaals staan egter ook
bekend as Avalon (Appelland). Die Kelte was net soos die Germane nie bang vir die dood nie. Die
hiernamaals was ‘n voortsetting van die lewe (op ‘n ander plek). Daarom is gereedskap en wapens
saam met die oorledene begrawe of veras vir gebruik in die hiernamaals. Valerius Maximus skryf in
die eerste eeu dat Kelte skuldooreenkomste aangegaan het met die bedoeling om die skuld in die
hiernamaals te vereffen. So sterk het die Kelte geglo in die voortbestaan van lewe na die dood.
Net soos by die Germane, het ook die Kelte hulle nie besig gehou met die ‘kwaad’ nie en het hulle
geen besef gehad van sonde, erfsonde en ‘n bestraffing daarvan nie. Hulle lewensuitkyk was positief
en die soeke na eer en eervolle optrede was hulle hoogste strewe; die soeke na Kennis die hoogste
prioriteit. In die Keltiese mitologie is daar besonder weinig monsters en demone.
Uit opgrawings in Ierland (waar die Romeine nooit geheers het nie) is talle musiekinstrumente gevind
wat uit die 7de eeu dateer. Dit het fluite, trompette, trommels en snaarinstrumente ingesluit. Hierdie
instrumente is ook afgebeeld op erdewerk wat opgegrawe is. Uit afbeeldinge op die aardewerk blyk
ook dat die Kelte baie van sang en dans gehou het.
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Die Kelte het ook ‘n deeglike studie gemaak van die sterre, die son en die maan. Hulle was
uitmuntende astronome en astroloë. Keltiese kalenders getuig van hulle kennis van die astronomie.
Een van die Keltiese kalenders staan bekend as die Coligny-kalender. Hierdie kalender het ‘n siklus
gehad van drie jaar (sommige ondersoekers meen 5 jaar). Aan die einde van elke 3-jaar-siklus is ‘n
13de maand ingevoeg. Dit was gedoen om ook tred te hou met die sonkalender. Elke maand het
begin by volmaan, maar daar is ondersoekers wat meen dat elke maand begin het by nuwe maan.
Hierdie kalender kom ook ooreen met die kalender van die Hindoes.
Hierdie maande het uit 30 dae of 29 dae bestaan. In die Coligny-kalender is egter geen naam aan die
13de maand toegeken nie. Die name van die 12 maanmaande was as volg:
Samon

30 dae

Dumann

29 dae

Riuros

30 dae

Anagantius

29 dae

Ogron

30 dae

Cutius

29 dae

Giamon

30 dae

Simivisomn

29 dae

Equos

30 dae

Elembiv

29 dae

Edrin

30 dae

Cantlos

29 dae

Die Keltiese jaar het begin met Samhain en word op die kalender met Samonios aangedui. Samhain
was aan die einde van die somer (huidige November). Hierdie fees staan vandag bekend as
Halloween.
Daar is ook ondersoekers wat daarop wys dat die Kelte ‘n week gehad het wat uit 9 nagte bestaan. ‘n
Week van 9 nagte was egter ook by die Germane en die Romeine bekend (nundinae =novendinae). In
Iers dui die woorde nómad en noínden op 9 tydseenhede. Drie weke van 9 nagte sou dui op ‘n
maand van 27 nagte en die sideriese (sidus = ster) maand tel juis 27 dae of nagte.99 Die syfer 27 is nie
verniet ‘n baie belangrike getal in die Keltiese mitologie nie. In die diereriem van die maan is daar 27
tekens. Dit kom ook weer ooreen met die Hindoeïsme waar die maan, Soma, 27 sterre as vroue het.
In die Laxdaela saga (weliswaar Germaans) word vertel van Torstein die Swarte die Wyse wat die
skrikkelweek uitgevind het. Volgens Torstein moes aan elke 7de jaar ‘n ekstra week toegevoeg word.
Daar is ondersoekers (byvoorbeeld, Peter Berresford Ellis) wat daarop dui dat die Kelte kundige
astroloë en astronome was voor die koms van die Christendom. Met die koms van die Christendom is
hierdie kennis vernietig. Eers later, in die 14de eeu, sou kennis oor die astrologie/astronomie weer
oor die Keltiese en Germaanse gebiede versprei, maar hierdie keer onder Arabiese invloed. Die ou
Keltiese (en Germaanse) terminologie het verlore geraak. In Engels is vandag 183 terme in die
astronomie/astrologie ontleen uit Arabies, nege uit Arabies of Latyn, drie uit Persies, en 14 uit Grieks
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Die sideriese maand tel 27 dae, 7 ure en 43 minute. Die sideriese maand is nie dieselfde as die sinodiese
maand nie. Die Sinodiese maand duur 29.5306 dae of 29 dae 12 uur 44 minute 2.8 sekondes, en is die tydsduur
tussen twee volle mane, met ander woorde van nuwemaan tot nuwemaan gaan die maan deur al sy fases of
skyngestaltes. Dit duur langer as die Sideriese maand vanweë die aarde se beweging om die son.
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of Latyn. Die persepsie word gewek dat die Heidense Kelte geen kennis gedra het van die
astrologie/astronomie nie (Ellis). Ook die Germane was kundige astronome/astroloë. So wys Otto S.
Reuter in sy Germanische Himmelskunde dat die Gote in die jaar 600 geweet het dat die aarde rond
was. Hierdie vermelding kom voor in ‘n gedig deur die Wes-Gotiese koning Sisibuth. Direk hierna sou
biskop Isidorus, wat aan die hof van Sisibuth vertoef het, ‘n geskrif publiseer waarin hy sou ‘bewys’
dat die aarde plat is (Farwerck 1970). In die verband skryf Blavatsky dat in die skole van Thales en
Pythagoras reeds 700 jaar voor ons jaartelling geleer is dat die aarde rond was, maar in 317 n.o.j. leer
die Christelike Lactantius sy leerlinge dat die aarde plat is.
Reeds in antieke tye het die mens besef dat die aarde rond is. Hierdie gevolgtrekking is gemaak deur
reisigers wat opgemerk het dat sterrebeelde verskuif na gelang hulle reis van die noorde na die suide
vorder of andersom (of ook van wes na oos of andersom). Ook het skeepsreisigers gemerk dat
wanneer hulle die land nader, hulle eers die bergpieke sien en hoe digterby hulle aan land kom, hoe
meer van die berg sigbaar word. In sommige Koranvertalings word selfs vermeld dat die Aarde
geskape is in die vorm van ‘n eier (Koran 79:30).100
As gevolg van hul oorheersing het die taal, kultuur en godsdiens van die Romeine vinnig deur hulle
hele ryk versprei, en veral op die Europese vasteland. Op die Britse eilande was die proses
stadiger. Die Kelte het die Germaanse Sakse en Angele wat vanaf 350 Engeland binnegekom het as
bondgenote teen die Romeine beskou en dit het ook die Romanisering teëgewerk. Streeksname soos
Essex, Sussex, Middlesex en Wessex verwys na hierdie Sakse. Die land wat vandag bekend staan as
Engeland is eintlik Nuwe Engeland of Tweede Engeland. Die Ou Engeland of Eerste Engeland was
Anglia, Engla-land of Angeln, wat bestaan het in die Suide van Denemarke en Noorde van Duitsland.
Gedurende die 5de eeu het nog veel meer Germane na die Britse eilande verhuis. Nog meer Sakse,
Jute, Angele en Friese het daarheen verhuis, veral nadat die Romeinse krygsmag in 410 uit Brittanje
onttrek is. Die Britse Kelte sou nie verder verromaans nie, maar vergermaans. Tussen 441 en 443
beset die Vikinge ook nog gedeeltes van Brittanje. Baie Britse Kelte vlug vir die invallende Germane.
Hierdie Kelte migreer na die Europese vasteland en vestig hulle in Bretagne (of Klein Brittanje in die
huidige Frankryk). Beda (673-735) skryf dat die Britse eilande vroeër bekend gestaan het as Albion.
Beda skryf verder dat in sy tyd, Brittanje deur 5 volkere bewoon was en dat daar 5 tale gepraat was,
naamlik: Engels, Brits, Skots, Picts en Latyn. Volgens Beda was die Britte ‘n Keltiese volk. Volgens
Beda sou die Britse koning Vortigern besluit het om Sakse op die Europese vasteland te vra om hom
te help in sy stryd teen die Picte/Pikte, waarna ook ‘n migrasie-stroom van Sakse na Engeland op
gang sou kom.
Oor die romanisering van die Kelte skryf die Romeinse skrywer Sidonius Apollinarius (431-489) dat
die Kelte lank tweetalig was (Kelties-Romeins), maar dat die ryk en welvarende Keltiese families
gedurende die 5de eeu die Keltiese taal begin beskou het as ‘n skandvlek en ‘n struikelblok in die
bestyging van die sosiale leer.
Uit talle Christelike bronne blyk dat die Christelike sendelinge daarop uit was om alle Keltiese
geskrifte (of Heidense boeke) te verbrand. In een van hierdie werke bekend as Leabbar na gCeart
(Boek van die Regte) word vermeld hoe die sendeling Patrick, 180 boeke van die Druïde verbrand het
vroeg in die 5de eeu. Hierdie aksie het volgens die geskiedskrywer Mac Firbis daartoe gelei dat ander
sendelinge en bekeerde Christene met ‘n vurige geloofsywer op soek gegaan het na nog Keltiese
boeke om dit te verbrand.
Dat daar heelwat Keltiese geskrifte bestaan het voor die koms van die Christendom, blyk uit die werk
van Aethicus van Istria uit die 3de of 4de eeu waarin hy ‘n studie gemaak het van die Keltiese
geskrifte in Keltiese biblioteke. Dit blyk dat daar werke bestaan het uit die pen van Morann aan die
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einde van die eerste eeu; uit die pen van Feradach, Modan, Ciothruadh en Fingin uit die 2de eeu en
uit die pen van Cormac Mac Art, Fionn Mac Cumhail, Oisín, Fearghus en Caoilte uit die 3de eeu.
Hierdie werke is deur fanatieke Christelike sendelinge verbrand. Alleen Ogham inskripsies op steen
het behoue gebly. Vandag is daar in totaal ook maar net 369 inskripsies in Ogham bekend.
Ondersoekers dui daarop dat die kersteningsproses onder die Kelte met minder geweld gepaard
gegaan het as onder die Germane. Baie Kelte het die Christendom aanvaar naas ook die Keltiese
religie en kon baie Kelte nie werklik meer ‘n onderskeid tref tussen die twee strominge nie. Baie Kelte
het die Christendom aanvaar sonder om te weet wat dit presies inhou. Sommige Christene het Jesus
nou beskou as hulle ‘Druïde’, sonder om eers te weet wie of wat Jesus was. Waar die Keltiese Druïde
mag gehad het oor storms, siektes kon genees en oor magiese kragte beskik het, het die Christelike
Heiliges nou oor hierdie magte beskik. Op die lange duur moes die Druïde die veld ruim ten gunste
van Christelike priesters.
Die kerstening van Ierland is gedoen vanuit Engeland. Vir die Romeine het Ierland bekend gestaan as
Hibernia, maar ook is die eiland tot in die 13de eeu Scotia genoem en die bewonderaars daarvan was
Scoti genoem. Een van die bekendste sendeling wat in Ierland aktief was, was Sint Patrick (385-461)
en selfs die ‘apostel van Ierland’ genoem. Die pous sou hom as biskop van die land aangewys. Hy sou
veral in die noorde van die land aktief gewees het en vestig in 444 sy biskopsetel in Armagh. Waarom
Armagh? Op Armagh was juis ‘n Heidense kultuursentrum waar Druïde opgelei was, maar nou deur
Patrick gekaap word. Wat Patrick hier doen was nie uniek nie. Alle sendelinge van sy tyd het die
Heidense kultiese-sentrums opgesoek en hulle intrek daar geneem, met as doel: die infiltrering,
uitholling en oorname van die ou kultus.
Patrick het ‘n baie groot belangstelling gehad in drome en visioene en was dit vir Patrick ‘n belangrike
deel van die godsdiensbeoefening. Hy het drome en visioene beskou as ‘boodskappe van God’ en sy
lewe daarvolgens ingerig. Die Iere was in die tyd volgens Patrick veral Sonaanbidders en ook
aanbidders van ander ‘bedrieglike afgode’. Volgens die belydenis van Patrick, is Christus die ware
Son. Hy sou dikwels aan die Heidense Sonvereerders verkondig heet, dat hulle in werklikheid, sonder
dat hulle dit weet, Christus aanbid, want die ‘Ware Son’ is Christus. Tussen Patrick en die Druïde
ontstaan ook ‘n soort wedstryd in die ‘towerkunste’. As gevolg van Patrick se ‘groot geloof’ in God
kon hy ‘groter wondere’ verrig as die Druïde en sodoende was hy in staat om die ‘magteloosheid van
die Heidense Gode aan die kaak te stel’. Selfs die knapste towenaars van koning Laeghaire was nie in
staat om ‘magiese wondere’ van Patrick te ewenaar nie (Wessels).
Op 17 Maart word steeds jaarliks in Ierland op groot skaal fees gevier (soort bierfees), ter herinnering
aan Sint Patrick (Sint Patricks’s day, of in Iers-Gaelisch: Lá Fhéile Pádraig), maar dit is hoogs
waarskynlik gewoon ‘n voortsetting van ‘n ou Heidense lentefees. Sint Patrick sou die heilige Brigitta
(Brigid of Brigit) tot bekering gebring en gedoop het te Kildare, met al haar priesteresse wat hierna
Christelike nonne sou geword het. Die priesteresse van Brigit het bekend gestaan as Inghean an
Dagha (dogters van die vuur). Dit is bekend dat hier dag en nag ‘n vuur gebrand het wat van heinde
en verre te sien was. Die vuur is gestook deur die priesteresse van Brigit. Dit kom ook ooreen met die
Vestaalse Maagde in Rome wat ‘n vuur in die Vesta-tempel vir ewig moes laat brand (die vuur is wel
elke jaar op nuwe jaar, dus 1 Maart vervang). Brigit sou in 525 gesterf het as Christen. Haar feesdag
word gevier op 1 Februarie as Saint Brides Day. Maar ook word die Keltiese Imbolc op 1 Februarie
gevier ter ere aan die Godin Brigit. Die Godin Brigit sou dus na die kerstening voortleef as die Heilige
Christelike Brigit en die Heidense kenmerke word in die Christelike Brigit behou. As daar werklik in
Kildare ‘n dame geleef het met priesteresse, dan was sy waarskynlik die Hoofpriesteres van die Godin
Brigit. Of hierdie dames werklik ‘sommerso’ van hulle gevestigde Heidense geloof afgeval het en
oorgestap het op die nuwe geloof wat ‘n vreemdeling daar kom aandra het, is te betwyfel.
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Op 1 Februarie maak Skotse vroue ‘n strooipop en lê haar in ‘n bed neer (Briid’s Bed of Brigitta’s Bed)
waarna deur die vroue van die huis gesing word ‘Briid het gekom! Briid is welkom!; of ook ‘Bridget,
Bridget kom binne, jou bed is gereed!’ en op die eiland Man word gesing ‘Brede, Brede, tar gys my
thie tar dyn thie ayms noght. Foshil jee yn dorrys da Brede, as lhig da Brede e heet staigh’ wat
beteken Bridget, Bridget, kom na my huis, kom na my huis vannag. Maak die deur oop en laat Bridget
binnekom (Frazer). Hierna word ‘n tapyt by die deur neergelê waarop Bridget sou kon loop! Hierdie
rituele word deur die volk tans as Christelik beskou, maar dit is in werklikheid die voortsetting van ‘n
ou Heidense ritueel.
Vir Patrick was die Heidense kultus van die Iere ‘n ‘skande in die oë van die Here’ en was die ganse
kultuur van die Iere ‘barbaars’ en ‘agterlik’. Opvallend egter is dat die Ierse Druïde veel klem gelê het
op regverdigheid en morele waardes. Ook die Natuur het hoë prioriteit onder die Kelte geniet. Van
die ongeveer 400 Keltiese Godhede waarvan die name vandag bekend is, was ‘n groot aantal
verbonde aan heuwels, berge, bome, bosse, riviere of fonteine. Vir die Druïde was alles in die natuur
goed, maar die optrede van die mens sou bepaal of die natuur goed bly. Die Drie Edele Deugde van
die Druïde was: Eer die Gode, doen slegs goeie dinge en wees dapper/moedig. Vir die Christendom
was die Ierse lewensbeskouing glad nie goed nie en wou Patrick dit met wortel en tak uitroei. Patrick
sou onder andere ook na Mag Sleht gegaan het waar die belangrikste ‘afgod’ van Ierland gestaan het.
Hierdie beeld was van goud en silwer en by die beeld het nog 12 ander kleiner beelde van brons
gestaan. Patrick het die ‘demone’ vervloek en na die hel verwys. Hierop het hy die beelde laat
vernietig en op die presiese plek ‘n kerk laat bou (Wessels).
Onder gesag van Sint Patrick sou ook monnike opgelei word om ander Europese volkere te help
kersten. In Ierland is bekende sendelinge opgelei soos die ‘heilige’ Columbanus, die ‘heilige’
Wendelin en die ‘heilige’ Franke apostel Sint Kilianus. In die 6de en 7de eeu stuur Ierland ‘n groot
aantal sendelinge uit na ander lande om die bevolking daar te help kersten, naamlik 150 na
Duitsland; 45 na Frankryk; 44 na Engeland; 36 na België; 25 na Skotland en selfs 13 na Italië (Le Goff).
Baie Ierse sendelinge het egter geweier om sendingwerk in Engeland te doen. Hulle het die Engelse
gehaat en die ergste nagmerrie wat hulle kon bedink, was om ooit saam met Engelse na dieselfde
hemel te moes gaan. Tog het die kerstening in Ierland baie stadiger gevorder as op die vasteland en
ou Heidense heiligdomme is nie met soveel voortvarendheid vernietig deur Christene soos op die
Europese vasteland en in Engeland nie. Die ou Keltiese Kerk101 het lank sterk bande gehandhaaf met
die ou Heidense geloof en priesters het die ou rituele en simbole juis in stand gehou. Eers na 1829,
maar veral na die Ierse hongersnood van die 1840’s sou die katolieke kerk van Ierland daarin slaag
om Heidense praktyke op te ruim en die riglyne van Rome getrou te volg. Die leidende figuur was
Paul Cullen, aartsbiskop van Armagh. Hy het talle Heidense praktyke verbied, soos pelgrimstogte na
heilige fonteine, maar ook die verering van stene. Talle heilige stene (Mass rocks) het hy laat
vernietig en verder was hy die opdraggewer vir die bou van ‘n aantal nuwe indrukwekkende kerke
(Zucchelli). Opvallend was dat hy nuwe kerke nie opgedra het aan plaaslike Heiliges nie, maar aan die
‘Maagd Maria’.
Trouillez wys daarop dat die Britse Kelte onder die Romeinse bewind al ‘n groot aantal kerke gestig
het, maar dat dit weer alles vernietig is deur die instromende Heidense Germane. In gebiede waar
geen Germane hulle gevestig het nie, soos die suid-westelike gedeeltes van Brittanje, kon die prille
Christendom ongehinderd voortwoeker. Vir ‘n lange tydperk was Brittanje opgesplits in ‘n KeltiesChristelike gebied en ook ‘n Heidens-Angel-Saksiese gebied. In die tyd is steeds nuwe Heidense
tempels gebou en in 360 is in Lydney Park, by Gloucestershire, ‘n besonder groot Heidense tempel
gebou ter ere aan die Keltiese God Nuada (Nodens). Toe die Romeine hulle gesag op die Britse
eilande gestaak het, het ook die kerstening van die Britse bevolking tot ‘n einde gekom. In 466
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verlaat die enigste twee biskoppe Brittanje, naamlik Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes.
Onder die Keltiese bevolking sterf die Christendom egter nie uit nie.
Pous Gregorius I kom egter tot die oortuiging dat daar weer sendelinge na die Britse eilande moes
gaan om die bevolking te kersten. Volgens Beda het die hele idee van pous Gregorius gekom op die
slawemark van die Romeinse Forum. Toe pous Gregorius nog ‘n biskop was, het hy die slawemark
besoek en daar pragtige kinders gesien met blonde hare, blou oë en ‘n besonder ligte vel. Hy was
baie beïndruk met die skoonheid van die kinders en het hy het aan die slawehandelaars gevra waar
die kinders vandaan kom. Die antwoord was dat dit Angele is wat in Brittanje gevange geneem is.
Gregorius het dadelik ‘n verband gesien tussen die woord engel (angeli) en die Angele (Angli). Vir
hom was die kinders engele. Maar Heidense engele was vir hom ‘n gruwelike gedagte want engele
moet Christene wees. Hy koop die kinders en neem hulle na sy klooster om as Christene opgevoed te
word. Reeds in 595 het Gregorius tot sy verbasing verneem dat in die Frankiese ryk ‘n aantal Angele
as slawe belangstelling getoon in die Christendom en dat die biskoppe daar geen aandag aan gegee
het nie. Ook in die geval stuur Gregorius ‘n priester met die naam Candidus om hierdie slawe te gaan
koop en na sy klooster te bring. Met die idee dat Angele eintlik engele is wat gekersten moet word
begin hy aan die voorbereiding van ‘n kerstening van die Angele in Brittanje. In 596 word tot aksie
oorgegaan en stuur pous Gregorius vir Agustinus en ‘n groep monnike op weg na Engeland. Maar
hulle was nie lank onderweg nie toe die benoudheid onder sy groepie toeslaan. Hulle is bang vir die
barbaarse Angele en Augustinus stuur ‘n versoek na Rome om die sending af te breek. Pous
Gregorius oorreed die groep Romeinse sendelinge om nie huis toe te gaan nie maar die sending te
voltooi en hy stuur nog meer sendelinge saam uit die Frankiese ryk, want die Franke (Germane) sal
vlotter met die Angele (Germane) kan kommunikeer vanweë die taalooreenkoms.
Rondom Pase land die groter groep sendelinge op die eiland Thanet aan die monding van die Theems
en onmiddellik word ‘n berig gestuur aan die Engelse koning Ethelbert/Edelbert. Volgens Beda was
Ethelbert die seun van Irminric en was hulle van Saksiese afkoms. Ethelbert het die saak van
Augustinus aangehoor, maar verklaar dat hy nog geen beslissing wil maak nie, omdat hy die
Christendom nie ken nie. Opvallend is dat Edelbert daarop aangedring het om die sendelinge in die
opelug te ontvang, sodat hulle magiese kragte sou kon wegwaai. Die ‘magiese kragte’ van die
sendelinge was egter so sterk dat dit selfs in die ope lug vat gekry het op Edelbert (Herbert). Hy nooi
die groep uit om na ’n woonplek te kom wat die koning sal aanwys. Daar aangekom het die groep
byna niks anders gedoen as om te bid en te vas nie. Hierdie ‘voorbeeldige’ lewe het die koning laat
besluit dat die groep ongehinderd mag voortgaan met hulle kersteningsprojek. Die koning en sy vrou
besluit om die Christendom te aanvaar en op die Kersdag van 597 kon Augustinus volgens sy eie
mening tienduisend mense doop. Nadat die koning gedoop was, wou baie van sy volgelinge dit ook
doen. Hierop skenk die koning groot bedrae geld aan die kerk en word hy selfs die ‘Engelse
Konstantyn’ genoem. Hy is immers die eerste Engelse koning wat die Christendom omarm. Binne een
eeu na die bekering van Edelbert, was alle Engelse konings amptelik tot die Christendom bekeer.
Na hierdie triomfantelike sukses van Augustinus, stuur pous Gregorius in 598 nog ‘n groep monnike
na Engeland om met die sendingwerk te help. Gregorius gee ook spesifieke riglyne waarvolgens die
sendelinge te werk moes gaan. Aanvanklik beveel hy die Engelse koning aan om alle Heidense
heiligdomme volledig te verwoes en te verbrysel, maar Gregorius het hom gou bedink en stuur ‘n
bode na die Engelse koning Ethelbert met ‘n nuwe opdrag. Hy beveel die ‘adapsiemetode’ aan. Dit
hou in dat afgodstempels van die Engelse volk nie vernietig moes word nie, maar wel die
afgodsbeelde daarbinne. Hierna moes die tempels met weiwater besprinkel word, Christelike altare
moes daarbinne opgerig word en Christelike simbole moes in die tempels geplaas word (Trouillez).
In 604 is pous Gregorius oorlede en toe was die Christendom al gevestig in Engeland, maar na die
dood van koning Ethelbert in 616 was daar weer ‘n opflikkering van die Heidendom en teen 660 het
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die sendingpos in Canterbury laat weet dat die kersteningsprojek weinig vordering toon. Tog bly die
Christendom groei, maar in Engeland ontstaan twee kerkgenootskappe. Die Keltiese Kerk staan
lynreg teenoor die katoliek kerk (gekerstende Angelsakse) en bowendien was die Heidendom nog
springlewendig onder die Kelte sowel as die Angelsakse. Volgens Beda het Koning Raedwald van OosAnglia in 625 twee altare laat bou in dieselfde tempel, een waarop hy aan Christus kon offer en die
ander een vir offers aan ander Gode (Beda XV).
Koning Diarmat was met sy afsterwe in 565 die laaste Heidense Ierse koning. Sy opvolger koning
Ainmire (565-571) sou monnike uitnooi om die Christendom op sy grondgebied te vestig. Koning
Sebert van Essex het toegelaat dat ‘n Heidense tempel in Londen deur die Christene herdoop word
tot Saint Paul’s Cathedral, maar na sy dood in 614 het dit vir 41 jaar weer ‘n Heidense tempel geword
voordat die Christene dit weer sou oorneem.
Hoe traag (of vinnig!) die bekering van die Engelse konings plaasgevind het, blyk uit die volgende
skema van Murray:
597 koning van Kent, Edelbert
604 koning van die East Saxons
627 koning van Nortumbria
628 koning van East Anglia
635 koning van Wessex
653 koning van Mercia
654 koning van East Saxons
681 koning van South Saxons.
Een van die eerste wette wat teen die Heidendom uitgevaardig was in Engeland, was die van
Aartsbiskop Theodore van Canterbury in 668-690, bekend as die Liber Poenitentialis. Hierin is die ou
geloof omskryf (asook die ou rituele). Volgens die Liber Poenitentialis was dit strafbaar om voortaan
te offer aan ‘Duiwels’; om te eet of te drink by ‘n Heidense tempel; om Heidense Gode en Godinne te
vereer en om die waarskuwing van ‘n Christelike priester hieromtrent in die wind te slaan (Murray).
Maar in die volgende eeue sou meer wette volg. Murray vermeld onder andere die volgende: in 690
vaardig die koning van Kent wette uit bekend as the Laws of Withraed wat offers aan ‘Duiwels,
verbied. Ook die Aartsbiskop van York (734-766) sou The Confessionale and Poenitentiale of Ecgberht
uitgevaardig het wat ‘n verbod geplaas het op offers aan ‘Duiwels’; Heksery, rituele van die Heidene;
‘n verbod op vergaderings by fonteine, stene of bome; of die pluk van kruie.
Die bekende Heidense tempel Stonehenge was in gebruik gewees tot en met die koms van die
Romeine na Engeland, waarna dit ongebruik verval het. Reeds tydens die Romeinse oorheersing sou
vroeë Christelike sendelinge herhaaldelike pogings aangewend het om Stonehenge te verwoes en
het hulle volgens van Gilst (2004) ook deeglik geslaag in hulle vernietigingswerk. Ook is ‘n aantal
stene van die perseel verwyder en vir ander doeleindes aangewend (van Gilst 2006). Die Christelike
vernieling van Stonehenge sou eeue lank woed.
In Engeland sou die Romeinse Katolisisme en die Keltiese kerk (Keltiese en Angel-Saksiese Christene
met sterker Heidense wortels) met mekaar kompeteer. In 602 en 603 probeer Augustinus om die
twee kerkgenootskappe te verenig, maar dit draai op niks uit nie. In 664 sou die magtige koning
Oswiu tydens die sinode van Whitby (wat Oswiu laat uitroep het) die Keltiese kerk daarvan oortuig
het om die juk van Rome te aanvaar, wat dan ook gebeur het. Vanaf hierdie tydstip het die Engelse
kerk begin groei soos nog nooit tevore nie.
Hoe ‘Christelike’ en ‘Heidense’ gebruike inmekaar verweef was blyk uit ‘n besluit in 633 tydens die
konsilie van Toledo waarin biskoppe, priesters of diakens ontmoedig was om besoeke af te lê by
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sterrewiggelaars, heldersiendes en mense wat die lot werp in ‘n poging om die toekoms te voorspel
(Trouillez). Ook in die 7de eeu het aartsbiskop Theodoor van Canterbury mense veroordeel wat op
nuwe jaar Heidense Gode vereer of offerhandes wou uitbring in Heidense tempels. Sy verbod het
gelui: ‘As iemand homself in ‘n kalfsvel verklee op 1 Januarie, of hom met velle van ander huisdiere
vermom, of diere koppe opsit om in die gestalte van die dier te verander, sal die persoon vir drie jaar
opgesluit word, omdat hy duiwels is’ (Farwerck 1970). In die 8ste eeu veroordeel aartsbiskop Ecgbert
van York offershandes aan die ou Heidense Gode, heksery, waarsêery of die aflê van ede by bronne,
bome of groot rotse. In 731 verbied pous Gregorius III per dekreet die verering van Heilige
waterbronne en ook die uitoefening van waarsêery by sodanige bronne (van Gilst 2004).
Uit die werk van die Angel-Saksiese geskiedskrywer en teoloog met die naam Beda, blyk dat tot die
jaar 731 daar nog maar weinig sprake was van ‘n gekerstende bevolking in Brittanje. Aan die einde
van die 8ste eeu val die Vikinge Engeland vanuit die noorde binne en hulle verdryf die Christendom
weer op baie plekke. In die 9de en 11de eeu het groot getalle Heidense Dene Engeland egter
binnegeval en die opmars van die Christendom selfs tydelik kon stuit. Tog sou die Christendom bly
groei. Koning Edgar (959-975) het hom ten volle vir die Christendom beywer. Hy het Christene
opgeroep om die Heidendom geheel en al uit te roei en alle Heidense feeste en Heidense gesange
het hy verbied. Geskrifte is verbrand en op talle plekke waar Heidense Heiligdomme gestaan het, is
kerke (of kapelle) gebou. Heidense heilige bronne en heilige berge is deur die Christene oorgeneem
en gekersten deur dit te vernoem na Katolieke Heiliges. Sy Kanonieke wet 16 het as volg gelui: ‘Indien
enige wicca (heks), wiglaer (wiggelaar), meineed pleger, morthwyrtha (dode vereerder) of enige
ander onreine horcwenan (hoer), êrens in die land is, sal manne hulle verdryf’ en verder nog: ‘Ons
skryf voor dat elke priester die heidendom sal uitroei en hierby word wilweorthunga (bron verering)
verbied, asook licwiglunga (dode sange), hwata (toekomsvoorspelling), galdra (magie), man verering
en ook die skandelikhede wat mans pleeg by allerlei soorte heksery wat plaasvind by frithspottum
(vredes plekke), maar ook by elms (olme of iepe = soort boom) en ander bome en by stene waar baie
geeste aanwesig is’.
In Ierland is die ongeveer 3,000 Heidense Heilige bronne oorgeneem deur die Christene en is dit
gekersten. Sommige van die bronne het hulle Heidense name behou, maar andere is gekersten soos
die St. Mary’s Well’s in Orbon, Skotland en die in Cork in Ierland en die Mariabron te Culloden.
Opvallend by hierdie heilige bronne (aanvanklik aan Godinne gewy, maar die Godinne word omvorm
tot vroulike Christelike Heiliges), is dat daar ook ronde altaarstene gevind word wat deur die volk
‘slangeiers’ genoem is. Hierdie slangeiers sou vrugbaarheid bevorder by vroue en hierdie geloof het
in die 20ste eeu steeds bestaan (Zucchelli).
In 1032 het koning Knut die Grote (985-1035) dit in Engeland nodig geag om ‘n wet in te voer wat die
Heidendom selfs verbied het en die wet het gelui: ‘Alles wat heidens is word ten strengste verbied.
Dit is heidens wanneer ‘n man ‘n heidense god vereer, of die son of die maan, vuur of water,
fonteine, rotse, of enige hout-boom, of die beoefening van heksery of die pleeg van ‘n moord deur
middel van bonatuurlike kragte (Branston). Engeland was toe al vir ‘n paar eeue ‘n ‘Christelike’ land.
In dieselfde tyd moes predikante nog dikwels waarsku teen die verering van Thor en Odhon/Wodan
(Farwerck 1970). In die 10de eeu verbied die Engelse koning Edgar bronverering, mensverering,
towery en samekomste by bome of groot rotse. Die skeiding tussen Christendom en Heidendom was
vir baie mense nie duidelik nie. Heidense tempels het soms Christelike tempels (kerke) geword
sonder dat daar baie verander het in die godsdiensritueel. Baie kerke het juis Heidense simbole en
beelde in die kerke gehuisves. So is beelde en afbeeldinge van die bekende Sheela na gig dikwels
gevind in kerke, veral in Ierland, waar ongeveer 70 eksemplare gevind is, maar ook in Engeland (23
eksemplare), Skotland, Frankryk en Spanje is Sheela’s in kerke gevind (Zucchelli).
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Farwerck (1970) wys ook daarop dat die boumeesters van kerke hulle kragte verenig het in gildes,
wat baie mag gehad het. Hulle het soms onbewustelik, maar soms doelbewus Heidense elemente in
die kerkgebou ingebou, wat soms tot groot verontwaardiging gelei het onder geestelikes, maar om
een of ander rede tog geduld is. Een so ‘n gilde wat vandag steeds bestaan is die Vrymesselaars. Die
bouers het die kerkvaders dikwels openlik getart deur selfs beelde van duiwelsfigure in die kerk te
plaas en hiervan bestaan honderde voorbeelde, waarvan hier slegs ‘n paar genoem word: Te Freiburg
is daar ‘n wolf en ‘n ram wat deur ‘n geestelike geleer word; in die dom van Brandenburg hou ‘n
jakkals in ‘n katolieke gewaad ‘n preek aan ‘n klomp ganse; in die dom te Magdeburg dra ‘n monnik
‘n non na die klooster toe en die duiwel hou die deur vir hulle oop; te Basel is ‘n voorstelling waar die
pous in die hel gewerp word; in die kerk te Schöngraben is ‘n beeld van ‘n donkie (geestelike) wat uit
die Bybel lees (Farwerck 1970).
Nog in die 10de en 11de eeu het die Vikinge in die noorde van Ierland na hulself verwys as die ‘volk
van Thor/Donar’ teenoor die gekerstende Iere wat hulself beskou het as die ‘volk van God’. In hierdie
tyd was die gebiede rondom Dublin deur die Vikinge beset en hulle was vurige vereerders van Donar.
In die 13de eeu is ‘n Christelike priester in die Skotse dorp Inverkeithing berispe omdat hy saam met
sy gemeente ‘n vrugbaarheidsdans rondom ‘n falliese figuur van ‘n Heidense God uitgevoer het. Die
priester het na die berisping sy pos behou as gemeente leier. Die Engelse skrywer William Camden
(1551-1623) skryf dat is sy tyd Iere nog gekniel het en die Onse Vader opgesê het, wanneer hulle die
volle maan sien. Dit dui op ‘n voor-christelike ritueel. Nog in 1513 het die Engelse ‘n Heidense lied
gesing by die slag van Flodden, wat die refrein was van ‘n ou strydkreet en het as volg gelui: ‘Teer
yebus, ye Teer ye Odin´, wat vertaal kan word met ´Thor moet ons hê, Thor en Odin´ (De Vries 1944).
Maar is Teer dan simoniem met Thor, soos De Vries van mening is, of was Teer moontlik Tyr (Tiwas)?
‘n Dobbelsteen was vroeër bekend as ‘n teerling, wat dui op ‘n ouer band tussen Tyr/Thor en
dobbelary. In 1814 was die Odhínn-steen op Orkney (eiland) nog gebruik by die aflegging van
geloftes.102 Dit was volstrek verbode om hierdie geloftes te verbreek. In 1791 was daar nog op
Orkney ‘n jongman aangekla omdat hy ‘n ‘eed teen Odhínn’ sou verbreek het.
Ten spyte daarvan dat die katolieke kerk die Heidendom met ‘n groot ywer probeer uitroei het, het
baie Heidense geskrifte soms eeue lank bewaar gebly in die stowwerige kelders van ou kerke en
kloosters. Sommige Christelike geestelikes het hulle selfs besig gehou met die aanteken van ou
volksverhale en ou Heidense gebruike. Soms is hierdie geskrifte later deur nuwe intrekkers gevind en
dan vernietig. Branston skryf egter dat die grootste vernietiging van Heidense geskrifte plaas tydens
die Reformasie toe honderde duisende boeke en manuskripte onder groot gejuig vernietig was deur
die protestante.
Tydens die kerstening tree die katolieke kerk al op as groot vernietiger van die Heidendom. Tog was
sommige sendelinge baie toegeeflik om die Heidene nie die harnas in te jaag nie; en ook het baie
geestelikes juis van die ou Heidense relieke en geskrifte aan die hart gekoester. Baie Heidense relieke
en geskrifte is ook in die oudste kerke opgeneem, waar hierdie waardevolle skatte eeue lank veilig
bewaar was. Tydens die Beeldestorm wat plaasvind met die opkoms van die Reformasie is honderde
kloosters en kerke deur die protestante binnegeval en alles daarbinne in die naam van God vernietig.
Van die oudste kerke en kloosters (moontlik nog oornames van Heidense tempels) is simpelweg met
die grond gelykgemaak. In Friesland alleen verdwyn honderde kloosters en kerkies uit die landskap.
Op 22 Augustus 1566 is die volledige biblioteek van die Dominikaanse klooster ‘Het Pand’ te Gent in
die rivier Leie gegooi sodat ’n mens droogvoets die rivier kon oorsteek.
In die 18de eeu het die Engelse Puriteine selfs nog Sondaguitstappies gereël waar op die platteland
gesoek is na oorblyfsels van ou Heidense Heiligdomme. Hierdie Heiligdomme was dan met die
oordrewe geloofsywer van die Puriteine so goed as moontlik vernietig. Die grootste verlies was egter
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Hierdie steen bestaan vandag nog steeds.
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die versmoring van die volksverhale en volksoorleweringe. Ons Germaanse voorouers het nog ‘n
orale verteltradisie geken waarmee die geskiedenis oorgedra was aan die nageslagte. Die oorvertel
van die volksgeskiedenis wat moontlik ‘n periode dek van duisende jare, word nou deur die Christene
geminag. Verhale wat voorheen met groot trots, op kunstige wyse en met ‘n keurige presisie
voortgedra was, word nou as ‘n agterlik besigheid beskou. Dit moes saggies verdwyn. In die plek van
die ou volksverhale van ons voorgeslagte, word nou Bybelverhale vertel.
Grondig, deeglik en nougeset het die Germaanse volkere hulle eie geskiedenis, volkskultuur en religie
uitgewis. Alles moes weg. Die Germaanse skryfsisteem is afgeskaf en daar is selfs gedroom van die
vervanging van die volkstaal deur die ‘Heilige Latyn’ uit Rome (die Romanisering was wel suksesvol in
Noord-Italië en Noord-Frankryk en dele van Spanje). So doeltreffend het die ou Germane te werk
gegaan dat hedendaagse Germane weinig kennis meer dra van ons mitologiese erfgoed; en al dra die
name van ons weeksdae steeds die name van ons ou Gode, ken die gemiddelde mens nie meer die
herkoms daarvan nie. Die Grieke en die Romeine het baie minder deeglik te werk gegaan en vandag
is hulle ou Heidense Godegalerye wêreldberoemd en word selfs daarmee gepronk.
Gelukkig kom daar weer ‘n kentering in die 18de en 19de eeu onder die ontwikkelde klasse. Die
belangstelling in die Heidendom uit die verlede het begin toeneem met die koms van talle museums,
waarin die beelde van ou Gode te sien was. In die 18de eeu is ook begin om die gebied rondom
Stonehenge te ondersoek en hierdie ondersoek het gelei tot ‘n nuwe golf van belangstelling in die ou
religie van die Kelte en Germane.
Vir meer as 2000 jaar treur die Kelte oor ‘n fout wat hulle sou gemaak het. Tacitus vermeld reeds in
69 n.o.j. dat die Kelte al in dié tyd groot spyt daarvan gehad het dat hulle voorouers by die
verowering van Rome in 390-387 v.o.j. onder aanvoering van Brenno losgeld aanvaar het en
teruggetrek het. Brenno was toe in staat gewees om Rome te verpletter en het hy op die punt
gestaan om dit te doen. Hy het byna die hele stad al verower voordat ‘n groot bedrag aan die
Keltiese invallers beloof is, indien hulle sou terugtrek. Die feit dat Brenno die karwei nie afgemaak
het nie, word steeds deur sommige moderne Kelte betreur. In hierdie tyd was Rome egter nog geen
grootmag nie en het die Romeine en Etruske gely onder Keltiese dominansie. In 279 v.o.j. word ook
die Griekse Delphi by deur die Kelte verwoes. Rome sou egter later op krag kom en uitgroei tot ‘n
wêreldmag wat die ondergang sou beteken van die Kelte. Die Romeinse oorheersing was immers vir
die Keltiese kultuur fataal. Die ou Keltiese religie is volledig verdring deur die Romeinse Christendom.
Die Keltiese tale het in Spanje, Portugal, Frankryk en Italië verdwyn ten gunste van Latynse variante.

Kerstening van die Vandale
Die woord vandaal of vandalisme verwys na hierdie besondere geharde Germaanse stam wat die
Galliërs, Gallisiërs, Romeine, More en Berbers groot skrik op die lyf gejaag het. Hierdie stam verlaat
Swede reeds voor ons jaartelling, migreer Suid-Ooswaarts en vestig hulle in die huidige Pole in die
omgewing van Silesië. Hier woon die Vandale vir ongeveer 500 jaar. In hierdie tyd was die Romeine
baie bewus van hierdie stam wat deur die Romeine Vindilli genoem is. Tacitus noem die Vandale ‘n
groot volk. Die Vandale het weer uit ‘n aantal sub-stamme bestaan waarvan die Silinge en Asdinge
die grootste was.
Met hulle ossewaens pak hulle ‘n Groot Trek aan met ‘n baie groter omvang as Groot Trek van die
Afrikaners. Rondom die jaar 400/401 was die waens gepak en het die Weswaartse migrasie begin,
maar nie alle Vandale het vanuit Silesië weggetrek nie. Die tuisblyers het later met die Slawe
vermeng. Die rede vir hierdie verhuising het moontlik met die Hunne te make. Die trektog gaan deur
Duitsland, die Suide van Nederland, die Noorde van Frankryk, na die Suide van Spanje. In Oktober
409 steek hulle die hoë en bedrieglike Pireneë berge oor. Die afstand soos die kraai vlieg, tussen
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Silesië en Gibraltar is meer as 3,000 km, maar die Vandale trek kris-kras oor hierdie gebied, wat
beteken dat hulle baie meer as 3,000 km afgelê het. In Spanje stig hulle ‘n eie staat met die naam
Andulasië ((V)andulasië), maar in Spanje kom hulle ook nie tot rus nie, want daar kom hulle in
botsing met ander Germaanse stamme, naamlik die Visigote en die Sueven.
Tussen die drie Germaanse stamme ontaard voortdurende wrywing. Volgens van Tours was daar
onder andere ‘n aantal botsings tussen die Sueve en die Vandale wat op ‘n volskaalse oorlog sou
afstuur. Die twee leërs was al teenoor mekaar in slagorde opgestel, toe daar besluit is om geen
volskaalse oorlog te begin nie, maar ‘n tweegeveg te hou. ‘n Vandaal sou veg teen ‘n Sueve. Wie
verloor, sou die oorlog verloor. In die tweegeveg het die Vandaal verloor en het die Vandale besluit
om daarby te berus en Spanje te verlaat. Hier neem die Vandale ‘n besluit wat baie volkstamme nie
sou aandurf nie. Hulle steek die straat van Gibraltar oor na Afrika. Hierdie seestraat is op sy smalste
punt 14 km breed. Die Vandale was nie ‘n seevarende volk nie, wat hulle prestasie des te groter
maak. Bowendien ken hierdie seestraat kragtige strominge soos wat die middellandse seewater hier
in en uit stroom na die Atlantiese oseaan, tydens die getywisseling. Met hulle waens, vee en al hulle
goed, is die seestraat op vlotte en bote oorgesteek. Die vee is gevang en op die vlotte vasgebind. Dit
gebeur ongeveer in die jaar 429, nadat die Vandale ongeveer 20 jaar op Spaanse grondgebied was.
Die hele oortog het weke lank in beslag geneem en was ‘n haglike onderneming. Die Vandaalse volk
tel op hierdie stadium ongeveer 80,000 siele, waarvan ongeveer 20,000 krygers. Al hierdie mense
moes verskeep word. Ook was hierdie oortog in groot onsekerheid gedoen, want in Noord-Afrika sou
hulle aankom binne die grense van die Romeinse ryk, in die provinsie Africa. Intussen was hierdie
gebied al ‘n bolwerk van die katolieke Christendom.
Op Afrikaanse bodem aangekom word met groot spoed Ooswaarts getrek in die rigting van Carthago,
die graanskuur van die Romeinse ryk. Die 700 kilometer tussen Tanger en Altava word byvoorbeeld in
80 dae afgelê (Schreiber). Dit is byna 9km per dag. In Junie 430 bereik die Vandale die stad Hippo
Regius (tans bekend as Annaba: huidige Algerië), wat hulle na 3 maande inneem en word Hippo in
Augustus 430 ‘n Vandaalse stad. Onder die Vandale geld egter streng reëls betreffende hulle kontak
met die inheemse bevolking van Hippo. Streng sedelike reëls word afgekondig en was dit ook
verbode vir Vandale om bordele te besoek waar inheemse vroue werksaam was (Schreiber). Reeds in
Spanje het die Vandaalse leiers ‘n verbod afgekondig op gemengde huwelike met die Spanjaarde. Die
Vandale het hulself beskou as ‘n superieure ras en was hulle bevrees dat hulle genepoel,
volkskultuur, religie en eie identiteit verlore sou gaan in Noord-Afrika. Ook hier bevestig die
Vandaalse leier Geiserik ‘n verbod op gemengde huwelike tussen Vandale en die Noord-Afrikaanse
stamme (Trouillez). Terwyl die Vandale Hippo Regius in hulle besit hou, neem hulle ook in 439 die
wêreldstad Cartago in (tans in Tunisië) en maak dit die hoofstad van die Vandaalse ryk.
Die Vandale het hier ‘n fenomenale prestasie gelewer deur met 80,000 siele te verhuis vanuit Silesië.
Die afstand vanaf Gibraltar tot en met Cartago is meer as 2,000 km. Tydens hierdie Groot Trek wat
net minder as 40 jaar geduur het, word meer as 5,000 km afgelê onder erbarmlike omstandighede.103
In Cartago sou nuwe probleme op die Vandale wag. Hulle neem ‘n baie groot stad in, met weinig
weerstand van die Romeinse heersers. Baie Romeinse burgers begin nou om Vandaalse klere te dra
en die mans laat hulle hare groei om soos Vandale te lyk. Die grootste probleem vir die Vandale was
dat Cartago ‘n baie groot stad was terwyl die Vandaalse heersers nou ‘n minderheid vorm. Die
kragtige Vandaalse oorlogsmasjien, word nou ernstig verswak, want die Vandale versprei oor die hele
stad. Gemengde huwelike bly egter ‘n taboe (Trouillez) en die inheemse bevolking word deur die
Germaanse Vandale oorheers.
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Nog ‘n Germaanse stam, naamlik die Cimbre/Kimbre lê ‘n Groot Trek af van ongeveer 6,000 km in 12 jaar tyd (113-101
v.o.j.) voordat hulle deur die Romeine verslaan is in Italië. Van die nageslagte van hierdie Kimbre woon vandag nog in
Noord-Italië in die gebiede Vicenza, Verona en Trento waar ’n Kimbriese dialekte gepraat word.
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Tydens die Vandaalse Groot Trek neem hierdie volk ook die Christendom oor, maar hulle word
Ariane. In hoeverre die kerstening tot die gewone volk deurgedring het, is egter onduidelik, want
Heidense feeste soos die Romeinse Lupercalia kon in Cartago ongestoord gevier word. Ook kon
Heidense tempels besoek word sonder enige belemmering. Selfs die verering van die Godin Caelestis
(Beskermgodin van die tempelprostitusie) is met rus gelaat. In die hele straat waar hierdie tempel
van Caelestis gestaan het, was prostitusie beoefen sonder ingryping van die Vandaalse gesag. Die
Vandale neem egter sterk standpunt in teen die katolieke geloof. Vandale word verbied om na
katolieke kerke te besoek. As straf is oortreders se hare afgeskeer, wat as ‘n groot vernedering vir ‘n
Vandaal beskou was. Die Vandaalse leiers het selfs wagters gepos by die poorte van katolieke kerke.
Waag ‘n Vandaalse besoeker dit om daar binne te gaan is hy/sy met ‘n haak aan die haardos gepluk.
Soms was so kragdadig gepluk dat die kopvel van die ‘oortreder’ geskeur/afgeskeur was. Nie-Vandale
(More en Romeine) kon die katolieke kerk ongehinderd besoek. Terwyl die Romeine en More hulle
aan allerlei uitspattighede kon oorgee, was aan die Vandale streng sedelike eise gestel onder hulle
aanvoerder Geiserik. Die More was in die tyd nog geen Moslems nie en hulle was die katolieke geloof
goedgesind.
Die Vandale bekom egter die beste landgoedere in Carthago en omgewing waar hulle ‘n koninklike
lewe lei. Op taalgebied kon Vandaals ‘n tyd lank nog gehandhaaf word, maar die Vandale begin al
meer om Latyn te gebruik. Opvallend is dat die Vandaalse elite die langste weerstand gebied het teen
die gebruik van Latyn. Sommige Vandale het botweg geweier om Latyn te gebruik en selfs Ariaanse
priesters het slegs in Vandaals geskryf. Van hierdie geskrifte het niks bewaar gebly nie, want dit is
later deur die oorywerige katolieke vernietig as ketterse geskrifte.
In die Noorde van Afrika kon die Vandale ‘n magtige ryk uitbou. Vanuit Cartago sou die Vandale die
hele Middellandse seegebied oorheers, maar ook oor Sardinië, Corsica en Sisilië. Die Vandale neem
dus die laaste Romeinse provinsie oor bekend as Africa en in 442 verklaar die Vandaalse ryk hulle
onafhanklik van Romeinse gesag, wat deur die Romeinse keiser Valentianus III erken is. Die Vandale
bly egter hulle mag uitbrei en in Mei en Junie 455 neem die Vandale nog ‘n groot stap. Hulle val
Rome binne en die stad sidder op sy fondamente. Alles van waarde word uit die stad geroof. Rome
het nog nie eers behoorlik herstel na die Visigotiese inval van 410 nie. Na die plundering van die stad
deur die Vandale, word dit ‘n spookstad. Die Germaanse Ostrogote sou Italië nou binnestroom.
Intussen het die Vandaalse ryk tot ‘n grootmag uitgegroei en dit tot groot skrik van die Romeinse
ryke. In die jare 467-471 onderneem die Bisantyne (Oos-Romeinse ryk) en die Wes-Romeinse ryk104 ‘n
gesamentlike aanval op die Vandale, maar dit word afgeslaan deur die Vandale. Tussen die jare 476
en 493 neem die Ostrogote die gesag in Italië volledig oor. Dit lei selfs later tot grensgeskille tussen
die Ostrogote en die Vandale sodat grensafsprake gemaak is tussen die twee grootmagte. Die leier
van die Ostrogote naamlik Theodorik die Grote het selfs gedroom van die samevoeging van die
Germaanse koninkryke van die Sueve (Noord-Portugal), die Visigote (Spanje) die Ostrogote (Italië) en
die Vandale (Noord-Afrika), maar hier het niks van gekom nie. Die rede waarom hierdie verbond
wenslik was, is die feit dat die Bisantynse ryk, besig was met ‘n magsopbou. Aan die einde van die
5de eeu was die Vandale aan die toppunt van hulle mag, maar gedurende die eerste kwart van die
6de eeu begin hierdie magtige ryk om krake te vertoon. Sedert die kolonisering van Noord-Afrika het
die More ‘n voortdurende bedreiging ingehou vir die Vandaalse gesag. In die jare 528/529 ly die
Vandale ‘n groot verlies tydens ‘n Moorse opstand. Maar ook die Bisantyne sien nou kans om die
Vandale te verpletter. Dit gebeur in 533 toe die Vandale vernietigend verslaan is in Carthago deur die
Bisantyne (Griekssprekende Oos-Romeinse ryk). Baie van die Vandale is hierna weggevoer na die
Bisantynse ryk. Hierna rig die Bisantyne ook die visier op die Ostrogote in Italië en die word
vernietigend verslaan in die jaar 552.
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In Noord-Afrika kom dan ‘n magtige Germaanse ryk tot ‘n val. Die Germane wat nie weggevoer is na
die Bisantynse ryk nie, het op termyn vermeng met die Noord-Afrikaanse volkere. Sommige
geleerdes meen dat die Berbers afstammeling is van die ou Vandale. Onder die Berbers105 kom
mense met ‘n ligte huidskleur en groen oë vandag steeds voor. Die Vandale maak egter in NoordAfrika ‘n fout wat die Afrikaners 1200 jaar later in Suid-Afrika sou herhaal. Toe die Vandale NoordAfrika binnetrek vorm hulle ‘n magtige onvernietigbare oorlogsmasjien. Toe hulle een maal in NoordAfrika tot ruste kom, bly hulle nie bymekaar nie, maar versprei oor die Noorde van Afrika, hulle neem
die beste landgoedere oor en neem die More in diens. Waar aanvanklik ‘n verbod gegeld het op
gemengde huwelike, word dit later toegestaan. Ook in hulle aanvals- en verdedigingsoorloë maak die
Vandale al meer en meer van More gebruik. Die eens magtige en goed geoliede oorlogsmasjien word
lomp en swak en bowendien draai die More teen die Vandale wat oor hulle heers. Uiteindelik word
die Vandaals-Moorse mag ‘n maklike prooi vir die Bisantyne. So verdwyn ‘n magtige Germaanse ryk
van die aardbodem.

Kerstening van die Gote
Die Gote is ‘n Germaanse stam wat in die eerste eeue na die aanvang van ons jaartelling vanuit
Swede migreer, moontlik grotendeels vanuit Gotland. Tacitus beskryf hulle al as Gothones of
Gotones. Hierdie Sweedse migrante trek Suidwaarts en vestig hulle in 230 in die Suide van Rusland
waar hulle ‘n eie staat stig onder leiding van koning Berg. Na die 5de opvolger van koning Berg is
besluit om weereens verder te trek na die land van die Skyte vanweë die vrugbaarheid van daardie
gebied. Dit was Persiese gebied. Hulle was van plan om die rivier Dnjepr oor te steek en het ‘n
‘skeepsbrug’ gebou deur ‘n aantal vlotte aan mekaar vas te maak. Tydens die oorsteek het die brug
egter gebreek en dit terwyl ‘n gedeelte van die Gote die rivier al oorgesteek het. Om een of ander
rede (onweer, verhoogde waterpeil?) kon die brug nie (dadelik) herstel word nie. Met ‘n gedeelte
van die Gote aan die een kant van die rivier en ‘n gedeelte aan die ander kant, besluit beide groepe
om verder Suidwaarts te migreer in die hoop om ‘n beter oorsteekplek te vind vir die oortog en die
hereniging van die Gotiese volk. Hierdie skeiding was vir die Gote ‘n sware en onverwagte teenslag.
Die migrasie na die Suide lei egter nie tot ‘n hereniging nie, maar ‘n definitiewe skeiding want die
rivier word breër en sy sytakke lei die twee groepe Gote verder uitmekaar.
Driehonderd jaar nadat die Gote uit Skandinawië verhuis het kom hulle aan die oewers van die
Swartsee, waarvan die meeste Gote nog gedink het dat hulle die Middellandse see bereik het. Baie
Gote bly agter in die gebied waar hulle ook die Krim beset, wat tot onlangs deel was van Oekraïne,
maar tans Russiese gebied is. In 1475 val die Turke egter die Krim binne, maar die Germaanse
inwoners het bly voortbestaan. Tot in die 18de eeu is hier ‘n Germaanse dialek gepraat wat bekend
gestaan het as Krim-Goties. Schreiber skryf dat die Gote nie sommer ‘n barbaarse volkie was soos
wat die Romeine en Grieke alle ander volkere beskou het nie. Onder die Gote was nie alleen filosowe
soos Zeuta en Dicineus nie, maar ook het die Gote oor ‘n groot aantal hoogontwikkelde onderwysers
en onderwyseresse beskik. Die strewe na kennis en wysheid was ‘n kenmerk van die Gote, maar ook
van alle ander Germaanse stamme. Onder hulle leier Hermanarik (350-376) stig die Oosgote of
Ostrogote in Suid-Rusland ‘n eie staat met as hoofstad Danparstadir (Dnjepr-stad), vandag bekend as
Kiëv. Die stad sou ook bekend gestaan het as Kaenugadr en later Kaingorod.
Die Gote hoort by die eerste Germaanse stamme wat gekersten is. Gedurende die 3de en 4de eeu
neem hulle die Christendom oor ten koste van die Germaanse natuurreligie. Soos talle ander
Germaanse stamme, neem hulle nie die katolisisme oor nie maar die Arianisme. In die middel van die
derde eeu woon die Gote in die huidige Oekraïne aan die Dnjepr. Die Germaanse Gote was toe al in
twee groepe verdeel. Die Ostrogote of Oosgote het ten Ooste van die rivier (Dnjepr) gewoon en die
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Visigote of Wesgote aan die Westekant daarvan. Hier kom die Gote in botsing met die Hunne wat
omstreeks 360 vanuit Wes-Siberië weswaarts migreer. In 375-376 rig die Hunne ‘n slagting aan onder
die Gote wat die Gote dwing om weswaarts te migreer in die rigting van die Romeinse ryk. Die
Visigote was toegelaat om op Romeinse grondgebied te woon maar in ‘n te klein grondgebied
ingeprop. Bowendien het die Romeine honde aan die Visigote verkoop as slagdiere terwyl die
Romeine goud geëis het as betaling. Ook was die Visigote gedwonge om van hulle kinders aan die
Romeine af te staan as slawe. Die blonde Visigote was in Rome immers goud werd. Maar die
Romeine het nog ‘n voorwaarde gestel. Indien die Visigote op Romeinse grondgebied wil kom woon,
moet hulle ook afstand doen van hulle Gode (Schreiber). In die tyd was die Christendom al deur die
Romeine erken, maar nog nie amptelik as enigste staatsgodsdiens erken nie. Dit moes alles tot groot
spanning gelei het onder die Visigotiese gemeenskap. Schreiber skryf dat die Visigote hulle bes
probeer het om aan hierdie voorwaarde te voldoen deur voor te gee dat hulle die Christendom
oorgeneem het en hulle soos Christen begin gedra het, maar min wetende van welke gedrag ’n
‘Christen’ nou eintlik moet vertoon. Die Christene wat eers geïntimideer was in die Gotiese
maatskappy is nou opdrag gegee om ‘n voorbeeld te stel, sodat die ander Gote dit kon navolg. Die
hele doel was nie op ‘n bekering ingestel nie, maar in ‘n poging om woonregte te verkry binne die
Romeinse grondgebied. Schreiber skryf voorts dat die ‘aanvaarding’ van die Christendom deur die
Gote aanvanklik gewoon bluf was in ‘n poging om die Romeine te mislei en dat hulle geensins
Christen geword of wou word nie.
In 378 breek daar ‘n opstand uit en die Visigote neem die swaard op teen die Romeine en verslaan
laasgenoemde verpletterend. Nog ‘n aantal botsings volg en aan die einde van 408 staan die Visigote
onder leiding van Alarik voor die poorte van Rome, die laaste keer wat dit gebeur het was in die tyd
van Hannibal. Dit het ‘n skokgolf oor die wêreld van destyds gestuur, want magtige Rome het geval in
die hande van Germaanse ‘barbare’. Die stad was aanvanklik eers beleër voordat dit binnegeval is in
Augustus 410. Een van die eise van Alarik aan die Romeine was dat alle Germaanse slawe vrygelaat
moes word. Ook eis hy groot somme geld, wat deur die ryk Romeine betaal moes word, want die
staatskas was leeg. Om genoeg goud bymekaar te kon kry word beelde en tempels van hulle goud
gestroop, maar selfs goue beelde, soos die van Virtus, die God van Dapperheid, word deur die
Romeine omgesmelt om aan die geld/goudeis van die Visigote te kon voldoen. Volgens die
Bisantynse skrywer Zosimus sou die Romeinse Heidene die Christene daarvan begin beskuldig het dat
die val van Rome hulle skuld was, want nie alleen beelde en tempels was gestroop en onteer nie,
maar ook sou die Christelike godsdiens die ou Romeinse deugde en kwaliteite laat verloeder het
(Schreiber). Alhoewel Rome deur die Visigote binnegeval was, was die plundering nie so skrikbarend
nie en nie so erg soos die latere inval van die Vandale in 455 nie. Die stad word ook nie aan die brand
gesteek nie.
Die Visigote kom dus nou in aanraking met die Romeine en neem sommige Visigote hierdie
godsdiens daadwerklik oor. Dit het ongetwyfeld tot onrus gelei onder die Visigote. Schreiber maak
onder andere melding van ‘n ene Sabas wat Visigotiese offerhandes en offermaaltye bekritiseer het.
Ook het hy veel kritiek gehad op die Visigotiese leier. Salas en ook ‘n priester Sansala, wat hom
gehelp het, is egter tereggestel in 372. Maar onder die heerskappy van die Visigotiese leier Athanarik
is nog ongeveer 50 name bekend van ‘Christelike martelare’ wat deur die Visigote tereggestel is
vanweë die feit dat hulle kritiek gehad het op die Gotiese leiding, maar ook die Gotiese kultuur- en
religie, wat ‘n mens vandag opstandelinge/verraaiers sou noem. Athanarik het ‘n besonder groot
hekel gehad aan die Christendom. Hy het die Visigote verbied om hierdie godsdiens na te volg. Daar
word vertel dat hy ‘n beeld van ‘n Germaanse God(in) op ‘n wa laat laai het en die wa veral laat ry het
langs die tente van Gotiese families waar vermoed word dat hulle die Christendom aanhang. Weier
die mense om sodanige Godheid te respekteer, is die weieraars tereggestel. Athanarik was bang vir
die invoer van vreemde volksgebruike in sy stam. Buitendien was die Christendom die godsdiens van
die vyand. Wie die godsdiens van die vyand oorneem, pleeg volgens Athanrik verraad.
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Opgeskrik deur die Hunne steek ook drie Germaanse stamme, naamlik die Sueve, Vandale en die
Alane106 in 406 die Mains oor en val Gallië binne, waar die Romeinse gesag ingestort het. Hulle bly
egter nie in die gebied nie en trek vir nog drie jaar lank verder weswaarts tot in die huidige Spanje en
Portugal waar hulle die gebied beset. Die Vandale beset die Suide van Spanje en stig ‘n staat waarvan
die naam vandag nog bestaan, naamlik Andulasië; die Alane neem die Suide van die huidige Portugal
in en die Sueve beset die Noorde van die huidige Spanje en Portugal. Hierdie Germaanse stamme
was nie die enigste wat Spanje binnegeval het nie. In 414 kom die Visigote ook aan in Spanje en dit lei
tot konflikte tussen die Visigote en die ander drie Germaanse stamme, wat uiteindelik daartoe lei dat
die Visigote gesag voer oor die hele Iberiese skiereiland. In 429 wyk die Vandale uit na Noord-Afrika.
Op die Spaanse skiereiland versterk die Visigote/Wesgote hulle gesag. Reeds voor hulle aankoms in
Spanje, is die Visigote grotendeels gekersten onder leiding van Wulfila (311 – 383) en hy vertaal die
Bybel (of gedeeltes daarvan) in Goties. Wulfila is selfs die ‘die apostel van die Gote’ genoem. Vir sy
Bybelvertaling ontwikkel hy ‘n eie alfabet wat as ‘n mengsel beskou kan word van Germaanse Rune
en die Griekse- en Romeinse lettertekens. Voor die kerstening van die Gote het die Gote slegs Rune
geken. Sekere gedeeltes van die Bybel het Wulfila egter doelbewus nie vertaal nie, omdat hy bang
was dat die oorlogsgeweld daarin vir die Gote as ‘n navolgenswaardige voorbeeld kon dien. Dit het
veral gegaan om die boeke Samuel en Konings (Wessels). Die grootste gedeelte van die vertaling van
Wulfila het egter verlore gegaan, maar die reste daarvan staan vandag bekend as die Codex
Argenteus.
Wulfilla107 bekeer die Wesgote egter tot die Arianisme en word hy as gevolg hiervan later deur die
katolieke kerk as ‘n ketter verklaar. Wulfilla sou egter later uitwyk na Konstantinopel waar hy in 388
sterf. Konstantinopel was die katolisisme egter vyandig gesind en kon die Ariaanse Wulfilla daar ‘n
tuiste vind. Die kerstening van die Wesgote het nie altyd seepglad verloop nie. Baie Gote het die
oorstap na die Christendom met argwaan bejeën en Gotiese Christene is as verraaiers beskou wat
met die Romeine heul. In 348 lei dit onder andere tot so ‘n interne konflik onder die Gote dat ‘n
groep van hierdie Gote onder leiding van Wulfila, Romeinse beskerming aangevra het teen die
vervolging van gekerstende Gote, deur Heidense Gote (Trouillez). In 368-369 ontstaan weer so ‘n
konflik tussen Heidense en Christelike Gote, dat die Romeinse keiser Valens moes ingryp teen die
Gotiese leier Athanarik. Athanarik wou die Christendom het wortel en tak onder die Gote uitroei. Die
alliansie tussen die gekerstende Gote en die Romeine onder aanvoering van Valens was te groot en
Athanarik en sy Heidense Gote moes die onderspit delf in ‘n militêre konflik.
In Spanje neem die Visigote egter die mag volledig oor en in 475 verklaar die Visigotiese Spanje onder
leiding van Eurik, die land onafhanklik van Romeinse gesag. Hierna groei die Visigotiese Spanje uit tot
die magtigste ryk in Wes-Europa rond die jaar 500. Die Visigote wat oor die Spaanse bevolking
geheers het, het hulself as superieur beskou. Gemengde huwelike tussen Visigote en Spanjaarde was
byvoorbeeld verbode. Intussen brei ook die Salies-Frankiese ryk uit onder Clovis. Omdat die Visigote
Ariaans geword het en deur die kerk as ketters beskou is, steek die kerk die Boergondiërs
(Germaanse stam in Gallië) en die Franke op om die Visigotiese ketters van die aarde te verdelg. Die
inheemse Spaanse bevolking word ook opgeroep om hulle teen die Germaanse heersers (Visigote) te
verset. Die Visigotiese heerser Alarik II besef dat hy in ‘n hoek gedryf word en hy skaf die verbod op
gemengde huwelike af en verklaar die Visigote en die Galliese Spanjaarde as één volk. ‘n Oorlog
tussen die Franke en die Visigote breek egter uit in 507 en die Franke onder gesag van Clovis neem ‘n
gedeelte van die Spaans/Visigotiese ryk oor. Tog was Clovis versigtig om teen die Visigote oorlog te
voer omdat hy bevrees was dat die Ostrogote die Visigote te hulp sou snel.
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Volgens Jordanes het Wulfilla tot ’n Gotiese substam behoort bekend as Lesser.
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Terwyl die Visigote Weswaarts migreer het, het die Ostrogote nie verder weswaarts migreer as Italië
nie. Baie Ostrogote het hulle ook aan die gesag van die Hunne onderwerp. Na die val van die
Hunneleier Attila in 453 verhuis baie Ostrogote na Pannonië. Die Ostrogote vestig egter ‘n magtige
ryk wat die hele Italië sou insluit, wat in 493 tot stand kom en bekend was as die Oos-Gotiese
koninkryk van Italië. Ook neem die Ostrogote nie die katolisisme oor nie, maar die Arianisme.
Germaanse Gote heers nou oor die Romeine en weereens gebeur iets wat by die Visigote en Vandale
ook voorgekom het. Die Ostrogotiese leier en heerser oor Italië, naamlik Theodorik die Grote (451526) was bang dat die Germaanse genepoel en volkskultuur sou verdwyn in die Romeinse
samelewing en hy voer apartheid in. Daar kom nie alleen ‘n verbod op gemengde huwelike tussen
Romeine en Gote nie, maar ook word harde wette ingevoer om die taakverdeling tussen Gote en
Romeine te reël (Trouillez). Schreiber wys daarop dat nog ‘n Germaanse volk ‘n verbod op gemengde
huwelike geken het. Vir die Rugiërs was dit verbode om met Romeine of selfs Gote te trou. Schreiber
wys egter ook daarop dat onder die Gote daar families, sibbe of substamme bestaan het, waar ‘n
verbod gegeld het op huwelike met ander Gotiese substamme.
Daar is toe ook begin om die Ariaanse kerk van Italië (Ecclesia Goitica) op die Gotiese volkskultuur af
te stem. Die Germaanse Gote het egter nie lank oor Italië kon heers nie en word hulle in 552 en 553
verslaan en is die hele Gotiese ryk (inklusief die huidige Italië) by die Bisantynse Ryk ingelyf. Vanaf
560 sypel in nuwe Germaanse stam Italië vanaf die noorde binne en dit was die Longobarde. Teen
580 het die Longobarde weer byna die hele Italië verower.
Met die binnestroom van die Germane in Spanje, was die Christendom in ‘n prille mate reeds
aanwesig in Spanje. Reeds in 202 was daar ´n Christelike kerk in Spanje en in 306 het die sinode van
Elvira plaasgevind waaraan 19 Spaanse biskoppe en 24 priesters deelgeneem het. Dit dui daarop dat
die Christendom onder die Romeinse gesag goed wortel geskiet in Spanje. Die invallende Germane
het hulle egter al gedeeltelik bekeer tot die Arianisme, terwyl die Spanjaarde die katolisisme
aangehang het. Dit lei tot ‘n gewelddadige vernieling van katolieke kerke in Spanje. Met groot
verbasing moes die katolieke Spanjaarde toekyk hoe die ´tempels van God´ verniel is, eredienste
ontheilig is, beelde en altare verbrysel is en gewyde maagde van die kerk deur die Visigote
weggevoer is uit die kloosters, maar volgens Trouillez is die dames met respek behandel. Die
Germaanse Visigote het ´n diepe minagting teen die katolieke christendom gekoester en was die
woord katoliek vir sommige Visigote selfs ´n vloekwoord (Trouillez).
Opvallend egter is dat die Visigote nie oorgaan tot ´n bekering van die Spaanse bevolking tot hulle eie
(gedeeltelike Arianisme) religieuse lewensbeskouing nie. Hierdie fenomeen het ook volgens Trouillez
voorgekom onder die Vandale. Ook die Vandale het nie moeite gedoen om ander gelowiges tot hulle
eie (gedeeltelike Arianisme) oor te haal nie. Die rede hiervoor was dat die Vandale, Visigote en
Ostrogote ´n baie kleiner belangstelling gehad het in godsdiens, maar ook was hulle bang dat
vreemde volkere hulle eie volkskultuur sou kon binnedring, wat vir hierdie Germaanse stamme as ´n
taboe beskou was. Tog verhinder die Visigote die Spaanse Kelte om hulle katolieke godsdiens vrylik
te beoefen. In 506 versoepel die Visigotiese leier die beperkinge en laat hy die Galliese biskoppe toe
om ´n sinode te hou in Agde. In dieselfde tyd word die Galliese kerk meer vryhede gegun. Dit was uit
vrees dat die Germaanse Franke (gedeeltelik katoliek) die Galliese bevolking te hulp sou snel. Vanaf
531 verbeter die verstandhouding tussen die Visigote en die Galliese Spanjaarde.
Toe die Germaanse Sueve in 409 in Spanje aankom was hulle nog oorwegend Heidens. In 448 neem
die Suevse koning egter by sy troonsbestyging die katolisisme aan en word hy hiermee die eerste
Germaanse katolieke koning in Europa. Die aanvaarding van die katolisisme deur die Sueve was egter
´n doring in die oog van die Visigote, wat veel magtiger was in Spanje. Onder druk van die Visigote
word die volgende Suevse koning (Chararik) reeds in 550 aangestel en hy word beskou as ´n Ariaanse
gelowige. Tog bly die Sueve nie Ariaans nie, want onder leiding van die sendeling Martinus van Braga
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word die Germaanse Sueve bekeer tot die katolieke geloof. Martinus het groot invloed uitgeoefen op
die adellike Sueve, maar die Heidense boere wou egter niks van hom en sy geloof weet nie. Hieroor
skryf van Braga ook sy beroemdste preek met die titel: ‘‘n Waarskuwende Woord aan die Boere’
(vertaal deur Van den Besselaar).
Die ryk van die Sueve word egter in 585 deur die Visigote ingelyf en die gevolg daarvan was dat die
katolisisme onder die Sueve weer verdring is deur die Arianisme. In 552 verskyn egter ‘n nuwe
grootmag op die horison en dit was die Bisantyne en hulle val die suide van Spanje binne en kom in
aanvaring teen die Visigote en die Sueve. In 585 verower die Bisantyne die Sueve en lyf die ryk by
hulle nuwe ryk in. Vir die Visigote was die bedreiging van die Bisantyne enorm. Meer as ooit tevore
verkondig die Visigote dat die Keltiese Spanjaarde en die Germaanse Visigote één volk was wat moes
saamstaan teen die Bisantyne. Hierop word alle wette aangepas wat skeiding gemaak het tussen die
Visigote en die Kelte. Ook die verbod op gemengde huwelike word afgeskaf (Trouillez). Tog was een
kloof onoorbrugbaar. Die Visigote het Ariaans gebly en die Spaanse Kelte katoliek. Om die kloof te
oorbrug kies die Visigotiese leier Leovigild daarvoor om die Arianisme so te versoepel dat die
katolieke daarin tuis sou voel. Voorheen was die Arianisme ‘n geslote kring wat slegs toeganklik was
vir die Visigote in ‘n proses om hulle eie identiteit te handhaaf. Tydens die Ariaanse konsilie van
Toledo in 580 word dit vir katolieke makliker gemaak om die Ariaanse geloof aan te neem en hoef
hulle ook nie weer gedoop te word by die aanvaarding van die Arianisme nie. Ook op teologiese
gebied word ‘n knieval gemaak aan die katolieke, maar die Ariane weier egter om die Heilige Gees as
God te erken, want volgens Leogivild staan dit nêrens in die Bybel dat die Heilige Gees ‘n God is nie.
By sy dood in 586 was dit egter duidelik dat Leovigild op religieuse gebied die Visigote en Spanjaarde
nie tot een volk kon maak nie, maar daar was wel vooruitgang geboek.
Die Spanjaarde het in ‘n groter mate die lewenswyse van die Visigote begin oorneem. Om die kloof
tussen die Spaanse Kelte en die Visigote/Sueve te oorbrug, neem die Visigotiese leier Rekkared in
589 die katoliek geloof aan en dit lei tot ‘n einde aan die einde van die godsdiensstryd in Spanje en
die begin van ‘n kulturele opbloei in die gebied. Die inval van die Bisantyne verenig die Spaanse
volkere ook en in 621 kon die Visigotiese leier Swinthila die laaste Bisantyne van die Spaanse
grondgebied verdryf. Intussen blyk dat ‘n nuwe groepering ook ‘n bedreiging vorm en dit is die Jode.
In 621 word dan ook ‘n verbod ingestel op gemengde huwelike met Jode en in dieselfde jaar word
alle Jode verplig om hulle te laat doop of die land te verlaat. Schreiber (1979) skryf dat die Jode so
invloedryk in sommige dele van Spanje was dat daar ‘n soort wedstryd tussen die katolieke en die
Jode ontstaan het, waarin gepoog is om soveel moontlik Heidene vir hulle godsdienste te werf.
Volgens Schreiber het dieselfde verskynsel ook in Kiev voorgekom waar Christene en Jode met
mekaar sou wedywer in die werwing van Heidene vir hulle eie gelowe.
Soveel Jode het na Spanje verhuis dat sommige stede soos Granada en Lucena (byna) volledig Joods
was. In Spanje is later baie strenger wette teen die Jode aangeneem. Een van die eerste gebode was
dat geen Jood ‘n Christen as slaaf kon aanhou nie en baie Jode besluit om die Visigotiese Spanje te
verlaat en in Afrika te geen woon waar hulle meer vryhede onder Arabiese gesag geken het. Ook
word die Jode van nog iets beskuldig. Hulle sou die Arabiere vrylik toelaat om die Spaanse
grondgebied binne te dring en op klein skaal begin die Arabiere Spanje binne te stroom. In 711 steek
‘n aanvalsmag van 7,000 Arabiere (maar ook Jode) die straat van Gibraltar oor en val Spanje binne en
verower die een stad na die ander. Binne ‘n korte tyd verander die Suide van Visigotiese Spanje in ‘n
Moorse Spanje. Die More lê die Spanjaarde allerlei maatreëls op, maar gaan nie oor tot ‘n
gewelddadige Islamisering van die Spanjaarde nie. Sommige katedrale word wel moskee en alle
prosessies word verbied asook die lui van kerkklokke. Ook word Christene belastings opgelê, maar
hulle was daarvan vrygestel indien hulle hulle tot die Islam bekeer. Baie Spanjaarde het hulle dan ook
tot die Islam bekeer.
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Om een of ander rede vorder die herverowering (Reconquista) van Spanje op die Arabiere sowat 770
jaar. Eers in 1492 word die Islamiete uit Spanje verdryf en annekseer Spanje selfs dele in NoordAfrika.108 Op 31 Maart 1492 kondig die katolieke koningspaar Ferdinand II van Aragón en Isabella van
Kastilië die Verdrywingsedik aan. Hiervolgens was al hulle onderdane (Spanje was toe nog nie ‘n
eenheidstaat nie) verplig om die katolieke godsdiens te bely. Hierdie edik was veral gemik teen die
Jode en die agtergeblewe Islamiete in Spanje. Die edik het bepaal dat elkeen hom of haar tot die
katolieke geloof moes bekeer of die land verlaat. Diegene wat die land wou verlaat moes egter alle
geld, goud en silwer agterlaat. Meer as 100,000 Jode het die Spaanse koninkryke in die tyd verlaat.
Dit was ook in navolging van Engeland wat die Jode in 1290 verdryf het en Frankryk wat dit in 1306
gedoen het. Venesië sou die Jode in 1606 verdryf, Napels in 1622 en Sint Petersburg in 1815
(Blavatsky). Tog bly baie Jode agter in Spanje en hulle bekeer hulle tot die Christendom. Hierdie Jode
word Maranen genoem. Ook verlaat nie alle Islamiete Spanje nie, maar ook hulle bekeer hulle tot die
Christendom. Hierdie mense word Morisken genoem. Beide die Maranen en die Morisken is egter
swaar gewantrou en is hulle bekering as skynheilig beskou. Tydens die jag op ketters sou swaar op
hierdie mense ingegryp word en kon hulle slegs deur ‘n oordadige Christelike vroomheid aan die
vervolging ontkom.
Die blonde Visigote verdwyn egter in die Spaanse bevolking maar hulle bly veral die adellike gedeelte
van die bevolking uitmaak. In 1434 stuur die Sweedse koning ‘n afgevaardigde na die konsilie van
Basel en hier word juis die verwantskap beklemtoon tussen die Germaanse Visigote en die Swede
(Trouillez). Die Visigote is immers Sweedse emigrante.
Tog blyk uit die werk van Isidorus dat die Christendom in Spanje in wese nog sterk Heidens was en
daar van ‘n Christendom soos ons dit vandag ken, nog weinig sprake was. Dit blyk uit die konsilie van
675 te Toledo toe daar besluit is om streng strawwe in te voer teen biskoppe wat hulle skuldig sou
maak aan moord en diefstal. Ook sou streng opgetree word teen priesters wat Heidense rituele
probeer insmokkel tydens misvierings (Trouillez).

Kerstening van die Franke
Die Romeinse skrywer Publius Cornelius Tacitus (56-117) maak is sy geskrifte geen vermelding van
Germaanse Franke nie, maar vanaf ongeveer die jaar 200 is die Franke as ‘n Germaanse stam bekend
en woonagtig aan die Ryn, die grens met die Romeinse ryk. Die Franke was waarskynlik uit die
Noorde van Europa afkomstig en migrerende na die Suide. Volgens Gregorius van Tours (538-594)
kom die Franke uit Pannonië, wat sou neerkom ‘n weswaartse migrasie.
Met die opkoms van die mag van Romeine, word die suidwaartse migrasie van die Germane gestuit.
Om hierdie rede begin sommige Germaanse stamme Ooswaarts uit te brei. Reeds 200 v.o.j. het die
Skiren en die Bastarne hierdie rigting ingeslaan. In 113 v.o.j. vertrek die Cimbren of Kimbren vanuit
Jutland en hulle verslaan die Romeinse leer vernietigend by die slag van Noreia. In 105 v.o.j. verslaan
die Cimbren, Teutone en Ambrone die Romeinse leër weereens vernietigend by die slag van Arausio
toe 80,000 Romeinse soldate en 40,000 hulptroepe sodanig verslaan is dat slegs 10 oorlewendes
hierdie slag kon oorvertel. Dit was die grootste nederlaag van ‘n Romeinse leër uit die geskiedenis. By
die slag van Aquae Sextiae in 102 v.o.j. en die slag van Vercellae in 101 v.o.j. word hierdie Germane
egter deur die Romeinse leërs verslaan (Jung).
Vanaf die derde eeu was die Franke ‘n stam om mee rekening te hou en was hulle woonagtig aan die
Noord-ooste van die Ryn. In 358 vestig ‘n groep Franke hulle in Taxandrië. Hierdie Franke (ten suide
van die Ryn) sou bekend staan as die Saliese Franke (Saalfranke),109 terwyl die Franke wat langs die
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Tans sypel Islamiete weer op groot skaal Spanje binne.
Hierdie Franke was eers woonagtig aan die IJsel of Saala (Saale-rivier).
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Ryn bly woon het, Ruaparisie Franke genoem is. Die Saliese Franke sou die huidige Nederland, België
en Noord-Frankryk beset. Hierdie gebied het ook bekend gestaan as Gallië. Hierdie Suidelike Franke
het die nouste kontak met die Romeine gehad en het hulle die gewoontes van die Romeine vinnig
ingeburger. Die Kelte of Galliërs was al gedeeltelik gekersten met die binnekoms van die Germaanse
Franke, want in 350 was daar al in Gallië ongeveer 70 bisdomme, maar die Christendom was nog ver
in die minderheid. Teen ongeveer 400 vorm die Christene in Gallië ‘n meerderheid in die groot stede
en was hierdie Kelte al in ‘n groot mate verromaans op taal- en kultuurgebied.
Die opkoms van magtige Germaanse stamme het ‘n groot bedreiging begin vorm vir die Romeinse
ryk. Hierdie Germaanse stamme het toenemend druk uitgeoefen op die Romeinse grens. Die
Romeine het besef dat dit onmoontlik was om op eie kragte die Germaanse instroom teë te hou.
Deur ‘n aantal Germaanse stamme te romaniseer is gehoop dat hierdie geromaniseerde Germane as
bondgenote (foederati) gebruik kon word teen ‘n verdere instroming van ‘vreemdelinge’ in die
Romeinse ryk. ‘n Aantal Germaanse stamme is dus toegelaat om hulle te vestig op Romeinse
grondgebied, maar daar was voorwaardes aan gekoppel. Van die voorwaardes was dat die Germane
met die Kelties-Romeinse bevolking moes assimileer en die godsdiens van die Romeine moes
respekteer en dit ook oorneem. Dit kan as rede beskou word waarom sommige Germaanse stamme
betreklik vinnig oorgegaan het tot die aanvaarding van die Christendom. Hierdie voorwaardes was ‘n
groot uitdaging van die Germane, want hulle kon nou nuwe grondgebied bekom en ook selfs
Romeinse beskerming geniet as foederati, maar hulle was ook huiwerig om hulle volksidentiteit prys
te gee. Die meeste Germaanse volkswette het Germane verbied om met die Kelties-Romeinse
bevolking te ondertrou (Bredero). Die Germaanse immigrante neem ook nie ‘n onderdanige posisie
in die Romeinse gebiede waar hulle neerstryk nie. Van meet af aan heers hulle oor die inheemse
Romeins-Keltiese bevolking in die gebied wat aan hulle toegewys is.
Die Romeine het eintlik voor ‘n groot dilemma te staan gekom. Op hulle ryksdrumpel staan
Germaanse vreemdelinge wat deur die Romeine ‘Barbare’ genoem word, maar die Romeine kyk op
na hierdie superieure blonde ‘Barbare’ met hulle begeerlike liggame; hulle deurtastende
bestuursvermoë en hulle vernuftige militêre slaankrag. Die Romeine dring dus aan op ‘n assimilasie
tussen die Germaanse nuwelinge en die gevestigde Kelties-Romeinse bevolking, maar die Germane
doen dit sleepvoetend deur in te stem met ‘n godsdiens-aanvaarding maar dan weer ‘n verbod te
plaas op gemengde huwelike. Vreemd genoeg dwing die Germane ook nie hulle taal af op die
Romeins-Keltiese bevolking nie, maar neem Latyn as taal oor. Bredero wys egter daarop dat die
Germane die Romeinse Christendom slegs gedeeltelik oorgeneem het waarna die Christendom onder
die Germane weer gegermaniseer is.
Dit was vir die Romeine en hulle bondgenote egter nie moontlik om die stroom immigrante teë te
hou nie. Daarby het die Romeinse gesag in die 4de en 5de eeu met rasse skrede agteruitgegaan en
die grens verdediging het selfs platgeval. Reeds voor 406 trek stamme soos die Boergondiërs, Sueve,
Alemanne en Saliese Franke oor die Ryn en stryk neer in Gallië. In 410 vestig ook die Visigote hulle in
die Suide van Gallië. Veral die Gote, Hunne en Vandale sou die grens verdediging van die Romeine
platloop. Longobarde, Gote en Alemanne sou hulle in Noord-Italië vestig. In 410 is die ewige stad
Rome deur die Germaanse Visigote verower. In 455 kom nog ‘n Germaanse stam Rome plunder,
naamlik die Vandale, vanuit Noord-Afrika. In 546 val nog ‘n Germaanse stam Rome binne, naamlik
die Oosgote/Ostrogote. Hierdie groot volksverhuising tussen die 4de en die 6de eeu was gedeeltelik
ook veroorsaak deur die invallende Hunne vanuit die Ooste. Die gevolg van die invallende Hunne was
dat sommige Germaanse volkere verder weswaarts migreer het, tot in Spanje. Aan die begin van die
6de eeu was die Romeinse Ryk deur die Germane ingepalm en verdeel tussen die Angelsakse, Franke,
Boergondiërs, Visigote, Vandale en Ostrogote. Die Angelsakse het Groot Brittanje oorgeneem; die
Franke neem Gallië in; die Boergondiërs beset Savoie; die Visigote neem Spanje en Portugal oor; die
Vandale neem Noord-Afrika in en die Ostrogote neem Italië oor.
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Reeds daarvoor in 476, sou die Romeinse gesag ineenstort met die afsetting van die laaste Romeinse
keiser Romulus Augustus en in 486 verslaan Clovis (ook Chlodowech, Chlodovech, Chlodowig,
Hlodwig, Lodewyk, Ludwig, Louis 466-511) die Romeinse generaal Syragrius by Soissons en val die
Noorde van Gallië in die hande van die Germaanse Franke. Dit was die begin van die opkoms van ‘n
magtige Frankiese Ryk, in die skadu van die afbrokkelende Romeinse ryk. Hierdie Frankiese koning
(uit die Merowingse koningshuis) het sy hofhouding verskuif na Lutetia (Parys) en die hele gebied wat
as Gallië bekend was, sou onder die nuwe heersers Francië genoem word. Clovis was die eerste
Germaanse heerser wat die katolisisme aanvaar het. Gregorius van Tours skryf dat die Franke
aanvanklik vyandig gestaan het teenoor die Christendom. Oor die Franke skryf Gregorius van Tours
dat dit ‘n volk was wat die ‘ware God’ nie geken het nie. Volgens hom het hulle talle ‘selfgeskepte
Gode’ vereer maar ook wesens uit woude en water, maar ook diere en voëls is vereer en is offers
gebring aan hierdie wesens. Volgens Gregorius was die nuwe koning Clovis die Christelike godsdiens
ook vyandig gesind en het hy ook kerke platgebrand en geplunder in sy gebied. Ook Lorgion vermeld
dat Clovis met sy inval in Nederland deur sy Frankiese leër die kerke in Suid-Nederland platgebrand
het.
Clovis sou met Clothilde (of Clotild, Clotildis) trou en sy was ‘n meisie uit die Boergondiese stam wat
die Christendom goedgesind was en het sy selfs pogings aangewend om Clovis tot die Christendom te
bekeer. Na die geboorte van hulle eerste kind, wou sy die kind laat doop en het sy by haar man
daarop aangedring om toestemming hiervoor te verleen. Clovis het laat weet dat sy onderdane dit
nooit sou toestaan dat hy sy voorouerlike religie verraai deur die nuwe Christendom te aanvaar nie.
Clovis was bang dat hy deur sy onderdane afgeset kon word en dat ‘n oorstap na die Christendom vir
hom fataal sou wees. Ook het Clovis aanvanklik beweer dat die Heidense Gode magtiger was as die
Christelike God(e). Volgens Gregorius van Tours sou Chlothilde haar man Clovis daarop gewys het dat
die Gode wat hy vereer, naamlik Saturnus, Jupiter, Mars en Merkurius magtelose Gode was. Dit wil
dan ook voorkom of Clovis later begin twyfel het oor welke Gode groep, Heidens of Christelik, die
magtigste sou wees. Op aandrang van sy Chlothilde, word hulle eerste twee kinders ook gedoop, wat
sou beteken dat die volgende troonopvolger ‘n katolieke Christen sou wees. Die derde kind word nie
gedoop nie en dit was ook so beplan. Indien die kersteningstrajek verkeerd sou uitpak kon die derde
seun ‘n Heidense koning word. Die eerste twee kinders het egter gesterf en Clovis het sy vrou daarop
gewys dat die Christelike God nie in staat was om hulle te red nie, ondanks die feit dat hulle gedoop
was. Hy het selfs aangevoer dat hulle juis doodgegaan het omdat hulle gedoop was.
In 496 trek Clovis en sy Franke op teen ‘n ander Germaanse stam, die Alemanne, en daar volg ‘n
verwoede stryd wat vir Clovis lyk of hy die onderspit gaan delf. Hy was radeloos en dink toe aan die
God waarvan sy vrou hom vertel het. Hy sou toe na die hemel opgekyk het en geroep het: ‘God van
Clothilde, as u my die oorwinning gee, sal ek my laat doop’ (Smeets). Nog op dieselfde oomblik sou
die Alemanne hulle wapens neergegooi het en op die vlug geslaan het. Clovis het dus ‘n belofte
gemaak en hy wou dit nakom. Hy doen dit op Kersdag van dieselfde jaar en hy laat hom doop deur
biskop Remigius van Reims. Toe Clovis die kerk betree, het ‘n verblindende lig op hom geval en hy vra
toe aan biskop Remigius: ‘Vader is dit die ryk wat u aan by beloof het?’ Tydens die doopplegtigheid
sou die biskop aan Clovis gesê het: ‘Buig u hoof in onderdanigheid en vereer van nou af aan alles wat
u verbrand het en verbrand nou alles wat u voorheen vereer het’ (Gregorius van Tours). Clovis is met
sy doopplegtigheid versoek om alles wat Heidens is, voortaan te verwerp, waarom Clovis verklaar:
‘Ons verlaat die sterflike gode en volg die onsterflike God wat Remigius verkondig’. Met die doop van
Clovis is (volgens Gregorius) nog drieduisend van sy onderdane ook gedoop. Volgens die legende is
Clovis ook tydens sy doop met heilige olie ‘gesalf’ tot koning deur Remigius. ‘n Duif sou met die
heilige olie vanuit die hemel die kerk binne gevlieg het (Bredero).
Na Clovis se bekering sou hy ‘n heftige kersteningsveldtog van stapel laat loop het. Rondom die jaar
500 bepaal Clovis selfs: ‘dat alle tempels van valse gode afgebreek en deur vuur vernietig moes word
en dat almal slegs in die een ware God moes glo en hom dien. Wie dit egter waag om die koninklike
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bevel te verontagsaam, moes van hoogverraad aangekla word’ (van Gilst 2009). In 507 palm Clovis
ook ‘n gedeelte van die Visigotiese ryk (geleë in Suid-Frankryk) in wat hy aan die Frankiese ryk sou
toevoeg. Ook in 507 stel Clovis nuwe wetgewing op vir die Saliese Franke. Die doel van die nuwe
wetgewing was om reëls neer te lê wat die oorgang na die Christendom moes bewerkstellig. Hierdie
wet staan bekend as die Saliese Wet (Lex Salica) en die aanhef daarvan begin met: ‘Lank lewe
Christus wat die Franke lief het’ (Trouillez). Verder roep Clovis ook die eerste rykskonsilie uit te
Orléans in 511. Die aanvanklik Heidense Clovis het die Christendom hartlik omarm en dit so goed as
maar moontlik gebruik en misbruik ter uitbreiding van sy gesag. Clovis se lewenstyl voor en na sy
doop het egter geensins verander nie. Gregorius van Tours vermeld dat hy ‘n gewelddadige figuur
was toe hy ‘n Heiden was en ewe gewelddadig toe hy ‘n Christen geword het. Clovis laat ‘n hele
aantal potensiële kandidaat-konings doodmaak uit vrees dat een van hulle hom moontlik van sy
troon sou kon stoot. Hy skroom ook nie om selfs kinders (eiehandig) te vermoor uit koninklike
bloedlyne nie. Tog keur van Tours die gewelddadigheid van Clovis nie af nie, want volgens hom kon ‘n
mens God se dade sien in die handel en wandel van die koning en skryf hy: ‘So onderwerp God elke
dag weer die vyande van Clovis aan sy gesag en vergroot Hy sy ryk, omdat hy met ‘n regverdige hart
voor Hom wandel en doen wat goed is in die oë van die Here’.
Clovis het flink vooruitgang kon boek met die kerstening van die Germane. Tydens die konsilie van
Orléans in 511 het slegs 9% van die biskoppe ‘n Germaanse naam gehad, maar op die konsilie van
Parys in 614 dra 65% van die biskoppe ‘n Germaanse naam (Trouillez) en dit oor ‘n tydperk van ‘n
eeu. Name in die tyd was wel ‘n bietjie bedrieglik, want in die tyd gee baie Gallies-Romeinse ouers
Germaanse name aan hulle kinders. Vanaf ongeveer 610 sou Ierse en Skotse sendelinge soos
Columbanus en Gallus meer sukses behaal met die kerstening van die Franke. Beiere bly tot aan die
einde van die 7de eeu byna volledig Heidens en eers in 831 kry Hamburg ‘n biskop. In 730 kom die
Alemanne ook nog in opstand teen die Frankiese gesag wat op bloedige wyse onderdruk is. Alle
Alemaanse volksfeeste is verbied en ook was dit verbode om die dorps boom te dans. In 746 kom
daar weer ‘n opstand van die Alemanne teen die Frankiese gesag. Onder aanvoering van Karloman
word duisende Alemaanse mans doodgemaak. Die hele Alemaanse adel word uitgemoor en hulle
besittings en grond word oorgedra aan die kerk (biskop Konstanz en die kloosters van St. Gallen en
Reichenau). Hierdie vermoorde edelmanne is saamgeroep vir ‘n Ding vergadering te Canstatt en hulle
het ongewapen daar verskyn, waarop Karloman hulle laat vermoor het (van Gilst 2009). Na hierdie
slagting is oorgegaan tot die ‘bekering’ van die gewone volk. Om hierdie bekering wetlik af te dwing
word die Lex Alamannorum ingevoer, waarvolgens die Alemanne afstand moes doen van hulle ou
gewoontereg en die Christendom móés aanvaar. Swaar strawwe word in hierdie wetgewing bepaal.
Veral Ierse monnike sou die sendingwerk behartig met die ondersteuning van die swaard en vuur van
die Frankiese leër. Elke teëstribbeling word in die kiem gesmoor.
Die Franke onder leiding van Clovis het ‘n heel ander siening gehad van hulle volksidentiteit, as ander
Germaanse stamme soos die Gote en die Vandale. Moontlik was hier ‘n spesifieke rede voor. Die
Visigote het volksgenote verbied om met die donkerder Gallisiërs in Spanje te trou; die Vandale het
dieselfde verbod geken op huwelike met Gallisiërs sowel as die Noord-Afrikaanse volkere. Maar, die
Galliërs met wie die Franke in aanraking gekom het was van dieselfde huidskleur as die Franke self en
dit kan as rede beskou word waarom geen verbod op gemengde huwelike afgekondig was nie.
Germaanse Franke en die verromaanste Galliërs het op aandrang van Clovis vrylik vermeng. Die
Germaanse adel het egter lang Germaanssprekend gebly en het latere Frankiese konings (en
adellikes) het hulle kinders dikwels na die Noorde gestuur om behoorlik Germaans (Frankies) te leer
in plaas van die swak ‘Mengelfrankies’ van Parys wat met Latyn verkreoliseer het. ‘n Nuwe Latynse
taal (Frans) sou in Francië ontstaan en word die Germaanse Francië later die Romaanse la France. In
navolging van die Kelte, sou ook die Saliese Franke dus op groot skaal verromaans. ‘n Mens het
eintlik verwag dat die Kelte in die Suide van Francië sou germaniseer, omdat die heersers Germane
was, maar dit het nie gebeur nie. Tot 500 jaar gelede was die hele Noord-Frankryk egter nog
Germaans talig. Die stamme stryd tussen die Kelte en Germane in Frankryk het tot ‘n paar eeue
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gelede steeds bestaan. So het Katharina die Grote in 1793 beweer dat die Franse revolusie ‘n stryd is
tussen die Franke en die Galliërs. Die Franse adel (lig en blond) van die 18de eeu was self van mening
dat hulle van die Germane afstam en dat die derde stand (donkerder van kleur) hulle voorouers moes
soek in die Romeins-Galliese bevolking (Bredero). Hierdie persepsie bestaan egter vandag steeds. Die
Germane het egter ‘n redelike onderdrukkende beleid jeens die Kelto-Romeine gevoer. Dit blyk
onder andere uit die Lex Salica wat bepaal het dat indien ‘n Romein ‘n Saliese Frank sou roof, die
Romeinse rower gestraf sou word met ‘n boete van 63 Schelling, maar roof ‘n Saliese Frank egter ‘n
Romein, was die boete slegs 35 Schelling.
Childerik III (743-751) was die laaste Merowingse koning onder die Franke, maar die gesag van die
kerk was teen die tyd reeds besonder groot. Childerik word byvoorbeeld nie meer deur die Ding
afgeset nie, maar deur pous Stephanus uit sy amp onthef, kaalgeskeer en na ‘n klooster gestuur
(Einhard). Op bevel van pous Zacarias is Pepyn/Pippyn die Korte of Pippyn III (714-768) as koning van
die Franke aangestel en was dit die begin van die Karolingiese koningshuis. Hierdie Karolingers was
baie meer gewelddadig en ook baie meer behep met die Christendom as die Merowingers (van Gilst
2009). Pepyn die Korte word in 752 Koning van die Franke. Hy was die seun van Karel Martel (689741), na wie die Karolingiese koningshuis vernoem is. Met die afsterwe van Pepyn die Korte in 768,
neem sy seun Karel die Grote of Karolus Magnus (742-814) die heerskappy van die Franke oor.110
Karel die Grote sou die Frankies Ryk uitbou tot ‘n nuwe wêreldmag, met as hoofstad Aken (in
Duitsland). Met sy troonsbestyging was die Franke al gedeeltelik gekersten onder die
Merowingers.111 Karel die Grote het egter ‘n baie groot bewondering vir Rome gehad (selfs al was
Rome nie meer ‘n wêreldmag nie). Alles wat Romeins was het hy aan sy onderdane opgedwing,
naamlik die onderwys, boukuns, wette, lewensbeskouing, religie, taal, ens. Karel die Grote sou
uitgroei tot ‘n vername staatsman, maar hy was ook ‘n besondere wreedaard. Sy brutale wreedheid
kom veral tot uiting in sy poging om die Germane te kersten. Onder sy bewind is begin met ‘n harde
aanslag op die Heidendom. Alle burgers van sy ryk móés gekersten word, hetsy vrywillig, hetsy onder
dwang. Wie die Christelike godsdiens nie wou aanvaar nie, is die doodstraf opgelê. Hiervoor het hy ‘n
hele aantal wette uitgevaardig, bekend as die Capitularia. Sy standpunt was helder: die dood of die
doop! Karel die Grote se beheptheid met die Christendom was besonder groot, want hy laat selfs
beendere van Christelike martelare vanuit Rome oorbring na sy paleis in Aken (van Gilst & Kooger
2002).
Karel die Grote het homself beskou as die boegbeeld van die Christendom. Tog was hy nie die
mooiste voorbeeld van ‘n Christen nie. Hy kon sy hande nie van vroue afhou nie en het ‘n aantal
byvroue aangehou. Ook word hy van bloedskande beskuldig omdat hy ‘n kind (Roland) by een van sy
susters sou verwek het. Ook word hy daarvan verdink dat hy sy dogters gemolesteer het. Hulle het
altyd in die kamer langs sy kamer geslaap en hy het baie streng oor hulle ‘gewaak’. Karel is beskou as
‘n sedelose figuur en selfs sy seun Lodewyk het hierdie siening gehuldig. Dan was Karel ook ‘n groot
voorstander van die katolieke vastye. Maar omdat hy so ‘n gulsige eter en drinker was het hy homself
nooit aan die vastye gehou nie. Vir alle ander mense was dit egter verpligtend. Tog blyk dat niemand
dit durf waag het om Karel te bekritiseer nie. Karel die Grote was ‘n groot bewonderaar van
Augustinus, wat net soos Karel, óók van mening was dat oorloë teen die Heidene ‘regverdig’ was.
Augustinus was net soos Karel óók ‘n voorstander daarvan dat ongelowiges en Heidene met geweld
na die kerk gebring moes word. Godsdiensvryheid was vir Augustinus, maar óók vir Karel, uit die
bose.
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Aanvanklik regeer Karel saam Karloman.

Die Merowingers is vernoem na die stamvader Meroveus, Hy is die mitiese seun van ’n Seereus en ‘n
menslike koningin. Meroveus is verwant aan die riviernaam Merwede, maar ook aan die familienaam van der
Merwe.
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Karel het gehou van musiek tydens sy maaltyd en hy het vleisgeregte met die hand geëet. Die vurk is
immers deur die kerk afgekeur as eetinstument en word pas in die 14de eeu op etenstafels gebruik.
Die vurk is immers deur die kerk beskou as ‘n werktuig van die Duiwel. Die militêre suksesse van
Karel die Grote het hy syns insiens behaal danksy die ‘genade van God’. Die kerstening van sy eie
mense het Karel gesien as sy morele plig. Hy het homself beskou as edele ridder in diens van God en
in stryd teen die Kwaad. In werklikheid het hy alleen oorlog gevoer om sy (persoonlike) mag en
grondgebied uit te brei en die doel heilig die middel. Alle volkere wou hy tot ‘populus christianus ‘
bekeer. Sy adviseur Alcuinus, het Karel gemaan in sy drang om oor die hele wêreld te wil heers, maar
dieselfde Alcuinus het Karel ook beskou as beskermer van die kerk en hom toegeroep: ‘Verhef u! U
wat deur God uitverkies is en verdedig die bruid van God, u heer’ (van Gilst 2009). Die kerk is beskou
as die bruid van God wat Karel moes beskerm en uitbou. Alcuinus het Karel gelykgestel aan die ou
Testamentiese koning Dawid en die ryk van Karel het hy verheerlikenderwys ‘imerium christianum’
genoem. Dieselfde Alcuinus het Karel egter gewaarsku teen ‘n kerstening met geweld. Volgens
Alcuinus moes die kerstening plaas vind deur oortuiging en onderwys en beslis sonder geweld. Pous
Adrianus I het Karel in 774 gevlei deur hom die ‘allerchristelikste’ leier in dié tyd te noem en ook het
hy Karel die ‘nuwe Konstantyn’ genoem. Karel self vind ‘n voorbeeld in koning Josia(s) uit die ou
testament wat die afgodediens probeer uitroei het (2 Kon. 23). Op die sinode van 813 te Mainz is
Karel geprys as die ‘vroom leier van die kerk’. Aartsbiskop Oldibert van Milaan het Karel geloof en
hom beskou die koning wat deur die Heilige Gees ‘verlig’ is. Die monnik Notker die Stotteraar van
Sankt Gallen het Karel die ‘biskop der biskoppe’ genoem (van Gilst 2009). Karel wat ‘n analfabeet was
en geen opleiding in die teologie ondergaan het nie en wat geen kerklike amp beklee het nie, word
deur die geestelikes as ‘n kerkleier bestempel.
Sy oorloë het hyself beskou as godsdiensoorloë teen die Heidene. Uit jaarboeke en kronieke blyk dat
die oorloë van Karel die Grote direk gepaard gegaan het met bekeringsveldtogte. Talle priesters en
selfs biskoppe het sy leërs vergesel. Die priesters het klaar gestaan om na die veldslag, die
onderworpe volkere te doop. Pas daarna is begin om kloosters en kerke te bou en die onderworpe
volkere tot bekering te bring. Tydens sy lewe het hy byna 50 aanvalsoorloë aangevoer (van Gilst
2009).
Bredero wys daarop dat Karel doelbewus die Christelike God sou insleep by sy eie verheerliking. So
voeg Karel by sy kroning tot koning van die Franke, self die woorde Dei gratia (deur die genade van
God) toe aan sy titel: Koning van die Franke. Karel se eie vader het hierdie toevoeging nie geken nie.
In 769 toe nog maar oor ‘n deel van ryk geheers het, noem hy homself: Gratia Dei rex regnique
Francorum rector et devotus sanctae ecclesiae defensor atque adiutor in omnibus (koning deur die
genade van God, heerser van die Franke en vrome verdediger en helper van die heilige kerk in alle
omstandighede). Maar ook laat hy alle ooreenkomste wat hy sou teken eindig met die seënwens: in
Dei nomine feliciter (wees geseën in die naam van God). In ‘n oorkonde aan die Bisantynse keiser
gebruik Karel die volgende bewoording: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus
pacificus imperator Romanorum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum
atque Longobardorum...(Karel die mees goedgunstige, verhewe en deur God gekroonde, grote, vrede
bringende keiser, heerser oor die Romeinse Ryk en deur Gods barmhartigheid ook koning van die
Franke en Longobarden....
In ons skoolboekies word Karel die Grote rooskleurig afgeskilder as ‘n voorbeeldige staatsman uit die
geskiedenis. Die werklikheid is baie anders. Karel dra die kulturele erfenis van sy voorouers en sy
stam nie voort nie. Hy verag dit, verwerp dit en vernietig die meeste daarvan (sy seun, Lodewyk die
Vrome, sou die vernietigingsproses voortsit). In hierdie opsig is Karel die Grote ´n hoogverraaier.
Terwyl Karel die Germaanse religie op brutale wyse uitroei, dwing hy ´n volksvreemde godsdiens,
naamlik die Christendom, af op sy eie volk, maar ook op alle onderworpe stamme. Hy skaf
godsdiensvryheid af. Godsdiensvryheid was juis een van die bastions van die Germaanse
lewensbeskouing. Sy eie Germaanse taal is vir Karel nikswerd nie. Die Germaanse skrifstelsel is deur
120

hom verwerp. Hy voer Latyn in en vervang die Germaanse skrifstelsel met die Romeinse alfabet. ´n
Germaanse held, was Karel hoegenaamd nie. Daar is geleerdes wat van mening is dat Karel eintlik die
ou Romeinse ryk wou herstel, maar hierdie keer ´n baie groter ryk, met insluiting van die Germaanse
lande. Aan die hoof van hierdie magtige ryk sou Karel pryk. Karel sou Romeinse metodes gebruik om
sy eie volk onder die duim te hou. Hy het die mag gehad om die pousdom af te skaf, maar hy doen dit
nie. Hy red die pousdom!
Met die dood van Karel die Grote dink hy veral aan sy eie sieleheil. Hoe meer geld aan die kerk gegee
word, hoe hoër is die hemelse beloning. Volgens sy testament moes twee derdes van al sy besittings
aan 21 kerke geskenk word. Baie van hierdie skatte is ook van die Sakse geroof, maar die Sakse sien
niks hiervan terug nie. Slegs een twaalfde van sy erfenis sou volgens sy testament na sy kinders en sy
vroue gaan. Sy seun Lodewyk was nie bly met die testament nie en laat dit ongeldig verklaar. Hy eis
terstond twee derdes van sy vader se besittings op, wat hy dan ook verwerf. Tydens sy lewe het hy al
groot bedrae geskenk (volgens Einhard) om die Christendom in verre lande te help, byvoorbeeld om
die plundering van kerke in Jerusalem, Alexandrië en Cartago teë te gaan. Heelwat goud en silwer het
hy geskenk aan die Sint Pieter-kerk in Rome en ook aan die pous. In 801 bepaal Karel ook dat ‘iedere
priester op son- en feesdae die evangelie van Christus aan die volk moes predik’ (Janssen). Tog het
weinig priesters gebruik gemaak van ‘n preek in die godsdiensbeoefening. Eers na die konsilie van
Trente in die 16de eeu is aandag gegee aan die professionele preekopleiding van priesters (Janssen).
Alhoewel ons geskiedenisboekies Karel as ‘n manjifieke staatsman omskryf, is hy deur die eeue heen
deur talle historici in ongunstige terme omskryf. Veral Voltaire en Edward Gibbon het Karel om sy
wreedheid gelaak. Hulle het Karel omskryf as ‘n wrede slawedrywer. Ook het genoemde skrywers die
bynaam ‘die Grote’ as ‘n onwaardige titel beskou. Dit was immers ‘n titel wat deur die kerk aan Karel
opgedra is. Tot en met vandag is daar meningsverskil onder die Duitsers en die Franse oor hulle
gemeenskaplike heerser van destyds. Baie Duitsers van vandag beskou Karel nie as ‘n belangrike
staatsman uit die Duitse geskiedenis nie, terwyl die Franse Karel beskou as een van hulle vernaamste
staatsmanne. Napoleon het Karel beskou as ‘n Fransman en het hy homself beskou as ‘n tweede
Karel die Grote. Streng gesproke is die naam Frankryk eintlik ‘n ongepaste naam vir die huidige
Frankryk. Die land moes eerder Gallië geheet het, soos vanouds. Die Franke was immers ‘n
Germaanse stam, terwyl die huidige Franse, op grond van hulle taal, beskou word as ‘n Romaanse
volk. Karel het homself nie beskou as ‘n Germaanse heerser nie, maar as ‘n Roomse keiser. Hy het sy
ryk daarom ook beskou as ‘n Renovatio Imperii Romanorum (Nuwe Romeinse Ryk). Die Germaanse
Dingvergadering vervang hy deur sy soewereine koninklike mag. Sy politieke doel was die
romanisering en kerstening van die Germaanse stamme (van Gilst 2009). Teen 1933 het baie Duitsers
Karel die Grote selfs as ‘n volksvyand beskou en is daar toe ‘n monument te Sachsenheim opgerig
wat uit 4,500 losstaande stene bestaan om die moord (deur Karel) op die 4,500 Sakse aldaar te
herdenk.
Karel is egter deur die kerk as ‘n Heilige figuur beskou en is dan ook heilig verklaar. Maar daar was
ook ‘n ander siening. Volgens die Historia Turpini belet die apostel Jakobus die Duiwel om Karel na
die Hel af te voer, waar hy eintlik hoort. Nooit het die kerk die dade van Karel veroordeel nie. Dit
terwyl hy hom skuldig gemaak het aan moord, ontug, egbreuk, hoereerdery, roof, plundering,
brandstigting, mensejag, deportasies en die marteling van tienduisende mense asook die vernietiging
van die sosiale struktuur. As gevolg van die vernietiging van die sosiale struktuur het baie Germane
oorgegaan tot ‘n misdadige bestaan, wat weer gelei het tot ‘n gewelddadige onderdrukking van
hierdie misdade. Mans tree nou ook gewelddadig op teen vroue. Om die volk tot die Christendom te
bekeer, het die sendelinge (waarvan sommige selfs later deur die kerk heilig verklaar is) nie alleen
gedreig met die Hel nie, maar ook met aardse strawwe, soos die doodstraf, bestaansvernietiging,
vryheidsberowing, marteling, verbanning en slawerny. Die sendelinge het nie alleen gedreig nie.
Hulle het hulle dreigement ook uitgevoer en Karel het hulle ruimhartig gesteun, wat die sendelinge
op hulle beurt weer hoog op prys gestel het.
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Gedurende die regeringstyd van Karel die Grote is die Germaanse skrifstelsel finaal afgeskryf,
inklusief die Merovingiese kursief. Die Frankiese koning Chilperik I (535 - 584) het laasgenoemde
skrifstelsel gedurende sy regeer tyd ingevoer en aangepas. Geskrifte in Germaanse rune is as
ongewens verklaar en Karel voer sy eie skrifstelsel in op basis van die Latynse skrifstelsel, wat ons
vandag nog as klein letters gebruik. Sy skrifstelsel staan bekend as die Karolingiese minuskel. In
Engeland en Skandinawië is egter voortgegaan om die Germaanse rune as skrifstelsel te gebruik en in
hierdie gebiede neem die kerk selfs die rune oor as skrifstelsel. In hierdie gebiede sou die rune selfs
‘n gedugte teëstander word van die Latynse skrif en word die rune selfs nog verder verfyn.
Onder die bewind van Lodewyk die Vrome (778-840), die troonopvolger van Karel die Grote, is die
bevolking voortdurend opgeroep om alle ‘Heidense’ geskrifte in die openbaar te verbrand. Hierdie
openbare en vrywillige verbranding van die ‘Heidense’ tekste sou die besitter vrywaar van ‘n swaar
straf (lees doodstraf). Geskrewe tekste in die Germaanse tale met Latynse letters, was in beginsel
verbode. ‘n Skat aan letterkundige, geskiedkundige en religieuse inligting oor ons voorouers het in
die tyd van Karel die Grote en Lodewyk die Vrome in vlamme opgegaan.
Karel die Grote het ‘n groot bewondering gehad vir die Romeinse sang-tradisie. Hy laat geestelikes
wat sangopleiding ondergaan het uit Rome oorkom om die Franke kerklike gesange te leer. Ook
moes alle preke in Latyn plaasvind. Hierdie tradisie sou voortduur tot en met die Reformasie. Karel
het self probeer om in Latyn te bid en volgens Einhard was Karel die Latynse taal wel goed magtig.
Ook moes alle seuns op 12 jarige ouderdom ‘n eed van getrouheid aflê. Die eed moes in die kerk
afgelê word en die woorde was as volg: ‘Ek beloof eerlik en opreg om my heer die koning en sy seuns
getrou te bly tot aan die einde van my lewe’ (Van Gilst 2009). Die beoefening van enige ‘wetenskap’
moes voortaan in ‘n klooster beoefen word en nie in die volkstaal nie, maar in Latyn.
Tog moet vermeld word dat alhoewel Karel Latyn ingevoer het en daar resoluut voorkeur aan gegee
het, het hy nog gehunker na die gebruik van sy Germaanse spreektaal (Frankies). Ou Germaanse
wette wat slegs mondelings bestaan het, het hy op skrif laat sit. Hy het Frankiese helde sages en oer
ou liedere soos die Wieland lied, waarin heldedade en oorloë beskryf is, alles in Frankies laat opstel.
Hierdie versameling wat ook die geskiedenis verhaal het, was vir Karel tog besonder waardevol. Vir sy
seun Lodewyk was hierdie helde verhale ‘n gruwel (omdat dit te Heidens was) en het Lodewyk
hierdie versameling werke ook later vernietig. Van hierdie werke van Karel, het slegs ‘n fragment van
die Hildebrandslied behoue gebly. Omdat verskillende Germaanse name vir die maande gebruik was,
het Karel die name gestandaardiseer deur slegs een Germaanse naam vir ´n maand te erken. Dit is
eintlik juis vreemd. ‘n Mens sou van Karel verwag het dat hy alle Germaanse name van die maand
eerder sou verban. Die name van hierdie maande word elders in die boek genoem. Verder sou Karel
ook Frankiese (Germaanse) vertalinge laat maak het van die kategismus en die geloofsbelydenis. Tog
het Karel die nonne verbied om winnieliedere (oorwinningsliedere) oor te skryf en onder die volk te
versprei. Hierdie liedere staan ook bekend as plebeios psalmos of rusticos psalmos (Janssen). Hierdie
volksliedere was vir die geestelikes ‘n doring in die Christelike oog, want ook die getroue adviseur van
Karel, naamlik Alcuinus, berispe sy mede geestelikes omdat hulle nie die preke van kerkvaders lees
nie, maar eerder voordragte van Heidense volksliedere bywoon (Janssen). Karel het ‘n eie
persoonlike biblioteek opgebou wat bestaan het uit ongeveer 450 handgeskrewe boeke (Bredero). In
hierdie tyd was dit dus ‘n groot versameling. Die meeste van die boeke is na sy dood verkoop en die
geld aan die kerk geskenk.
Karel die Grote kon die Franke egter nie gedurende sy eie lewe volledig kersten nie. Sy opvolgers sou
die werk voortsit, maar van ‘n volledige kerstening was daar eers baie later sprake. Veral op die
Duitse platteland sou Heidense gebruike nog lank voortduur. So skryf Biskop Aribo van Freysing in die
8ste eeu in Beiere dat die bevolking heildronke uitbring aan Christus sowel as die Heidense Gode
(van Gilst: 2006) Ook beskryf die Italiaanse digter Petrarca (1304-1374) in ‘n brief aan kardinaal
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Giovanni Colonna in 1330, ‘n ritueel in Keulen waar vroue hulself met ranke van kruie plante versier
en hulle arms in die Ryn steek terwyl hulle spreuke opsê (van Gilst: 2006). In 1398 het die bevolking
nog drie vuurtonge (moontlik meteoriete) sien neerdaal op Horselberg in Thüringen. Dit is gesien as
‘n verskyning van die Godin Horsel. Uit ‘n gedig van Hans Vintler uit 1421 met die naam Pluemen der
Tugent blyk dat sommige mense nog die Sterre, Son en Maan aanbid het (van Gilst 2004).
Die Isiskultus het in Frankryk lank na die kerstening bly voortbestaan. So is die beeld van Isis wat
eeue lank in die kerk van Saint-Germain-des-Prés te Parys gestaan het, eers in 1514 verwyder en
vernietig (van Gilst & Kooger 1999).

Kerstening van die Sakse
Tacitus maak ongeveer in die jaar 100 vermelding van die Sakse of Sassen wat hy toe Chauke noem.
Hierdie volkstam omskryf hy as die edelste van al die Germaanse stamme. Hy skryf onder andere dat
hulle geen veroweringsdrang gehad het nie; nie oor ander stamme wou heers nie; oorlog vermy het
en aan geen roof- en plundertogte deelgeneem het nie. Dit was ‘n moedige volk met deeglike wette
wat regverdigheid voorop gestel het. Tog het hierdie volk ‘n sterk leër gehad vir selfverdediging en
het hierdie leër oor ‘n groot aantal perde beskik van hoë gehalte. Vreemd genoeg het Christelike
geestelikes soos Salvianus en Rudolf van Fulda die Sakse geprys om hulle sedelike reinheid, hulle
vreedsaamheid en hulle gemeenskapsbetrokkenheid. Rudolf van Fulda was selfs van mening dat die
Sakse ‘die beste wette’ gehad het. Tog was die Sakse net soos die ander Germaanse stamme bekend
om hulle drang na avontuur. Hulle wapentuig het bestaan uit lanse, ‘n klein skild en ‘n lang mes (langsaks) en ‘n breë tweesnydende swaard. Met die aanvang van die Karolingiese periode het die Sakse
ongeveer 650,000 siele getel. Volgens ‘n Saksiese sage sou die Saksiese Hengst en Horsa omstreeks
450 konings geword het op Engelse grondgebied.
Vanaf die 5de tot die 7de eeu migreer groot getalle Sakse (Saksers of Saxones) vanuit die noorde van
Duitsland (Sakse of Saxland) na die Ooste van Engeland. Saam met die aankoms van die Angele (uit
Noord-Duitsland) en die Jute (uit Denemarke), het die Keltiese volkere in Engeland ‘n minderheid
geword teenoor die instromende Germane. Van hierdie Sakse wat reeds in Engeland gekersten is, het
besluit om die Sakse op die vasteland te help kersten. Hulle het aanvanklik weinig sukses behaal. Van
die eerste sendelinge was die twee Ierse broers met die familienaam Ewald, maar omdat hulle die
Saksiese Gode verkleineer het, is hulle deur die Sakse met knuppels doodgeslaan. Die kerk sou die
broers later heilig verklaar. Toe Bonifacius in 719 te Geismar die bekende heilige eikeboom laat kap
het, was van ‘n kerstening in Sakse nog weinig sprake.
Tussen twee groot Germaanse volkere het ‘n eeue lange stryd gewoed. Karel die Grote wou ‘n einde
maak aan die ewigdurende stryd tussen die twee volkere. Sy doel was om die Sakse te onderwerp
aan Frankiese gesag en die Sakse te kersten. Dit was egter nie die eerste oorlog tussen die Sakse en
die Franke nie. In 555 en 556 onderneem Chlotarius I (seun van Clovis), twee veldtogte teen die
Sakse en in 621 het Chlotarius II ‘n veldtog geloods teen die Sakse waarin hy alle Sakse doodgemaak
het wat langer was as sy swaard. In 753 trek Pippyn III ook op teen die Sakse en hy onderwerp hulle.
Een van die vredesvoorwaardes was dat die Sakse Christelike sendelinge in hulle gebied sou toelaat,
maar ook flink belasting moes betaal aan die Franke. Tog het die Sakse die vredesvoorwaardes nie
nagekom nie en in 758 trek Pippyn III weer op teen die Sakse. Weer sou die Sakse hulle onderwerp
en weer sou hulle beloof om Christelike sendelinge toe laat. Voorts moes hulle ook jaarliks 300 perde
afstaan aan die Franke. Frankiese sendelinge is met groot argwaan bejeën deur die Sakse. Die Sakse
het eintlik alle sendelinge beskou as handlangers van die gehate Frankiese koning.
In 772 versamel Karel die Grote sy troepe te Mainz en trek hy op teen die Sakse. Die Sakse het die
aanval nie verwag nie en Karel trek Sakse binne sonder om ‘n leër te vind. Hy volg die beleid van
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verskroeide aarde. Die Franke verwoes nie alleen die Saksiese heiligdomme nie, maar alle boerderye
word geplunder, beroof en verbrand. Alle landerye word afgebrand en die veestapels vernietig. Die
Franke verwoes ook ‘n belangrike vesting te Eresburg en ook kos dit die Franke drie dae om die
legendariese Yrmensûle/Irminsul112 113 te vernietig. Alle goud en silwer wat hier deur die Sakse
bewaar was, word deur die Franke geroof. Die tempel en altare is verwoes, die priesters en
priesteresse doodgemaak of verdryf en die Heilige suil op ‘n kar gelaai en na Covei geneem, waar dit
later begrawe is en nog later na ‘n kerk te Hildesheim geneem is (Westendorp). Westendorp vermeld
verder dat hierdie gebeurtenis in die verlede dikwels herdenk is deur grootskaalse Saksiese feeste op
Corvei en Hildesheim. Waar Irminsul presies gestaan het, is onseker. Heresburg (vandag Stadtbergen)
en Eresburg (vandag Marsberg), word genoem, maar ook die Domplein van Paderborn, by die
Externstein te Horn in die Teutoburgerwoud is ‘n moontlikheid, asook Desenberg (heilige berg van
die Sakse) by Warburg aan die Diemel. Irminsul was nie alleen ‘n belangrike religieuse simbool van
die Sakse nie, maar ook ‘n belangrike plek waar die Saksiese leiers volksake bespreek het. Hier was
dus die parlementêre gesag van die Sakse geleë. Volgens Jacob Grimm was daar in Sakseland
moontlik meerdere Irminsuile. Karel sou met ‘n groot buit terugtrek vanuit Sakseland en volgens hom
was die Sakse volkome onderworpe aan die Franke.
Die Sakse was egter tot in die grond verneder en kaal geroof. In 773 kom die Sakse in aksie. Groepe
Engere en Wesfale herower Eresburg en die gebied tot aan die Ryn. Ook val hulle Hessen binne en
plunder die basiliek van Fritzlar. Die Sakse trek hierna terug uit die grondgebied van die Franke. Oor
hierdie aanval was Karel woedend en neem ‘n belangrike besluit in die winter van 775 te
Chiersy/Quierzy (opgeteken deur Einhard in die ryksannale van 776). Karel neem hom voor om weer
teen die Sakse op te trek. Hy beloof om slegs die wapen neer te lê, as aan een van die volgende twee
vereistes voldoen is, naamlik óf die volledige kerstening en onderwerping van die Sakse, óf die
volledige uitroeiing van alle Sakse. Die Sakse het te kenne gegee dat hulle hulle vryheid, kultuur en
heiligdomme sou verdedig en ook dat hulle trou sou bly aan die erfenis van ons voorouers. Karel die
Grote het juis hierdie ‘hoogste trou’ aan die erfenis van die Saksiese kultuur bestempel as
troueloosheid teenoor God (lees: troueloosheid teenoor Karel). Vir Karel was ‘n vreedsame
kerstening van al die Germaanse volkere om hom heen, geen opsie nie.
In 775 val Karel Sakse binne met drie leërs. Alles wat die leërs teëkom is verwoes. Hierdie keer het
die Sakse sterk teëkanting gebied, maar uiteindelik het twee belangrike Saksiese leiers naamlik Bruno
en Hessi besluit om oor te gee en hulle te laat doop. ‘n Groot aantal Sakse sou hulle ook laat doop
het, maar tog het die Sakse die Christelike boodskap geassosieer met moord, brandstigting en roof.
In Oktober 775 verlaat die Franke die Saksiese grondgebied, maar talle Franke sou strategiese
vestings beman. In 776 word baie van die Franke weer deur die Sakse verdryf en dit lei weer tot ‘n
aanval deur die Franke waartydens weereens ‘n groot aantal Sakse gedoop is. In Sakse tree die
Saksiese koning Widukind, ook bekend as Wittekind, Wedekind, Wittikind, Weking, Wiek (743-807),
na vore as leier van die Sakse teen die Franke tussen 777 en 785.
In 779 kom Karel met ‘n nuwe wet wat baie vreemd was vir die Sakse. Elke boer moes ‘n tiende deel
van sy inkomste afstaan aan die biskoppe. Die Sakse weier en weer moes Karel teen die Sakse optrek
om die belasting af te dwing. Dit gebeur ook weer in 780. In Sakseland bly dit woelig en van ‘n
onderwerping aan die Franke en aanvaarding van die Christendom is weinig sprake. In 782 laat Karel
te Sachenhain-bei-Verden 4,500 Saksiese edelmanne onthoof op één dag. Hierdie edelmanne was
ongewapen en is waarskynlik saamgeroep vir die vorming van ‘n Ding vergadering, waar hulle sonder
112

Irminsul = Heer+man+suil. Waar ook die naam Ermelo van afgelei is. Ermelo = (H)eer+man+loo. ‘Er’ of ‘Ir’ kom van die
Germaanse woord ‘hari’. Die Afrikaanse woord ‘heer’ en ook ‘eer’ is verwant aan ‘hari’. Nog plekname met hari is Waalre,
Losser en Mander (Manheri).
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Irmin was ook 'n Germaanse Godheid.
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wapens moes verskyn, wat moontlik in verband gebring was met die Dingvrede. As gevolg van
hierdie brutale moord op die Sakse, kry Karel ook die bynaam ‘Sachsenschlächter’ (Sakseslagter) of
ook Karel die Grote Sakse moordenaar. Karel laat op die plek ‘n kerk bou (ter herinnering aan sy
edelmoord) wat later sou uitgroei tot die Dom van Verden. Reeds in 786 kry Verden ‘n biskopsetel.
In 782 kom Karel ook met ingrypende wetgewing met as doel, die Heidendom te breek. Die doodstraf
word ingevoer vir ‘n aantal oortredinge. Te Lippspringe word die nuwe wetgewing bekend gemaak as
Capitulatio in partibus Saxoniae, (maar ook bekend as ‘Karel se Saksewet’ of ook ‘Bloedwet’) waarvan
sommige klousules lui:





‘n Ter dood veroordeling aan diegene wat met geweld ’n kerk binnedring…
‘n Ter dood veroordeling aan diegene wat hulle nie hou aan die veertigdaagse vastyd nie….
‘n Ter dood veroordeling aan diegene wat hulle dooies veras volgens die Heidense gebruik….
‘n Ter dood veroordeling aan diegene wat weier om hulle tiendes aan die kerk te betaal…

Om die vervolging te ontvlug het die Sakse ‘letterlik’ na die kruis (kerk) gekruip. Die Christelik kerke
wat soos paddastoele in Sakseland uit die grond gespring het, het ‘n veilige hawe gebied teen die
Frankiese vervolging. Wie hom/haar tot die Christendom bekeer het, is met rus gelaat. Maar wee
diegene wat weier! Lorgion skryf oor die gedwonge kerstening van die Sakse, dat dit eintlik nie
wenslik was om soveel geweld te gebruik nie. Die Christelike kerk kon liewer ‘n sagte beleid gevolg
het en die volk op liefdevolle wyse na die ‘Ware Lig’ gelei het. Maar, skryf Lorgion, omdat die Sakse
so hardkoppig, dwars en halsstarrig was, het Karel die Grote geen ander keuse gehad as om die Sakse
met grof geweld na die altaar van God te dwing nie. ‘Moge dan ook de wijze, waarop Karel het
Christendom ingevoerd heeft, gedeeltelijk verkeerd en laakbaar zijn geweest, toch was hij een
gezegend middel in de hand der Voorzienigheid, om ons Vaderland te behoeden voor terugkeer tot
het Heidendom en om het voor altijd van de duisternis der Afgoderij te verlossen’ (Lorgion).
In 784 kom die Sakse weer in opstand teen die Franke en vernietig die Sakse selfs die hele
kerkstruktuur. Dit noodsaak Karel om vir die sewende keer teen die Sakse (en ook opstandige Friese)
op te trek. Dit was egter nie ‘n maklike en kortstondige taak nie, want Karel moes in die gebied van
die Sakse ook oorwinter. In 785 val die Franke die heiligste eiland van die Sakse, nl. Heligoland,
binne. Daar het hulle die heiligdomme van die Saksiese God Fosite so deeglik moontlik
vernietig. Weereens gaan die Frankiese veldtog gepaard met moord, verkragting en roof. Dit blyk dat
Karel hier ‘n beslissende slag gelewer het. Die Saksiese Widukind gee hom oor aan die Franke en
hulle laat hulle doop tydens die Kersfees van 785. Widukind (en sy gevolg), moes die Germaanse
Gode afsweer. Hierdie afsweringsformulier het ongelukkig verlore geraak, maar die
afsweringsformulier van een van sy offisiere, met die naam Otto, het behoue gebly114 en die vertaling
lui as volg: ‘Heilige magtige koning Karel, ek u gevangene met die naam Otto, krygsheer oor duisend,
verloën die groot Wodansbeelde op die Harzgebergte. Behalwe ek word ook al my landmanne en
krygsknegte Christene. Al my besittings en regte is in u hande en in u mag. Ons versoek u nederig om
ons lewens te spaar en vrede te gee. Ons wil vashou aan God die almagtige Vader, die Seun en die
Heilige Gees, soos ons dit van u geleer het; en ook aan u, ons genadige koning’ (van Gilst 2009). In
plaas van ‘Heilige Gees’ is die woorde ‘illike ost’ (heilige ooste) in die oorspronklike teks gebruik,
omdat Heilige Gees vir die Sakse ‘n onbekende begrip was. Heilige Ooste het vir die Sakse die
betekenis gehad van ‘opkomende lig’ (van Gilst 2009). Landmanne is die vertaling van godmanni,
omdat die ou Heidense distrik (gouw) onder gesag gestaan het van die godi (priester).
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Oorspronklike teks: ‘Hilken maktik Konnink Karelo, ik tin vanken Odda, pana of thousand, vorsaki ten krotten
Woudanabelta up Artisbarko. So ok all men godmanni ok kriskneeti to kerstene. Al min sittoma ok rekto is in thin will ok
anda. We bit di otmode um levens ok fridoms. We will oldena bi Gotto almaktik ten vater, ten son, ten illiken ost, so we nu
lernet, ok an ti, us nadik konnink’ (van Gilst 2009).
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Widukind is na sy doop met geskenke oorlaai en hy sou uit die openbare lewe tree. Sommige
legendes vermeld dat Widukind voor sy doop op ‘n swart perd gery het en na sy doop op ‘n wit perd.
Tog is daar geleerdes wat van mening is dat Widukind nooit gedoop is nie en dat die verhale oor sy
doop vervalsings is. Ook is dit moontlik dat Widukind as gevangene op die eiland Reichenau in die
Bodenmeer aangehou is, waar hy eers in 825 oorlede is. Sommige geleerdes is van mening dat
Widukind na die militêre oorwinning deur die Franke vermoor is, maar dat die moord geheim gehou
is om te voorkom dat die Sakse weereens in opstand sou kom. Die doopverhaal is dan voorgehou as
‘n navolgenswaardige voorbeeld vir alle Sakse.
Die militêre oorwinning oor die Sakse is per brief bekend gemaak aan die pous en dit was heuglike
nuus. Pous Adrianus I skryf hierop ‘n brief aan Karel met die volgende inhoud: ‘Met vreugde het ek
uit die brief wat deur u gesant, abt Andreas, aan my oorhandig is, verneem dat u die wilde en
vyandige Saksiese stamme tot die verering van God en tot die ware geloof van ons heilige, katolieke
en apostoliese kerk gebring het. U het met die behulp van God en die voorbede van die heilige
apostels Petrus en Paulus hulle nek onder Sy mag en heerskappy gebuig. Die Saksiese adel is deur
goddelike verligting en met ‘n koninklike strewe na die heilige doopbron gelei.....As u die gelofte aan
die heilige Petrus en ook ons onderlinge belofte nakom, met ‘n suiwer hart en ‘n innige gees, dan sal
God nog meer magtige volkere aan u voete onderwerp’ (van Gilst 2009). Pous Adrianus I het al
voorheen met Karel ‘n ooreenkoms aangegaan waarvolgens Karel vir Adrianus I sou help om die
pouslike grondgebied uit te brei. In hierdie brief herinner Adrianus I vir Karel ook aan hierdie gelofte,
waar Petrus getuie van sou wees. Opvallend is die brutaliteit van die brief. Eerstens verheug die pous
hom oor die bloedige onderwerping van die Sakse aan die ‘gesag van God’; tweedens gee hy voor dat
die Saksiese adel deur Goddelike verligting geïnspireer en liefies na die doopvont gewandel het; maar
derdens en dit is die hoofrede waarop hy sy brief geskryf het, herinner hy Karel daaraan dat Karel
beloof het om die pous te help om sy grondgebied uit te brei. Die pous was so bly met die
onderwerping van die Sakse dat hy in Rome ‘n dankfees van drie dae afgekondig het beginnende op
23 Junie 786.
Die militêre oorwinning was vir die Sakse vernederend, maar die gewelddadige kerstening en die
brutale manier waarop die Saksiese Gode afgesweer moes word, is deur die Sakse beskou as ’n
ultieme vernedering. Hulle eerbiedwaardige Gode word immers nou as afgryslike Duiwels beskou.
Hulle moet ook buig onder ‘n God wat vir hulle volslae volksvreemd is. Baie Sakse keer dan ook weer
terug tot die ou Heidendom en in 792 begin hulle om kerke en kloosters te verwoeste en priesters en
biskoppe word vermoor. Hierdie berigte bereik Karel in 793 en in 795 val hy Sakse weer binne, terwyl
die Sakse op groot skaal kerke en kloosters verwoes. Weereens verwoes Karel die Saksiese landskap.
Hy neem hierop ook 7,070 Saksiese boere gevange en hy deporteer hulle (met hulle gesinslede) na
ander dele van die Frankiese ryk. Hulle boerderye skenk hy aan Christelike Frankiese boere-gesinne.
In 796 val Karel Sakse weer binne en hy plunder selfs tot in Friese gebied. Die distrik Wigmondië (in
die driehoek tussen Elbe en Weser) is swaar getref. ‘n Derde van die oorlewende inwoners in die
gebied neem hy gevange en hy deporteer hulle na ander dele van die Frankiese ryk. Hulle boerderye
word geskenk aan Christelike Franke. Tussen 795 en 804 het Karel duisende Heidense Sakse gevange
geneem en na ander dele van die Frankiese ryk gedeporteer. Baie van hierdie Sakse is egter eers in
kampe ondergebring (vir ‘n latere deportasie), waar baie van hulle ook gesterf het weens geweld,
siekte en honger. Ander het simpelweg slawe van die Franke geword en baie van hierdie Sakse is ook
weer op die slawemark te Verdun (tans Noord-Frankryk) as slawe verkoop om die sakke van die
Christelike Franke te spek, maar ook as inkomste vir die kerk. Hierdie Sakse kon nie aanvaar dat die
God van die moordende, verkragtende en plunderende Franke, ‘n God van liefde was nie. ‘n Groot
deel van die Saksiese slawe wat by Verdun geveil was, is deur slawehandelaars gekoop om
herverkoop te word in Spanje en Noord-Afrika, maar ook aan Jode (wat geen Christene as slawe kon
aanhou nie). Vir hierdie Saksiese slawe en slavinne is hoë pryse betaal, omdat hulle meestal blond
was.
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Aansluitend hierby skryf Le Goff dat die slawehandel in die tyd in die hande van Christene en Jode
was. Hierdie slawehandelaars was juis gekant teen die kerstening van die Heidene, want dit het
beteken dat hulle bron van inkomste sou opdroog as te veel Heidene hulle tot die Christendom sou
bekeer. Dit was as volkome geregverdig beskou om Heidene te vang en as slawe te verkoop, terwyl
die vang en verkoop van Christene as slawe verbode was. Talle sinodes tot in die 13de eeu het die
verkoop van Christene as slawe verbied. Heidene het geen regte gehad nie, maar Christene is deur
die kerk van slawerny gevrywaar. Le Goff maak voorts ook vermelding van die skok van ‘n Praagse
biskop aan die einde van die 10de eeu, toe Christene gevang en aan Joodse slawehandelaars verkoop
was. Vir die biskop was dit ‘n teken dat die Heidendom weer in opmars was. In 1054 Besluit die
sinode van Narbonne dat ‘n Christen nie ‘n ander Christen mag doodmaak nie, want dit word beskou
as die verspilling van die bloed van Jesus (Walsh), maar dit het by implikasie beteken dat nieChristene dan maar wel doodgemaak mag word.
In Aken vaardig Karel op 28 Oktober 797 ‘n gewysigde Capitularia uit, (Capitulare Saxonicum), tydens
‘n volksvergadering. Hierdie kersteningswette was minder streng as die eerdere Caputilatio in
partibus Saxoniae, met minder doodstrawwe en meer geldboete. Dit was nadat Karel se adviseurs
aan hom laat deurskemer het dat sy harde aanpak teen die Sakse lei tot ‘n ewe harde verset. Volgens
Alcuinus (735-804) sou dit beter wees om dit aan die hardnekkige Sakse duidelik te maak dat die juk
van Christus baie lig is. Hulle sou die heilige sakrament van die doop dan nie so verafsku nie. Alcuinus
was ook gekant teen die verpligte doop van die Sakse, omdat hy van mening was dat die doopritueel
eintlik ‘n lojaliteitsverklaring van die dopeling aan Karel die Grote was (Bredero). Alcuinus beweer
selfs verder dat die Sakse vanweë hulle ‘swak geloof en kinderlike verstand’ nóóit bereid sou wees
om tiendes aan die kerk af te dra nie (van Gilst 2009), wat aandui dat hy gekant was teen die
verpligte tiendes wat die Sakse aan die kerk moes betaal. Later vermeld Alcuinus dat die Saksiese
volksrug uiteindelik deur die Franke gebreek was en hy skryf dit veral toe aan die inning van die
tiendes; die feit dat alle Sakse verplig was om Sondae kerk toe te gaan; elke Saksiese kind gedoop
moes word en die doodstraf wat gestaan op ‘n Christen wat weer tot die Heidendom sou terugval
(Wessels).
Karel sou egter voortaan ‘n sagter aanpak van die Sakse volg, omdat hy die Franke en Sakse wou
versoen. In 798 kom die Sakse in Noord-Elbië egter weer in opstand teen die gesag van Karel, maar
ook teen die kerk, want hulle keer opnuut terug na die ou religie. Karel trek wederom teen die Sakse
op en hy vermoor ongeveer 4,000 man. Die Sakse gee hulle al gou oor en Karel neem 1,600 Saksiese
edelmanne gevange, wat hy weereens na ander dele van die Frankies ryk deporteer. Volgens die
annale van die klooster Lorsh is toe 10,000 Saksiese krygsmanne met hulle gesinne weggevoer na die
land van die Franke (van Gilst 2009). In 804 was dit egter weer sover. Die Sakse aanvaar nie die gesag
van Karel nie en verset hulle teen die kerstening en vermoor Christelike geestelikes. Karel trek weer
op teen die Sakse. Hy neem duisende Sakse gevange, mans, vroue en kinders en hy deporteer hulle
weereens na ander dele van sy ryk. Die onteiende eiendomme en die eiendomme van vermoorde
Sakse word geskenk aan Christelike Franke. Seuns word gevang en na kloosters gestuur vir ‘n
Christelike opvoeding. Tydens hierdie laaste oorlog teen die Sakse vlug ’n groot groep Sakse ook na
Denemarke en Friesland. Karel probeer ook om die gevlugte Sakse wat in Denemarke skuil terug te
haal, maar die Deense koning (Godfried) weier om hulle uit te lewer. Van die onteiende Saksiese
boerderye word deur Karel geskenk aan biskoppe, priesters en Frankiese amptenare. Ook laat Karel
‘n groot aantal Christelike Frankiese koloniste oorkom uit sy ryk om die ontvolkte Saksiese gebied te
bevolk om sodoende ‘n buffer op te bou teen ‘n moontlike Deense inval in die ontvolkte gebied. In
804 is weereens duisende Sakse vermoor, duisende is gedeporteer na Frankiese gebiede en duisende
Christelike Franke sou verhuis na ‘n dunbevolkte Sakseland.
In 804 was die Saksiese wil uiteindelik gebreek. Hulle is teen hulle sin beroof van hulle vryhede en
van alle kosbare besittings. Hulle is beroof van hulle heiligdomme en hulle kulturele erfenis. Hulle eie
inheemse Goderyk moes hulle onder dwang afskryf. Die Saksiese intellektuele bolaag is vernietig of
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weggevoer. Die gedeporteerde Sakse moes hulself hervestig in ‘n vreemde land en in groot armoede,
want die Franke het alle kosbare besittings van hulle afgeroom. Hierdie ontwortelde Sakse moes die
christelike leefwyse van die Franke oorneem en met die Franke versmelt. Van hierdie ontvoerde
Sakse is selfs ook ‘n aantal na Rome afgevoer.
Van die gedeporteerde Sakse stig weer gemeenskappe buite Sakseland soos blyk uit ‘n aantal
plekname, vernoem na Sakse, maar buite Sakseland. Voorbeelde is Sachsenhausen, Sachsenflur,
Sachsenau, Sachsenburg, Odensachsen, Kleinsassen, Sachsenfahrt, Sachsenmúhle, Wüstensachsen,
Sachsendorf, Sachsenried, Sassenheim, ens. Tog moes ook die gedeporteerde Sakse steeds vasgehou
het aan hulle ou geloof. In die lente van 805 is nogeens 37 vooraanstaande Sakse uit Sakseland
gedeporteer na ander dele van die Frankiese ryk.
Die Saksies-Frankiese konflik van 804 was die laaste uit ‘n reeks van talle bloedige konflikte. Die
onderwerping van die Sakse het 33 jaar geduur en het die lewens van tienduisende mense gekos.
Hierdie Saksiese oorloë was die langste, moeilikste en wreedste oorloë wat die Franke ooit gevoer
het. Oor die onderwerping van die Sakse skryf Einhard (biograaf van Karel) dat die Sakse en die
Franke nou één volk geword het, ‘verenig deur één koning en één geloof’. Die Sakse het uiteindelik
troue bondgenote van die Franke word. Tog het die Sakse die Christelike geloof skoorvoetend
aanvaar. Tot in die twaalfde eeu was daar nog maar weinig kerke in Sakse. Eenhonderd en vyftig jaar
na die kerstening van die Sakse het Saksiese sendelinge die Christelike geloof na die res van Europa
help versprei onder leiding van keiser Hendrik I (919-936).
In 804 deel Karel Sakseland op in 6 bisdomme, naamlik Paderborn, Münster, Minden, Osnabrück,
Verden en Bremen. Omdat daar onder die Sakse ‘n groot tekort was aan geestelikes, laat hy Saksiese
jongmanne oplei te Corbie aan die Somme. In die hele Sakseland laat hy kloosters bou waarin
monnike en nonne ‘n vreemde taal moes leer praat en skryf, naamlik Latyn, sodat die volk in ‘n
volledig Christelike sin opgevoed kon word. Onder gesag biskop Alberik I van Utrecht en onder
militêre beskerming van Frankies troepe, word alle res van die Saksiese heiligdomme vernietig. Alle
oorblywende skatte in hierdie Heidense Heiligdomme word geroof en aan die kerk oorgedra. Sonder
die beskerming van Frankiese troepe kon geen sendingwerk in Sakseland gedoen word nie.
Die weersin van die Sakse teen Karel, het nooit gewyk nie. Toe daar kort voor die eerste
wêreldoorlog ‘n standbeeld van Karel opgerig sou word in die Saksiese Hermannsdenkmal, het bose
boere met gaffels en harke verskyn en sodanige oprigting verhinder.

Kerstening van die Friese
Een van die eerste sendelinge na Friesland was ene Aegistus, wat een van die 72 sendelinge was die
apostel Petrus ‘persoonlik’ vanuit Rome gestuur het om Friesland te kersten in die jaar 60. Hy is sleg
in Friesland ontvang en al gou deur die bose Friese vermoor. Sy dood is deur die kerk as ‘n
marteldood verklaar, maar sy bestaan is waarskynlik ‘n kerklike versinsel. In 686 was ook ‘n sendeling
met die naam Wigbert in Friesland werksaam, maar het onverrigtersake later uit Friesland vertrek.
Willibrord word egter as die eerste ‘groot’ sendeling onder die Friese beskou en ook die ‘apostel der
Friese’ genoem. Hy is van adellike afkoms en gebore in 658. Vanaf 678 was hy verbonde aan die
Angel-Saksiese klooster te Ratmelsigi (vandag Clonmesh) tot en met 690. In 690 hy met 11 geselle115
aan sy sendingmissie onder die Friese en Franke begin. Op 22 November 695 het hy aartsbiskop van
Utrecht geword met die opdrag om die Friese te kersten. Aanvanklik het die Friese geen probleem
gehad met die koms van nog ‘n God nie en is Willibrord met ope arms ontvang. Hy het ‘n groot
indruk gemaak op die Friese koning Radboud (Redbad, Radbod),116 wat hy byna bekeer het. Byna,
115
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Baie eertydse sendelinge het met 11 of 12 metgeselle ’n sendingsveld binnegetrek.
Red = raad; boud = bied of aanbied).
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want koning Radboud het reeds te kenne gegee dat hy die Christendom ten volle sou aanvaar en hy
wou hom ook laat doop. Maar tydens die doopplegtigheid het die koning op die laaste nippertjie ‘n
vraag gehad. Reeds met sy een voet in die doopvont, het die koning hom gerig tot biskop Willibrord
met die vraag of die siele van sy oorlede voorouers nou in die hemel was of in die hel. Die biskop het
verklaar dat hy hom ongelukkig moes meedeel dat die siele van die koninklike voorouers nie salig
was nie en dat hulle in die hel sou wees. Hierop het koning Radboud uit die doopvont getree en
verklaar dat hy na sy dood veel liewer verenig wil word met sy dierbare voorouers, sy vriende, familie
en Heidense volksgenote in die Hel, as met ‘n klein handjie vol arme Christene in die hemel.
Willibrord was bitter teleurgesteld en het later dieselfde verhaal as volg vertel: ’Reeds het die koning
met één voet in die doopvont gestaan toe die satan op hom afkom in die gedaante van ‘n engel en
tot hom spreek: ‘O sterke held! Wie het u so mislei dat u op die punt staan om die diens van u Gode
ontrou te word? Laat u nie op ‘n dwaalweg lei nie en bly getrou aan die Gode wat u van kindsbeen af
ken. Dan sal ek u goeie wonings laat sien wat binnekort aan u sal behoort’’. Janssen skryf voorts dat
alle heersers besonder huiwerig was om die nuwe religie te aanvaar. Veral Angel-Saksiese konings
sou ten minste een seun nie laat doop het nie. Sou iets verkeerd gaan met die oorname van die
Christendom, dan kon daar nog teruggeval word op die ongedoopte afstammelinge van die koning.
Die kersteningsproses onder die Friese was aanvanklik moeilik, veral omdat Radboud hom nie wou
bekeer nie. In 714 ontbrand ‘n stryd tussen die Friese en die Franke (lg. was reeds gedeeltelik
gekersten). Koning Radboud verdryf die Franke uit sy gebied en omdat daar baie Christene onder die
Franke was, is alle Christene in Friesland ook as vyand beskou. Koning Radboud gee daarop opdrag
om alle kerke te vernietig. Willibrord, die groot sendeling, moes vlug vir sy lewe, maar dit was veral
na sy vernietiging van ‘n Heidense Heiligdom op die eiland Fosite. Omdat die Friese die Franke nou as
vyande beskou het, was hulle ook die Christendom selfs ekstra vyandiggesind. Dit het ook beteken
dat Frankiese sendelinge onwelkom was op Friese grondgebied. Maar daar kom weer ‘n kentering
met die inval van Karel Martel in Friesland, sou hy oorgegaan het tot ‘n grootskaalse vernietiging van
Heidense Friese tempels (Lorgion).
Willibrord het net soos baie van sy medesendelinge juis die Heidense offerplekke opgesoek, dit
vernietig en kerke op dieselfde plekke laat oprig. Dit het onder andere ook gebeur in Heiloo, waar ‘n
Heilige Heidense woud gekap is en die Heidense Heiligdomme plek moes maak vir kerke. Die
Heidense put te Heiloo staan vandag bekend as die Willibrord-put. Ook sou Willibrord ‘n
regopstaande megaliet (Heidense Heiligdom) op die Ferschweiler plateau, bekend as Sibyllensteen of
Fribillenkreuz, in ‘n kruis laat beitel het. Willibrord sterf in 739 te Echternach en hier vier die inwoners
steeds die jaarlikse fees van Willibrord tydens Pinksterdinsdag. Deel van die fees is ‘n prosessie wat
begin by die Lindeboom wat aan Willibrord gewy is. Kenmerkend van die prosessie is dat die
deelnemers springend daaraan deelneem. Tot in 1947 het die springdans bestaan uit drie treë
vooruit en twee agteruit. Die deelnemers word met wit sakdoeke aan mekaar vasgemaak. Sedert
1947 is die springdans117 verander sodat nou afwisselend op die linker en dan die regtervoet gespring
word op maat van die marsmusiek wat die prosessie begelei. Die tog duur twee uur en eindig by die
basiliek, waar Willibrord begrawe is. Waar die basiliek vandag staan, was voorheen ‘n Heidense
Heiligdom. Die hele fees is van Heidense oorsprong maar deur die kerk gekaap. Lindebome was juis
gewy aan Godinne en die dansery is afkomstig van die ou reidanse wat veral in die lente uitgevoer
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‘n Bekende Noorse stamdans is uitgevoer deur die kring in beweging te sit deur na die linkerkant uit te wyk. Die ritueel
was soos volg: Twee tree na links, ‘n pouse, een tree terug, ‘n pouse en dan weer twee tree na links. Die hande word aan
mekaar vasgehou en saamgeswaai en die bolyf na vore en na agter gebuig met elke pouse. Soms is met die gesigte na die
middel van die kring gedans en soms met die rûe na die middel.
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was tydens Heidense Passiespele. Self die roete wat te Echternach gevolg word moet ‘n ou herkoms
hê, want daar word spesifiek van die Heidense Lindeboom gedans tot by die basiliek (eertydse
standplaas van ‘n Heidense Heiligdom). Reeds 500 jaar v.o.j het Herodotus vermeld dat die Skyte die
bas van die Linde gebruik in hulle towerkunste.
Bonifatius of Bonifacius (gebore as Winfrid, Winfrith, Wynfreth, Winfried) in Engeland het hom
geroepe gevoel om die Heidene in Germanië te bekeer. Sy Oud-Engels of Angel-Saksies was nou
verwant aan Fries. Hy is in 672 gebore te Wessex in Crediton uit ‘n vooraanstaande familie. In Exeter
het hy sy opleiding ontvang en in die abdy te Nursling het hy sy gelofte afgelê as monnik. Tot sy
veertigste skryf hy verhandelinge en gedigte, maar eintlik wou hy ‘n sendeling word. In 716 vertrek
hy en ‘n aantal medereisigers na Friesland. Daar aangekom het hy besef dat hy nie ‘n maklike taak
sou hê nie. Die Friese wou niks van die Christendom weet nie en hy moes noodgedwonge
terugkeer. Twee jaar later sou hy weer ‘n poging aanwend. Hy gaan eers na Rome om daar
goedkeuring te kry van Pous Gregorius II (715-731) en daar ontvang hy ‘n nuwe naam: Bonifacius
(Winfrid word hier vernoem na Bonifatius wat as martelaar in 307 te Tarsus gesterf het). In 722 is hy
benoem tot biskop-sendeling van die Germaanse gebiede wat hy onder kerklike gesag van Rome sou
bring. Hy sou vanuit Hessen sendingwerk kon verrig met militêre ondersteuning. Alle Heidense Gode
het hy beskou as Duiwelse magte.
Die pous het ook spesifieke opdragte aan Bonifacius gegee. So mog die ‘heilige mis’ nie sommer orals
gevier word nie, maar slegs op gewyde plekke. Ook mog Bonifacius en sy gevolg nie danspartye,
feespartye of die sing van Heidense liedere in pas gestigte kerke toelaat nie. ‘n Priester mog hom nie
besighou met die orakelrune of waarsêery nie. Oortreders sou streng gestraf word. Bonifacius het
inderdaad streng opgetree teen sommige ‘valse broeders’, wat na sy mening erger booshede begaan
as die Heidene. Bonifacius het aan die pous laat weet dat hy onder die Franke selfs biskoppe
teëgekom het wat besonder ‘wellustig’ was en hulle nie gehou het aan die kerk se huweliksverbod
nie en dat hulle bowendien ook ontug bedryf het. Ook skryf hy aan die pous dat hulle dikwels dronk
was. Die belangrikste vermelding van Bonifacius aan die pous is dat sommige Frankies geestelikes op
groot skaal mensbloed vergiet in die kersteningsproses. Dit is verrassend dat Bonifacius hom hier
uitspreek téén die kerstening van die Heidene met die swaard. Dan vermeld Bonifacius ook aan die
pous dat sommige Frankiese geestelikes Christelike godsdienste hou, maar dan ook nog offer aan
Wodan (van Gilst & Kooger 2000). Dit was nie vreemd nie, want pous Innocentius III (1160-1216) het
gekla oor die feit dat Romeinse Christelike geestelikes snags vir Venus omarm, maar bedags tot Maria
bid (van Gilst 2012c).
In 658 is tydens die Konsilie van Nantes bepaal dat alle Druïde-stene en ook heilige bome en heilige
boomstamme vernietig moes word. Pous Gregorius II het Bonifacius as ‘sendeling van die Germane’
(ook apostel van Germanië) aangestel en Bonifacius was ook van mening dat die juiste tegniek in die
kersteningsproses, die vernietiging van Heidense Heiligdomme was. Hiermee wou hy die ou religie
‘afskaf’. In Geismar naby Fritzlar op die grens tussen Hessen en Nedersakse het hy ‘n heilige
eikeboom (Donar-Eik) laat kap in 724.118 Sy doel was daarby nie alleen om die Heidense Heiligdomme
van die aarde af te vee nie, maar ook om die Heidene te laat sien dat die Heidense Godhede nie
wraak sal neem teen sy onwelvoeglike vernietigingsaksie nie. Die Heidene het immers verwag dat hul
God Donar wraak sou neem op Bonifacius, maar die boom is gekap sonder enige teëstand. Rondom
hierdie kapverhaal het ook weer vele verhale met sterte aan ontstaan. Wilibald (730-789) skryf dat
toe die eerste keep op die boomstam verskyn het, daar ‘n geweldige wind ontstaan het (asem van
die Christelike God) wat die ou boom omgeblaas het. Toe die reus val, het sy stam so gesplits dat dit
op ‘n kruis gelyk het.
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Vandag staan daar te Geismar weer ’n groot eik met ’n bord daarby: Donar-Eiche. Hierdie boom is in 1770
geplant. Jaarliks was te Geismar ’n ‘boomkapfees’ gevier, maar dit is in 1521 tydens die Reformasie afgeskaf
omdat mense die ‘afgod’ Donar steeds sou vereer het (van Gilst 2004).
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Die gevelde reus het tot groot verontwaardiging onder die bevolking gelei en hiermee het Bonifacius
die ‘superieure mag’ van die Christelike God ‘bewys’. In hordes sou die mense na Bonifacius
gestroom het om hulle te laat doop. Omdat Christene die verhale geskryf het, kan ‘n mens nie weet
hoe dik hulle die pap aangemaak het nie. Volgens Bonifacius het hy ‘n Duiwel gevel. Van die hout het
Bonifacius ‘n kerk laat bou op die plek waar die boom gestaan het, wat die weerbarstige Heidene as
‘n gruwel moes beskou het, want hierdie hout was heilig en die plek was heilig. Dit was egter ook al
‘n tradisie onder die Christene om boumateriaal van Heidense Heiligdomme te hergebruik by die bou
van Christelike kerke. Ou Heidense boumateriaal in nuwe Christelike kerke, sou egter ook die
Heidene aanmoedig om oor te loop van die ou religie na die nuwe religie. Vir die pas gekerstende
bevolking was die pas geboude eikehout kerk moontlik ook heilig; dit staan op ou heilige grond.
Bonifacius wy sy splinternuwe eikehout-kerkie aan die apostel Petrus. Dit was egter nie Bonifacius se
laaste vernielsugtige optrede nie. Hy het dit as sy plig beskou om Heidense beelde, -altare en heilige
bome te verniel om sodoende die onmag van die Heidense Gode aan te toon. Ook in hierdie gevalle
het Bonifacius boumateriaal van die Heidense Heiligdomme hergebruik by die oprigting van nuwe
kerke. Hierdie werkswyse simboliseer die oorwinning van die nuwe Romeinse God(e) oor die ou
Germaanse Godhede. Maar ‘n groot voorbeeld vir die Christene was die feit dat die Jode goud en
silwer uit Egiptiese heiligdomme meegeneem het om later te gebruik in hulle eie tabernakel (Le
Goff).
Vreemd genoeg bekla Bonifacius enkele jare later sy lot aan die pous. Met groot verbittering en
verbystering moes hy die pous meedeel dat daar dertig kerke in sy gebied afgebrand is deur die
Heidene (van Gilst 2009). Die volgende vermeld hy egter nie: Die Christelike God(e) was nie by magte
om die vernietigingsvuur van die Heidene te verhinder nie. Vir hierdie onmag van die Christelike
God(e) sluit Bonifacius sy oë, sy mond, sy ore, sy hande en sy gewete.
In 732 het Pous Gregorius III, Bonifacius bevorder en word hy aartsbiskop. Tussen 736 en 753 was
Bonifacius werksaam as kerkhervormer aan beide kante van die Ryn. Hy het hom meer toegespits op
die oostelike gedeeltes van die Frankiese ryk en het die steun van die adel in hierdie gebiede begin
kry. Maar die Friese en die Sakse in die Noorde wou niks van die Christendom weet nie en dit was vir
Bonifacius ‘n bitterlike konstatering. ‘n Hele aantal kerke en kloosters is in Duitsland deur hom
opgerig en hiervoor het hy die beskerming geniet van die staat, want Karel Martel en sy seuns het die
kerstening gesteun. Bonifacius sou onder andere aan biskop Daniel te Winchester geskryf het:
´Sonder die beskerming van die Frankiese vorste kan ek die kerk nie bestuur nie; kan die priesters,
monnike en nonne nie beskerm word nie en kan die afgodiese offers en rituele in Duitsland nie
verbied word nie´ (Wessels). Bonifacius erken ruiterlik dat sonder militêre staatsteun, sy
kersteningsmissie onmoontlik sou wees. Ook skryf die predikant Lorgion vol trots dat danksy die
‘swaard van die Franken’ die kerstening van Friesland baie vinniger kon plaasvind. Waar die Frankiese
mag in Friesland die sterkste was, is juis dáár die Christendom gevestig.
Bonifacius het nooit hoop verloor om die Friese te bekeer nie. In 754 het hy met 52 volgelinge vanuit
Utrecht vertrek. Hy sou reis tot in die noorde van Friesland. Op sy pad het hy alle heiligdomme van
die Heidene verwoes. Eikebome is gekap en altare vernietig. Hy het gehoop om met hierdie
magsvertoning baie Heidene te bekeer en te doop. Te Dokkum in Noord-Friesland het hy ‘n groot
byeenkoms gereël waar die sakrament van die Heilige Vorsel op 5 Junie 754 bedien sou word. Maar
op daardie oggend is hy en sy 52 volgelinge hulle vasgeloop teen ‘n groep woedende Friese. Die
skending van Germaanse heiligdomme was met die dood strafbaar en die Friese wou wraak
neem. Hulle het Bonifacius uitgedaag om sy God se hulp in te roep. Bonifacius het sy dik Latynse
Bybel te voorskyn gehaal en verklaar dat God hom sal beskerm. As skild het hy sy Bybel voor hom
gehou, maar die Friese het hom laat sien dat sy Bybel en sy God kragteloos was. Swaardslae het op
Bonifacius en sy Bybel gereën. Ook sy volgelinge is tereggestel. Die kerk het hierop verklaar dat dit
geen teregstelling was nie, maar dat ‘n roofbende op die groep toegesak het. Bonifacius en sy
volgelinge het egter geen waardevolle besittings by hulle gehad nie. Daarbenewens verswyg die
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kerklike geskrifte die onnoembare waarheid: Die Christelike God(e) was nie in staat was om
Bonifacius uit sy nood te red nie. Juis die ‘martelaarskap’ van Bonifacius is deur die kerklike geskrifte
opgehemel. Bonifacius sou glo met verlange uitgesien het na hierdie dag (vermeld in Vita S.
Bonifatti). Hy sou volgens kerklike oorlewering verklaar het: ‘Met vurige verlange het ek lank reeds
na hierdie dag uitgesien; nou het die uur van my bevryding aangebreek’ (Van Gilst & Kooger 2002). In
1962 is ‘n standbeeld opgerig te Dokkum in Friesland ter herdenking aan die dood van Bonifacius.
Hierdie standbeeld is uit graniet gekap in die vorm van ‘n man (Bonifacius) wat ‘n Bybel teen sy kop
hou waarmee hy die swaardslae sou afweer.
Dat die Friese woedend was en op wraak uit was, was dan ook te verwagte. Hulle neem egter die reg
in eie hande deur Bonifacius en sy gevolg direk tereg te stel, sonder verhoor. Volgens die Lex
Frisionum was die skending van ‘n Friese Heiligdom met die dood strafbaar, maar die straf was as
volg: ‘Wie by ‘n heiligdom inbreek en daar ‘n heilige voorwerp wegneem, sal na die see geneem word
en op die sand tussen hoog- en laagwater sal sy ore afgesny word, sal hy gekastreer word en aan die
God geoffer van wie hy die tempel onteer het’. Die slagoffer is dan aan ‘n paal vasgemaak tydens
laagwater. Met hoogwater verdrink die veroordeelde persoon.
Die kerstening van die Friese sou nog eeue lank duur. Na die dood van Pepyn van Herstal in 714 het
die Christendom weer ‘n sterk teruggang beleef, omdat die Frankiese steun van die Christendom
weggeval het in Friesland. Radboud gebruik die geleentheid om die Heidendom in Friesland te herstel
deur die kerke te verwoes, die sendelinge te verdryf en die ou Heidense Heiligdomme te herbou. Dit
verander met die koms van die nuwe Frankiese heerser Karel Martel, toe die kerstening in Friesland
weer aktief deur die Franke gesteun was en die Friese koning Radboud selfs gedwing was om die
Christendom daar toe te laat. Karel Martel sou talle die Heidense tempels in Friesland verwoes, die
‘afgodsbeelde’ vernietig en gewyde bosse laat omkap (Lorgion). Hierdie ‘beschermer des
Christendoms’ het volgens Lorgion waardevolle werk gedoen om die Christendom in Friesland te
vestig. Karel Martel sterf in 741.
Ludger (742-809), maar ook Willehad sou die kerstening van Friesland verder voortsit na Bonifacius
en Willebrord. Oor hierdie sendeling vermeld Lorgion, dat hy ‘n groot aantal skatte uit die Heidense
tempels geroof het en dit aan die kerk oorgedra het, wat Lorgion as ‘n heldedaad beskou. Ook sou
daar volgens Ludger in die Friesse dorp Rottum ‘n Heidense tempel gestaan het met 100
‘afgodsbeelde’ daarin (Lorgion). Met die aantrede van die Friese koning Radboud II het die
Heidendom weer sterk opgebloei. Radboud II het in Denemarke opgegroei waar hy ‘n sterk besef
ontwikkel het vir die bewaring en beskerming van ons voorvaderlike erfgoed. Die Christendom wat
juis daarop uit was om ons voorvaderlike erfgoed te vernietig, het hy as ‘n groot vyand beskou en dit
selfs gehaat. Hy het baie moeite gedoen om die Heidendom in Friesland te handhaaf en uit te bou.
Met die koms van die Frankiese Karel die Grote, sou Friesland onder Frankiese dwang gekersten
word.
Tog sou die kersteningsproses nog eeue lank sloer. In 1303 is ‘n kruis te Vroonlo (Vroue-loo) opgerig
om die oorwinning van die Christendom te vier oor die ou Heidense natuurgodsdiens van die Friese
(Buddingh 1844). Ten spyte van die viering van hierdie sogenaamde oorwinning, sou dit egter nog
baie eeue duur voordat van ‘n kerstening van die grootste gedeelte van die Friese sprake was.

Kerstening van die Vikinge
Vanaf 793 tot ongeveer 1050 val die Vikinge (Noormanne) talle Europese lande binne. Op groot skaal
word Slawiese burgers (Russe en Pole) as slawe (dit is waar ons huidige woord slaaf vandaan kom) na
Skandinawië gebring. Die Vikinge het ‘n groot invloed uitgeoefen in die stigting van die eerste
Russiese staat. Die naam Rus(land) verwys eintlik na die Vikinge. Die Slawiese volkere het na die
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Vikinge as Rus (blond) verwys en het die eerste Russiese staat, Vikinge as leiers gehad. Die woord
Viking is verwant aan die woord ‘veg’ en ook aan die woord ‘wyk’. Die tweede gedeelte van die
woord Viking verwys na ‘n baie ou Germaanse Godheid Ing.
Groot gedeeltes van die Britse Eilande is deur Vikinge gekoloniseer. In hierdie gebiede het die
Vikingkultuur en regstelsel (Noormanreg) geheers en die taal was Oud-Noors. In Ierland is hierdie
Germaanse koloniste Ostmen genoem. Met behulp van hulle gevorderde skeepvaart kon die Vikinge
ander Europese lande via die riviere binnedring. Parys was in 885-886 via die rivier Seine binnegeval.
In 911 het die Franse besluit om aan die Vikinge ‘n gedeelte van Noord-Frankryk af te staan in ruil
daarvoor dat hulle hulle bekeer tot die Christendom en ophou om Franse stede te plunder. Die
gebied het bekend gestaan as Normannia en later Normandië. In Ysland stig die Vikinge die eerste
Europese republiek. Dan was Groenland ook gekoloniseer onder leiding van Erik de Rode in 990.119
Die Vikinge bereik die Amerikaanse vasteland onder leiding van Leif Eriksson in ongeveer die jaar
1000. Hierdie Amerikaanse koloniste het egter later teruggekeer na Groenland. Die reis na Amerika
word beskryf in Descriptio insularum Aquilonis (1076), die 4de boek uit die reeks Gesta
Hammaburgenis van Adam van Bremen. Van die Amerikaanse besoeke word vermeld deur die
Yslandse skrywer Ari Thorgilsson (1067-1148) en ook staan die reisverhale na Amerika in die saga
van die Groenlanders en ook die saga van Erik de Rode (Vermeyden). Verskillende togte is
onderneem. In een van die togte vaar selfs 160 man uit na Amerika en is in Vinland (Wynland) selfs ‘n
nedersetting gestig, waar die Vikinge ‘n paar jaar gewoon het. Konflikte met die Indiane, maar veral
konflikte tussen die koloniste onderling, was die belangrikste oorsaak daarvan dat die Vikinge hulle
daar nie permanent kon vestig nie. ‘n Gedeelte van die reisgeselskap wat op Vinland vertoef het, was
al gekersten, want in die saga van Erik de Rode word vertel dat Christene om voedsel gebid het
terwyl Thorhall hulle meegedeel het dat dit baie beter is om tot ‘Rooibaard’ (Donar) te bid as tot
Christus.
Aanvanklik het die Vikinge geroof en geplunder en sodoende ‘n skokgolf oor die res van Europa
gestuur. Maar later het die Vikinge ‘n leidende rol gespeel in die gekoloniseerde gebiede. Hulle was
avonturiers. Hulle het bewondering afgedwing deur hulle moed, deursettingsvermoë, ambisie,
energieke ondernemingsgees, kreatiwiteit en bestuursvaardighede. Die Vikinge is veral geprys vir
hulle bestuursvernuf, want hulle was in staat om nugtere wette af te kondig en dit na te leef. Oral
waar hulle neergestryk het, het hulle wet en orde gebring. Hierdie wette van die Noormanne het
bekend gestaan as Noormanreg of Danelaw(Eng). Tekening van die tempel te Uppsala hierby.
Kerke is geplunder omdat daar skatte in bewaar was. Uit die skrywe van Gregorius van Tours blyk ook
dat gelowiges hulle eie waardevolle besittings in kerke laat bewaar het, omdat dit veilig sou wees in
Gods hande. Priesters is doodgemaak, omdat hulle die Heidense religie verneder het; kruiperige
nederigheid getoon het, maar daarna tog die volk teen die Vikingse gesag opgesweep het. Vir die
Germaanse Viking was nederigheid onfatsoenlik en laakbaar, want die Germaanse Viking toon geen
dweperige gedrag nie. Dan moet daar ook gedagte gehou word dat die meeste kronieke uit die tyd
geskryf is deur Christelike geestelikes. Hulle het ‘n oordrewe negatiewe beeld van die Vikinge geskep
as ‘wilde barbare’. Talle kronieke beskryf ook dat hierdie monnike God gebid en gesmeek het om
hulp. Hulle gebede is egter nie verhoor nie. Sommige geestelikes het die volk daarvan beskuldig dat
die vyandelike invalle die gevolg is van hulle sondige en heidense lewenstyl en dat die Vikingse invalle
‘n straf was van God. Die konflik het opgelaai omdat sommige Heidene die Christene aangeval uit
vergelding op eerdere aanvalle van die Christene en ook vanweë die Christene se afkeuring en
kwetsing van die Vikingse geloof.
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In 1261 kom Groenland onder Noorse gesag en in 1397 onder Deense bestuur. In die veertiende eeu word
die blankes deur Eskimo’s aangeval en is duisende mense vermoor, maar eers in die 16de eeu vertrek die laaste
blankes vanuit Groenland.
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Die Hoofgode van die Vikinge was Odin (Wodan) en Thor (Donar) en die vernaamste Godin was
Freya. In Skandinawië kom die kerstening baie laat op gang. In 1070 was ‘n besonderse Heidense
tempel te Uppsala nog ten volle in gebruik.
Volgens sommige bronne was die tempel
van hout. Volgens ander bronne was die
tempel wel van hout maar met goud
oortrek. Volgens ander bronne was die
tempel volledig van goud (maar dit is
onwaarskynlik).120
Die Deense bekerings geskiedenis begin
met die reis van die Frankiese sendeling
Anskar of Ansgar, 121 na Denemarke en
Swede tussen 826 en 831, maar hy
verkenningswerk gedoen het. Van ‘n Kerstening van die Dene en Swede het daar toe weinig tereg
gekom. Hy is eintlik deur die Franke gestuur as ‘n uitvloeisel van die Frankiese politiek. Die Franke het
die groeiende mag van Denemarke as ‘n Heidense land gevrees en het gehoop dat ‘n kerstening die
groeiende mag sou demp. In 864 het Anskar die eerste biskop geword van Bremen en Hamburg. In
934 sou die Duitse keiser Hendrik I die Deense koning Gorm die Oude (875-958) oortuig om hom tot
die Christendom te bekeer, maar voor die jaar 1000 het die Christendom nie werklik aanklank gevind
onder die Dene nie. ‘n Grootskaalse aanvaarding van die Christendom sou eers in die volgende twee
eeu plaasvind. Tog was die Deense koning Gorm die Oude gekant teen die koms van die Christendom
na sy land. Voor sy aanvaarding van die Christendom het hy kerke in sy ryk laat afbrand en talle
priesters gebied om sy land te verlaat. Maar Harald Blaatand (Bloutand), die seun van koning Gorm,
het die Christendom met ope arms aanvaar en hom in 965 laat doop. Harald sou die Christendom
aanvaar het nadat ‘n sendeling ‘n vuurproef deurstaan het. Die ‘Goddelike beskerming’ wat die
sendeling geniet het, was vir Harald ‘n aanduiding van die ‘mag’ van die Christelike God. Hierna het
Harald Blaatand (Deen) hard probeer om Jarl122 Hakon van Noorweë tot die Christendom oor te haal,
maar Jarl Hakon het hom heftig verset teen die koms van die Christendom. Jarl Hakon het selfs ‘n
tempel gehad wat net oopgesluit is wanneer hy daar op besoek gekom het en dit was die tweede
grootste tempel in Noorweë (volgens die Njalsaga). Die grootste Noorse tempel het volgens die
Njalsaga in Lade gestaan. Herold Blaatand onderwerp die Nore egter aan Deense gesag en in 985 laat
hy op ‘n Rune steen in Jelling (Jutland) die woorde uitbeitel dat hy die hele Denemarke en Noorweë
aan die Christendom onderwerp het.
Die seun van koning Harald Blaatand, naamlik Sven Haraldsson I (Vurkbaard), sou weer ‘n Heidense
rewolusie veroorsaak deur teen sy vader in opstand te kom. Sy vader (Harald) moes vlug en het later
aan sy wonde beswyk. Sven het met Sigrid getroud en sy was ‘n groot voorstaander van die
Heidendom. Die Christendom is weer verdryf en die Heidendom het opgebloei onder die
koningspaar. Maar Knut, die seun van Sven, het vanaf 1018 die Christendom omarm en onder sy
heerskappy is Denemarke gekersten.
Die Noorse heersers het hulself beskou as direkte afstammelinge van die God Thor. Hierdie heersers
sou egter in hulle drang om uitbreiding van hulle gesag, die Christendom omarm. In Noorweë het
Harold Skoonhaar123 (880-930) deur middel van die Christendom begin om die land te verenig en die
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Omdat die ou Germaanse religie groot ooreenkomste toon met die Japanse Sjintoïsme, wil ’n mens vermoed
dat hierdie tempel ook ooreenkomste sal toon met Sjintoïstiese tempels. Sjintoïstiese tempels word uitsluitlik
uit hout vervaardig, met soms goue versiersels aan die binnekant.
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Interessante naam vir ‘n sendeling, want Ans =Ase (Groep Germaanse Gode).
Jarl was ook gebruik as ‘n titel vir ‘n magtige hoofman of koning. Die woord jarl is verwant aan die woord earl (Eng).
123
Skoon = mooi.
122
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gesag van ander heersers in die gebied te ondermyn. Hy het sy seun Hakon de Goede (ook Hakon I) in
Engeland laat opvoed as pleegkind van die Christelike koning Adalstein/Athelstan. In ongeveer 933
sou hy na Noorweë terugkeer en sy halfbroer verdryf. Hakon se plan om Noorweë te kersten is egter
gestuit as gevolg van verset deur sy direkte volgelinge. Hakon het egter in die praktyk Heidense Gode
sowel as die Christelike God(e) aanbid. Hy het homself as Christen laat doop. Ook sou hy ‘n wet
uitgevaardig het waarvolgens die Germaanse Joel en die Christelike Kersfees op dieselfde tydstip
gevier moes word. Uiteindelik het Hakon later weer sy rug op die Christendom gekeer en is in 960
volgens Heidense gebruik begrawe.
Twee Olafs sou die kersteningsproses intensief verder voer. Olaf Tryggvason (of Olaf I) was heerser
van 995 tot 1000 en hy sou die land met die swaard begin kersten. Volgens die Heimskringla het ‘n
Christelike waarsêer ‘n blink toekoms vir Olaf voorspel, waarop hy hom toe tot die Christendom
bekeer het (van Gilst 2004). Ook is hy wysgemaak dat die God(e) van die Christene baie magtiger was
as die God(e) van die Heidene. Van Olaf Tryggvason word vertel dat hy ‘n droom gehad het. In die
droom sou die heilige Martinus hom opdrag gegee het om voortaan geen heildronke meer op te dra
aan Heidense Gode nie, maar aan katolieke heiliges (van Gilst: 2006). In die saga van Olaf Tryggvason
word vertel van ‘n man wat onder dwang gedoop moes word. Die man se verweer was as volg: ‘Ek
weier om my geloof te versaak. Ek het dit van my vader geleer. ‘n Mens kan nie beweer dat ons God
Donar, wat in dié tempel woon, magteloos is nie. Hy voorspel die toekoms in tye van nood en ek kan
volkome op hom vertrou. Daarom wil ek die band tussen my en hom nie verbreek nie’ (Derolez). In
998 het Olaf ook opdrag gegee aan die inwoners van Throndhjem om die beeld wat daar van Frey
gestaan het te vernietig, maar die volk het geweier om die opdrag uit te voer omdat Frey te goed vir
hulle sorg (Macculloch).
Olaf Tryggvason voer in sy kersteningspoging ‘n ware skrikbewind wat sou lei tot ‘n groot aantal
Heidense martelare. Tientalle van hierdie martelverhale word in die lektuur beskryf. In een van
hierdie verhale word beskryf hoe ‘n bekende en vooraanstaande man gevang is, wat sou weier om
hom te laat doop, met die naam Eyvind. Olaf het gebied dat Eyvind voor hom moes verskyn. Na talle
pogings van Olaf om Eyvind te oortuig om die Christendom te aanvaar en Eyvind geweier het, het
Olaf opdrag gegee om Eyvind vas te bind en ‘n bak vol gloeiende kole is op sy maag neergesit. Eyvind
is dood aan sy brandwonde (van Gilst 2004). Olaf Tryggvason het self sy eie neef, Hroerek, se oë laat
uitsteek omdat hy hom nie tot die Christendom wou bekeer nie. Ten spyte van die verlies van sy oë
het Hroerek hom nie tot die Christendom bekeer nie het hy aan Olaf duidelik gemaak dat die
Christelike godsdiens ongeloofwaardig is (van Gilst 2004).
Ook skaf Olaf Tryggvason offers en drinkgelagte af, maar die volgende feeste behou hy, naamlik Joel,
Paasfees, Johannesbier en Oesbier (Janssen). Hierdie benamings dui daarop dat hierdie feeste steeds
flinke drinkfeeste was. Johannesbier is Midsomer en Oesbier is die Oesfees van 29 September.
Hierdie Oesfees is tydens die kerstening opgedra aan die Aartsengel Michaël of Sint Michael.
Na Olaf Tryggvason, heers eers Sven Vurkbaard en daarna sou Olaf Haraldsson (995-1030) die
kerstening verder gevoer het. Olaf Haraldsson was tussen 1015 en 1030 koning van Noorweë. In
1030 sterf Olaf Haraldsson juis as Christelike martelaar te Stiklestad, in sy stryd om die Nore te
kersten toe ‘n opstand teen sy heerskappy uitgebreek het. Olaf Haraldsson (ook Olaf die Dikke en
later ook Olaf die Heilige of Olaf II of selfs Sint Olaf) sou alle Heidense Heiligdomme vernietig het en
daartoe oorgegaan het om die boeregemeenskappe met geweld te kersten. Olaf Haraldson is egter
ook Olaf die Bloedige genoem na aanleiding van sy bloedige vervolging van die Heidene. Beide die
Olafs het die Nore voor die volgende keuse gestel: Doodgemaak te word, verban te word of gedoop
te woord. Ook het hy talle mense wat hulle nie wou bekeer nie, voor hulle familie en vriende laat
martel om sodoende meer mense oor te haal om hulle te laat doop.
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In opdrag van die Olafs is mense verdrink, met warm kole doodgebrand, met rooiwarm ysters
gebrand en die oë uitgesteek. Baie boere het hulle egter teëgesit en liewer gesterf as om ‘n God te
aanbid wat vir hulle vreemd was. Daar word ook ‘n verhaal vertel van Thorlief die Wyse, wie se oë in
opdrag van Olaf Haraldsson uitgesteek moes word. Toe die Christelike beul die een oog uitgesteek
het en Thorlief geen lid verroer het nie, het die beul sy gereedskap neergegooi en uit angs gevlug
(Derolez).
Wessels wys daarop dat Olaf Haraldsson (Heilige Olaf) probeer het om die plek van Donar in te neem
deur sy gewelddadige optrede. Hy sou soos Donar op ‘n woeste en kragdadige wyse teen die ‘bose
magte’ stry. Hierdie Olaf het die Heidense hamer as ‘n ‘Christelike’ simbool beskou en word hy selfs
afgebeeld met ‘n byl/hamer in die hand asof hy ‘n reïnkarnasie van Donar was. In 1164 is hierdie
brutale vervolger van die Heidendom deur pous Alexander III heilige verklaar. Tot in die 19de eeu is
selfs jaarliks in Västergötland ‘n beeld van hierdie ‘heilige’ Olaf rondgedra wat ‘n ryke oes sou
verseker (Wessels).
In die Noorse lande was Donar die mees populêre God. Sommige geleerdes is van mening dat die
aanbidders van Wodan eerder die knie voor die Christendom gebuig het as die aanbidders van
Donar. Die vereerders van Donar was die mees gedugte Heidene en het ook die laaste loopgraaf
gevorm in die verdediging van die Heidense religie teen die oprukkende Romeinse Christendom.
Die eerste koning van Swede wat propaganda vir die Christendom gemaak het, was Olof
Skötkonung. Hy het aanvanklik met trots verklaar dat hy die tempel te Gamla Uppsala sou
verwoes, maar was uiteindelik bang vir die gevolge daarvan. Olof het ‘n biskop aangestel met die
naam Thorgot (vreemde naam vir ‘n Christen en dit nog ‘n biskop). Thorgot het tussen 1000 en 1024
Engelse sendelinge na Swede gebring in ‘n amptelike kersteningsprojek. Tog was die weerstand teen
die Christendom hoog in Swede en ‘n aantal opstande teen die Christendom getuig van hierdie
ongenoeë. Hierdie opstande het plaasgevind in die jare 1021, 1039, 1057, 1066, 1075, 1084 en 1120.
Hierdie opstande verskil almal 9 jaar van mekaar (of veelvoude van 9)124 wat daarop dui dat die
Heidene hulle feeste in die tye steeds gevier het ondanks die aanwesigheid van die Christendom. In
1060 was daar selfs weer ‘n vloedgolf Swede wat hulle weer tot die Heidendom bekeer het.
Na die dood van Olof het Stenkil aan bewind gekom en hy het die Christendom fanaties gepropageer,
maar in 1066 lei dit weer tot hewige opstande. Die seun van Stenkil, naamlik Inge (I) Stenkilsson het
probeer om die Heidense religie te verbied en die Christelike doop verpligtend te maak vir elke
inwoner van Swede. Hy het egter swaar teëstand van sy onderdane gekry. Die Swede was nog sterk
konserwatief. Hulle was van mening dat Inge in sy poging om die land te kersten, landswette oortree.
Tydens ‘n volksvergadering is Inge voor die keuse gestel; of hy eerbiedig die ou wet, deur ‘n offer te
verrig vir die hele ryk; of hy doen afstand van die troon. Inge het egter geweier om aan hierdie
oproep gehoor te gee. Hy is deur die volksvergadering uitgejou.
Hierna het die swaer van Inge, naamlik Sven (1050-1087), na vore getree en aangebied om die
offerdiens te lei volgens die ou Sweedse wette. Sven (bekend as Blot-Sven) is direk as koning
aangewys in die plek van Inge en Inge moes vir sy lewe vlug. Sven herstel die Heidense religie ten
volle in sy ou glorie. Drie jaar later, in 1087, sou Inge egter met buitelandse hulp sy konings gesag
met militêre geweld herstel en Sven is vermoor. Inge (I) het geheers van 1080 - 1084 en dan weer
van 1087 - 1105. Op Inge se bevel is die tempel Uppsala in ongeveer 1100 vernietig en op die plek is
‘n katedraal gebou. Reeds voor die vernietiging hiervan sou ‘n oorywerige sendeling die beeld van
Donar uit die tempel gedra het. Hierdie sendeling was terstond doodgeslaan en sy lyk in ‘n moeras
laat wegsink (Jung).
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Behalwe die jare 1030, 1048, 1093, 1102 en 1111 waar waarskynlik fees gevier is sonder ‘n opstand.
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‘n Arabiese geleerde, Ibn Dihja (1159-1235) skryf dat die Dene in sy tyd besig was om van die
Heidendom af oor te stap op die Christendom, maar dat op die platteland, veral aan die kus en
kleiner eilande, nog geen sprake was van ‘n aanvaarding van die Christendom nie (van Gilst: 2006).
Die Kerstening van Ysland is gedoen vanuit Noorweë. Olaf Tryggvason het sendelinge na Ysland
gestuur om die Yslanders te kersten. Hy sou onder andere ‘n Yslander wat in Noorweë gewoon het
na Ysland teruggestuur het met die kersteningsopdrag. Hierdie sendeling se naam was Stefnir
Thorgilsson. Hy het kragdadig begin om Heidense Heiligdomme te vernietig en die Heidense Gode as
Duiwels te belaster, maar dit het daartoe gelei dat die woedende Yslanders hom van die eiland
verjaag het. Hierop stuur Olaf Tryggvason nog ‘n brutale skurk (maar volgens Olaf ‘n gesoute
sendeling) na Ysland met die naam Thangbrandr en hy sou in Ysland sendingwerk gedoen het tussen
997-999. Hy word vergesel deur ‘n Yslander met die naam Godserf. Thangbrandr sou sommige
invloedryke Yslanders daarvan ‘oortuig’ het om die Christendom te aanvaar, maar hy gaan so
gewelddadig te werk dat hy in die tyd drie mense in die proses vermoor het. Volgens die Njalsaga het
hy eers Thorkel doodgemaak tydens ‘n tweegeveg omdat Thorkel heftig gekant was die Nuwe
Romeinse geloof. Hierna word Thorvald deur Thangbrandr en Godserf in ‘n hinderlaag gelei en
doodgemaak. Dan maak Thangbrandr ook ‘n berserker dood wat die kersteningstaak van
Thangbrandr in die wiele wou ry. Ook uit die Laxdaela saga blyk dat Thangbrandr hierdie moorde
gepleeg het vanweë die heftige verset wat hulle gebied het teen die invoering van die Romeinse
geloof.
In die Njalsaga word wel ‘n aantal suksesse vermeld van mense wat Thangbrandr tot die Christelike
geloof kon bekeer, onder andere die driejarige Hal uit Haviksdal. Opmerklik is dat Thangbrandr nie
met ‘n swaard en skild geveg het nie, maar met ‘n kruis en ‘n swaard, om die krag van die
Christendom te laat sien. Thangbrandr het in sy kersteningspoging voorts gedreig om nog
prominente Yslanders te vermoor indien hulle hulle nie tot die Christendom bekeer nie. Die
weerstand onder die Yslanders teen die aanwesigheid van Thangbrandr op die eiland was so groot
dat hy in 999 die trekpas kry en die eiland as ‘n ongewenste persoon moes verlaat. Thangbrandr se
bynaam was ‘Olaf se Priester’. Terug in Noorweë doen Thangbrandr sy beklag by Olaf Tryggvason.
Thangbrandr was van mening dat die dwarse Yslanders nooit gekersten kon word nie, waarop Olaf
woedend gereageer het. Olaf was so kwaad dat hy gedreig het om alle Yslanders wat op
handelsbesoek was aan Noorweë, dood te maak. Olaf was ernstig met sy dreigement. Onmiddellik
het hy alle skeepsverkeer tussen Noorweë en Ysland verbied. Yslandse skepe wat toe in Noorse
hawens voor anker gelê het, het hy aan die ketting laat lê. Die hele handel tussen die twee lande het
tot ‘n stilstand gekom. Ysland was volledig afhanklik van Noorweë vir sy voortbestaan.
Graanproduksie op Ysland was byna onmoontlik en alle hout is vanaf Noorweë ingevoer.
‘n Aantal gesiene Yslanders wat in Noorweë op handelsbesoek was, het Olaf oortuig om die moorddreigement nie uit te voer nie en die handelsboikot op te hef. Drie persone (Gizzur die Witte, Teisson
en Hjalti Skeggjason) het Olaf oortuig dat Thangbrandr die kersteningsprojek te gewelddadig
aangepak het en dat hulle drie die kersteningsprojek persoonlik op eie skouers sou neem en die saak
meer diplomatiese sou aanpak. Hjalti was egter ‘n banneling volgens die Njalsaga (bl. 104). In Ysland
het was hy voëlvry verklaar omdat hy die Heidense Gode beledig het en hy moes na Noorweë vlug.
Olaf het egter gewaarsku dat die handelsbetrekkinge tussen die twee lande eers weer op gang sal
kom as die Yslandse regering die Christendom amptelik aanvaar. In dia Laxdaela saga word vermeld
dat Olaf ‘n gesiene Yslander met die naam Kjartan versoek het om die kersteningstrajek op Ysland te
lei, hetsy met geweld, hetsy met ‘goeie woorde’. Maar Kjartan het aan koning Olaf te kenne gegee
dat sy vader en ook sy hele familie Heidene is en dat hy nie bereid was om gewelddadig teen sy
familie op te tree en hulle met dwang te kersten nie. Kjartan bekeer hom tot die Christendom, maar
nie omdat hy dit ‘n interessante Godsdiens vind nie, maar omdat hy koning Olaf terwille wou wees.
Kjartan het ‘n baie hoë respek vir Olaf gehad. Kjartan vra ook sy vriend Bolli of hy hom tot die
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Christendom wil bekeer, maar Bolli het aanvanklik geweier, want volgens Bolli is die Christelike
godsdiens te swakkies. Later laat Bolli hom wel doop.
Afgesny van Noorweë, het op Ysland ‘n burgeroorlog (of dan ‘n Godsdiensoorlog) gedreig, want die
meeste Yslanders was steeds Heidens en wou van ‘n gedwonge kerstening, niks weet nie. Die
Yslanders het eintlik geen keuse gehad nie, want sonder Noorweë, was ‘n voortbestaan op die eiland
nie maklik nie. In die somer van die jaar 1000 aanvaar die Yslandse Althing, onder Noorse dwang, die
Christendom as amptelike godsdiens van Ysland. Hierop laat Noorweë sy boikot teen Ysland vaar en
alle handelsbetrekkinge is herstel. Tog was dit nie ‘n maklike besluit nie. Op die Althing was die
Heidene en die Christene reeds in slagorde opgestel en was ‘n volskaalse burgeroorlog op hande,
maar volgens die Njalsaga (bl. 104) is ‘n gewelddadige konflik afgewend. Die eerste Christelike
biskop, naamlik Yserf, sou sy amp uitoefen van 1056-1080.
Met die aanvaarding van die Christendom het die Yslanders egter ‘n aantal Heidense gebruike behou.
Ook het die Yslandse priesters nie na Latyn oorgeskakel as kerktaal nie. Dit sou eers na die dertiende
eeu gebeur (van Gilst 2004). In die dertiende eeu was dit ook nog nodig om op die eiland Gotland ‘n
wet aan te neem, wat vasgelê is in die Guta Lagh wat as volg gelui het: ‘Die bring van offers is streng
verbode, asook alle ou gebruike wat tot die heidendom behoort. Niemand mag meer tot heilige
woude, heuwels, heidense Gode of heilige omheinde plekke bid nie’ (Farwerck 1970).
Tog het die kerstening in die Noorse lande nie seepglad verloop nie en het veral die Swede die taaiste
weerstand gebied. In die 12de eeu skryf ‘n Engels-Deense monnik dat die Swede en Gote miskien
formeel as ‘Christelik’ voorkom, maar dat dit nie die geval was nie. As dit voorspoedig gaan blyk die
mense vrome Christene te wees, maar tydens teëspoed, misoeste, storms, onweer, brand en
vyandige aanvalle word die Christendom verwerp en word Christene die land uitgejaag (Wessels). Die
algemene aanvaarding van die Christendom in die Noorse lande, sou nog eeue lank sloer. Rondom
1180 vertel die geskiedskrywer Odd Snorrason dat dit Wodan was wat die Sweed Stryrbjörg gehelp
het om ‘n militêre oorwinning te behaal. In die tyd is in die Noorse lande steeds geglo dat Wodan
militêre oorwinnings skenk. In 1714 het ‘n Noorse predikant met skok moes verneem dat ‘n boer in
sy gemeente tuis ook nog hout beeld vereer. Die boer was van mening dat die verering van die beeld
geen afbreuk doen aan sy Christelike geloof nie. In die laat Middeleeuse ballades het Wodan nog
voorgekom waarin hy die mense help in hulle stryd teen die Reuse. Tot laat in die 17de eeu was in
die plattelandse Skandinawië offers aan Thor gebring en tot in die 19de eeu is Wodan deur die
Noorse volkere beskou as ‘n redder in nood.

Kerstening van die Avare
Aan die Oosgrens van die Germaanse volkere het die Avare (ook bekend as Hunne) gewoon wat in
die 6de en 7de eeu ‘n magtige volk was. Aan die einde van die 8ste vorm hulle ‘n bedreiging vir die
Franke. In 795-796 trek Karel die Grote se troepe op teen die Avare. Die Avare sou selfs ‘n gesant
gestuur het aan Karel om te kenne te gee dat hulle Christene wil word, maar moontlik was dit suiwer
propaganda. Karel sluit hierop ‘n verbond met Slawiese stamme wat die Avare vyandig gesind was en
hy kry dus steun vanuit Slawiese kant. Die Frankiese troepe verslaan die Avare vernietigend en dring
deur tot die hoofkwartier van hulle leier Khan, waar fabelagtige skatte opgeberg was. Om die skatte
na Karel se hoofkwartier te bring was 15 vierspan-ossewaens nodig. Niemand het daar nog soveel
skatte gesien nie. Dit het bestaan uit edelstene, goud, silwer, kosbare eetgerei, symantels, wierook,
ens. Die oorblywende leiers van die Avare is na Aken (hoofstad van Karel) geneem, waar hulle die
eed van getrouheid aan Karel moes aflê. Ook moes hulle hulle laat doop en tot die Christendom
bekeer. Karel het hierop besluit dat ‘n groot deel van die skatte uitgedeel moet word aan die pous
(pous Leo III 795-816), maar ook aan ‘n aantal kerke en kloosters. Die rede hiervoor was die
oorwinning behaal is deur ‘Gods genade’.
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Die Avare sou juis die stryd verloor teen Karel die Grote omdat hulle ‘n Heidense volk was. Reeds
voor die aanval op die Avare is besluit hoe hulle land in verskillende sendinggebiede opgedeel sou
word. Paulinus II van Aquileia (726-802?), ‘n Italiaanse biskop, sou die kerstening lei. Vreemd genoeg
spreek hierdie biskop hom egter sterk uit teen die gedwonge kerstening van die Avare. Hy doen dit
reeds voor die aanval teen die Avare. Sy standpunt was dat die Avare eers onderrig moes word in die
Christelike leer en indien hulle dit aanvaarbaar vind, kon hulle gedoop word. Pippyn, die seun van
Karel en hoofaanvoerder in die aanval op die Avare wou egter niks van ‘n sagte aanpak weet nie. Om
Paulinus II van Aquileia te paai, dra Pippyn die hele gebied van die Avare en ook die Slawe in die
gebied tussen Raab, die Drau en die Donou op aan sy gesag. Ook sou die Beierse bisdomme Salzburg,
Freising, Regensburg en Passau voortaan onder die gesag te staan kom van Paulinus II van Aquileia.
Tog was die kerstening en onderwerping van die Avare geen gemaklike taak nie. Frankiese
strafekspedisies is teen die Avare uitgestuur in 797, 799, 802 en 803. In 803 word die hele WesHongarye by die Frankiese ryk ingelyf. Die Avare as volk was byna volkome vernietig.

Kerstening van die Slawe
Die kerstening van die Slawiese volkere gebeur nie via Rome nie, maar via die Griekssprekende
Konstantinopel. Soos wat Rome in die Romeinse Christendom die leiding geneem het, so het
Konstantinopel die leiding geneem onder die Ortodokse Christene. Waar die Vatikaan die sentrum
van die mag was in die Romeinse Christendom, so was Hagia Sophia (Heilige Wysheid) die
magsentrum van die Ortodokse Christene. Dit is nogal vreemd dat beide die woorde Vatikaan en
Hagia Sophia geen Christelike begrippe is nie. Die woord Vatikaan is verwant ons woord Fee, maar
ook aan die Griekse Fates en aan die Keltiese vates/ovates. Konstantinopel het ook ’n kragtige
uitstraling geken. Rondom die jaar 1000 het die stad 600,000 inwoners gehad, terwyl Rome toe maar
ongeveer ’n tiende van die inwonertal gehad het.
Waar die Romeinse Christendom heftig te velde getrek het teen die gebruik van die volkstaal in die
liturgie en die volk slegs met Latyn bedien het, het die Ortodokse Christendom reeds met die
aanvang van die kerstening van die Slawe, na die volkstale oorgestap. Hiervoor word juis die Sirilliese
skrif ontwikkel in die 9de eeu en onstaan selfs ’n nuwe kerktaal bekend as Kerkslawies. Bybeltekste
was sonder sonder enige belemmering in Kerkslawies vertaal en die lutergie was in Kerkslawies
opgestel. Onder die Romeise Christedom is talle mense tereggestel wat wat Bybeltekse in die
volkstaal probeer vertaal het.
Die Ortodokse Christene wijs die Vagevuur af. Ook het gelowiges moes staan tydens die erediens,
wat soms ure geduur het.
In 973 breek daar ‘n groot opstand uit onder die Slawe teen die Christendom en word die Heidendom
weer herstel. Ook vind daar in Pole ‘n opstand plaas in 1038 waar die Christendom verwerp is ten
gunste van die Heidendom en in 1040 val ook die Hongare weer van die ‘regte geloof’ af en kies vir
die Heidendom (Le Goff).
Van Gilst (2004) skryf dat ook die kerstening van die Slawe met grof geweld en talryke wreedhede
gepaard gegaan het. Wladimir van Kiev (Wladimir de Grote 960-1015) verklaar die Christendom tot
staatsgodsdiens. Hy vermoor sy eie broer Jaropolk en voer talryke rooftogte teen sy eie sowel as sy
buurvolke. In 1014 neem hy 14,000 Bulgare gevange en hy laat hulle almal blindmaak. Hy was met 5
vroue wettig getroud, maar het 800 byvroue aangehou. Hierdie geweldenaar was volgens die kerk so
voorbeeldig dat hy heilig verklaar is.
Ook die Slawiese Wende is met brute geweld gekersten. In 1135 val die gekerstende Dene die Wende
aan en vestig die Christelike godsdiens onder die Wende, maar die Wende weier om dit te aanvaar.
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In 1147 onderneem die Deense koning Waldemar I ’n nuwe veldtog teen die Wende en hy word
gesteun deur die jong biskop Absalon (1128-1201) wat die kerstening sou behartig. Die Wende word
beroof en hulle eiendomme platgebrand. Sestig skepe vol geroofde skatte sou die buit na Denemarke
vervoer. Na die berowing van die Wende sou Absalon die verslae volk kersten en Absalon wys die
Heidende daarop dat Jesus nie gekom het om vrede te bring nie, maar die swaard. Sy
kersteningspoging bestaan uit die platbrand van talryke Wendiese dorpe. In een dorp Garz laat hy
1,100 weerlose Wende afslag terwyl die Deense troepe een man verloor. Tog was dit nie genoeg nie,
want die Deense koning stuur ook sy seun Christopher wat weer deur aartsbiskop Askel opgehits is
om die Wende te help kersten. Die tempelskatte op die eiland Rügen word geroof en 300,000
Heidense Wende word simpelweg afgeslag, omdat hulle Heidens was. Die Wendiese ‘afgodsbeelde’
op die eiland word vernietig en Christelike beelde word in hulle plekke staangemaak. Na die slagting
kon Absalon met trots 1,300 Wende op een dag doop. Absalon sou verder trek met sy ‘blye
boodskap’ na Koerland in die Suide van Letland waar hy die hele bevolking sou uitroei in die naam
van God, terwyl slegs twee Dene in die stryd sou val danksy die genade van God. Op sy terugtog slag
hy wederom 6,000 Wende af wat hulle teen die Christendom sou verset en vir sy besondere
prestasie word hy aangewys as aartsbiskop van Lund (van Gilst 2004).
Toe die Bisantynse ryk in 1453 val in die hande van die Turke, was die band van die Slawe met
Konstantinopel verbreek. Konstantinopel met Hagia Sophia is beskou as die Tweede Rome. Die mag
van die Ortodokse kerk sou voortaan verskuif na Moskowië en word Rusland beskou as die Derde
Rome. Hierdie Russies-Ortodokse kerk sou doelbewus afstand hou met die Romeinse Christendom
sowel as die Islam. Die kontak met die berk Athos word egter nie verbreek nie en kom hierdie Heilige
Griekse berg nou onder die direkte invloed van Rusland. Talle Ortodokse geestelikes sou hulle
opleiding ontvang in Athos.
Met die koms van Peter die Grote (1672-1725) word ’n groot kerkhervorming deurgevoer in Rusland.
Peter de Grote wou die Russiese samelewing verwesters en hy voer talryke westerse modelle en
idees in by die hervorming van die Russiese samelewing. Ook laat hy ’n nuwe stad St Petersburg bou,
volgens die Nederlandse stadsinrigting. Peter de Grote het groot teenstand ervaar oor sy
verwesteringsplanne en hierdie teenstand het van die Russies Ortodokse kerk gekom. Peter die
Grote skaf daarom die skeiding tussen kerk en staat af en bring hy die kerk onder sy direkte gesag.
Die ou Moskouse Patriarg (vergelykbaar met die Roomse pous) skaf hy af in 1721 en in die plek
daarvan voer hy die ‘Heiligse Regerende Sinode’ in, met Tsaar Peter die Grote as die opperste leier
daarvan.
Die naam ‘Heiligse Regerende Sinode’ is later verander na ‘Heilige Sinode’. Die Tsaar sou nie self
aanwesig wees tydens die sittings van hierdie sinode nie, maar stel Peter de Grote ’n generaal
(minister) aan wat bekend sou staan as Opperprokureur om die Tsaar te verteenwoordig. Hierdie
Opperprokureur moes alle beslissing van die Regerende Synode goedkeur. Self neem hy egter nie
deel aan die besprekings nie. Ook was die Opperprokureur nie ‘n gelowige nie. Verder is alle lede van
die Regerende Sinode deur die Tsaar self benoem en die benoemde lede was nie almal geestelikes
nie.
Peter die Grote het ook die meeste van die besittings van die kerk gekonfiskeer en geestelikes sou
voortaan ’n salaris van die staat ontvang. Vir Peter die Grote het die kerk ’n groot remskoen gevorm
in sy ideaal om van Rusland ’n moderne industrie-land te maak. Hy beskou die Christene as luiaards
en leeglêers en wat ook geen bydrae lewer in die ekonomiese opbou van Rusland nie. Baie Russe het
met die oorname van die Christendom na kloosters verhuis om hulle daar met religieuse
aangeleenthede besig te hou. Baie Christene het ook ’n swerwersbestaan gevoer en van klooster na
klooster verhuis. Vir Peter die Grote was dit ’n groot verspilling van arbeidskragte en wou hy eerder
sien dat die mense in die industriele opbou van Rusland betrokke sou raak. Hy vaardig daarom ook
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’n wet uit wat bepaal dat geen persoon jonger as 50 jaar in ’n klooster mag woon nie en hy
verminder die aantal kloosters drasties. In die tyd het maar weinig Russe die ouderdom van 50 jaar
behaal.
Peter die Grote verminder ook die aantal geestelikes en hulle word streng reëls opgele om hulle
meer ‘nuttig’ te maak vir die samelewing. Ook die Tsaars na hom het sy beleid voortgesit. Katarina
die Grote het onder andere ook baie kloosters gesluit en die mag van die geestelikes selfs verder
ingeperk.
Die dwang van die kerk en tsaar word vir die volk egter ondraaglik en dit lei in 1917 tot gewelddadige
uitbarstings. So groot was die volkshaat teen die tsaar en sy kerk dat nie alleen die koninklike familie
vermoor is nie, maar die kerk tot op sy fondamente geskud was. Die nuwe bewinghebbers verbied
daarom ook enige kerklike aktiwiteite en skaf die Christendom in Rusland amptelik af. Mense wat
hulle verder nog met Christelike geloofsake sou bemoei, is swaar gestraf en selfs wreed vervolg en
hierdie haatveldtog teen die kerk sou 70 jaar duur. Die Russiese rewolusie is vergelykbaar met die
Franse rewolusie. Die Bolsjewieke het net so ‘n haatveldtog teen die kerk gevoer as die Jakobyne
tydens die Franse rewolusie en die wortels van hierdie haat strek oor eeue van Christelike
dwingelandy. Dit is merkwaardig dat in ons skoolboekies beide hierdie rewolusies behandel word,
maar die feit dat die volk die kerk/Christendom as die groot boosdoener beskou het, word verswyg.
Vanaf 1815 word die Russiese volks-identiteit gebou op drie pylers, naamlik Ortodoksie, Outokrasie
en Nasionalisme. Die Russies volks word beskou as besonder Christelik beskou. Outokrasie en
Ortodoksie gaan so hand aan hand dat die Russiese volk juis hierteen in opstand kom en dit gebeur in
1917.
’n Opvallende verskil tussen die Romeinse- en die Ortodokse Christendom is dat by laasgenoemde
slegs enkele gevalle opgeteken is van ketterverbrandings en Hekse verbrandings. Terloops onder die
Ortodokse kerkleiers het ‘n groot aantal geestelikes die katolieke vervolging van Christene swaar
veroordeel.
Die kerstening van die laaste heidense volk in Europa, naamlik die Litouers, is eweneens op bloedige
wyse volvoer. Die Heidense inwoners is in die naam van God brutaal vermoor, geplunder en verkrag.
In 1387 het Litoue amptelik ’n Christelike land geword. Tog het die Christendom nooit behoorlik
posgevat in die Baltiese state nie. Tydens die Reformasie breek hierdie lande hulle band met Rome
en vandag loop die ontkerkliking in die Baltiese state die hardste van stapel.
In Rusland leef daar vandag nog ‘n volkstam wat hulself Mari noem. Hierdie Fins-Oegriese stam tel
ongeveer 600,000 lede en is verwant aan die Finne, Este en Hongare. Hierdie stam is uit die Volga
gebied afkomstig en het ‘n eie republiek gehad met die naam Mari El. Die Russies-Ortodokse kerk het
die Mari ook probeer kersten, waarop sowat 30,000 lede van die stam, wat die kerstening ontvlug
het, verhuis het na die Oeralgebergte. Vandag leef lede van die Mari-stam in dorpe soos Koerki,
Marijski Karsji en Jekatarinburg. Hierdie stam word vandag beskou as die laaste Heidene van Europa
want hulle is nooit gekersten nie. Kerke het hulle nie. Daar word gebid by ‘n heilige boom, meestal ‘n
berk, maar ook by ‘n roosboom. Die Oppergod van die Mari staan bekend as die Groot Witgod. Nege
Godhede word deur die Mari vereer en dit is almal natuurelemente soos, Son, Maan, Water, Wind,
ens. Ook vereer die Mari ‘n berg in die gebied wat rooi verkleur teen die laaste strale van die
ondergaande son. ‘n Priester staan onder die Mari bekend as ‘n Kart.
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Kerstening van Asië
Reeds in 635 sou ’n biskop wat deur die Chinese Alopen genoem is in China sendingwerk gaan doen
het en stig hy ook ’n aantal kloosters in China. In 907 word aan die Christendom in China ’n einde
gemaak toe keiser Wuzong alle buitelandse godsdiense die land uitgedryf het. Marco Polo (12541324) wat as handelsreisiger tussen Venesië en Mongolië werksaam was het ooit ‘n opdrag van die
Grote Khan gehad om meer as 300 sendelinge uit Rome te bring om die Mongole te kersten. Dit
moes gesien mense wees met oortuigingskrag. Marco kon van die pous egter net drie sendelinge kry
en hulle was van middelmatige postuur. Die Grote Khan was bitter teleurgesteld en van ‘n kerstening
van die Mongole het niks gekom nie. Omstreeks 1300 het ‘n aantal sendings togte na Asië
plaasgevind en die belangrikste ondernemings was die van Johannes van Monte Corvino en die van
die Fransiskaan Odoricus van Pordenone. Daar is selfs Christelike gemeentes gestig, maar dit het alles
weer doodgeloop toe in 1368 die Ming-dynasty aan die mag gekom het en wederom alle buitelandse
godsdiense verban is. MacCullogh betreur die feit dat die Christendom nie deur ’n sterk militêre mag
gesteun was in China nie. As dit so was, sou hierdie godsdiens in China net so goed as in Europa gedy
het. Vanaf die 16de en 17de eeu is klein groepies sendeling weer in China toegelaat wat vandag
steeds aktief is.
In Japan is Franciscus Xavier en sy Jesuïete vanaf 1549 toegelaat om met sendingwerk te begin.
Volgens Xavier het die Jappanners die Christelike geloof met ope arms ontvang. Na Xavier volg nog ‘n
aantal sendelinge sy voorbeeld en in Japan gebeur ook wat in Euroipa gebeur het. Die sendelinge en
die bekeerlinge neem ’n aggressiewe houding aan jeens die Heidense bevolking. Die inheemse
kultuur word as domonies afgeskryf en dwang word gebruik om die volk te kersten. Aan die begin
van die 17de eeu was die maat vol en verban die Tokugawa koninghuis alle Europeërs uit Japan
inklusief hulle vreemde Christelike godsdiens. Japan sluit sy deure vir Westerse invloed en die enigste
kontak het bly voorbestaan op die eiland Dejima. Op die eiland is slegs handelsaktiwiteite toegestaan
en is geen enkele sendeling toegelaat nie. Ook is slegs Nederlandse skepe hier toegelaat omdat die
Japanners daarvan oortuig was dat die Nederlanders sonder ander bybedoelinge, slegs in
handelsbetrekkinge belanggestel het.
In 1542 was Franciscus Xaverius (Frans van Xavier) te Goa in Indië as sendeling werksaam in ’n gebied
wat onder Portugese gesag gestaan het. Hy was blykbaar suksesvol, want hy laat ’n groot aantal
Indiese Heiligdomme verwoes en laat ook kerke en kapelle bou. Op een dag sou hy glo 25,000 mense
gedoop het. Omdat hy bevrees was dat sy dopelinge (wat eintlik niks van die Christenom geweet het
nie) weer die ou Heidense religie beoefen, versoek hy die Portugese koning om in Goa ’n regbank (en
inkwisiteur) in te stel om die bekeerlinge onder bedreiging van die swaard en die brandstapel te
verhoed om hulle ou religie weer te beoefen (van Gilst 2013). In 1549 vertrek hierdie sendeling
Xavier na Japan, maar daar kon hy geen enkel sukses behaal nie en hy verhuis na China, maar
onderweg daarheen het hy gesterf.
In Indië was verskeie sendinggenootskappe werksaam. Hieroor skryf die Fransman Louis Jacolliot in
sy boek La Bible dans l’Inde in 1869 dat hooggewaardeerde sendelinge (Jesuiete en Fransiskane)
saamgewerk het op een gebied en dit was die verbranding van ou geskrifte in Sanskrit. Die
sendelinge het die volk opgeroep om hierdie geskrifte te versamel en hoe ouer hulle was, hoe beter.
Hierdie geskrifte is almal met groot voldoening deur die sendelinge verbrand (van Gilst 2013).
Vanaf 1870 kom Amerikaanse sendeling Korea binne wat sou lei tot ’n suksesvolle vestiging van die
Christendom in die Asiatiese land.
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In die Middeleeue brei die Christendom nie verder uit as Europa nie. Die kerstening van Koreane sou
later deur Amerikaners gedoen word en die kerstening van Filippyne aanvanklik deur die Spanjaarde.
Filipyne is vernoem na die Spaanse koning Filips II.

Kerstening van Amerika
Vanaf 1512 is nuwe wette opgestel betreffende die verowering van nuwe volkere in Amerika. By die
eerts kontak met inboorlinge is die sogenaamde reguirimiento in Spaans aan die volk voorgelees
waarin uigelê was dat volgens die kerklike wet van pous Alexander VI, Spanje die nuwe heerser word
oor hulle grondgebied. As hulle sou ‘meewerk’ en daartoe instem dat die Christendom ongehinderd
onder hulle gepredik word, sou geen geweld teen hulle gebruik word nie. Die Christene beskou die
nuwe land as ’n geskenk van God en beskou hulself as die wettige eienaars van die Indiane, hulle
grondgebied, sowel as hulle besittings.
Net soos in Europa was die Heiligdomme van die Indiane geplunder en die skatte daarin gestroop.
Sommige Heiligdomme was eenvoudig in kerke omskep. Die grootste piramide in die wêreld wat te
Cholula staan is deur die Spanjaarde verower en in ’n kerk omskep met die naam Ons Liewe Vrou
Altyddurende Bystand. Die houding van die geestelikes teenoor die Indiane het verhard toe dit blyk
dat hulle na 1530 steeds nie ernstig was met die oorname van die Christendom nie. Tussen 1541 en
1546 breek daar opstande uit onder die Maya’s en die Yucatan teen die Spaanse gesag en die
katolikieke kerk.
In 1531 laat die Fransiskaner Juan de Zumárraga, biskop van Meksiko alle boeke van die Azkete wat
hy kon laat versamel, in vlamme opgaan, in navolging van sy apostel Paulus. Hierdie geestelike was
self verantwoordelik vir die verwoesting van meer as 500 tempels en meer as 20,000 ‘afgodsbeelde’.
In 1979 besoek pous Johannes Paulus II Meksiko en hy vereer biskop Zumárraga as een van die
grootste verkondigers van die ‘blye boodskap’ in die geskiedenis. Omstreeks 1540 laat die eerste
biskop van Yukatan, Diego de Landa, alle geskrifte van die Maya’s wat hy kon laat versamel,
verbrand. Hy het die tekens daarin beskou as ’n soort hiërogliewe en vir hom was dit tekens van die
Duiwel. Ook laat hy duisende beeld van die inheemse Gode vernietig (van Gilst 2013).
Net soos in Europa het die sendelinge in Asië en Amerika groot moeite gehad om die Christelike
boodskap te bring in die afwesigheid van ’n kragtige militêre ondersteuning. In gebiede waar die
sendeling met militêre ondersteuning werksaam was, het die Chritelike boodskap aangeslaan.
Die verowering en kerstening was vir die Iniane fataal. Nie alleen is materiele besittings van die
Indiane geroof nie, maar ook word hulle kultuurle erfgoed en geskiedenis vernietig. Van Gilst (2013)
skryf dat die vernietigsdrang van die Christene tot en met vandag in die Amerikas woed. In die 20ste
eeu is talle projekte geloods waar Indiaanse kinders van hul ouers af weggeneem is en in koshuise
opgevoed is in die hoop dat die ‘Indiaanse probleem’ sou verwyn. Hier is kinders verbied om hulle eie
(duiwelse) tale te praat en die beoefening van eie inheemse kultuurgewoontes is eweneens as
duiwelspraktyke afgekeur en met lyfstraf ontmoedig.
Die Inkabevolking daal vanaf 1530 tot 1570 vanaf 55 miljoen mense tot 9 miljoen. Die aantal
inwoners van Hispaniola (later Haïti en Dominikaanse Republiek) daal vanaf 1492 tot 1570 van
400,000 inwoners tot slegs driehonderd. Op 25 Januarie 1979 besoek die pous Johannes Paulus II
Suid-Amerika en hy land eers op Santo Domingo (Dominikaanse Republiek), waarna hy verklaar: Ek
dank God dat Hy my toestaan om hierdie stukkie aarde te betree wat Columbus so lief gehad het. Ek
dink hierby ook aan die monnike wat hierheen gekom het om Christus, die Verlosser, te verkondig,
om die waardigheid van die inboorlinge te verdedig, vir hulle onaantasbare regte op te kom, hulle
total onwikkeling te bevorder en aan hulle broederskap te leer as mense wat kinders is van een Heer
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en Vader (van Gilst 2013). In werklikheid het die kerstening van Amerika ’n volkere-moord ingehou
van ongekende omvang in die geskiedenis van die wereld. Ongeveer 100 miljoen Indiane is op
onmenslike wyse deur Christene in Amerika afgeslag, geroof, verkrag, as slawe gevang en met nuwe
siektes besmet. Die sosiale struktuur is vernietig en die oerbewoners van Amerika is van hulle
menswaardigheid gestroop. Nooit, maar ook nooit het een van die Joodse Gode ingeryp teen hierdie
menslike tragedie nie. Trouens, die Amerikaners het die menseslagting geskou as seën en sege van
God teen die ‘Heidense barbare’. Na hartelus is op weerlose Indiane afgestorm en is mans
gekastreer, gemartel, hulle skedels oopgekap of afgekap, hulle liggame vermink, ledemate afgesny,
vroue verkrag, hulle borste afgesny, hulle swanger buike oopgesny, hulle oë uitgesteek, ens. Dit alles
om ‘the children of the devil’ te vernietig. Baie Indane het magteloos toegekyk hoe hul stamlede
uitgemoor was. Hulle het soms geen hand gelig teen die koloniste nie, in die hoop dat die slagting
dan gouer sou ophou. Maar in sommige gevalle het passiwiteit ook nie gewerk nie en is hele
volkstamme uitgemoor. Tot in die 20ste eeu was elke Indiaan voëlvry.
Die angs onder die Idiaanse bevolking was so groot dat hele volkstamme op die vlug geslaan het en ’n
swerwersbestaan gevoer het in die hoop om nie in aanvaring te kom met Europse koloniste nie. In
Meksiko het omsteeks 1500 nog 11 miljoen Indiane gewoon, maar ’n eeu later was daar nog 1,5
miljoen oor. Alleen by die verowering van Meksiko-stad is 200,000 Indiane afgeslag.
In 1492 woon daar ongeveer 35 miljoen Indiane in Spaans-Amerika, maar teen 1650 was daar
ongeveer 4 miljoen oor; in Noord-Amerika was daar met die koms van die koloniste ongeveer 30
miljoen Indiane aanwesig, maar in die 19de was daar maar enkele miljoene oor. Volkens resente
skattings (1992) was daar met die koms van Columbus ongeveer 80 miljoen Iniane in die Amerikas
(Noord en Suid) teenoor die 10 miljoen van vandag.
In die Amerikas is inheemse Godinne soos Atabey, Oshun, Yemya, ens. spoedig met Maria vergelyk
en deur Marai vervang. In baie gevalle is die Heidense praktyke deur die katolieke kerk aanvaar en
met die Christendom vermeng. In 1903 besluit pous Pius X dat geen ander musiekinstrument in die
kerk gebruik mag word nie, behalwe die pyporrel. In Mexiko lei dit tot ‘n opstand en talle
Meksikaanse Christene weier selfs om eredienst by te woon as hulle inheemse musiekinstrument nie
gebruik mag word nie. In 1910 spring die vonk in die kruitvat en vind gewelddadige opstande plaas in
Meksiko. Kerke is afgebrand en geestelikes verdryf. Dit lei tot ‘n nuwe grondwet vir Meksiko waarin
bepaal was dat godsdiensvryheid in Meksiko sou heers. Kerklike onderwys was verbode en streng
reels is aan geestelikes opgelê. Ook is alle kloosters in die land gesluit. Hierdie Meksikaanse rewolusie
toon groot ooreenkomste met die Franse rewolusie.
Ook in Kanada is die Indiaanse bevolking met geweld van hulle eie land beroof deur Europese
immigrante. Nie alleen is die Indiane op bloedige wyse uitgeroei en van hulle grondbesit ontneem
nie, ook hulle religieuse erfgoed is met groot minagting vernietig en die sosiale struktuur het
ingeplof. Om die vernedering van die Indiane nog verder op te voer, is in 1875 die Gradual Civilization
Act en in 1869 die Gradual Enfranchisement Act ingevoer, wat tot gevolg gehad het dat alle kinders
van Indiane in kerkskole opgevoed moes word. Die bedoeling van die wette was om die ‘Indiaanse
probleem’ op te los. Met hierdie wetgewings moes die Indiane van hulle laaste bietjie kultuur
gestroop word, deur hulle eerstens te kersten en tweedens te omvorm tot Engelssprekende (of
Franssprekende) ‘Europese’ Kanadese.
Daar is bereken dat ongeveer 150,000 Indiaanse kinders in die kerkskole opgevoed was. Hierdie
kinders (en hulle ouers) het geen keuse gehad nie. Die kinders is deur die polisie opgehaal en na die
koshuise van die kerkskole gebring; vanaf 1884 alle kinders onder 16 jaar. Baie kinders is met geweld
uit hulle ouerhuise weggevoer. Uiteindelik is meer as 130 van hierdie skole in Kanada opgerig. Die
eerste skole is opgerig in 1840 en die laaste skool is in 1996 gesluit.
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Van hierdie kerkskole was ongeveer 60% onder katolike beheer en 30% onder gesag van die
Anglikaanse kerk van Kanada en die United Church of Canada. Die res was verdeel onder die
Presbiteriaanse en Methodiste kerk.
Hierdie kinders is met ’n militêre dissipline deur die kerke bestuur. Lyfstaf is veelvuldig gebruik om
die ‘wilde’ kinders dissipline te leer en dit is as ’n liefdestaak beskou. Die gebruik van eie inheemse
tale was verbode en die kinders wat uitgevang is, wanneer hulle met maatjies in hul moedertaal
gekommunikeer het, is gestraf. Dit was immers Duiwelstale. Ook was eie kulturele gebruike en
gewoontes verbode omdat dit beskou was as Duiwelswerke. Dan is die ‘God van die Liefde’
ongevraagd en ongewild aan hierdie kinders opgedring.
In hierdie kerkskole vind afgryslike misdade plaas. Kinders is seksueel misbruik en mishandel deur
hulle Christelike onderwysers (uit Broederliefde). Talle kinders is gewelddadig vermoor en die lyke is
begrawe sonder om die grafte te merk. Die kontak tussen ouer en kind was verbreek. Baie ouers het
nie eers geweet dat hulle kinders dood was nie. Die kinders is met die dood bedreig indien hulle die
mistande in die skole wêreldkundig sou maak.
In die 1970’s kom die gruwelverhale na buite en lei to ’n groot verontwaardiging in Kanada en
voorlopige ondersoeke was ingestel na die gepleegde misdade. Hierdie skokonthullings het daartoe
gelei dat ’n groot aantal lidmate keer hulle rug op die kerk gekeer het. Hierdie uitstroom van lidmate
lei selfs daartoe dat baie kerke hulle deure moes sluit. Ook begin siviele eise in te stroom van die
slagoffers teen wie seksuele en geweldsmisdade gepleeg was en ’n aantal kerke gaan bankrot as
gevolg van die eise. Teen November 2005 het ongeveer 86,000 Indiane eise ingedien teen die kerk en
die staat. Op 21 Oktober 2005 bepaal die hooggeregshof van Kanada dat die staat nie volledig vir die
wanpraktyke aanspraaklik gehou kan word nie, omdat die dag-tot-dag bestuur van hierdie skole in
die hande van die kerke was. Voorts is ooreengekom dat die staat 70% van die eise sou uitbetaal en
die kerke die res. Op 2 Maart 2010 was aangekondig dat die polisie begin het met ondersoeke na die
dood (en verdwyning) van ongeveer 4,000 kinders in hierdie skole.
In 1975 maak die Kanadese staat nog ’n regsomkeer. Die Indianetale wat voorheen as Duiwelstale
gelaak was, word nou op skool aangebied. Die Federlale owerheid keur 23 inheemse tale goed wat
op Kanadese skole gebruik kon word in die onderwys.
In 1986 bied die United Chuch of Canada verskoning aan vir die misdade wat gepleeg was teen
Indiaanse kinders. In 1993 bied ook die Anglikaanse kerk verskoning aan; in 1994 die Presbeteriaanse
kerk; en in 1998 vra die United Church vir ’n tweede keer om verskoning.
Op 11 Junie 2008 bied die Kanadese premier Stephen Harper, verskoning aan namens die staat vir
die wantoestande in die bestuur van hierdie kosskole en die misdade wat deur die
onderwysyspersoneel gepleeg is.
As laaste in die ry bied die ‘immer foutloos en volkmaakte’ katolieke kerk verskoning aan. Dit is
gedoen op 29 April 2009 deur pous Benedictus XVI. Hy bied sy verskoning ook nie namens alle
Christene aan nie, maar slegs namens die katolike kerk aan die slagoffers in katolieke kosskole. Die
pous neem ook nie self die inisiatief nie, maar bied sy verskoning pas aan na groot verontwaardiging
oor die katolieke stilswye en die daaropvolgende vertoë van die Indiaanse gemeenskap in Kanada.
Om die hele kwessie tot op die bodem te ondesoek, is op 2 Junie 2008 is die Kanadese Waarheidsen-versoeningskommissie125 ingestel, wat sy werksaamhede in 5 jaar voltooi het. Die verskonings
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Aanvanklik onder die naam: The Indian Residential Schools Truth and Reconsiliation Commission.
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aangebied deur die Kanadese kerk en die staat sal die volksmoord op die Indiane nooit goedmaak
nie. As gevolg van die kulturele genocide sal die ou Heidense Indiaan waarskynlik nooit weer herleef
nie.
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Kruistogte en die Ketterjag
In die 6de en 7de eeue het die Turke Jerusalem verower. Voor dié tyd het pelgrims van tyd tot tyd na
Jerusalem gereis, maar onder Turkse gesag het dit al moeiliker geword. Waar die kerk voorheen
burgers ontmoedig het om aan die krygsdiens deel te neem, word hulle nou openlik opgeroep om die
Christendom met militêre geweld te handhaaf en uit te brei. Op 27 November 1095, tydens die
Konsilie van Clermont-Ferrand, het Pous Urbanus II alle Christene opgeroep om Jerusalem te bevry
van Turks-Islamitiese gesag. Die kruistogte word ook aangevuur deur ’n intense haat van die
Christene teen die Jode en die Islamiete. ‘n Aantal ‘kruistogte’ sou onderneem word om Jerusalem
van vreemde smette te bevry en die stad onder Christelike gesag te bring. Hierdie kruistogte was in
werklikheid doellose slagpartye wat uitgevoer is in die ‘naam van God’ en uiteindelik ongeveer 22
miljoen slagoffers geëis het (van Gilst 2012c). Die eerste kruistog alleen het meer as 1 miljoen lewens
gekos en die veroorsaker daarvan, naamlik Urbanus II, is in 1881 deur pous Leo XIII salig verklaar.
Om mense aan te moedig om aan die eerste kruistog deel te neem, het die Pous verklaar dat alle
deelnemers wat geld geskuld het of ‘n boete of gevangenisstraf moes uitdien, daarvan vrygestel sou
word in ruil vir hul deelname. Ook het die pous verseker dat diegene wat tydens die kruistog sterf,
direk na die hemel sou gaan. Baie mense het ook geglo dat hulle skatte in Jerusalem sou ontdek en
skatryk sou word. In 1096 het die eerste kruistog met 80,000 Christene uit Frankryk, Duitsland en
Italië begin. Dit was ‘n enorme optog.
Dit was moeilik om kontrole oor die groep te behou en dit het ontaard in ‘n roof- en plundertog,
omdat die reis lank was en die mense nie oor genoeg middele beskik het om die reis suksesvol aan te
pak nie. Baie mense het onvoorbereid en sonder enige toerusting aangemeld vir die reistog, omdat
hulle geglo het dat God in hulle behoeftes sal voorsien. Tydens die kruistogte is baie mense ook
tereggestel om orde te handhaaf. Baie onskuldige mense is ook onderweg brutaal aangeval, verkrag
en vermoor onder die leuse: Deus il volt, (volgens God se wil). Die pelgrimgangers is ook deur Turke
aangeval en duisende het daardeur hul lewens verloor of is as slawe gevange geneem. Die
pelgrimgangers het tydens hulle reis veral Jode en Islamite aangeval en uitgemoor. In 1099 het die
groep (waarvan nog 10% oor was) in Jerusalem aangekom en het hulle alle inwoners in die naam van
God vermoor – Islamiete sowel as Jode. In die Al-Aksa moskee is 10,000 Islamiete onthoof en Jode is
in die sinagoges saamgedryf wat dan aan die brand gesteek was. Kinders is teen die mure vermorsel
onder die kreet Deus il volt! Die intense haatgevoelens van die Christene jeens die Jode sou tot en
met die Tweede Wêreldoorlog duur. Hierdie haat het glo ontstaan omdat die Jode Jesus nie wou
erken nie en hom bowendien ook vermoor het. Dit is egter baie vreemd dat die Christene die Jode
haat terwyl die Christene self ‘n Joodse sekte aanhang. Bowendien het die Jode Jesus nie vermoor
nie; hy is deur die Romeine tereggestel en bowendien het dit alles gebeur volgens die program van
God. Die Jode is volkome onskuldig. As die Christene kwaad wil wees oor Jesus se dood, moet hulle
kwaad wees vir God.
Na die eerste pelgrimstog, het nog ’n aantal plaasgevind, naamlik:
2de: 1147-1149
3de: 1189-1192
4de: 1202-1204
5de: 1218-1221
6de: 1228-1229
7de: 1248-1254
8ste: 1270
9de: 1271-1272
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Opvallend is dat tydens die tweede Kruistog ook Konstantinopel aangeval word. Konstantinopel was
toe die hoofstad van die Bisantyne, dus die Griekssprekende Oos-Romeinse ryk. Die Franse koning
het verklaar dat die Grieke (Bisantyne) nie werklik Christene was nie en as ketters beskou moes
word, omdat die Ortodokse kerk die gesag van Rome afgewys het. ‘n Groot aantal van die
kruisvaarders het die Grieke dus ook nie as ware Christene beskou nie en dit as ‘n rede beskou
waarom Grieke (net soos Jode en Islamiete) summier aangeval is: Dus Christen teen Christen (Le
Goff). Eers in 1453 is die Bisantynse ryk deur die Turke binnegeval en oorgeneem en woon die Turke
vandag nog in die grootste gedeelte daarvan. Met die inval van die Turke het Griekse geleerdes
gevlug na Italië en die huidige Griekeland.
In 1272 het die laaste tog na Jerusalem plaasgevind, maar dit was ‘n verlore stryd. Die vorige
oorwinnings was telkens bowendien van korte duur. Die Romeinse Christendom moes die stryd teen
die Islamitiese ryk opgee. In 1212 is ‘n kinderkruistog gereël. ‘n Jong seun sou in ‘n droom ‘n opdrag
van God ontvang het om met ander onskuldige kinders na Jerusalem op te trek. Die Middellandse see
sou opsplits sodat hulle op droë grond kon wandel tot in Jerusalem. Daar aangekom sou die Moslems
op vlug slaan, uit vrees vir die onskuldige en ongewapende kinders. Duisende jongmense het aan die
optog begin, maar die meeste het vroeg huiswaarts gekeer. Tog het ‘n groot aantal per skip van
Marseilles vertrek, omdat die beloofde ‘droë pad’ deur die see (ondanks vurige gebede), nie wou
realiseer nie. Die skip het egter nooit in Palestina aangekom nie, maar in Alexandrië beland. Die ‘hele
Christelike wêreld’ het vol angs tot die Christelike God(e) gebid om die redding van hierdie
onskuldige kinders, maar hulle gebede is nie verhoor nie. Die jongmense is as slawe en slavinne
verkoop.
Nog voor die laaste verpletterende neerlaag in Palestina, het die kerk nuwe ‘sendings velde’
opgesoek, waar vurige Christene nuwe ‘kruistogte’ kon uitvoer. Een belangrike gebied was Occitanië
in die suide van Frankryk waar die Albigense (Kathare) gewoon het. Hierdie groep mense was
besonder welvarend. Hulle het hulself beskou as navolgers van die ware Christelike kerk, waar Jesus
‘n belangrike rol as verlosser sou speel, maar hulle het die Ou Testament verwerp. Die verering van
ander Heiliges en die versameling en verering van doodsbeendere (volgens katolieke gebruik) was vir
die Albigense verwerplik. Die Albigense het ‘n vorm van dualisme aangehang wat ook in Persië
bekend was. Dit kom daarop neer dat elke mens vry is om te kies tussen die magte van die Lig en die
magte van die Duisternis; tussen Goed en Kwaad! Die bedoeling is dat die Goeie die Kwade moet
oorwin. Hierdie leer wat ook aansluit by die Manicheïsme is deur die kerk as kettery beskou. Die
Albigense het ook geweier om die gesag van die Roomse juk te aanvaar. Hierdeur het hulle nie alleen
die argwaan van die Pous gewek nie, maar ook die van die Franse koning.
In 1145 is Sint Bernard(us) van Clairvaux na die gebied gestuur om die Albigense te versoek om hulle
aan die gesag van Rome te onderwerp. Die Albigense het geweier. In Julie 1209 het Pous Innocentius
III besluit om ‘n kruistog na die gebied te reël. Hy het hiervoor die goedkeuring van die Franse koning
Filip-August ontvang. Die eerste stad wat aangeval is, was Béziers. Al die inwoners van die stad is
doodgemaak, omdat die bevelvoerder, Arnaud-Amaury (biskop van die Abdy van Citaux), nie ‘n
onderskeid kon maak tussen vrome Katolieke en ‘ongelowige’ Albigense nie. Volgens hom was dit
ook nie belangrik nie, want God sal self onderskeid maak tussen die vrome katolieke wat hemel toe
sal gaan en die Heidense ketters wat hel toe sal gaan. Hier is sowat 20,000 mense in opdrag van die
kerk uitgemoor.
Hierna is nog stede aangeval, maar nie al die inwoners is doodgemaak nie. Slegs diegene wat die
Albigense geloof aangehang het, is verbrand. In Julie 1210 is ‘n tweede stad aangeval, naamlik
Minerve, en is 140 mense verbrand. Hierna sou nog ‘n aantal kruistogte teen die Albigense (Kathare)
in die hele suide van Frankryk onderneem word. Die laaste kruistog was in 1243-1244 waartydens
baie stede in hierdie gebied aangeval is. Op een brandstapel is selfs 215 Albigense tegelyk verbrand.
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Sommige Albigense het selfs lewend in die vuur gespring eerder as om op die brandstapel vasgemaak
te word. Hierna was die Albigense geloof tog nie heeltemal uitgeroei nie. Die laaste Albigense het in
1312 op die brandstapel gesterf. Tussen 1209 en 1312 is in hierdie gebied tienduisende mense
genadeloos deur die kerk tereggestel. Agteraf blyk ook baie duidelik waarom die Franse konings met
soveel hartstog ‘n kruistog teen die Albigense onderneem het. Die land van die Albigense is immers
nou aan die Franse grondgebied toegevoeg!
Die Albigense was in werklikheid ‘n voorloper van die latere Reformasie met een groot verskil. Die
katolieke kerk was in staat om die ketterse Albigense te vernietig, wat met die latere reformasie nie
moontlik was nie.
Nog ’n opsienbarende jag was geopen op die Waldese. Hierdie Christelike sekte het in 1176 reeds
ontstaan onder leiding van Waldo in die Franse stad Albi. Waldo raak so onder die indruk van Matt.
19:21 waarin Jesus ’n ryk man oproep om al sy besittings te verkoop en die opbrengs aan die armes
te skenk, dat hy wat Waldo is, dit ten volle begin naleef en verkondig. Hy begin ook om die Bybel in
die volkstaal (Occitaans) te vertaal. Waldo verwerp katoliek gebruike soos die aankoop van ’n aflaat
en die mis aan oorledenes. In 1187 word sy beweging deur die kerk veroordeel, maar in 1488 word
die groep tydens ’n vreeslike slagting byna volledig uitgeroei.
Na die kruistogte in Occitanie, het die kerk ‘n nuwe uitdaging gesoek. Daar is besluit op die visier te
rig op die Baltiese gebied. Waar die Albigense ‘n Christelike godsdiens aangehang het, was die Balte
egter in die 13de eeu steeds volkome Heidens. In 1217 gee pos Honorius III toestemming dat ’n
kruistog teen die Pruise gereel kon word, maar eers in 1226 roep ’n Poolse hertog Koenraad van
Mazovië sy ridder-broeders op om teen die Pruzzen te gaan veg. Hierdie Heidense Pruzzen was toe ’n
Baltiese volk wat ’n Baltiese taal gepraat het. In 1228 het ‘n klein groep ‘ridders’ na Pruise vertrek
met die doel om die Pruzze(n) of Pruise te kersten. In 1230 het die pous toestemming verleen om
Pruise, Letland en Litoue met geweld te kersten. Alle gebiede wat deur die ridders verower sou word,
sou die ridders vir hulself kon hou, solank hulle maar in staat was om die Christelike geloof daar te
vestig. Vir hierdie kerstening van die Baltiese volkere is die Duitse Orde (ook bekend as Duitse
Riddersorde, Deutscher Ritterorden of Teutoonse Riddersorde) opgerig. Die gewelddadige optrede
van die kruisvaarders teen die bevolking, het die ‘kersteningspoging’ egter meer kwaad as goed
gedoen. Na skatting is ongeveer die helfte van die Baltiese bevolking tydens hierdie
kersteningspoging uitgewis. Hierdie kruistogte na die Baltiese state sou vir meer as ‘n eeu voortduur,
maar vanaf die jaar 1300 het kloosters en kerke op groot skaal in die Baltiese gebied verrys. Baie van
hierdie kruistogte was niks anders as Christelike rooftogte nie. Sommige ‘ridders het elke somer
opgetrek na die Baltiese lande om na hartelus te roof, want om Heidene te roof was volkome
geoorloof en bowendien as ’n goeie saak beskou. Hierdie ridders is bygestaan deur adellikes uit
Engeland en Frankryk. Dit is as ’n adellike sport beskou om jaarliks ’n verwoestende jagtog te hou
teen weerlose mense. Baie Pruise het gevlug en ’n groot deel van die vlugtelinge het hulle in Litoue
gevestig.
Die enorme Heidense tempel en beelde te Romove of Romuva is vernietig en die tempelskatte deur
die Christene geroof. Dit alles geskied onder die wakende oog van pous Gregorius IX wat die stryders
aangemoedig het met die woorde: ‘Wees nie bevrees nie, wyk nie... Want dit is nie u stryd nie, maar
die van God’ (van Gilst 2004). In 1326 is nog opdrag aan die ridders gegee: Maak alle mans dood en
neem hulle vroue, kinders en alle besittings as buit. Vandag is daar in die Balties state ‘n groot
oplewing van die ou Natuurgodsdiens bekend as die Romuva, vernoem na die ou Heidense tempel
Romuva.
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Met behulp van die Duitse Orde word nie alleen ’n groot deel van die bevolking uitgewis nie, maar
word die Christendom ook met geweld aan die oorblywende inwoners opgedwing. So suksesvol was
hierdie orde dat hulle selfs daarvan gedroom het om Rusland uit die kloue van die Ortodokse
Christendom te ‘red’ en ook die Roomse Christendom daar te vestig. Hierdie droom word ’n
nagmerrie toe die Russe in 1242 tydens die ‘Slag op die Ys’ onder aanvoering van Alexander Nevski
die Ridderorde verpletterend verslaan het.
Teen 1415 kon die Ridderorde met trots verklaar dat hulle baie lewens verwoes het, maar dat Pruise
nou uiteindelik as ‘n Christelike land beskou kan word en dat hulle ten spyte van ‘n verbod om op
Sondae en kerklike feesdae te veg, dit tog uit noodsaak moes doen (Walsh). Die verering van
Heidense Godinne het in die Baltiese lande egter tot in die 17de eeu plaasgevind, veral die verering
van Moederaarde. In die Baltiese geloof is die hele natuur as Heilig beskou en die Aarde is die
universele Moeder. Baie inwoners van die Baltiese state het die grond (Aarde) tot onlangs nog ‘n
soentjie gegee voor slapenstyd en ook soggens as hulle opstaan.
In 1233 vaardig pous Gregorius IX twee bulle uit teen die Stedingers ‘weens hulle Heidense en
Magiese praktyke’ en word hulle in die naam van Christus en sy heilige Moeder uitgeroei. Hierdie
kruistog teen die Stedingers staan in Duits bekend as die Stedingerkrieg. Hierdie kruistog was gemik
teen die Prinsdom Bremen, die Rüstinger en die Stedinger Friese wat hulle eie boere-republieke
gestig het in die Noordweste van Duitsland. Veral toe hierdie boere weier om verder hulle tiendes te
betaal was die gort gaar en is hulle as ketters verklaar. Twee predikante trek deur Nederland om
ondersteuners te vra vir ’n kruistog teen die Stedinger ketters. Uiteindelik trek 40,000 man onder
aanvoering van Hendrik I van Brabant, Floris IV van Holland, Otto II van Gelre en Diederik VI van Kleef
op teen die 11,000 man wat die Stedingers kom versamel. Die Stedinger het aanvanklik goed
weerstand gebied, maar uiteindelik delf hulle die onderspit en word hierdie mense vanweë hulle
Heidense praktyke byna volledig uitgeroei.
Die Ketterjag vloei voort uit die kruistogte (eintlik vanaf die derde kruistog). Kruistogte was gerig teen
spesifieke teikengroepe, maar die ketterjag was gerig teen individue wat in reeds gekerstende
gebiede woonagtig was. In 1157 is tydens die konsilie van Reims vir die eerste keer ’n oproep gedoen
om oor te gaan tot die vervolging van ketters en kan die jag op die Albigense beskou word as die
begin van die ketterjag. In 1211 is begin om reëls en voorskrifte op te stel waarvolgens die jag op die
ketters gereël kon word deur pous Innocentius III (1160-1216). In 1232 word die pouslike inkwisisie
tot stand gebring onder pous Gregorius IX (1170-1241). Hierdie pous beskuldig die biskoppe daarvan
dat hulle te laks was om die ketters in hulle gebiede te vervolg. Hierdie pous dra die inkwisisie in
1232 op aan die Dominikane en nou kon die ketterjag behoorlik gereël word. In 1237 gelas die pous
dat ook die Fransiskane moes help met die bestryding van die ketters. In 1243 besluit pous
Innocentius IV dat verdagtes ook gemartel mag word tydens hulle verhoor.
Aan die inkwisiteurs is spesifieke opdragte gegee. ’n Afvaardiging kom aan in ’n dorp en al die
inwoners word bymekaargeroep deur die plaaslike priester. Diegene wat weier om aan die oproep
gehoor te gee, was al verdag. Hierna word die volk toegespreek deur die inkwisiteurs en word die
volk opgeroep om berou te toon van hulle sondes en dit op te bieg. Uit die biegverhale kon afgelei
word wie nie in die smal spoor van die kerk trap nie. Biegters is uitgenodig om nog name te noem
van ander persone wat soortgelyke sondes pleeg. Onder andere is bepaal dat indien ‘n persoon twee
keer gewaarsku was om sy/haar ketterse standpunte te wysig en nie daaraan gehoor gegee het nie,
sodanige persoon alle regte verloor. So ‘n ‘regtelose persoon’ kon geen amp meer uitoefen nie, geen
testament laat opstel nie en ook geen klag by die regbank indien nie. Ook kon kinders niks meer erf
van ‘regtelose’ ouers nie, al was hierdie kinders vrome katolieke. Die besittings van die ketter word
aan die staat verbeurd verklaar en as daar ‘n verklikker was, deel die verklikker in die
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verbeurdverklaarde besittings van die ketter. Op groot skaal word burgers voor die gereg gesleep,
verhoor en tereggestel.
In 1252 gee pous Innocentius IV toestemming in sy Ad exstirpanda dat pynbanke gebruik kon word
tydens die ‘verhoor’ van ketters en aan inkwisiteurs word duidelike opdragte en riglyne neergelê.
Inkwisiteurs sou spesifieke gebiede ingetrek het waar ketters bedrywig was. Nadat die inkwisiteur sy
opwagting in ’n dorp gemaak het en sy toespraak afgesteek het, is alle inwoners versoek om hulle
binne die volgende 15 tot 30 dae te bekeer. Bekeer sodanige persoon hom/haar moes daar wel ‘n
boete betaal word en die sondes van die oortreder sou nog vergewe word. Persone wat nie aan die
oproep gehoor gegee het nie, is daarop gearresteer en na die regbank gesleep. Hier is die aanklag
voorgelees. Wie skuldig pleit teen die aanklag en hom/haar ook bekeer, is ‘n boete/straf opgelê. Wie
skuldig pleit, maar nogtans weier om hom/haar te bekeer is summier veroordeel en na die
brandstapel gebring. Wie egter onskuldig pleit en alle beskuldings afwys en ontken, word eers na die
martelkamer geneem.
Hier word ‘n groot aantal marteltegnieke tot uitvoer gebring om die ketter te dwing om sy pleit na
‘skuldig’ te verander. Op die pynbank is die ledemate van die ketter uitmekaar getrek. Duim- en
beenskroewe is gebruik om die bene in die liggaam te kraak. Soms is ‘n koord teen ‘n arm of been
gehou en is die koord vinnig heen en weer gesjord. Eers word die vel warm. Dan sny die koord deur
die vel en later deur die vleis tot op die been. Hierdie marteltegniek is ‘snoeren’ genoem. Soms is ‘n
tregter in die mond van die ketter gedruk, waarna ‘suurwater’ in die tregter gegooi was. As die maag
van die ketter vol was, is daar hard met vuiste op die buik geslaan. Op talle maniere is die liggaam
van die ketter met warm ysters gebrand. Die tepels van vroue is met warm ysters (af)gebrand asook
manlike geslagsdele. Die tonge van mense is uitgeruk. Arms en bene is uit hulle potjies geruk.
Ledemate is oor kole en vure verskroei en verbrand, ens.
As die ketter tydens die marteling sterf was dit glad nie
erg nie, want die hele martelaksie is immers uitgevoer tot
‘eer en glorie van God’. Veral vroue is lewend begrawe.
Dikwels het die gemartelde skuld beken in die hoop dat
die marteling sou ophou, sodat die doodsvonnis maar
voltrek kon word. Maar meestal het dit nie gebeur nie.
Die inkwisiteur wou na die skulderkenning ook nog die
name weet van ander ketters in die omgewing, waarna
die marteling opnuut begin het. Uit wanhoop roep die
gemartelde dan maar enige name, net om ‘n einde te
maak aan die marteling. Soms is selfs name van oorlede persone geroep om te voorkom dat kennisse
en vriende van die ketter ook in die martelkamer beland.
Was die name van oorledenes geroep, is hulle uit hulle grafte opgegrawe, want hulle lê immers in
gewyde grond en bestaan die kans dat hulle hemel toe kan gaan. Die oorskot van hierdie oorledenes
is dan sorgvuldig verbrand om seker te maak dat hulle hel toe gaan.
Inkwisiteurs het nie wakker gelê oor die martelings wat hulle uitgevoer het nie. Hulle was oortuig
daarvan dat God hulle begelei in ‘n poging om die Kwaad uit te roei. Die feit dat God nie teen hulle
‘wandade’ ingegryp het nie, was vir hierdie mense ‘n bewys dat God hulle aksies, planne, idees en
martelmetodes volledig steun. Ook wou die inkwisiteurs resultate sien en ‘n skuld-erkentenis was
immers die resultaat waarna hulle verlang het. God sou voorkom dat die name van onskuldige mense
genoem word deur die martelaar en ook sou God ingryp indien die inkwisiteurs die saak te ver sou
voer.
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Inkwisiteurs is juis deur die pous ingevoer en aangestel omdat die biskoppe te slap sou wees vir
hierdie taak. Hierdie Inkwisiteurs het soms selfs bo die wet gestaan. Ook die hele regsproses was
omgekeer. In ander strafsake moet ‘n benadeelde party eers ‘n klag indien by die staat en op hierdie
aanklag word ‘n regsaak aangespan teen ‘n moontlike beskuldigde. Hierdie regsaak word dan deur ‘n
regter beoordeel. Die Inkwisiteur was tegelykertyd regter sowel as aanklaer. Hy trek op eie inisiatief
‘n gebied binne en doen dan ‘n algemene oproep tot die bevolking.
Een voorbeeld van ‘n suksesvolle inkwisiteur is die Dominikaan met die naam Konrad von Marburg
(1195-1233). Konrad het onbeperkte volmag van pous Gregorius IX ontvang om in Duitsland te werk.
Hy het selfs vonnisse kon vel sonder ‘n verhoor. Links en regs het hy mense daarvan beskuldig dat
hulle Duiwelsaanbidders was. Ook kry hy spoedig hulp van ander Dominikane en Fransikane in sy
dolle vervolgingsywer. Die monnike was egter teen sy brutale beskuldigings en teregstellings gekant,
maar von Marburg het ‘n pouslike volmag gehad en elke biskop genegeer. Solank hy onder die
eenvoudige volk werksaam was het dit ook nog goed gegaan, maar langsamerhand begin hy ook
gesiene mense uit die adel pik. Hierdie man en sy gevolg het groot onrus in Duitsland te weë gebring.
Op ‘n dag beskuldig hy ‘n Graaf daarvan dat die Graaf ‘n towenaar is wat op ‘n krap ry. Die gort was
gaar. Tydens ‘n kerkraadsvergadering in 1233 word die saak te berde gebring. Ook was die koning
aanwesig en daar word besluit dat von Marburg te ver gegaan het. Die koning plaas ‘n verbod op sy
werksaamhede. Marburg was woedend en van mening dat selfs ‘n koning nie by magte was om sy
werksaamhede te stop nie. Enkele dae later word nog ‘n edelman deur von Marburg beskuldig, maar
voordat von Magrug verdere aksies kon onderneem was hy in ‘n hinderlaag gelei en vermoor. Oor die
hele Duitsland het skielik ‘n groot stilte gehang en vir ‘n tydlank was niemand meer as ketter
beskuldig nie. Die pous was ewe woedend en was van mening dat die moordenaars van von Marburg
daarop uit was om die Christelike geloof te bestry. Die pous het selfs die moordenaars probeer
opspoor, maar die ondersoek is teëgewerk vanweë die onrus wat die sadistiese van Marburg in
Duitsland veroorsaak het.
Tot en met die heerskappy van pous Innocentius III (1198-1216) was die samewerking tussen die
staat en kerk onberispelik. Beide die staat en die kerk was toe tot ‘n eenheid verweef, maar
langsamerhand begin die konings meer mag op te eis. Die Franse koning Filips IV het hom selfs nie
eens meer aan die pous gesteur nie. Pous Bonefatius VIII (1294-1303) was van mening dat hy die
hoof is van die Christendom en daarom gesag het oor alle konings. Dit lei tot vurige twiste tussen die
pous en die Franse koning. Beide here het tal van wette uitgevaardig om mekaar te dwarsboom.
Koning Filips IV laat selfs ‘n aantal dreigbriewe van die pous aan die Franse koning in die openbaar
verbrand en die pous tref Filips selfs met die banvloek en steek die biskkope op om hulle teen die
Franse koning te verset. Hierop verklaar Filips in die openbaar dat pous Bonefatius VIII ‘n towenaar
en ‘n ketter is. Dit was ‘n uiters sware beskuldiging aan die hoof van die kerk. Kort hierna sterf die
pous en die gerugte het rondgegaan dat hy vergiftig was. Latere pouse sou baie meer
onderdanigheid aan die Franse konings getoon het.

Heksejag
Die Heksejag word voorafgegaan deur die jag op ketters. ‘n Kenmerk van die Christendom is dat ‘n
afwyking van die neergelegde kerklike norm, nie geduld was nie. Dit was in teenstelling tot die
Germaanse mitologie en die Hindoeïsme waar iets soos kettery nie bestaan het nie. Elke persoon
was vry om religie op ‘n eie unieke manier en na vrye wil en keuse uit te oefen. Met die Heksejag
word die ongeduld van die Christendom met die Heidendom nog ‘n stap verder gevoer.
Reeds vir baie duisende jare was daar in elke Germaanse nedersetting ‘n medisynevrou, of selfs meer
as een. Maar in die praktyk was elke vrou in ‘n mindere mate vir die gesondheidsorg van haar gesin
verantwoordelik. Die medisynevrou is spesiaal deur haar voorgangster uitgekies en in die vak
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opgelei. Sy was ‘n praktiserende medikus, maar sy het haar ook op bonatuurlike magiese kragte
beroep. Hierdie vroue was navorsers en ondersoekers op mediese- en religieuse terreine. Hulle het
voortdurend verbande probeer lê tussen oorsaak en gevolg. Hulle kon voortekens lees en hulle kon
voorspellings maak op grond van eie ervaring en ook op grond van aangeleerde kennis van
voorgangsters. Hierdie vroue het voortdurend met nuwe medisyne geëksperimenteer en die nuwe
uitvindsels uitprobeer. Hulle het verskillende bestanddele van kruie en ander stowwe in potjies
gekook en gebrou in die hoop om nuwe wondermiddels te ontdek. Hierdie vroue was gehul in ‘n
waas van wysheid, want hulle het alle wysheid in pag gehad en ook het hulle op die voorpunt
gestaan van die soeke na steeds meer kennis en hoër wysheid. Hierdie vroue het in noue kontak met
die natuur geleef. Hulle kon met diere, plante, natuurelemente, geeste en Gode kommunikeer. In die
Germaanse taalgebied is hierdie vakvroue Wicca’s genoem (Wyses (of Wyse Vroue)) en in moderne
Engels Witch,126 verwant aan wiggelary, wiggelroede, Wig(t), Wicht, Wikwyf, Fikker, Feeks, wieg en
ook die uitdrukking wik en weeg (Nederlands: wikken en wegen); maar ook aan wizard. Moontlik is
woorde soos Viking en Victorie (Eng) ook verwant aan die woord Wicca. Wicca’s is egter ook Hekse
genoem.
Die ou Hekse het in die skadu gestaan van die ou Moedergodinne. Die Hekse was in werklikheid die
ou Moedergodin in lewende lywe en die vleeslike opvolgers van hierdie statige ou Moedergodinne.
Priesters en priesteresse wat as bemiddelaars tussen God(in) en mens beskou is, het ‘n baie hoë
status in die gemeenskap gehad. So hoog, dat hierdie bemiddelaars soms selfs vereer is. In Indië is
Brahmane byvoorbeeld as Godhede vereer. Die Hekse was almagtig en het die religieuse middelpunt
van die gemeenskap gevorm. Hierdie Wyse Vroue het ook bekend gestaan as Vroedvroue. Vroed
beteken wys. Aanvanklik was dit nie die geval nie, maar later is die term vroedvrou gekoppel aan die
verloskunde. In Nederland het Vroedvroue ook bekend gestaan as Wieze moer (Wyse moeder) of
Wiezvrouw (Wyse Vrou).
Die woord Heks is ‘n sametrekking van Haegasussa, Haegtesse of Haghedisse tot Hâzus/Hûzessa en
in Middelhoogduits tot Hegxse, Hexse, en Hächel maar ook Hagsch, Haagsch of selfs Häggele in
Switserland en in Angel-Saksies ook Haegesse, maar in moderne Engels Hag. In Nederlands is
Hagemoeder ook bekend.
Die woord Heks (Hagesus) beteken letterlik Hooggewaardeerde Dame en is Heks ook verwant aan
moderne woorde soos hoog of hoogheid, haag, behaag, behae, heg, hek en akkedis (of hagedis). Die
woord Haeg is voorts ook verwant aan die naam van die Germaanse Godin Hagal wat met Rune
verband hou. Dit lyk byna vreemd dat ‘n akkedis ook nog met ‘n Heks verbind kan word, maar dit is
nie vreemd nie. Die akkedis is net soos die slang ‘n wysheidsimbool. Die slang of akkedis wat homself
aan die stert byt is gesien as ‘n simbool van onsterflikheid en volmaaktheid. By die Grieke was dit die
ouroboros. Haegasussa was aanvanklik ‘n samestelling (haag+dis/sus). Tes/Dis/Tis = Sus(ter) en dui
op ‘n heilige Vrou (of ‘n Godin). Sien bespreking van Disse elders in die boek.
Hoe hoog die status van die Heks in die Germaanse maatskappy was, blyk duidelik uit die vorm wat
die hele Heksejag sou aanneem. Om die hoë status van die Heks behoorlik aan te vat, is na die
allerhoogste middel gegryp: DIE DUIWEL. Voortdurend is die Heks met die voorman van die
‘Christelike Kwaad’ vergelyk. Die Heks is nie alleen met die Duiwel gelykgestel nie, maar die tweetjies
sou die grootste denkbare sondes saam-saam pleeg. Hulle sou selfs seksuele omgang met mekaar
gehad het, die allergrootste sonde wat daar kon bestaan! Hoe hoog die status van die Heks was, blyk
uit die feit dat sy met haar besem kon vlieg. Die volk het die hoogste bewondering gehad vir iemand
wat so kundig was en so ‘n hoë vlak van spirituele ontwikkeling bereik het, dat sodanige persoon
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deur die lug kon sweef. Dieselfde bewondering bestaan vandag steeds in die Ooste wanneer dit blyk
dat die Priester(es) deur die lug kan sweef op ‘n matjie127 of met behulp van ‘n ander voorwerp.
In hierdie tyd is geglo dat vroulike wesens snags deur die lug vlieg en by mense besoek aflê. Dit sou
gaan om Elwe, Nagmerries en Goede Vrouwen, Wyse Vroue, Witte Vroue, Hekse, ens.! In 906 is in
die canon episcopi selfs ‘n verbod uitgevaardig teen die geloof in vlieënde vroulike wesens (van
Hemelryck), maar hierdie en soortgelyke dekrete van die kerk het geen effek gehad op die
volksgeloof nie.
Alhoewel Hekse geliefde en gesiene persone was, was hulle ook soms omstrede. Sommige persone
het die Hekse egter gevrees en uit die buurt van hierdie dames gebly, uit vrees vir die magiese kragte
wat hierdie dames sou uitstraal. Hekse het nie alleen witmagie beoefen nie, maar ook swartmagie.
Die doel van wit magie is om siektes te genees (positiewe kragte). Die doel van swart magie is om
teëstanders of opponente te na te kom (negatiewe kragte). Soms was Hekse in die Heidense tyd ook
so omstrede dat van hulle selfs doodgemaak is. Ook het daar volkswette bestaan wat die magte van
hierdie Wyse Vroue beheer het. Een voorbeeld hiervan is die ou wetboek van die Romeine, naamlik
die Twaalf Tafels van 450 v.o.j. waarin onder andere bepaal is dat die diefstal of vernietiging van die
oes van ‘n ander persoon deur middel van magie, strafbaar was. Ook het Konstantyn al ‘n wet
uitgevaardig wat swart magie verbied het. By oortreding het die doodstraf gestaan. Witmagie was
egter juis aangemoedig om siektes te genees. Ook latere Romeinse keisers soos Valens en
Valentinianus het Hekse en towenaars wreed vervolg, by die beoefening van swarte magie. Hierdie
keisers het almal dieselfde vrees gehad en dit is dat swart magie teen hulle gerig sou kon word. Ook
die Saliese- en Ripuariese Franke, maar ook die Gote het wette gehad waar die beoefening van
Swartmagie aan bande gelê was. Dit het onder andere gegaan om die bestraffing van Hekse wat
haelbuie oor vrugteboorde en graanakkers gestuur het. Hierdie Hekse is geldboetes opgelê en soms
selfs sweepslae.
Enkele voorbeelde van die bestraffing van Hekse voor die aanvang van die Heksejag is bekend. In
Frankryk word in 834 ‘n Christelike non as Heks beskuldig en as straf in ‘n rivier verdrink; in 1075
word ‘n vrou oor ‘n stadsmuur gegooi omdat sy mans sou betower het en in 1090 is drie Hekse
daarvan aangekla dat hulle gifmengsters was en ook gesorg het vir slegte oeste (Zwart). Talle sinodes
het strawwe afgekondig teen die beoefenaars van Swartmagie, onder andere die sinodes van Worms
(829), Metz (859) en Tribur (895). Hier is boetes, kerklike ban en ook sweepslae as straf afgekondig.
Biskop Gaerbold van Luik (784-809) het onder andere die volgende strawwe uitgevaardig: Sewe jaar
boete vir die pleeg van moord d.m.v. towery; sewe jaar boete vir ‘n towenaar wat iemand anders van
sy/haar verstand beroof; vyf jaar boete vir die uitbring van advies op grond van waarsêery; sewe jaar
boete vir iemand wat ‘n donderstorm d.m.v. magie veroorsaak (van Hemelryck).
Nog voorbeelde van die gebruik van Swartmagie is die volgende: In 1364-65 is ‘n Heks wat melk
betower het met ‘n ligte boete in Gent gestraf. In 1403 word die vrou van Jehan Meys uit Zele
daarvan beskuldig dat sy die koeie van die bure betower het, sodat hulle nie melk gee nie; te
Mechelen word in 1456 Margriet Boeys daarvan beskuldig dat sy die naels van die hoenders van haar
bure geknip het om dit in towerkunste te gebruik en in dieselfde stad word in dieselfde jaar Margriet
Horekens aangekla omdat sy ‘n man probeer dryf het in die arms van ‘n minnares d.m.v. magie. Al
hierdie dames is nog boetes opgelê. Tot ongeveer die 14de eeu, is heksery steeds beskou as ‘n
normale deel van die volkskultuur, waardeur die mens beheer probeer verkry het oor
natuurverskynsels via die Wyse Vrou (Heks). Ook blyk dat die kerkvaders dit so aanvaar het, veral as
dit om witmagie gaan.
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Teen die 15de eeu het die siening onder die kerkvaders egter radikaal verander en word ook
witmagie as ongewens verklaar. Hierdie vaders moes immers met verlepte oë toekyk hoe die Hekse
steeds groot invloed op die volk uitgeoefen het. Tussen die priester en die Heks onstaan ‘n ware
konkurrensiestryd om die guns van die volk. Die Heks word nou toenemend beskou as die
hoofopponent van die nuwe geloof en sý belemmer die behoorlike funksionering van die Christelike
geloof. Die Germaanse gemeenskap was teen dié tyd al vir die grootste gedeelte teoreties gekersten,
veral in die stede, maar die ou gebruike uit die Heidense verlede het bly voortleef, veral op die
platteland. Die Wicca’s of Hekse was steeds die dokters, juriste, filosowe, psigoloë, onderwyseresse,
sieneresse en adviseurs in die maatskappy. Omdat die Hekse en hulle aanhang ‘n permanente doring
in die oog geword het van die kerkvaders, het hierdie vaders begin smag na die keldering van hierdie
Heidense bastion. Gou vind hierdie vaders ook hulle motivering in die Bybel. In Exodus 22:18 en
Levitikus 20:27 staan dat Hekse nie mag lewe nie. Die eens gewaardeerde en gerespekteerde Hekse
word nou die parias van die samelewing - duiwelsgebroed. Hulle het vervolging in die gesig gestaar,
en dit het gekom.
Die aanvang van die Heksejag is deur ‘n aantal gebeure voorafgegaan. Vanaf ongeveer 1347 tot 1351
word Europa geteister deur ‘n pes-epidemie bekend as die ‘Swart Dood’. Ongeveer ‘n kwart van die
Europese bevolking is in die tyd afgemaai (ongeveer 25 miljoen mense). As gevolg van die ‘klein
ystyd’ volg vanaf ongeveer 1470 nog meer rampe. Oeste misluk en epidemies tier oor die Europese
vasteland. Vrugbaarheid onder mense, diere en die landbou neem af en veesiektes neem toe. Dit het
weer gelei tot skerp prysverhogings van landbouprodukte vanaf 1480. In 1482 breek nogeens
epidemies uit waaronder builepes wat in sommige stede gelei het tot ‘n afname van ‘n derde van die
Europese bevolking. Hierdie epidemies het groot paniek gesaai, wat gelei het tot radeloosheid en
verwardheid. Daar is ook geglo dat die Duiwel magtiger begin word het as God en dat God die Duiwel
maar sy gang laat gaan het! Die kerkvaders het ‘n oorsaak gesoek vir die uitbreek van hierdie pesepidemies. Eers het die priesters die volk in meedoënlose preke daarvan beskuldig dat hulle sondige
lewenstyl die oorsaak van alle ellende is en dat die epidemies ‘n straf van God is. Dit sou aansluit by
2 Sam. 24:11-15 en 1 Kron. 21:14. Later, het al meer vingers egter begin wys in die rigting van die
Heks en die Duiwel as die wortel van alle kwaad. Voorts skryf van Gilst (2013) dat tot aan die begin
van die 15de eeu, daar nog geen sprake was van ’n volskaalse Heksevervolging nie en dat dit eers sou
begin het na die konsilie van Basel in 1431-1437.
Een van die grootste probleme in die tyd was dat die bevolking nie alleen brandarm was nie, maar
dat die meeste mense ook nog analfabete was. Hulle het nie boeke gelees nie, het geen Latyn geken
nie, die kerklike wette en reëls nie geken nie en die inhoud van die Bybel ook maar net geken het via
die bietjie wat hulle in die kerk gehoor het. Van teologies standpunte het hulle geen verstand gehad
nie. Alhoewel veral die stedelike bevolking aangedui het dat hulle Christene geword het, het hulle die
grense tussen Christendom en Heidendom nie geken nie, want vir hulle was daar nouliks of geen
grense tussen die ou en die nuwe geloof nie. In die praktyk het die Heidense religie dus voortgeleef.
‘n Bykomende probleem was dat die Christendom van die Middeleeue wonderwerke en magie as
deel van die Christelike godsdiens beskou het. Vir Gregorius van Tours het Christelike geestelikes wat
die beste wonderwerke kon verrig ook die hoogste aansien geniet onder ander geestelikes maar ook
onder die volk. Wonderwerke is deur die Middeleeuse mens beskou as ‘n tasbare bewys dat God
bestaan en tydens die kerstening is ook geglo dat die uitvoering van wonderwerke meer mense tot
die Christendom oorhaal as prediking. Die vroue wat van heksery beskuldig was, was dan ook deur
die bank daarvan oortuig dat hulle valslik beskuldig was.
Die hoofaanklagte wat teen die vroue ingebring was, was dat hulle hulle nie tot die Christendom wou
bekeer nie, of dat hulle die Christendom verwerp, of dat hulle ketters was. Dan is hulle ook daarvan
beskuldig dat hulle omgang met die duiwel sou gehad het of met duiwelsbedrywighede besig was.
155

Hierdie aanklagte dui daarop dat die Christendom in die laat Middeleeue op die samelewing
afgedwing was. ‘n Deeglike studie gedoen deur Prof Karl Ernst Jarke van die Berlynse universiteit het
in sy bestudering van die 17de eeuse strafsake aangedui dat baie ter dood veroordeelde Hekse,
inderdaad aspekte van die ou Heidense natuurreligie beoefen het en dat hulle daarvoor gestraf is
(Ellis). Ook van Hemelryck maak vermelding van die feit die Heksejag gevoer was om die laaste reste
van die Heidendom uit te roei. Hekse is deur die kerkvaders daarvan beskuldig dat hulle beoefenaars
was van ons ou Germaanse religie. Ook Murray wys daarop dat talle Hekse beoefenaars was van die
ou Heidense religie. Onder andere wys ook Murray daarop dat dit uit die verhoor van die beroemde
Johanna van Arkel (Joan of Arc, Jeanne d'Arc ) (1412-1431) blyk dat sy die ou Heidense religie nog
beoefen het.
Margaret Murray is egter van mening dat tydens die Middeleeue ‘n Heks-kultus ontstaan het, wat as
‘n religieuse sekte beskou moet word. Volgens haar was hierdie Heks-kultus net so verfyn as elke
ander religieuse sekte. In hierdie kultus het die Duiwel dan ook die hofrol gespeel, maar in hierdie
geval was ‘Die Duiwel’ ‘n mens. Hy was meestal ‘n manlike figuur wat aan die hoof van die sekte
gestaan het. Die wortels van die beweging stam uit die Heidendom en omdat die Middeleeuse
maatskappy onder dwingelandy van die almagtige kerk gestaan het, het baie mense die kerk getart.
Sommige kerklike gebooie is doelbewus oortree. In plaas daarvan om die God van die kerk te aanbid,
is sy vyand, die Duiwel, vereer! Tog maak Murray ´n merkwaardige stelling. Sy skryf: ‘So many
Christian priests were also followers of the witch-religion that the Inquisitors of the sixteen century
were greatly exercised in their minds as to how to deal with the offenders’. Verder wys Murray ook
daarop dat die Duiwel soms aan Hekse verskyn het in die gedaante (kleding) van ‘n Christelike
geestelike. Sommige geleerdes, soos Ivo Guy wat die Heksenhamer vertaal het, is van mening dat die
Heksekultus as ‘n sekte, ‘n waanidee was.
Opvallend is dat baie Hekse daarvan beskuldig is dat hulle geheime byeenkomste sou gehad het op
afgeleë plekke soos in woude, langs mere en riviere of tussen die duine. Moontlik is tydens hierdie
byeenkomste werklik ou Heidense rituele uitgevoer, maar moontlik was dit niks anders as wat ons
vandag ‘n opskop, piekniek, braai, sokkie of ‘n dansparty sal noem nie. Die mense van destyds, het
net soos die mense van vandag verlang na ‘n plesiertjie vir elke diertjie. In die koue noorde is die
samekomste van Hekse gehou in ‘n gebou bekend as Blockula. Murray is egter van mening dat
tydens die byeenkomste allerlei rituele uitgevoer was waar die ‘Duiwel’ dan ook ‘n hoofrol sou
gespeel het.
Talle byeenkomste is gehou, wat moontlik gedeeltelik ’n uiting was van volk se haatgevoelens jeens
die kerk. Ook het talle geheime bendes en bonde onstaan waar die lede met maskers op by die
byeenkomste verskyn het. Van hierdie verenigings was daarop uit om die kerk te tart. So was die
Bokkenrijders in Limburg ‘n bekende fenomeen. Hierdie beweging het veral kerklike eiendomme
geplunder en die buit onder die armes verdeel. Opvallend is dat sommige lede van die bende gesiene
figure was (selfs regters) en omdat die lede in maskers verskyn het, was die werklike identiteit van
sommige bendelede onbekend. Lede wat by die Bokkenrijders wou aansluit moes eers ‘n opmerklike
eed aflê. Die Bokkerijders het so ‘n groot aanhang verwerf dat vandag steeds Bokkerijdersfeeste
gevier word in Limburg, inklusief die aflegging van die Bokkerijderseed. In die outydse
Bokkerijderseed is Maria, Jesus, God en alle Heiliges afgesweer en het meerdere eedformules
bestaan, soos: ‘Ick sweere Godt af en den Duyvel aen....’
Wat verder opval, is die feit dat byna al die veroordeelde Hekse, vroue was. Dit bevestig die feit dat
vroue ‘n leidende rol gespeel het in die Heidense religie. ‘n Studie oor die heksjag in Finland dui egter
daarop dat daar ewe veel mans as vroue aangekla was van heksery. Finland was in die tyd ‘n
uitsondering. Daar het ewe veel mans as vroue hulle besig gehou met die Finse Heidendom en veral

156

dan op magiese gebied. Dit verklaar waarom in dié land ongeveer ewe veel mans as vroue daar deur
die lang arm van die kerk gegryp was.
Die Heksejag kan in drie fases verdeel word. Aanvanklik was die vervolging gemik teen
medisynevroue. Later het die fokus verskuif na ander vroue wat nie noodwendig met
medisynemakery te doen gehad het nie. Later het die fokus verskuif na ryk inwoners in die buurt en
dit het meer om geld begin gaan, naamlik die inkomste wat uit die vervolging van Hekse verdien kon
word.
Baie Hekse en towenaars het hulle met sterrekykery besig gehou, waar hulle op soek was na
verklaringe van aardse gebeurtenisse. Die Wyse Vroue uit die tyd het gestreef na wysheid, maar vir
die kerk was die strewe na wysheid die werk van die Duiwel, erger nog as hierdie strewe kom van ‘n
vrou. Die volk is deur die Almagtige Kerk onkundig gehou. Elke vorm van wetenskap of poging tot
nuwe uitvindings, of die logiese verklaring van gebeurtenisse, is in die kiem gesmoor. ‘Logika’ en
‘nuwighede’ (novitates) is beskou as sonde. Hierdie vroue was dikwels intelligent, aantreklik, kreatief
en talentvol (die hoogste bome vang die meeste wind), maar is deur die kerk beskou as ‘n groot
bedreiging vir die Christelike geloof. Baie sterrekykers moes hulle bedrywighede staak. Vanuit
Kopenhagen moes die sterrekundige Tycho Brahe (1546-1601) sy observatorium na die onbewoonde
eiland Ween verskuif omdat hy bevrees was dat hy aangekla kon word weens
‘Duiwelsbedrywighede’.
Die eintlike vervolging van hekse het begin na die verskyning van ‘n boek, Malleus Maleficarum (in
Nederlands bekend as ‘Heksenhamer’) uit die pen van die Duitse inkwisiteurs Heinrich/Henricus
Institoris128 en Jakob Sprenger in 1487. Die titel van die boek is waarskynlik afkomstig van die
eerdere Malleus haereticorum (Ketterhamer) uit die pen van die ‘heilige’ Hieronymus en ook die
Malleus iudeorum (Jodehamer) uit die pen van Johann von Frankfurt in 1420. In die Heksehamer is
aanwysigings gegee oor die vervolging van hekse. Die boek is geskryf na aanleiding van die berugte
bul Summis Desiderantes Affectibus (5 Desember 1484) van pous Innocentius VIII, waarin hy die
kerklike jag geopen het op mense wat nog die ou Heidense religie beoefen het (Fransen). Scheltema
wys daarop dat ‘alle’ geskiedskrywers dit eens is dat hierdie pous ‘n besonder swak figuur was en
onwaardig was om die amp te beklee. Die rede vir hierdie wet was dat die pous met ‘droefheid’ besef
het dat daar mense is, veral in die streke van Mainz, Keulen, Trier, Zalzburg en Bremen, wat deur
Duiwelse betoweringe, liedere en besweringe besig is om groot verderf te saai. Hierdie ‘verderf’
waarna hy verwys, was die agteruitgang van vrugbaarheid, veral die agteruitgang van die
vrugbaarheid van vroue, maar ook die vrugbaarheid van vee, vrugteboorde, wingerde, velde,
weivelde, koringlande en ook nog die vrugbaarheid van die aarde.
Dit is vreemd dat die pous so besorg was oor die vroulike vrugbaarheidsaspek, want pouse beskou
vroue as onaanraakbare wesens en verkies die pouse om selibaat te lewe en (as onvrugbare wesens)
self geen kinders te verwek nie. Dog, vrugbaarheid was onder die Heidene die hooftema en het
Hekse hulle juis beywer vir die bevordering van vrugbaarheid. Van Gilst (2013) skryf dat die
bevolkingsaanwas in die tyd drasties gedaal het. Weens die donker dwingelandy en die uitsiglose
bestaan wat deur die Christendom gekreëer was, het vroue nie meer kans gesien om kinders in die
wêreld te bring nie. Vir voorbehoedmiddels en aborsie-middele het hulle hul tot die Hekse gewend.
Van Gilst skryf verder dat die Hekse in die tyd oor besonder effektiewe voorbehoedmiddels en
aborsie-tegnieke beskik het, maar dat hierdie kundigheid deur die kerk volledig uitgewis en vernietig
is, tydens die Heksejag. Eers met die verbrokkeling van die gesag van die kerk sou die
bevolkingsaanwas weer toeneem en dit gebeur vanaf die 17de tot die 19de eeu.
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Volgens die pous sou die Duiwel en sy dissipels (Hekse) in staat wees om deur middel van
towerkunste onweer, hael en weerlig op te wek en dit te gebruik teen mense wat hulle vyandig
gesind is. In werklikheid was die pous bang dat hierdie towerkunste teen hom gerig sou kon word. Hy
wys dan ook twee Dominikane aan (wat die pous sy seuns noem) as inkwisiteurs met name
Heinrich/Hendrik Institoris en Jakob Sprenger129 om die hele saak te ondersoek, wat tot ’n boek sou
lei.
Tydens die Middeleeue is daarvan uitgegaan dat beide Institoris en Sprenger die boek (Malleus
Maleficarum (Heksehamer)) gesamentlik geskryf het. Tans gaan die meeste geleerdes daarvan uit dat
Institoris die enigste skrywer was, maar om outoriteit aan sy werk te verleen, is ook professor
Sprenger as mede-outeur genoem. Sprenger was vanaf 1480 ook dekaan van die teologiese fakulteit
te Keulen. Ivo Guy vermeld dat Sprenger die boek waarskynlik nooit gesien het nie, laat staan nog
meegeskryf het. Opvallend is die talle rusies tussen Sprenger en Institoris. Sprenger het alles probeer
om die lewe vir Institoris suur te maak. Ook moes Institoris ‘n aantal kere op die matjie verskyn in
Rome as gevolg van klagtes wat teen hom ingebring was. Dit het gebeur tot en met 1495 en hierna
hou dit op. Ivo Gay wys daarop dat Sprenger in 1495 gesterf het, waarna die stroom klagtes teen
Institoris opgehou het. In 1493 en 1494 is Institoris selfs deur Rome gedreig met die kerklike ban. Op
bevel van Rome moes hy ook Salzburg verlaat. Ook was Institoris betrokke by talle skandale en is
daar ook vanuit Rome gedreig om sy preke te laat verbied.
Die Heksehamer sou miskien nooit geskryf gewees het nie. Insitoris was van mening dat die pouslike
bul genoegsaam was om tot die vervolging van die Hekse oor te gaan. Maar Institoris het het hom
gou vasgeloop teen biskoppe wat gekant was teen die uitvoering van sy pouslike opdrag. Ook blyk
dat Institoris ‘n besondere ywer aan die dag gelê en onvermoeibaar was, in sy vervolgingsug. Te
Augsburg het sy visier in 1480 geval op ‘n groepie van ongeveer 10 vroue wat elke dag nagmaal
gebruik het. Vir Institorus was dit ‘n aanduiding van Heksery. Die Ausbergse biskop Johannes von
Werdenberg (1469-1486) het Institorus selfs gesteun in sy verdagmakery van hierdie groepie dames.
Priester Müller het sy ‘kudde’ egter verdedig en daarop gewys dat mense wat elke dag nagmaal
gebruik juis dui op ‘n besondere standvastigheid van die geloof. Ook was dit gebruiklik dat priesters
elke dag nagmaal gebruik sonder dat daar ‘n geurtjie in die lug was. Institoris kla die dames egter
aan, maar gaan nie oor tot ‘n vervolging nie. Tog word hulle nie deur hom vrygespreek nie, sodat ‘n
latere vervolging maklik voortgesit kom word.
Institoris het hom deur niks en niemand van stryk laat bring nie. In sy lewenswerk, die Heksenhamer,
verklaar hy met trots dat hy tussen 1481 en 1485 die streek van Konstanz nie minder nie as 48 vroue
na die brandstapel kon sleep. Maar hierna loop Institoris hom vas in Innsbruck in 1485. Tussen 9 en
14 September kon hy die name van 50 ‘verdagte’ vroue versamel in Brixen (onder bestuur van
Innsbruck). Biskop Georg van Innsbruck laat Institorus egter weet dat hy nie teen ‘n bevel van die
pous kan ingaan nie en om die rede sou hy Institorus steun. Tog waarsku Georg vir Institoris op 21
September, dat laasgenoemde hom ook aan die landswette moes hou. Tussen 4 en 21 Oktober word
7 van die vroue gearresteer en opgesluit. Op 29 Oktober word die vroue in die openbaar verhoor.
Toe Institoris egter vrae begin stel op seksuele gebied, is die hele verhoor egter deur afgevaardiges
van die biskop gestop. Daar word selfs voorgestel deur ‘n advokaat van die dames, naamlik Merwais
von Wendingen, dat oorgegaan moet word tot die vervolging van Institoris. Op 31 Oktober is die
dames egter deur die wêreldlike regbank vrygespreek. Vir Institoris was dit ‘n groot terugslag, maar
tot almal se verbasing probeer hy die vryspraak ongeldig te laat verklaar om die dames alsnog voor
die gereg te sleep. Op 14 November 1485 skryf biskop Georg ‘n brief aan Institoris waarin
laasgenoemde versoek word die gebied te verlaat. Institorus ignoreer die brief en werk aan ‘n
teenoffensief om die dames wederom aan te kla. Op 14 Februarie 1486 skryf biskop Georg weer ‘n
brief aan Institoris en hy oorhandig die brief aan priester Nicolaus met die opdrag dat Nicolaus dit
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persoonlik aan die Institoris moes afgee. Georg noem Institoris toe ‘n ‘fanatieke en gevaarlike gek’,
wat die gebied sonder versuim moes verlaat. Ook gun hy Institoris geen begeleiding nie, wat vreemd
was in die tyd, want ‘n gesant van die pous moes van lyfwagte voorsien word deur biskoppe.
Stert tussen die bene verlaat Institoris die gebied en trek hy homself terug in ‘n klooster waar hy sy
lewenswerk sou skryf. Sy doel hiermee was om die mensdom te laat insien dat Hekse bestaan en dat
hulle die grootste boosdoeners in die maatskappy is. Gedurende 1486 skryf hy met haastige spoed en
groot ywer sy boek om so gou as moontlik Hekse op die brandstapel te kry. In 1487 voltooi hy hierdie
omvattende werk wat meer as 400 bladsye sou beslaan, maar in ‘n wartaal geskryf. By die lees van
die boek besef ‘n mens vandag dat hier ‘n kranksinnige mens met ‘n pen op papier besig was. Dat
hierdie puinhoop van wartaal kon uitgroei tot een van die grootse handleidings in die Christendom
moet as ‘n Godswonder beskou word. Die boek is selfs 33 keer herdruk, met die eerste druk in 1487
en die laaste uitgawe in 1669. Ivo Gay skryf in sy inleidende gedeelte van die Heksenhamer dat die
Middeleeuse persepsie van vroue vry negatief was, maar dat Institoris ‘n ronduit vrouvyandige boek
skryf. Dit blyk duidelik uit sy skryfwerk dat hy ‘n vrouehater was. Ivo Gay skryf dat die Heksenhamer
beskou kan word as een van die mees vrouvyandigste boeke wat vandag in die wêreldliteratuur
bestaan. Oor die Heksenhamer skryf Ivo verder dat dit in ‘n slegte Latyn geskryf is; dat die boek ‘n
opeenstapeling is van kronkelredeneringe, onlogiese stellings en bisarre gevolgtrekkings en dat die
boek as ‘n waansinnige en misdadige werk beskou moet word. As gevolg hiervan het Ivo Gay
herhaaldelike kere met sy vertaalwerk gestop. Uiteindelik het hy tog besluit om elke dag een bladsy
te vertaal om hierdie misdade aan die lig te stel. Een van die moontlike redes waarom die
Heksehamer so suksesvol was, was juis die feit dat dit op so ‘n bisarre wyse geskryf is. Hoe groter die
wartaal hoe groter die bewondering deur die Middel-eeuse leser. Die leser het immers geglo dat
hy/sy nie hoog genoeg opgelei was om die boek te deurgrond nie. Hierdie stelling word onderskryf
deur die bewering van Gregorius van Nazianze (329-389): ‘Niks kan meer indruk maak op die volk as
woordrykheid nie, hoe minder hulle dit begryp, hoe meer sal hulle dit bewonder’ (Blavatsky).
Institoris het onder andere beweer dat vroue op grond van hulle drome aangekla kon word van
Heksery, want die droom is realiteit. Ook beveel Institoris aan dat verdagtes gemartel moes word
tydens die verhoor en dat hulle liggame selfs met hake oopgeskeur moes word, as straf vir hulle
misdade! Heksery was vir Institoris die mees ernstigste misdaad wat bestaan. Ook was hy van mening
dat alle ander booshede klein is vergeleke met die boosheid van ‘n vrou.
In die boek Malleus Maleficarum is nie alleen beskryf watter bose werke deur hekse veroorsaak is
nie, maar ook die hele strafproses en die martelingsprosedure. Vyf-en-twintig bladsye van die hierdie
boek het onder andere uitgelê waarom vroue meer geneig is tot magie as mans en word op die feit
gewys dat die ‘fout’ al by die skepping begin het omdat Eva glo uit ‘n ‘krom rib’ van Adam geskape is.
Volgens Institoris kon dan ook niks goed van hierdie ‘onvolmaakte dier’ verwag nie, soos hy dit stel.
Hoe dit dan moontlik was dat sy Volmaakte Skepper so ‘n fatale fout begaan het by sy skepping van
Eva, word deur Institoris verswyg. Waarom die Christelike God vir Eva juis uit ‘n rib moes skep, word
nie vermeld nie. God kon immers sy eerste betroubare resep by die skepping van Adam herhaal het,
by die skepping van Eva.
Ook maak die boek dit duidelik dat ‘toverij’ die ergste misdaad is wat die mens kan begaan, want
‘toverij is de zonde tegen den Heiligen Geest’ en ‘n groter sonde as die opstand van Luficer (Duiwel)
teen God. Vir Institoris was Heksery ‘n afvalligheid van God.
Opvallend is ook dat die Heksenhamer voorskryf dat ‘n Heks wat van Heksery aangekla was nie
vrygespreek kon word nie. Hekse was altyd skuldig en geen regter was so volmaak en alwetend dat
hy al die geheime van die heks kon uitvis nie. Om veilig te speel móés daar ‘n vonnis gevel word,
volgens die Heksenhamer. In die praktyk het vrysprake egter wel voorgekom.
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Die aanstelling van die inkwisiteurs lei ook tot die instelling van kerklike regbanke en die inkwisiteurs
kry hulle bevoegdhede direk van die pous. Hierdie kerklike regbanke sou los staan van die wêreldlike
regbanke. Tog skryf Institoris dat nie alleen kerklike regters die vonnisse moes vel nie, maar dat dit
eintlik ‘n taak was van die wêreldlike regters. Enige persoon wat die gesag van die kerk wou
dwarsboom, kon voor hierdie pouslike regbanke gesleep word, van waanmisdade aangekla word en
uit die weggeruim word. Ook kry die inkwisiteurs magtiging om in enige kerk van hulle keuse te kan
preek. Dit het aanvanklik tot groot onrus gelei onder plaaslike geestelikes, want vreemde inkwisiteurs
kom hulle nou gehiet en gebied. Inkwisiteurs kon priesters nou sommer in hulle eie gemeentes aan
die kant sit en dit het selfs tot oproer gelei onder priesters en die volk. Aartsbiskoppe het dit as ‘n
belediging beskou dat laergegradeerde inkwisiteurs nou oor hulle koppe heen die gesag voer.
Biskoppe en ook plaaslike vorste het die inkwisiteurs verafsku. So probeer Institoris in 1485 te
Innsbruck om 50 Hekse aan te kla, maar die biskop van Brixen het ‘n brief aan Institoris geskryf
waarin hy hom versoek om die mense met rus te laat en die gebied te verlaat. Ook in Straatsburg
ondervind die inkwisiteur Jacob Sprenger teëstand van die Aartsbiskop, priesters, ander geestelikes
en selfs die volk. Onder pouslike druk, moes die biskoppe later terugstaan vir die inkwisiteurs. Die
pous het alle vorste en alle katolieke geestelike vermaan tot medewerking ‘ter verdediging van het
heilig katholijk geloof’ (Scheltema). Die staat Venesië en die stadstaat Cremona het egter geweier om
aan die oproep van die pous gehoor te gee. Om elke vors te dwing om oor te gaan tot die vervolging
van Hekse is verder pouslike wette soos die van Leo X in 1521 en die van Adriaan VI in 1522 en die
van Clemens VII in 1524 uitgevaardig. Scheltema skryf dat die pouse hier ’n verwoede poging
aangewend het om hulle mag oor Europse vorste uit te brei. Talle vorste het hulle openlik teen die
wette van die pous verset. Op 28 Oktober 1493 verklaar Graaf Engelbrecht van Nassau te Vlaanderen
dat geen opdragte, bevele, briewe of wette wat buite Vlaandere opgestel is, deur wie dan ook, op sy
grondgebied tot uitvoer gebring kon word nie. Hierdie bevel word op ’20 van Bloeimaand 1497 ’
herhaal en gee ook die Vlaamse Hertog Philips opdrag om geen pouslike wet uit te voer op Vlaamse
grondgebied nie.
In 1532 onder Karel V, word ook die Constitutio Criminalis Carolina (Carolina) aangeneem.
Hiervolgens word ook die strafreg sodanig aangepas dat Hekse voortaan strafregtelik vervolg kon
word in tradisionele regbanke. Dit was om ooreenstemming te bewerkstellig met die kerklike
wetgewing. Volgens die Carolina kon Hekse nou gemartel en met vuur tereggestel word (van
Hemelryck). In 1593 verskyn nog ’n handleiding op die mark wat die Heksewaan moes aanhelp onder
die titel Disquisitiones magicae uit die pen van Martin del Rio, gebore te Antwerpen op 17 Mei 1551.
Volgens Del Rio kan die oorsprong van Heksery herlei word na ongeloof en kettery. Hierdie outeur
was van mening dat Heksery bestry kon word deur natuurlike middele soos onix, kruie en koraal,
maar dat ook deur bonatuurlike middele soos die gebruik van die sakramente, duiweluitdrywing,
aalmoese, deur te vas, die kruisteken, relikwieë, amulette en die lui van klokke. Hierdie boek is ook
talle kere herdruk.
Terwyl boeke wat die bestryding van Heksery aanmoedig herdruk op herdruk beleef, tree daar ook
skrywers na vore wat daarop dui dat Heksery volkskultuur is en dat Hekse nie onweer en siektes kan
veroorsaak nie. Die skrywers van die hierdie werke moes egter baie versigtig wees oor wat hulle
skryf, want hulle kon self die doelwit word van die Heksejagters. So verskyn daar in 1489 ’n boek met
die titel De laniis et phitonicis mulieribus, teutonice inhulden vel hexen van Ulrich Molitor. Hierin
beweer die skrywer dat ’n Heks nie hael en onweer kan veroorsaak nie, want as dit die geval was sou
elke vors slegs een Heks in diens neem, in plaas van ’n hele leër. Met die Heks sou hy haelbuie na sy
vyande kon uitstuur. Opvallend egter is dat die Sweedse koning Erik XIV in 1563 vier Hekse in sy leër
gehad het wat die lugruim moes besweer en alles wat kwaad is te laat neerdaal op sy Deense
teëstander Frederik II.
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Ook in 1520 skryf Johannes Franceso Ponzinibio in sy De laniis et excellentia iuris utriusque dat Hekse
nie kan vlieg nie; en dat hulle nie pasgebore babas doodmaak nie. Ook skryf hy dat die geregtelike
vervolging van Hekse doelbewus afwyk van ander normale strafproseswette en dit ’n onaanvaarbare
toestand is. Hy skryf dat Hekse van die grofste waanfantasië beskuldig word, en dat hulle dan met
liggaamlike geweld gedwing word om die te erken. Hierdie prosedure word nie in die beregting van
ander strafsak gevolg nie. In 1562 kom Johannes Wier met ’n boek De praestigiis Daemonum et
incantationibus ac veneficiis, waarin hy skryf dan die Hekse en die Duiwel nie instaat is om wondere
te verrig nie. Wier skryf dat die hele geloof in die bestaan van Hekse ’n waan is wat berus op
begogeling, leuens, bedrog en fantasie. Vir Wier moet Duiwelswerke nie by Hekse gesoek word nie,
maar by die kerkvaders wat hierdie jag aanvoer en die doodstraf links en regs uitspreek. Hierdie
genie van sy tyd wys ook daarop dat manlike towenaars en swendelaars met rus gelaat word, maar
die vroue aangekla word. Wier skryf verder dat sommige van hierdie manlike towenaars selfs beskou
word as meesters in die geheime wetenskappe en dat hulle selfs hoogsbesoldigde poste beklee aan
Europese koningshuise waar hulle roemryke lewens lei en met ontsag na hulle opgekyk word. In
teenstelling hiermee word vroue voor die voet voor die gereg gesleep, gruwelik gemartel en
tereggestel en dat die kerk agter hierdie vervolgingswaan sit. Wier vermeld dat sommige vroue
hulpbehoewend was en eerder deur die kerk gehelp moes word, in plaas daarvan om hulle voor die
gereg te sleep. Die kerk was egter nie daarop uit om mense in nood te help nie, maar om hulle te
vervolg. Dat Wier nie deur die kerk vervolg was nie, word as ’n wonderwerk beskou. Scheltema is
egter van mening dat Wier deur die Hertog van Cleve en Berg uit die greep van die kerklike gereg
gehou was.
In 1631 verskyn ’n anonieme boek op die mark met die naam Cautio criminalis, maar die werklike
outeur was Friedrich von Spee uit Keulen. In die boek is te velde getrek teen die dwaasheid van die
Heksejag en word veral klem gelê op die wandade van die regters, geestelikes en selfs die Europese
vorste. Die boek word later in Duits, Nederlands en ander tale vertaal en sou ’n belangrike bydrae
gelewer het tot die beëiniging van die Heksejag. In die boek word die hele Hekswaan beskryf as ’n
kollektiewe hallusinasie. Ook word aangedui hoe niemand die verantwoordelikheid vir die vervolging
van die Hekse op eie skouers wou neem nie. Die kerk stel die Heksevervolging in, maar skuif die
verantwoordelikheid daarvan deur van die vorste. Die vorste wil die verantwoordelikheid ook nie
aanvaar nie en skuif dit deur na die dorpsbestuur. By die vervolging van die Hekse skuif amptenare
die verantwoordelikheid deur na ander amptenare en probeer die regters die verantwoordelikheid
weer deur te skuif na die vors en die kerk. Maar skryf von Spee sal iemand die verantwoordelikheid
voor God moet aanvaar vir hierdie wandade. Oor die marteling van die Hekse skryf Von Spee dat
niemand dit kan deurstaan nie: ‘De pijn is zo groot dat de krachtigste mannen ze niet kunnen
doorstaan’ (Van Hemelryck).
Ten spyte van teenstand uit die samelewing, het die kerk nie voor kritiek geswig nie. In die konsilies
van Keulen van 1536 en 1550 is selfs geestelikes wat hulle aan Heksery skuldig gemaak het, verban.
In 1538 lewer die konsilie van Trier waarsêers en ‘satansaanbidders’ uit aan die wêreldlike gesag om
vervolg te word. Talle kerke maak nou gereed om Hekse aan te wys en aan die staat te oorhandig vir
vervolging, maar soms was daar heftige teenkanting. So sien die biskop van Doornik in 1589 geen
rede om Hekse uit te snuffel nie en verbied hy selfs metodes om Hekse op te spoor in sy
grondgebied. Ook die sinode van Kamerijk bepaal in 1604 dat mense wat hulle skuldig maak aan
towery en Heksery nie aan die staat uitgelewer moet word nie, maar onder kerklike tug geplaas moet
word. Ook ander kerke neem minder ernstige maatreëls, soos die konsilie van Namen wat bepaal het
dat Hekse verban moes word in plaas daarvan om hulle aan die staat uit te lewer vir vervolging. Die
meeste kerke het egter ’n ander oordeel gevel. Omdat die Heks ’n verbond aangaan met die Duiwel,
is sy afvallig van God en maak sy haar skuldig aan crimen divinae laesae majestatis (misdryf teen die
goddelike majesteit) en hiervoor verdien sy die vuurdood.
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Opvallend is dat talle Hekse vir baie jare as Hekse werksaam was voordat hulle opgepak is. Dit wil dan
ook voorkom asof die publiek hulle nie veel aan hierdie ‘nuwe kerklike wet’ gesteur het nie, omdat
Hekse beskou as ’n deel van die volkskultuur. Talle voorbeelde hiervan is bekend waarvan hier slegs
enkele vermeld word. Marie Casteau was 60 jaar oud toe sy opgepak was te ’s-Gravenbrakel in 1597
en niet tereggestel was nie, maar verban is. Sy was toe al 23 jaar in die gebied woonagtig en almal
het geweet dat sy ’n Heks was. Sy sou glo ’n kalf aanbid het en sy sou in die bos met die duiwel
gedans het. Ook Catherine Hacco te Terhulpen was vir tientalle jare as Heks werksaam voordat sy in
1605 opgepak en met vuur tereggestel was (van Hemelryck). Ook was Meyns Cornelis vir baie jare
lank as Heks bedrywig. Ander vroue sou haar in die gedaante van katte besoek het. Ook in die
gevangenis is sy glo deur ander vroue in die gedaante van katte besoek. Meyns is herhaaldelik
gemartel, waarna sy alle beskuldiginge eers erken, dan weer terugtrek, waarop weer martelings en
weer bekentenisse volg. Maar uiteindelik ‘werd zij in Sprokkelmaand van 1555 ten vure gedoemd’
(Scheltema). In Julie 1594 is Naale Aalts te Harderwijk gevonnis op ’n groot aantal klagtes en is sy
daarvan beskuldig dat sy al 26 jaar gelede met die Duiwel omgang gehad het. Aalts was toe al 70 jaar
oud en het die regter bepaal dat: ’Naale Aalts aan een staak gebonden zijnde gewurrigt ende volgens
mitten vuure geëxecuteert ende verbrand zal worden, datter de dood na volgt, een ander ten
exempel’ (Schuitema).
Soms is vroue egter weens die mees absurde fantasieverhale opgepak. So loop Kael Merrie uit
Roermond oor die straat in 1581. Sy sien ’n kind op straat en tel die op. Sy gee die kind ’n drukkie en
wandel verder. Die kind word egter later siek. Die moeder van die kind was van mening dat die
oorsaak van die siekte by Kael Merrie gesoek moes word. Tydens die verhoor van Merrie, verklaar
ander getuies dat Merrie al jare lank as Heks beskou was. So verklaar een getuie dat sy varke op die
grond van Merrie geloop het en dat Merrie hulle weggejaag het, maar dat die varke hierna ’n
verlamming in hulle agterpote begin toon het. ’n Tweede getuie het verklaar dat sy ’n biervat by
Merrie geleen het en kort daarna siek geword het. ’n Derde buurvrou het getuig dat die melk van
haar koeie geen room of botter oplewer nie. Merrie word skuldig bevind en nie tereggestel nie, maar
uit die stad verban. Op 4 Julie neem twee soldate haar na die dorpsgrens, by die Roerbrug. Nadat sy
vrygelaat is, gryp ’n groep ander soldate haar, bind haar bene en hande aan mekaar vas en gooi haar
in die rivier waarna sy verdrink. Presies waarom dit gedoen was en wie die opdrag gegee het vir
hierdie moord is onbekend. In 1568 is Elvira del Campo te Toledo daarvan verdink dat sy ’n heks was.
Sy het om gesondheidsredes geen varkvleis geëet nie en elke Saterdag skoon onderklere aangetrek.
Op grond hiervan is sy van heksery verdink en aangekla. Sy is skuldig bevind, maar nie tereggestel
nie, alhoewel al haar besittings verbeurd verklaar was.
Soms is ou eksentrieke vroutjies van Heksery aangekla. So is Catlijn Smans te Zolder daarvan
aangekla dat sy ’n Heks was. Catlijn is daarvan beskuldig dat sy maar selde na die mis gegaan het. As
sy die erediens bywoon het, het sy ook al gou weer vertrek, selfs nog voor die besprinkeling van die
wywater. Dan het die mense ook opgemerk dat daar swart katte om haar huis loop. Dikwels het sy
snags kermend en singend deur die strate geswerf. Wanneer haar gevra word waarom sy nie in haar
bed lê nie, het sy vertel dat die vlooie haar te veel byt. Hoe Catlijn uiteindelike gestraf is, word nie
vermeld nie.
Uit die aanklagte blyk dat sommige dames ook besonder nugter was. So word Marie Christiaens te
Gelinden in 1669 daarvan beskuldig dat sy te min kerk toe gaan. Sy moes ten minste een keer per
twee tot drie maande na die kerk gaan, maar ook nog dit: ‘…ende als haer dienstboden willen ter
kercken gaen segt dat daer gheen profeyt te halen en130 is (van Hemelryck). Die ganse volk was
immers gedwing om kerk toe te gaan, maar Marie Christianes kon nie die voordeel van sulke besoeke
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insien nie. Die aanklag teen haar was vererger omdat sy haar dienskneg verhinder het om die kerk te
besoek.
Sommige vroue is daarvan aangekla dat hulle mense op geheimsinnige maniere laat verdwyn het.
Grimm vermeld dat sommige vroue tydens hulle marteling selfs erken het dat hulle mense laat
verdwyn het, terwyl die ‘oorledenes’ later blyk springlewendig te wees.
Soms is vroue vir die gekste ‘oortredinge’ daarvan beskuldig dat hulle Hekse is. Omdat die kerstening
nog nie volledig deurgevoer was nie, was baie mense ook onkundig oor die juiste kerkreëls. As
iemand die kerk sou binnestap, was dit noodsaaklik om eers die kruisteken te maak. Baie mense het
dit nie geweet nie. By die maak van die kruisteken moet ook die drie Gode vermeld word, naamlik
God die Vader, God die Heilige Gees en God die Seun. As die kerkbesoeker een van hierdie drie name
vergeet het, was dit al ’n rede om sodanige persoon as Heks te brandmerk. Sommige persone het
egter by die binnekoms van die kerk ’n sirkel gemaak in plaas van die kruis (van Hemelryck). Ook dit
sou ’n rede wees om sodanige persoon tot Heks te brandmerk, omdat dit as treitering beskou was.
Die maak van die sirkel wys daarop hoe diepgewortel die Heidense gebruike nog was in die tyd. Die
maak van die sirkel is egter om voorspoed af te smeek en die maak van die kruisteken om teëspoed
af te weer. Sit ’n vrou in die kerk met haar rug na die altaar, was sy as ’n Heks verdink.
Is ’n mens deur iemand anders aangeraak, waarna verskynsels voorkom soos siekte, lamheid,
waansin of enige ander afwykende verskynsel, dan was sodanige aanraker al as ’n moontlike Heks
beskou. ’n Onversorgde mens, maar ook ’n onaantreklike figuur is al gou beskou as ’n moontlike
Heks. Mense wat banale uitsprake gemaak het of losse kwetsende opmerkinge jeens die kerk, is ook
al gou beskou as kandidaat-hekse. Volgens die Heksenhamer word geestelikes ook gewaarsku dat
Hekse die sakramente kan gebruik as towermiddels. Nagmaalsbrood (hostie) moet deur die priester
in die mond van die gelowige geplaas word en nie in die hand van die gelowige nie. Hierdeur moet
voorkom word dat die gelowige die brood huis toe neem en daar as ’n towermiddel gebruik. Volgens
die Heksenhamer moes priesters ook daarop let dat wanneer hulle die nagmaalsbrood in die mond
van ’n vrou plaas en sy maak haar mond nie wyd genoeg oop of steek haar tong nie ver genoeg uit,
dit ’n Heks kan wees. Vroue wat nie hulle monde wyd oop maak nie, ontvang die nagmaalsbrood
onder die tong en sluk dit doelbewus nie in nie. Sommige vroue het die nagmaalsbrood uit minagting
(vir die kerk en die priester) nie ingesluk nie, maar in haar hand of sakdoek gespuug en buite
weggooi, maar sommige vroue sou nagmaalsbrood huis toe geneem het om daarmee magie te
bedryf. ’n Aantal Hekse is daarvan aangekla dat hulle towerkunste met hierdie nagmaalsbrood
gepleeg het en in 1499 word in Hoei ’n aantal Hekse verbrand wat daarvan verdink was dat hulle met
nagmaalsbrood towerkunste uitgevoer het of die nagmaalsbrood aan die Duiwel sou gevoer het.
Anne Friart is daarvan beskuldig dat in plaas van haar nagmaalsbrood in te sluk, sy dit tuis in die vuur
gegooi het. Die Heksenhamer waarsku dan ook teen vroue wat die nagmaalsbrood buite die kerk
uitspuug en dit dan in die modder trap. Volgens die Heksenhamer is dit ’n baie groot sonde omdat
hierdeur die ‘liggaam van Christus’ in die modder vertrap word.
Hoe is Hekse opgespoor? Die hele proses begin met ’n algemene dagvaarding en dit word opgeplak
aan die kerkdeure en die deure van die stadshuis. Hierin word mense opgeroep om die name van
Hekse aan die plaaslike priester bekend te maak. Ook word bekend gemaak dat die skuldiges nie
alleen met die kerklike ban getref sal word nie, maar ook met die kerklike swaard (kerklike regbank)
en daarna ook nogeens deur die wêreldlike regbank gestraf sal word. In elke kerke is ook ’n kissie
geplaas met ’n gleuf in die deksel. Gemeentelede kon die name van verdagte Hekse op ’n stukkie
papier skryf en dit in die kissie gooi. Die name van die verklikkers hoef nêrens vermeld te staan nie.
Een keer in twee weke is die kissie leeggemaak. Aan geestelikes is ook ’n geldelike beloning uitbetaal
as hulle die name van Hekse kon verskaf, wat sommige geestelikes aangespoor het om vir ekstra
sente verder te snuffel na verdagtes (Scheltema). In Engeland is betaalde Witch finders aangestel om
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Hekse uit te snuffel. Een van die bekendste Witch finders was Matthew Hopkins wat veral aktief was
in Essex, Sussex, Norfolk en Huntingdon waar hy 800 vroue as hekse die dood ingejaag het (van Gilst
2013).
In die praktyk is die volgende 13 vrae (waarom 13?) deur die inkwisiteurs aan die Hekse gestel word,
na haar arrestasie. Uit die vrae blyk dat die inkwisiteur daarvan uitgaan dat die Heks ’n pakt met die
Duiwel of Bose Gees gesluit het en dat die Heks en die Duiwel mekaar dikwels ontmoet tydens ‘n
Sabbat. Die Heks word ook daarvan verdink dat sy na die Sabbat vlieg. Die vrae was soos volg (van
Hemelryck), maar Scheltema wys daarop dat die vrae na hartelus vermeerder is en gewysig is, waar
veral ook strikvrae ingebou was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Welke eed131 het jy afgelê aan die verdoemde gees?
Hoe is die eed afgelê? Met welke plegtighede het dit gepaard gegaan?
Wat het jy alles beloof in jou eed? Gee die presiese bewoording wat gebruik is?
Welke belofte het ander party gemaak, in ruil vir jou eed? Hoop jy om geld, eer of geskenke
te ontvang?
Hoe het jy op die Sabbat gekom en hoe is daar gedans?
Het jy te voet daarheen gegaan of is jy daarheen gebring?
Waaruit, waar en hoe is die towersalf berei?
Op welke manier bring jy ander mense, vee en vrugtebome skade toe?
Vlieg jy soms deur die lug of nie?
Hoe kom jy weer tuis? Het jy daar vriende teëgekom? En ook bose geeste?
Aan welke offer en aan welke plegtighede het jy deelgeneem voor die altaar van die duiwel?
Wat het jy verder gedoen? Hoeveel persone was daar in jou geselskap?
Wanneer moet jy weer daarheen gaan en hoe lank moet jy daar bly? Waar moet jy
heengaan? In bosse, op berge of in leegstaande huise?

Tog blyk dat hierdie vrae nie aan alle Hekse gestel was nie. In 1595 word Elizabeth Vlamyncx te Gent
oor die volgende gepols (van Hemelryck):
1.
2.
3.
4.

Of sy die Christendom, geloof, doopseël, God en alle heiliges afgesweer het?
Of sy die duiwel aanbid? Waar en hoe gebeur dit?
Of sy aan die duiwel bloed, hare of enige ander bewys van trou gegee het?
Of sy liggaamlik op die Sabbat in die Hazelarenbos naby Ninove aanwesig was en wie haar
medepligtiges was?
5. Of sy mense, diere of gewasse skade berokken het?
6. Of sy ook haar kinders op dieselfde dwaalspoor gebring het?
Die vervolging van Elizabeth Vlamyncx in 1595 te Gent was ‘n interessante geval. Sy sou nooit
gearresteer gewees het nie, want sy was die vrou van ‘n gesiene stadsraadslid en ‘n dame uit die hoë
kringe van die Gentse samelewing. ‘n Bakker met die naam Laurent van Kyel was verontwaardig
omdat sy vrou Elizabeth van Steenstraete onverbiddelik deur die gereg vervolg was, terwyl Elizabeth
Vlamyncx met rus gelaat is. Laurent doen sy klag by die Raad van Vlaandere wat onmiddellik optree
en opdrag gee om Elizabeth te laat arresteer, waar sy haar ook bevind: ‘zo wel op zondaeghe als
heyleghedaeghe, ende zo well in kerken, cloosters, als andere ghewyde plaetsen’. In die tyd kon
arrestasies nie sommer op ‘heilige grond’ uitgevoer word nie, maar volgens hierdie bevel was dit wel
moontlik. Baie mense (en misdadigers) het in die tyd in kerke geskuil waar aan hulle asiel verleen is
en die staat hulle nie kon vervolg nie.
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Reeds voor die aanvang van haar verhoor, is sy gemaan om slegs die waarheid te praat en niks
anders as die waarheid nie. Elizabeth Vlamyncx is
daarvan aangekla dat sy ‘n Heks was wat met die
Duiwel gedans het. Sy het dit heftig ontken en sy sou
‘totte laetste druepel bloets, als van gheene dansinghe,
noch tooverie, weten te spreken’. Na hierdie eerste
ondervraging op 2 Oktober is deur die regbank besluit
om Elizabeth te laat ontklee, haar glad te laat skeer en
na die martelkamer te stuur. Die marteling sou op 3
November begin en in die tyd kon sy die aanklagte teen
haar oordink. Op 3 November gee sy te kenne dat sy
die Duiwel nog nooit ontmoet het nie, nog nooit raad
by die Duiwel gesoek het nie en ook dat sy God nie afgesweer het nie. Sy beskuldig die regters
daarvan dat hulle haar wil dwing om te lieg deur sake te beken waar sy niks van weet nie. Tydens
haar marteling roep sy voortdurend: ‘Mynen Heer, mynen God’, maar sy weier om enige beskuldiging
te beken. Die hele dag word sy gemartel en ondervra. Hierop gee die regters opdrag dat sy weer
aangeklee moes word en na haar sel gebring moes word. Die regters gee opdrag dat drie mans haar
die hele nag moes wakker hou, om die beurt. Op die oggend van die 4de November word sy uit haar
sel gehaal en teruggebring na die martelkamer. Sy is steeds wakker gehou en met vuur bewerk. Op
die 5de November stort Elizabeth in. Sy ‘beken’ dat sy die duiwel ontmoet het tydens ‘n sabbat en
dat hulle gemeenskap gehad het. Op die 6de November gaan die ondervraging verder. Na die eerste
ondervragings ronde word ‘n pouse ingelas van ‘n paar uur. Tydens die pouse word Elizabeth moed
ingepraat deur ‘n monnik en was dit sy taak om haar te ‘begelei’. Hierna beken sy tot in die fynste
besonderhede dat sy volledig skuldig was. Haar bekentenisse word ook aangeteken en aan haar
voorgelees en ten slotte word toegevoeg: ‘heeft daerbij ghepersisteert, ende tzelde ghehouden voor
de rechte waerheyt, ende bereet zijnde daerinne te steerfven; hebbende te voren God ende Justitie
vergheffenesse ghebeden ende beteringhe ende penitentie ghedaen’. Elizabeth was ‘skuldig’. Sy
moes God en justisie om vergifnis smeek en sy moes boete doen. Op 23 Desember is sy na die
brandstapel begelei deur geregsdienaars en dien sy volgens die uitspraak van die regter
‘geëxecuteert te worden an eenen staeck [paal] metten viere [vuur], zoo dattere de doot naer
volghe’. Ook is al haar besittings deur die staat verbeurd verklaar. (van Hemelryck).
Die groot Heksejagter Jean Bodin, noem in sy boek Démonomie des sorciers wat in 1580 te Parys
gepubliseer is, die volgende 15 sondes waaraan Hekse hulle skuldig sou maak: 1) God verloën; 2)
laster; 3) eer betuig aan die Duiwel, hom aanbid en offers bring tot sy eer; 4) kinders aan die Duiwel
offer; 5) kinders doodmaak nog voor hulle gedoop is; 6) kinders reeds voor hulle geboorte aan Satan
toewys; 7) propaganda maak vir ‘n sekte; 8) geloftes aflê in die naam van die Duiwel om hom te eer;
9) ontug bedryf; 10) mense en ook klein kinders doodmaak; 11) mensvleis eet en bloed drink deur
lyke op te grawe; 12) mense doodmaak deur middel van gif of towery; 13) vee laat sterf; 14)
onvrugbaarheid op die platteland veroorsaak, asook hongersnood; 15) seksuele omgang het met die
Duiwel (van Hemelryk). Bodin was van mening dat daar in Frankryk alleen meer as 300,000
towenaars en Hekse bedrywig was wat vervolg kon word. Hierdie man was ook van mening dat
Hekse nie met ‘n swaar en vinnige vuur verbrand moes word nie, maar met ‘n sagte vuur. Dit sou
dien as voorproefie van die vuur wat op die Heks wag in die Ewige Hel.
Uiteindelik sou die Hekse waan vir ongeveer 300 jaar woed. Van die eerste teregstellings in die Lae
Lande was die van Ysabeau Packet te Hoei in 1495 en in Luxemburg vind die eerste teregstelling plaas
in 1506, hierna volg ‘n teregstelling te Namen in 1509, maar in die volgende jare sou die
teregstellings op brandstapels sterk toegeneem het. Die hoogtepunt van die heksejag was egter
tussen 1550 en 1650, met die ergste gevalle tussen 1610 en 1630. Die laaste teregstellings het
plaasgevind in Nederland in 1610; in Engeland in 1684; in Frankryk in 1745; in Duitsland in 1775; in
Switserland in 1782 en in Pole in 1793. Met die laaste teregstellings van Hekse het dit nie beteken
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dat die vervolging van Hekse skielik opgehou het nie. Die vervolging van Hekse het steeds
voortgewoed, maar ligter strawwe is opgelê. Uiteindelik is Heksery slegs nog deur die kerk gestraf
deur die oplegging van allerlei tugmaatreëls. Hierdie instansie wat die Heksewaan verkondig het en
dit aangeblaas het, sou met strawwe bly dreig en is dit tot en met vandag steeds die geval.
Staatswette waarvolgens Hekse in die Middeleeue vervolg is, is afgeskaf. In Engeland gebeur dit in
1951. Nog in 1944 is te Londen, Helen Duncan van heksery aangekla en ook skuldig bevind, maar
vanweë haar swak gesondheid is sy nie verder vervolg nie. Opvallend is dat die Sweedse koningin
Christina reeds in 1649 per dekreet ‘n verbod uitgevaardig het op die vervolging van Hekse in die
distrikte van Pommeren en Lyfland. Tog word die wet op Heksery eers in 1779 in die hele Swede
afgeskaf. In 1660 vind ook in Vlaandere ‘n wending plaas. Die Hof van Vlaandere bepaal per
‘Ordonnatie van 31 van Hooimaand, dat de vonnissen wegens tooverij niet door de gewone
regtbanken mogen worden geveld’.
Talle mense is uit die bloute aangekla. As die buurman siek was, het iemand hom getoor. As ‘n koei
te min melk gegee het, was dit miskien die skuld van die buurvrou. As dit weke lank nie gereën het
nie, was dit die skuld van ‘n vrou in die buurt. ‘n ‘Verdagte’ kon by die dorpsbestuur aangegee word
en is dan laat haal vir ondervraging en van daar af het alle ellende begin. Eers word daar begin met ‘n
ondervraging. Die inkwisiteurs was bang vir die ‘bose oog’ van die Heks. Sy sou glo in staat gewees
het om die inkwisiteurs te ‘lees’. Om hierdie rede is sy meestal geblinddoek tydens die ondervraging.
Soms is sy nie geblinddoek nie, maar is die stoel waarop sy sit so geplaas dat die inkwisiteur haar nie
in die oë kon kyk nie. Die ‘bose oog’ van die vrou was egter niks anders as ‘n blik van woede en haat
nie en hierdie mannetjies was baie bang dat hulle in die oog-tot-oog-kontak die onderspit sou delf.
Vanaf haar arrestasie, mag sy nie meer met kaal voete op die grond staan nie. Sy moet op ‘n plank of
in ‘n mandjie van haar huis weggevoer word. Tydens die verhoor moes ook voorkom word dat die
Heks direk met die grond in aanraking kom. Sy moes verhinder word om met haar kaal voete op die
grond te staan, want dit sou haar te veel krag gee. In die Heksehamer word dan ook beskryf hoe die
Hekse verlang om op die grond te kan staan. Selfs net voor die teregstelling sou die vroue nog ‘n
laaste wens gehad het, naamlik om net bietjie op die grond te kon staan al is dit met een voet. Die ou
geloof dat daar ’n band tussen die vrou en Moederaarde bestaan, was dus nog nie geblus nie en het
dit selfs voortgeleef onder Christenvervolgers van Heidense Hekse! Onder die ou Heidene het egter
twee verskillende voorbeelde voorgekom van Wyse dames met hulle voete op die aarde. Volva's het
juis op ‘n hoogsit gaan sit – tussen hemel een aarde – voordat sy met haar profesie begin het en raak
haar voete nie aan die grond nie. Andersyds het Wyse vroue juis kaalvoet op die grond gestaan om
die eenheid met die aarde aan te dui. Opvallend is die gebruik in Indië waar Godhede (Heiliges) met
draagbare rondgedra word, want hulle is te waardig om die grond aan te raak. In Oostenryk is geglo
dat ‘n vuur geblus kon word deur ‘n vrou in ‘n kinderbed na die vuur te dra. Haar voete mag die
grond egter nie aanraak nie. Vanaf die bed spreek sy ‘n aantal towerformules uit oor die vuur en gooi
‘n vars brood daarin (Grimm).
Die name van die mense wat die Heks verklik het, word nie aan haar bekend gemaak nie, om
vergelding te voorkom. Die Heksehamer skryf uitdruklik voor dat die Heks sal wil weet wie haar
verklik het, maar dat die name van haar verklikkers en getuies geheim moes bly vir die Heks. Sy kon
die getuienis van die mense wat haar verklik het ook nie aanhoor nie en hulle verklarings is ook nie
aan haar voorgelees nie. Ook is dit Hekse byna nooit gegun om ‘n regsverteenwoordiger in te skakel
nie. Soms kon sy ‘n ‘voorspreker’ gebruik, maar die persoon het ‘n groot risiko geloop, want as hy te
ver sou gaan in haar verdediging, is hy verdink as ‘n medepligtige. Die regter self mag die beskuldigde
nie met sy hande aanraak nie. Die Heksehamer skryf ook voor dat die regter gewyde sout by hom hê
as beskerming teen die magiese kragte van die Heks. Hierdie sout en gewyde kruie moes in gewyde
was gerol word en dan om die nekke van die regters en priesters gedra word as afweermiddel teen
die magie van die Heks. Ook moes die regters en priesters voortdurend die ‘heilige’ kruisteken maak
om die mag van die ‘Bose Slang’ af te weer. Ook raai die Heksehamer aan dat die regter ‘n briefie op
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sy liggaam dra waarop die 7 kruiswoorde staan, maar dan word die regter ook aangeraai om ‘n kers
van ‘Christuslenge’ op sy naakte liggaam vas te bind onder sy klere. Ook word die regter aangeraai
om kort-kort ‘n slukkie wywater te drink.
Grimm skryf dat talle aanklagte van die Hekse ook gedraai het om die gebruik van sout en kruie. Sout
en kruie was immers as magiese middels beskou. Dit sou gaan om die kookproses waaruit sout gewin
was uit soutwater, soutstrooiery, die fynmaal van sout, die afhaal van sout en ander gebruike van
sout asook speserye. Ook ken die hedendaagse Japanse Sjintoïsme sout as magiese middel, wat ook
by suiweringsrituele aangewend word.
Verder is die Heks nie ‘n geleentheid gebied om te bieg nie; ook is sy verhoed op te bid, omdat sy ‘n
‘vyand Gods’ is, wat ‘deze gunst geheel onwaardig’ is. Dan verskyn die geestelike ook aan haar om
haar mee te deel dat sy die ewige saligheid nooit sal beërf nie en die binnekant van die hemel nooit
sal kan bewonder nie. Die geregsdienaars mag haar ook nie met kaalhande aanraak onderweg na die
brandstapel nie. Sy is met tange en hake daarheen gesleep.
Soms was die ‘magiese kragte’ van die Hekse besonder sterk. Die Heksehamer vermeld van ‘n aantal
Hekse te Regensburg wat tot die vuurdood veroordeel was. Maar die vuur was nie in staat om hulle
te verteer nie. Hierop is ‘n tweede vonnis gevel, naamlik die verdrinkings dood, maar ook dit was nie
suksesvol nie. Die biskop het ‘n vastyd van drie dae afgekondig vir ‘sy kudde’. Hierna is die liggame
van die Hekse goed ondersoek en is toorgoed aan hulle liggame gevind. Nadat dit verwyder is en
verbrand is, is hulle liggame sonder enige belemmering verbrand. Om die rede word aanbeveel dat
Hekse ontklee word en hulle liggame gladgeskeer word.
Getuies wat opgeroep is om teen die beskuldigdes te getuig, moes eers ingesweer word. Daar moes
gesweer word op die vier evangelies, of op ‘n kruis met drie opgehewe vingers en twee gebuigde
vingers. Die drie vingers stel die Goddelike drie-eenheid voor en die twee neergebuigde vingers die
verdoemenis van liggaam en siel (by valse getuienis).
Na die eerste verhoor van die Heks en die aanklagte teen haar bekend gemaak is, is daar van haar
verwag om hierop skuldig te pleit. Weier sy, word in die dae daarop oorgegaan tot allerlei ‘proewe’
wat sou aandui dat sy skuldig is. As die proewe aandui dat sy skuldig is, maar sy bly alles ontken word
aan haar duidelik gemaak dat sy gemartel sal word totdat sy alle aanklagte erken. As sy haar steeds
verset, is sy na martelkamer geneem en is aan haar uitgelê wat alles met haar gaan gebeur as sy nie
skuldig pleit nie en kon sy ook met haar eie oë die martel-instrumente bekyk. Sy is na hierdie
rondleiding teruggeneem na haar sel sodat sy die saak rustig kan oordink. Hierna word sy weer
gedreig en allerlei strikvrae gestel in ‘n poging om haar tot ‘n bekentenis te oorreed. Bly sy
onwrikbaar, word oorgegaan tot die werklike marteling. Dit word herhaal en herhaal en van elke
herhaling word boekgehou. Hoe dapperder en sterker die weerstand, hoe duideliker dat sy hulp van
die Duiwel ontvang. Dikwels is een of ander ‘suurwater’ via die tregter in die liggaam van die
verdagte gegooi, wat so suur was dit onmoontlik was om dit op ‘n normale manier te drink. Die
suurwater moes die Duiwel verdryf en het bekend gestaan as die ‘Johannes seën’. Dit moes drie keer
toegedien word en sou voorkom dat die Heks swyg, omdat die Duiwel die Johannesseën nie kan
weerstaan nie, kan hy die Heks nie langer steun nie.
Die tydperk tussen die arrestasie en die veroordeling het baie verskil. In Genappe duur die
gemiddelde prosedure van arrestasie tot teregstelling in 1605 ongeveer 42 dae; te Dendermonde in
1596 selfs 152 dae en in 1604 nog 142 dae; te Veurne in 1597 ook 142 dae, maar in 1601 was dit
slegs 28 dae. Martine Aubry is egte te ‘s-Gravenbrakel op 18 Augustus gearresteer en op 1
September voor die stadshuis gewurg en aan ‘n paal verbrand. Maar daar was ook uitsonderinge.
Odilla vander Horst het byvoorbeeld 8 maande in die gevangenis te Leuven gesit, sonder om ‘n
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bekentenis af te lê, waarna sy vrygelaat is. In Lier het Anna Faes in 1559 nog 236 dae in die
gevangenis gesit voordat sy ‘n ligte boete opgelê was. Geertruydt Bruyckmans is in Februarie 1613 te
Leuven gearresteer en na die eerste marteling het sy skuld beken. Sy is egter eers 270 dae later
tereggestel, want ‘n lang en uitgerekte proses van ‘Duiweluitdrywing’ moes eers plaasvind.
In die tyd van die Heksejag gaan die Duiwel sy belangrikste rol in die geskiedenis van die Christendom
speel. Nooit tevore het die Duiwel so prominent op die voorgrond getree as tydens die Heksejag nie.
Die Duiwel sou oral en alomteenwoordig gewees het. Bowendien was hy ‘n Almagtige figuur, wat
skrikwekkende angsgolwe oor die Middeleeuse bevolking gestuur het. Ook is geglo dat die Duiwel
feeste vier, waar hy die leidende rol sou speel. Hierdie feeste is aanvanklik synagoga satana genoem
en later Heksesabbats. Tydens hierdie sabbats sou ‘afskuwelike dienste’ plaasgevind het en het die
Christelike geestelikes fantasieverhale in die oortreffende trap geskilder van alles op so ‘n fees sou
plaasvind. Volgens die angsvervulde kerkvaders sluit die manlike Duiwel dan ‘n intieme pakt met die
vroulike Heks en word sy net so magtig as hy. Ook is Hekse daarvan beskuldig dat hulle op hierdie
fantasie-feeste ‘n bokram of ‘n mannetjieskat sou soen. Grimm wys daarop dat die naam Cathari of
Ketter juis afkomstig was van die katsoenery. Daar moes dus ‘n verband bestaan tussen die woorde
kat en kater/ketter. Die Bokram en die Kater (mannetjieskat) is juis gesien as die Duiwel in ‘n ander
gedaante. Volgens die kerkvaders het die Heks en die Duiwel seksueel verkeer. As die vrou van die
Duiwel swanger word, baar sy ‘n Duiwelskind. Hierdie Duiwelskinders was dan misvormige dieragtige
monsters.
Uit verhoor van Hekse is die Duiwel ook deur die vroue beskryf. Hy was meestal as ‘n kille figuur
beskryf. Hy is swart of grys of in swart of grys geklee. In 1661 verklaar Jonet Watson te Dalkeith: ‘ the
Deivill apeired vnto her, in the liknes of ane prettie boy, in grein clothes and went away from her in
the likness of ane blak doug (Murray). Soms ry die Duiwel op ‘n swart perd. Ook het hy bokpote. Baie
van die Duiwels figure was onder die Hekse bekend onder ‘n spesifieke naam. In Richmond het ‘n
Heks beweer dat sy kontak gehad het met die Duiwel en hy het bekend gestaan as Daniël die Profeet.
In Ierland noem is Lady Alice Kyteler reeds in 1324 van Heksery aangekla en sy het die Duiwel
genoem: Robin son of Artis. In Skotland noem die verdagte Bessie Dunlop uit Lyne in Ayrshire in
1576 dat die Duiwel bekend was as Thom Reid. Opvallend is dat in die Skotse Aberdeen in 1597
sowel die Heks met die naam Marion Grant as die Towenaar Andro Man, die Duiwel geken het as
Christsonday.
Die Skotse Agnes Sampson wat op 28 Januarie 1591 tereggestel was en bekend gestaan het as die
Wise Wife of Kent het die Duiwel as volg omskryf: ‘The deuell wes cled in ane blak gown with ane
blak hat vpon his head..... The deuell caused all the company to com and kiss his ers, quhilk they said
was cauld like yce; his body was hard lyk yrn, as they thocht that handled him; his faice was terrible,
his noise lyk the bek of ane egle, gret bournyng eyn; his handis and legis wer herry, with clawis vpon
his handis, and feit lyk the griffon and spak with a how voice’ (Murray). Agnes Samson is saam met
nog ‘n groep ander vroue daarvan aangekla dat hulle ‘n storm veroorsaak het op see, terwyl koning
Jakobus I (1566-1625) van Engeland en Skotland (James I, wat die Engelse Bybel laat vertaal het,
bekend as King James Version) en sy bruid op reis was na Denemarke. Die koning het byna in die
storm omgekom. By sy terugkoms het hy die vroue laat oppak waarvan sommige dadelik toegegee
het dat hulle die storm veroorsaak het en tereggestel is. Agnes het geweier om enige geluid te maak.
Sy is vir 4 dae sonder kos of water aan ‘n muur gehang in die kasteel van koning Jacobus I, waarna sy
beken het dat sy skuldig was. Met haar teregstelling is sy die kans gegun om die volk toe te spreek. Sy
het haar omstanders in ‘n emosionele toespraak meegedeel dat sy net so min ‘n Heks is as enige
ander persoon wat daar staan. Om die koning te behaag is sy onder groot gejuig opgehang. Vandag
word Agnes Samson beskou as een van die bekendste Skotse vroue in die geskiedenis.
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Dit was egter moeilik om te bepaal wie as Heks geklassifiseer kon word en hiervoor is verskillende
metodes gebruik. Uit hofverslae van Hekse-verhore blyk dat indien een proefuitslag daarop dui dat
die Heks onskuldig is, nog ander proewe gemaak was om die skuld van die Heks ‘te bewys’. Een van
die proewe was die weegskaal. Die weegskaal het ‘n religieuse/mitiese waarde geken.132 Dit is al in
die tyd van die Griekse Homeros gebruik om voorspellings te maak en die ‘ware waarheid’ vas te stel.
Hierdie weegmetode kon egter alleen in ‘n figuurlike sin gebruik word. Iemand word immers geweeg
en te ‘lig’ bevind. Met ‘n weegskaal wil die inkwisiteurs nou op ‘n letterlike manier vasstel of ‘n Heks
‘n Heks is. Aan die een kant van die weegskaal word gewigte geplaas en soms ook nog die Bybel. Aan
die ander kant moes die Heks op die skaal klim. Is die Heks swaarder as die gewigte, is sy geen Heks
nie. Hekse moes immers letterlik lig wees om te kon vlieg. Vir die weegritueel moes meer as een
waagmeester/weegmeester aanwesig gewees het. Hierdie lagwekkende metode was destyds ernstig
opgeneem. Uit verslae rondom die weeg ritueel blyk dat die Heks bleek, bewend en met angs vervul
op die skaal gaan staan het en doodsbang die uitslag afgewag het. Beëdigde sertifikate is deur die
waagmeesters uitgereik en aan die inkwisiteurs oorhandig. In die Nederlandse Oudewater staan
vandag nog so ‘n weegskaal. Alle dames wat hierop gestaan het was egter te swaar bevind. Dit het
daartoe gelei dat vroue wat onder verdenk gestaan het, van heinde en verre na Oudewater gereis
het om op eie inisiatief so ‘n sertifikaat te bekom, wat in ‘n latere aanklag kon dien as bewys van
onskuld.
Nog ‘n proef waaraan die Heks onderwerp kon word, was die opsê van die ‘Onse Vader’. Sy moes die
hele gebed vloeiend kon opsê sonder haperinge en stotteringe en sonder die verdraaiing van
woorde.
‘n Baie bekende gebruik was die waterproef. Koning Jakobus I van Engeland en Skotland het beweer
dat die waterproef ‘n wonderlike proef is in die aanwysing van ‘n towenaar of Heks. Sink die verdagte
nie in die water nie, is dit ‘n aanduiding dat die water die verdagte nie wil ontvang nie, maar afstoot.
Vir hierdie koning is dit nie vreemd nie, want towenaars en Hekse stoot immers die doopwater van
‘den heilige doop’ af. Vir hierdie wyse woorde van die koning is hy selfs met die wysheid van Salomo
vergelyk. Hierdie einste koning het die Heksejag in Engeland en Skotland selfs nuwe lewe ingeblaas
met sy boek Demonology in 1597, waarin hy die Heksejag aangeprys het. Sy boek word selfs as die
Heksehamer van Engeland en Skotland genoem. Om die waterproef uit te voer is ‘n verdagte se
regtergroottoon aan haar linkerduim vasgebind en haar linkergroottoon aan haar regterduim. Hierna
is sy na ‘n sloot, stroom, grag of dam geneem. Daar besweer die priester eers die water. Aan ‘n tou
word sy bo die water gehys en dan (onder besweringe en gebede) daarin laat sak met haar rug
eerste. As sy bly dryf, was sy skuldig. Die vroue van daardie tyd het egter swaar rokke gedra waarin
baie lug opgevang was, wat beteken het dat hulle lank kon bly dryf. Die proef het egter baie afgehang
van die manier waarop sy in die water laat sak is en die manier waarop die tou strak gehou is, of
skietgegee is. Byna niemand het die toets geslaag nie. Al hierdie proewe is immers beskou as ‘n
Godsoordeel. Via die proef sou God aandui wie skuldig/onskuldig was.
In 1593 laat die Hof van Holland ‘n ondersoek doen aan die universiteit van Leiden onder leiding van
die rektor. Die rektor sou twee professore van die mediese- en twee professore van die filosofiese
fakulteit in die ondersoek betrek. Die uitslag van die ondersoek na ‘de proeve der toveresse in ‘t
water’ is egter deur die ‘Heeren Professoren der Universiteyt tot Leyden’ as onsinnig bestempel. Dit
het egter nie daartoe gelei dat die waterproef eensklaps verdwyn het nie. In 1594 verklaar Louis
Servyn, advokaat van die Franse koning, dat die waterproef ongeldig is en word dit in Champagne
verbied, maar eers in 1641 is in Parys ‘n wet aangeneem wat die waterproef in die Frankryk verbied
het. So laat as op 16 Maart 1823 is te Delden egter steeds ‘n waterproef uitgevoer. Die verdagte is
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Die Islam ken ook nie die verlossingsidee en die kwytskelding van sondes nie. Tydens die laaste oordeel
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Weeg die Goeie Dade swaarder as die Sondes, gaan die poorte van die hemel oop.
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egter kaal uitgetrek en in die water laat sak deur protestante van die Gereformeerde gemeente van
Delven. Die vrou van wie die naam onbekend is, het egter vrygelaat omdat sy die toets glansryk
deurstaan het.
Nog ‘n gebruik was die steekproef. Daar is op die liggaam van die verdagte gesoek na Hekse- of
Duiwelstekens, soos moedervlekke, littekens, puisies, vratte en vlooibytplekke. Vratte is beskou as
duiwelstepels waaraan swart katte sou gesoog het. Hierdie vroue is volledig ontklee en alle
liggaamshare is afgeskeer (soos voorgeskryf deur die ‘Heksehamer’). Haar liggaam is dan haarfyn en
noukeurig ondersoek na stigma diabolicum of ‘Duiwelstekens’. Daar is na liggaamlike tekens gesoek
dat sy met die duiwel omgang sou gehad het, wat ook seksuele omgang ingesluit het. Soms is selfs
baie jong meisies hiervoor ondersoek. As hulle maagdelikheid dan onaangetas was, het die edele
kerkvaders en geleerde regters verklaar dat die Duiwel die maagdevlies herstel het. Die
‘Duiwelstekens’ is met naalde geprik en uit haar reaksie kon bepaal word of sy ‘n Heks was al dan nie.
Soms is die naalde diep weggedruk in die vleis van die Heks. Soms tot op die been! Alle liggaamshare
van die Heks is afgeskeer, omdat daar geglo is dat hare (veral langhare) die mens magtig maak. Hare
is immers met magie in verbinding gebring. Deur die ontharing word die vrou magteloos, maar sy
word ook verneder. Die afskeer van die lang hare van ‘n vrou is destyds beskou as ‘n ultieme
vernedering. Die edele kerkvaders het egter ‘n ander rede gesien vir die ontharing van die vrou. Sy
sou glo amulette en ander geheime towermiddels in haar hare wegsteek het asook op ander
‘onnoembare’ plekke op haar liggaam. Met die ontharing van die liggaam kon hierdie towermiddels
verwyder word. Meestal het mans die liggame van die vroue ondersoek, maar enkele gevalle is
aangeteken, waar ‘n vrou aangewys was om die ondersoek te doen. In Engeland was dit meer
gebruiklik dat vroue hierdie liggaamlike inspeksies doen. Toe Rose Cullender in Suffolk in 1665 as ‘n
Heks aangekla was, het 6 vroue haar liggaam sentimeter vir sentimeter ondersoek en verskillende
‘tepels’ is op haar liggaam gevind, waarvan selfs drie in haar geslagsdele (Murray). Ekstra tepels sou
wys op ‘n bonatuurlike wese en dui op die oeroue voedende Moedergodin.
Nog ‘proewe’ is op die Heks uitgehaal soos vuurproewe. Volgens die Heksehamer was die drink van
kokende water ook gebruiklik. Op verskillende maniere is liggaamsdele van Hekse met gloeiende
ysters, tange en kole gebrand om uit haar reaksie te kon bepaal of sy ‘n Heks is. Onder vuurproewe is
ook verstaan dat die Heks ‘n stuk gloeiende yster met kaal hande moes optel en dit byvoorbeeld drie
tree ver te dra, sonder dat sy brandwonde aan haar hande opdoen. As voorbeeld van die vuurproef
wys die Heksehamer op ‘n berugte Heks aan die Swart see op die grondgebied van Graaf Fürstenberg
Daar is ‘n Heks versoek om ‘n stuk rooi gloeiende yster drie tree ver te dra. Sy dra dit agter 6 tree ver
en wou weet of sy dit nog verder moes dra. Omdat hierdie Heks die vuurproef deurstaan het, is sy
vrygelaat en dit tot groot verdriet en ergernis van die Christelike gelowiges (aldus die Heksehamer).
In 1603 is Anne Scoorx te Zele vir drie dae en twee nagte onafgebroke met vuurproewe geteister.
Terwyl haar beule voorbereidsels getref het om haar verder op ander maniere te martel, het sy
gesterf. Terwyl die marteling aan die gang is, moet die priester die Heks af en toe besoek met ‘n
kruisteken in die hand. Ook maak hy kruistekens voor haar om die Duiwel af te weer of om die
Duiwel uit haar liggaam te verdryf. Ook besprinkel hy die Heks met wywater en soms moes die Heks
selfs wywater drink om die Duiwel uit haar liggaam te verdryf. As die vrou onskuldig pleit op alle
beskuldiginge en verskillende ‘proewe’ daarop dui dat sy ‘skuldig’ is, het die daadwerklike marteling
begin. Ook kon die Heks aan ‘n trane proef onderwerp word, want ‘n ware Heks kan nie egte trane
huil nie. Om te kan vasstel of ‘n Heks in staat is om werklike trane te kan stort moet die regter of
priester die volgende ritueel uitvoer: Hy lê sy hand op die kop van die aangeklaagde en sê: ‘Ek
besweer jou by die bitter trane wat aan die kruis deur ons Verlosser, die Here Jesus Christus, vir die
heil van die wêreld vergiet is, by die brandende trane wat op die aand van Sy dood deur die
glorieryke maagd Maria, Sy moeder, oor Sy wonde vergiet is, en by alle trane wat op hierdie wêreld
vergiet is deur die heiliges en die uitverkorenes van God van wie Hy alle trane gedroog het, om trane
te stort as jy onskuldig is en om dit nie te doen nie, as jy skuldig is. In die naam van die Vader, die
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Seun en die Heilige Gees. Amen.’ Na hierdie ritueel is van die aangeklaagde verwag om egte trane te
stort. Die Heksehamer berig dat baie min vrou na die uitspreek van hierdie besweringsformule in
staat was om trane te stort. Dit is eintlik ook te verwagte, want mense huil om verdriet en nie na die
aanhoor van ‘n stomme resitasie nie. Die Heksehamer wys ook daarop dat regters en priesters moes
let op traanbedrog. Van die vroue sou speeksel op hulle wange smeer, sodat dit moes lyk asof hulle
huil!
Maar uit haar huilgedrag kon nog afleidings gemaak word, want die Heksehamer berig dat vroulike
trane eintlik bedrog is en op ‘n Duiwelse lis dui. Huil sy te veel is dit die Duiwel wat probeer om die
harte van die inkwisiteur te vermurwe. Huil sy te min is dit die Duiwel wat haar krag gee. Maar die
Heks was altyd skuldig. Toon sy geen reaksie op die pynbank nie, is dit die Duiwel wat haar pynloos
maak. Gil en skree sy te veel is dit ‘n teken van die Duiwel wat nog in haar liggaam te kere gaan.
Swyg die Heks die hele tyd, is dit die Duiwel wat hierdie gawe aan haar skenk. Kyk sy verward om
haar heen tydens die marteling is dit eintlik ‘n teken daarvan dat sy soekend uitkyk na hulp van haar
meester: die Duiwel, want hy is die buurt.
Martinus del Rio het selfs voorbeelde gegee van hoe die Duiwel die Heks kon bystaan en die beul
moes spesiaal hierop let. So kon die Duiwel die toue waarmee die Heks vasgebind was los(ser) maak;
ook die toue waaraan sy op abnormale maniere opgehang is, sou die Duiwel skiet gee. Die gewigte
wat aan die liggaam van die heks gehang is om ekstra pyn te veroorsaak sou die Duiwel gewigloos
gemaak. Die Duiwel kon die Heks volledig pynwerend maak. Ook kon die Duiwel voorkom dat daar
water in haar liggaam gepomp word. Die Duiwel kon selfs haar liggaam weghaal en met ‘n ander
liggaam vervang.
Ook Katlijne Janssens het tydens haar marteling sterk probeer bly deur niks anders te sê nie as: ‘Och
Jesus, staet mij bij; och Jesus, help mij; och Heer, staet mij bij; och Heer, help mij!’ Later gee sy te
kenne dat sy ook niks anders gaan vertel nie: ‘Wat wilt ge me aandoen, gij en133 sult anders van my
niet weten’. Na ure van marteling die volgende woorde: ‘Ghy en sult my soo niet krijgen’ en ook
later: ‘Ick en wete niet meer aff te zeggen’ en nog later: ‘Ick en sal niet meer seggen, al doode gij mij’.
Na nog 4 uur marteling stort sy egter in. Sy gee te kenne dat sy bereid was om skuld te erken. Sy sou
selfs onder andere ook erken het dat die Duiwel haar ‘bygestaan’ het en haar ook ‘gehelp’ het om
geen enkele traan te stort nie (van Hemelryck).
Nadat ‘n beskuldigde alle aanklagte erken het in die martelkamer, moes die persoon dieselfde
aanklagte die volgende dag voor die regters herhaal sonder enige aarseling of twyfel. Weier die
vroue om dit doen, is hulle met die martelkamer herdreig. In Somerset moes alle Hekse hulle
afgelegde verklaring ook onderteken, of hulle kon skryf of nie. Ongeletterde Hekse moes dan onder
aan die verklaring ‘n kruisie maak of ‘n sirkel. Lyske Russelen te Kozen in Limburg het in 1593 na
vreeslike martelinge beken dat sy skuldig was. Ook voor die regbank erken sy dat sy skuldig was. Toe
sy al onder weg was na die brandstapel, gee sy te kenne dat sy onskuldig is en haar skulderkenning
wil intrek. Die offisier in bevel was woedend en maak dit aan haar duidelik: ‘soe wille ick u
wederomme nae thuys voeren ende uch aldaer pynen laten totter dood toe’, waarop sy toe
antwoord: ‘Als ghy dat doen soudt, soe hebbe ick liever die doot te sterven dan alssullicke pijnen te
verwachten’ (van Hemelryck). Lyske het dus geen ander keuse gehad nie, want links-om of regs-om
het die dood op haar gewag.
Die beul wat die taak gehad het om die marteling te onderneem sou die sessie begin met die
volgende woorde: ‘Ek sal jou martel dat jy so dun word dat die son deur jou skyn’ (Grimm). Die Son of
die Lig sou die ware waarheid aan die lig bring. Scheltema skryf dat die beule wat die vroue uit hulle
klere geskud het en die marteltegnieke toegepas het, ‘n spesiale soort man was. Hy was barbaars,
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wild, hard, gevoelloos maar het ook selfs ‘n sieklike plesier daaruit geput om die lewe uit ‘n ander
mens te pers.
Erkenning was die enigste ware bewys van haar skuld. Voordat sy op die brandstapel beland het,
moes sy ook soveel moontlik name noem van ‘mede verdagtes’. ‘Medeskuldiges’ is uiteindelik ook op
die brandstapel met vuur ‘van levende lijfve ter doot ghebracht’. Daar is geglo dat die heks haar
towerkrag deur die verbranding sou verloor. Die meeste vroue is lewend verbrand, maar daar is
ooggetuienis bekend van vroue wat eers verwurg is voordat die vuur aangesteek is; dit is as
versagtende straf beskou en is toegedien as hulle reeds vroeg in die marteling hulle omgang met die
duiwel erken het. In Engeland is die meeste hekse opgehang, waarna die liggaam verbrand is en die
as uitgestrooi is. Hierdie ritueel kom egter ooreen met ou Heidense vrugbaarheidsrituele waar die
afbeelding van ‘n God(in) verbrand word en die as
hiervan oor die akkers uitgestrooi is. Blavatsky skryf
dat die verbranding van die Heks neerkom op ’n
brandoffer, waar die Christelike priesters hulle
bloedlus kon bevredig. Murray is egter van mening dat
in Engeland en Skotland verdagte Hekse minder
gruwelik gemartel was as op die Europese vasteland.
Sommige vroue is tydens hulle martel verhore en
gevangenisskap deur geestelikes en geregsdienaars
verkrag. Niemand sou dit weet nie, want die vroue was
alleen, geïsoleerd, het geen advokaat gehad nie en geen kontak met familie nie en ook kon hulle
geen klag lê en geen getuies inroep nie. Het die Heks uiteindelik ook nog op die brandstapel beland,
sou geen haan ooit kon kraai teen die misdade wat daar teen haar gepleeg is nie. Die Heksehamer
skryf voor dat advokate sover moontlik vermy moes word. Hulle vertraag net die regsproses en
veroorsaak ‘n sware werklas op die skouers van die regters en dit maak die regsproses baie duurder.
Bowendien moes elke advokaat eers deur die regter gekeur word, om te voorkom dat ‘n advokaat
kop-in-een-mus vorm met die verdagte. Ook moes die regter die advokaat waarsku dat as hy te ver
sou gaan in sy verdediging, hy as ‘n ketter beskou kon word.
Die familie van die slagoffers was magteloos. In byna alle Heksverhore, het die familie van die vrou
geen kontak meer met haar gehad, na haar arrestasie nie. Ook kon hulle nie invloed uitoefen op die
wanpraktyke van die regters nie. Maar uit enkele gevalle blyk dat die familie wel teen die staat
opgetree het. In 1565 is die 80jarige Elizabeth van Selffs te Kasterlee opgepak. Hierdie dame word so
wreed deur die beul toegetakel in die aanwesigheid van die regters dat sy voor hulle gesterf het. Die
kinders van die slagoffer het ‘n klag gelê by die Raad van Brabant en die saak is ondersoek. Daaruit
blyk dat die slagoffer vreeslik mishandel was en sy ook urine moes drink. Die beul het homself
verontskuldig deur te beweer dat die Duiwel haar nek gebreek het. Of hierdie misdade gestraf is, is
onbekend. Ook blyk dat ‘n aantal amptenare deur die Raad van Vlaandere gedagvaar is om
verantwoording te doen van dade wat hulle teen ‘toveresse’ sou gepleeg het. Ook sou die Raad van
Namen ondersoek ingestel het na die brute martelinge van Hekse tussen die jare 1631 en 1634, waar
‘n beul toe verban is en regters ‘n boete opgelê is (van Hemelryck). Die Raad van Vlaandere sou
priester Cornelius Gibbau van Kallo daarvan beskuldig het en aangekla het ‘van overdreven ijver in
het exorciseren van besetenen’. Dit is vreemd dat ‘n priester aangekla was, want priesters het
immers immuniteit geniet en kon nie vervolg word nie. Gibbau is onder andere daarvan beskuldig dat
hy Cornelia Verstraeten as ‘n Duiwelsbesetene beskou het. Om die Duiwel uit haar te dryf het hy haar
in warm water gehou, wat haar dood beteken het. Maar ook die opvolger van Gibbau, naamlik
priester Joannes d’Hauwe is voor die gereg gesleep. Hy sou Margriete van Duyse op 9, 10 en 11 April
1674 met ‘n roede gegesel het wat hy eers met wywater besprinkel het. Hierdeur wou hy die Duiwel
uit haar slaan, want sy sou hom (Joannes) met die hulp van die Duiwel betower het.
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Voorbeelde van gruwelike marteling was dat vroue vasgebind en onder hulle voete met kerse
gebrand is (vuurproef), hulle naels134 is uitgetrek, hulle is met gloeiwarm tange geknyp en hul duime
is in bankskroewe geklem wat voortdurend aangedraai is (sommige bankskroewe was voorsien van
getande klemme). Soms was liggaamsdele uitmekaar gerek die gewrigte ontwrig. Soms is die voete
aanmekaar verbind en ook die knieë, waarna ‘n wig tussen die onderbene ingedruk is sodat die
onderbene later kraak of selfs breek. Baie gewild was om die slagoffer se hande agter die rug vas te
maak en die hande dan weer aan ‘n tou vas te maak wat oor ‘n dakbalk omhoog getrek is. Aan die
voete is nog gewigte gehang. Ook is die slagoffer op talle maniere aan toue opgehys en moes in
abnormale posisies vir ure lank hang. Die beul het oor ‘n groot aantal instrumente beskik waarmee
hy sy slagoffer kon treiter. Soms is hande of voete met vet ingesmeer en in die vuur gehou, waarna
die vet aan die brand slaan. Soms is die hande en voete styf toegedraai met stroke vel van ‘n pas
geslagte dier en ook hierdie velstukke is met vet ingesmeer. Hierna is die hande en/of voete bo ‘n
vuur gehou sodat die leer krimp. Soms moes die slagoffer regop staan en word ‘n groot aantal messe
so vasgemaak dat dit die liggaam net-net nie aanraak nie. Solank die slagoffer mooi regop bly staan,
gebeur daar niks. Maar sodra die liggaamshouding verslap vanweë vermoeidheid, veroorsaak dit
wonde. Die marteling het ure lank geduur en soms onophoudelik dag-en-nag, totdat die beskuldigde
die aanklagte beken het. Elke vrou het geweet wat die afloop sou wees as sy die aanklagte teen haar
beken.
Volgens die ‘Heksehamer’ was dit ook geoorloof of deur valse strikke ‘n bekentenis te verkry van ‘n
verdagte. So kon die inkwisiteur aan die slagoffer ‘n volledige vryheid beloof as sy alle beskuldiginge
teen haar erken. Na sodanige erkenning verkry die Heks egter geen vryheid nie, maar die
brandstapel. Volgens die Heksehamer kan die regter met ‘n gewetensbeswaar, vryheid aan ‘n Heks
beloof indien sy sou beken, maar die vonnis dan laat vel deur ‘n ander regter. Nog ‘n truuk wat
volgens die Heksehamer deur die regter gevolg kon word, was om die Heks volledige genade te
beloof, sodra sy alles beken. Maar onder ‘genade’ moet die regter dan verstaan: genade vir homself ,
of genade vir die staat. Deur ‘genade’ anders te definieer, hoef die regter geen gewetensbeswaar te
hê oor sy valse voorwendsel nie. As die Heks maar beken, kan sy veroordeel word en dit is die
hoofdoel. Die groot Heksejagter Jean Bodin het regters selfs aangeraai om voor te gee dat hulle
medelye het met die slagoffers. Hierdeur sou die slagoffers gouer oorgaan tot die bekentenis van die
aanklagte teen haar. Jean Bodin het ook beweer dat die Heks met haar trane sou probeer om die
regter te beïnvloed. Die trane van die Heks was immers die werktuig van die Duiwel waarmee hy wou
probeer om die hart van die regter te vermurwe.
Uit die aangetekende verslae van verhore blyk wel dat sommige aangeklaagde vroue volledig
vrygespreek is en dat hulle die marteling deurstaan het. Sommige is skuldig bevind en lig gestraf. ‘n
Aantal was selfs in staat om te vlug, waarskynlik met die hulp van hulle familielede. Baie het egter
tydens die marteling reeds gesterf en baie het selfmoord gepleeg. Ook skryf Scheltema dat daar ‘n
spesifieke rede geskuil het agter die vrylating van sommige Hekse. Regters is omkoopgeld aangebied
deur die familie indien hulle die verdagte sou vrylaat. In 1589 het 14 terdoodveroordeelde vroue
hulle selfs tot die Franse parlement gewend, waar die saak deur die parlement behartig was. Die
aanbeveling van die parlement was dat aan die vroue eerder nieskruie toegedien moes word in plaas
van die doodstraf. Die vroue is hierna almal vrygelaat.
As gevolg van die sware marteling het baie beskuldigdes die grofste aantygings erken. So is daar
Hekse wat erken het dat hulle die sware storms en harde winter van 1565 veroorsaak het. Sommige
Hekse sou die Duiwel in die Hel ontmoet het en een het selfs erken dat sy met ‘den heiligen Petrus’ in
die hemel gedans het (Scheltema).
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Margareta Ysermans sterf in die Mechelse gevangenis nadat sy drie dae en drie nagte agtermekaar
gemartel was. In Leuven sterf Marie Janssens kort na haar arrestasie in die gevangenis. Vir die
inkwisiteur was hierdie plotselinge sterftes veroorsaak deur ‘toedoen vanden boosen vijant’. Die
inkwisiteur self, was altyd volkome onskuldig.
In 1616 is Bette Blaere in Veurne gevange geneem
omdat sy tussen die Vlaamse duine met die duiwel
sou gedans het. Bette het erken dat sy daar met
ander mense gedans het, maar nie met die duiwel
nie. Sy is 26 ure lank ononderbroke gemartel; die
beule wat haar moes ‘verhoor’ is elke ses uur
afgelos. Uiteindelik het Bette erken dat sy met die
Duiwel gedans het en sy is op 13 Februarie 1616
tereggestel. Haar dogter, Maye de Waele, was
reeds vroeër gemartel en op 29 Mei 1615
tereggestel.
Die teregstellings het plaasgevind op die markpleine van dorpe en stede en in sommige streke op die
‘galgenveld’ net buitekant die dorp langs die belangrikste toegangsweg. Op die dag van die
teregstelling begelei ‘n hele stoet van mense die veroordeelde. Soms moes die slagoffer loop, maar
soms is die slagoffer op ‘n kar vervoer. Die Heks word geflankeer deur gewapende soldate. In die
stoet loop ook amptenare, geestelikes, regters en belangrike burgers mee. Agteraan volg die gewone
volk. Op die teregstellingsterrein word die vonnis hardop voorgelees aan die veroordeelde. Die
geestelikes moedig die veroordeelde aan om berou te toon. Hierna word die woord aan die
beskuldigde gegee waar van haar verwag word om nogmaals skuld te beken. Ook word van die
veroordeelde verwag om vergifnis te vra aan God, die vors en ook die gereg. Hierdie ritueel moes
aandui hoe die Goeie die Kwade oorwin en God die oorwinning behaal oor Satan. Die teregstelling
moet beskou word as ‘n magsdemonstrasie, waar die volk met eie oë kon sien hoe magtig God, die
vors en die gereg is.
Nadat die teregstelling uitgevoer was en die vuur sy werk gedoen het, gaan al die belangrike gaste
aan tafel om ‘n uitgebreide maaltyd te nuttig. Hierdie feesmaal word aangebied in die buurt van die
teregstellingsterrein. Hier vier die hoë gaste dan hulle triomf-oorwinning.
Die teregstelling het meestal in die openbaar gebeur, maar dit is bekend dat op enkele plekke ‘n
skerm om die brandstapel gebou is sodat die publiek die gebeure nie kon volg nie. Dit was
byvoorbeeld die geval in 1597 en 1601 in Veurne, en in 1605 in Oostende (België).
In 1593 is op die markplein van Ieper ‘n meisie, haar moeder en haar grootmoeder tereggestel. Slegs
die meisie is eers verwurg voordat sy op die brandstapel vasgebind is en met ekstra strooi bedek is
om haar liggaam uit die oog van die publiek te hou. In 1555 is in Amsterdam Anna Jans daarvan
beskuldig dat sy ‘n Heks was, maar al gou was haar dogters (Lijsbeth en Jannetgen Pieters) ook
gepak. Die moeder is 4 keer deur die regbank gemartel en die dogters twee keer voordat hulle almal
alle beskuldiginge erken het. Die dogters was eers op die brandstapel tereggestel terwyl die moeder
moes toekyk, waarna sy ook aan die beurt gekom het.
In 1629-1630 vind in Würzburg ‘n verwoede Heksejag plaas waar binne 19 maande 162 persone as
Hekse verbrand is in die naam van Christus. Blavatsky vermeld die volgende gegewens wat slegs heel
kort genoem word. Ongelukkig is die gegewens sleg bygehou en baie veroordeeldes se name was nie
eers bekend nie. Al die persone word in 29 verbrandings tereggestel:
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1ste verbranding: 4 persone: weduwee van den ouden Acker; die vrou van Liebler; die vrou van
Gutbrodt; die vrou van Höcker.
2de: 4 persone: twee onbekende vroue; die vrou van Beutler.
3de: 5 persone: Die rondreisende musikant Tungersleber; vier vroue.
4de: 5 persone: ‘n onbekende man.
5de: 9 persone: Lutz; ‘n bekende winkelier; die vrou van Baunach; ‘n senator.
6de: 6 persone: Die vrou van die dik kleremaker; ‘n onbekende man; ‘n onbekende vrou.
7de: 7 persone: ‘n meisie van 12 jaar; ‘n onbekende man; vier onbekende vroue; ‘n amptenaar.
8ste: 7 persone: Baunach; ‘n senator; die dikste buger van Würzburg; ‘n onbekende man; twee
onbekende vroue.
9de: 5 persone: ‘n onbekende man; ‘n moeder en haar dogter.
10de: 3 persone: die steenryke man Steinacher; ‘n onbekende man; ‘n onbekende vrou.
11de: 4 persone: twee vroue en twee mans.
12de: 2 persone: twee onbekende vroue.
13de: 4 persone: ‘n klein meisie van 9 of 10 jaar; ‘n nog jonger meisie en haar jonger sussie.
14de: 2 persone: die moeder van die vorige twee meisies; ‘n dame van 24 jaar.
15de: 2 persone: ‘n seun van 12 jaar; ‘n onbekende vrou.
16de: 6 persone: ‘n seun van 10 jaar.
17de: 4 persone: ‘n seun van 11 jaar; ‘n moeder en haar dogter.
18de: 6 persone: twee seuns van 12 jaar; die dogter van dr. Junge; ‘n meisie van 15 jaar; ‘n
onbekende vrou.
19de: 6 persone: ‘n Seun van 10 jaar; ‘n seun van 12 jaar.
20ste: 6 persone: die kind van Göbels; die mooiste meisie van Würzburg, twee seuns van 12 jaar; die
dogtertjie van Stepher.
21ste: 6 persone: ‘n seun van 14 jaar; die seuntjie van senator Stolzenberger; twee teologiese
studente.
22ste: 6 persone: Stürman; ‘n ryk kuiper (vatmaker); ‘n onbekende seun.
23ste: 9 persone: Dawid Croten se seun van 9 jaar; twee seuns van ‘n kok, een 14 en een 10 jaar oud.
24ste: 7 persone: twee seuns uit ‘n hospitaal; ‘n ryk kuiper.
25ste: 6 persone: ‘n onbekende seun.
26ste: 7 persone: Weydenbush; ‘n senator; die dogtertjie van Valkenberger; die seuntjie van ‘n
amptenaar.
27ste: 7 persone: twee onbekende seuns; ‘n onbekende vrou
28ste: 6 persone: die dogtertjie van dr. Schütz; ‘n blinde meisie.
29ste: 7 persone: ‘n dik adellike dame; ‘n doktor in die godgeleerdheid.
Kortliks kan die gegewens as volg saamgevat word:
Onbekende persone
28
Burgers, meestal welvarend
100
Kinders
34
Totaal
162
Opvallend van die groep is dat daar baie kinders tereggestel is. Hiervan was 27 jonger as 11 jaar oud
en die jongste veroordeelde was die baba van dr. Schütz. Ook is baie mans tereggestel en verder
opvallend is dat veral ryk burgers na die brandstapel gesleep is, inklusief senatore en doktore. Dan is
ook nog die mooiste meisie van Würzburg tereggestel en die rede hiervoor was dat sy te mooi was
en dus ‘n Heks moes wees. Ook in 1627 word ’n beeldskone dame, Katharina von Henoth te Keulen,
deur twee priesters daarvan aangekla dat sy ’n Heks kon wees, omdat sy te mooi was. Sy word so
gemartel dat sy haar bekentenis nie met haar regterhand kon onderteken nie, maar noodgedwonge
met haar linkerhand. Hierna word deur die aanwesige Jesuïete verklaar dat sy inderdaad ’n Heks was
vanweë die feit sy sy ‘linkshandig’ was. Blavatsky skryf verder dat veral ryk burgers nog die
brandstapel kon ontspring indien hulle aflate koop. In die naam van die Christelike God kon die kerk
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met hierdie aflate grof geld verdien. Bowendien is die families waaruit die teregstellings plaasgevind
het nie alleen in emosionele ellende gestort nie, maar ook in ‘n finansiële ellende, want alle
besittings van die veroordeelde is gekonfiskeer en die familie erf niks.
Ook mans is tereggestel. So dink die tandetrekker Johannes Plan aan ‘n plan om sente in Pole te
verdien. Hy ken ‘n man wat allerlei toorkunsies kon doen en hulle twee besluit om uit Silesië te
vertrek na Poolse stede om met hulle optrede by markte geld te verdien. Dit gebeur so laat as in
1730. Tot groot ontnugtering van Johannes Plan word sy handlanger egter opgepak en opgehang
weens towery. ‘n Saak wat opspraak gewek het, was die aanklag teen Veith Pratzel in 1660. Tydens ’n
gesellige fees op ‘n aand met vriende wil hy hulle vir die grap laat sien hoe hy ‘n muis kan optower uit
‘n sak. In Geheime vakkies aan die sykante van die sak stop hy voor die tyd muise en as hy aan ‘n
verdoeselde koord trek kom ‘n muis in die sak te voorskyn. Almal lag lekker en hy laat sy vriende later
ook sien hoe sy wonderlike ‘tower truuk’ werk. Iemand in hulle aanwesigheid snap die truuk nie en
dink dat Veith werklik kan toor. Veith word verklik. Hy verneem via ‘n riemtelegram van die aanklag
en hy slaan op vlug, maar word uiteindelik gevang. Veith lê uit dat hy nie kan toor nie en dat hy net ‘n
kunsgreep uitgehaal het vir die grap. Hy bied aan om die truuk te herhaal dat sy aanklaers kan sien
dat daar geen towerkuns aan verbonde is nie en dat die ‘duivelsche toovermuizen’ nie bestaan nie.
Maar intussen het die aanklaers al die ‘duivelsche tooverzak’ van die ‘aartstoovenaar’ verbrand.
Veith bied aan om ‘n nuwe sak te maak en aan hulle die kunsgreep te laat sien, maar die aanklaers
wil niks weet nie. Veith word gemartel totdat hy beken dat hy ‘n ‘duivelsche toovenaar’ is. Sy vonnis:
hy sal aan ‘n pal vasgeketting word en met ‘n vuur verbrand word wat nie direk onder hom
aangesteek sal word nie, maar ‘n ent van hom af (verwijderd vuur). Hy sal dus baie stadig sy
vuurdood vind. Dit was egter nie die ergste nie. Veith het twee kinders gehad en die regbank was van
oordeel dat beide kinders as ‘duivelsgebroed’ verklaar moes word en eweneens tereggestel moes
word. Veith versoek die regbank om nog vir oulaas sy kinders te sien en hulle vas te hou, maar die
regbank weier dit. Die beul het voorgestel om die kinders in ‘n bad te laat doodbloei deur hulle are
oop te sny. Die regbank het die voorstel aanvaar en besluit dat die kinders gevang sou word en deur
die beul ‘in eene badkuip de aderen zal openen en doen dood bloeden’ (Scheltema). In baie
dorpe/stede is kinders nie in die openbaar tereggestel nie, omdat gevrees was vir ‘n volksopstand.
Hierdie kinders is dan stilletjies buite die publieke oog deur die kerk/staat vermoor in opdrag van ‘n
(kerklike) regter. Die afkeer van hierdie walglike praktyke wat in die naam van Liewe Jesus uitgevoer
is, kan geen mens in geen enkele taal behoorlik verwoord nie.
In Arnhem word Hans Poek in 1595 daarvan beskuldig dat hy homself in ‘n weerwolf kon verander.
Hy is op ‘den zevenden van Oogstmaand aan een’ paal geworgd en daarna verbrand’. Jan de Deyster
van Nieupoort in België was ‘n vrolike man met vyf kinders en het in ‘n beskeie huisie gewoon. Op ‘n
dag het hy te veel gedrink en in die strate gesing dat alle priesters towenaars was. Hy is hiervoor
gevange geneem en is op 17 Januarie 1603 te Nieupoort met vuur om die lewe gebring. Een van sy
dogters was toe tien jaar oud; sy sou later met ‘n bakker trou en elf kinders kry. Maar ook sy het op
die brandstapel gesterf. Die kerkvaders, regters en ook die gewone bevolking het geglo dat Heksery
‘n familietrek was. Te Spa is in 1581 ‘n Heks verbrand, maar later ondergaan ook haar grootmoeder,
haar vader, twee van haar susters en ‘n broer dieselfde lot. In 1595 vind ook die teregstelling plaas
van Volkert Hendriks en sy dogter Hendrikje. Volkert se vrou was al in 1594 as Heks veroordeel en
‘met den vure ter dood gebragt’. Nou volg haar man en haar dogter. Die drie broers van Hendrikje,
naamlik Hessel (toe 14 jaar oud), Gisbert (13 jaar) en Dirk (8 jaar) moes toekyk hulle suster en vader
die vuurdood sterf. Hierna is die kinders gegesel dat die bloed loop. As ‘n moeder as Heks veroordeel
was, dan is dit as voldoende rede beskou om ook die dogter aan te kla.
In sommige streke is geen Hekse vervolg nie, maar in ander was die intensiteit soms skrikwekkend
hoog. Ook is nie alle aangeklaagde Hekse tereggestel nie. In die Noord Italiaanse bisdom Como is
tussen 1500 en 1525 jaarliks gemiddeld ‘n duisend vroue weens Heksery voor die gereg gesleep,
waarvan jaarliks 100 op die brandstapel beland het (Zwart). In die Italiaanse Verona kon die
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inkwisiteur met die naam Angelus Cumanus, reeds in die eerste jaar van sy bediening in 1485, met
trots verklaar het dat hy 41 vroue laat verbrand het en ook toegevoeg: ‘dat hij in zijne ijver, om de
heksen tot asch te doen verstuiven, met frisshcen lust zoude voortgaan’ (Scheltema). In 1670 is in die
Sweedse Mora vind ‘n groot verhoor plaas waartydens 72 vroue en 15 kinders ter dood veroordeel
was. In dieselfde proses is 56 ander persone tot sware lyfstrawwe veroordeel en nogeens 47
verdagtes vrygespreek.
In 1613 moes op die ‘galgenberg’ van Roermond in Nederland 64 hekse tereggestel word. Hulle was
daarvan beskuldig dat hulle duisende beeste laat vrek het en groot skade aan landerye en ander
gewasse veroorsaak deur magiese towery. Die groep was egter baie groot en die ‘wyse’ regter het
besluit om elke dag twee persone ‘van den 24 van Herfstmaand 1613 af, tot in Slagtmaand’ te hang
of te verbrand.
Dikwels is ouer vroue vervolg, maar dit was nie altyd noodwendig ouer vroue wat as Hekse aangekla
is nie. Uit die 34 hekse wat in Brugge tereggestel is, was 14 weduwees, 14 getroud, 1 ‘n ongetroude
moeder en van 5 is geen inligting bekend nie. In Kortryk in België was daar 23 teregstellings. Hiervan
was 9 getroud, 5 weduwees, 1 ongetroud en van 1 was daar geen gegewens nie. In Nieupoort is 20
hekse vermoor. Hiervan was 1 ongetroud, 9 weduwees en 10 getroud. Uit die 22 Hekse wat tussen
1585 en 1640 te ‘s-Gravenbrakel veroordeel was, was die jongste 38 jaar oud en die oudste 87 jaar
oud; die gemiddelde leeftyd was 63 jaar van hierdie groep Hekse. Twee uit drie van hierdie groep
Hekse was alleenwonende weduwees. In 1601 word ‘n perd en sy eienaar ook in Lissabon
tereggestel. ‘n Man het sy perd ‘n aantal toertjies geleer. So kon die perd op ‘n groot horlosie aanwys
hoe laat dit is. Deur die kerk is dit as towery beskou en man en perd is van towery aangekla, skuldig
bevind en op dieselfde brandstapel tereggestel. Talle honde en katte is ook veroordeel en tereggestel
weens heksery. Op 9 Mei 1595 is die hond van Jans Janszoon van der Poel te Leiden aangekla,
gemartel en opgehang omdat as werktuig van die Duiwel beskou was (van Gilst 2013).
Soms is egter hoogsbejaarde vroue voor die regters gesleur, ondervra en meedoënloos gemartel.
Met die grootste noukeurigheid het die beul en regters op die afgeleefde liggame van hierdie dames
gespeur na merktekens van die Duiwel en is hulle later gedwing om die mees obsene bekentenisse af
te lê. Op 11 Augustus 1595 is te Edingen 4 Hekse verbrand waaronder een weduwee van ongeveer
honderd jaar. Te Gent word op 14 Julie 1598 Cornelia van Beverwijck aan die vuur oorgelewer op
75jarige leeftyd; in 1603 ook die 77jarige Catherina Tancré en op 4 Augustus 1604 die 70jaar oue
Elizabeth de Grutere. Op 21 Augustus 1601 is die 92jarige Laurence du Vivier uit Blicquy voor die
gereg gesleep en aangekla. Na ‘n gebruiklike marteling erken sy die gebruiklike seksuele
uitspattighede met die Duiwel en haar nagtelike besoeke en obsene danse tydens sabbats met
hierdie figuur. Op 1 Oktober is sy te Ath met vuur van die lewe beroof. Maar dan was Marguerite
Tiste uit Jemappes slegs 14 jaar oud toe sy aangekla en tereggestel is.
Dat die meeste teregstellings vroue was, blyk uit die volgende statistiek. In Namen was 87% van die
veroordeelde hekse vroue. In Noord-Frankryk was dit 86,5%; in Duits-Luxemburg 69%; in WaalsLuxemburg 87%; in Veurne 67%; Nijvel 97%; Leuven en Tienen 100%; Tongeren 100%; Brugge 70% en
Kortryk 67% (van Hemelryck).
Aan die begin van die Heksejag is dikwels jag gemaak op alleenstaande vroue en dikwels was dit ouer
vroue, maar nie altyd nie. Volgens van Hemelryck was die meeste Hekse wat vervolg is arm tot selfs
brandarm. Hulle het aan die rand van die stede of dorpe gewoon of in ‘n eensame huisie op die
platteland. Baie aangeklaagde Hekse was eintlik niks anders bedelaresse nie. In sommige omstreke is
juis jaggemaak op ryk burgers uit die omgewing. So vermeld Scheltema dat rondom 1554 veral ryken magtige burgers as towenaars en Hekse aangekla was en dit uiteindelik gegaan het om die
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vernietiging van hulle mag en om hulle besittings te bekom. Hierdie vervolging van die rykes, wat
veral ook veel Jode ingesluit het, het hierna oorgewaai na die res van Italië.
Ook in Oostenryk is jaggemaak op die rykes. In 1628 is in Offenbach in Duitsland nege vroue
veroordeel en tereggestel. Hulle besittings is gekonfiskeer deur die kerk en die dorpsbestuur. Toe die
Keiser van Oostenryk egter self die bates van alle tereggestelde hekse opeis, het die heksejag
opgehou omdat die dorpsbestuur en die kerk niks daaruit verdien het nie. Na ‘n uitgerekte sivielkerklike geding het die keiser sy eis laat vaar en die vervolging van hekse is hervat. Toe kla die
priesters weer dat hulle aandeel in die hekse-buit te klein was, en weer is die vervolging gestaak
totdat ‘n ooreenkoms tussen die strydende partye bereik is. Die jag op hekse het ‘groot besigheid’
geword. Geestelikes, regters, dokters, klerke, die beul en knegte van die beul, sipiers, boodskappers
en selfs die leweransiers van die hout vir die brandstapel moes uit die nalatenskap van die
veroordeelde betaal word (Scheltema). Sy moes soms selfs opdok vir die etes van die beul, regters en
die priesters tydens haar ‘verhoor’ asook die banketmaaltyd na die teregstelling. Toe Keiser
Ferdinand II van Oostenryk (1619-1637) die konfiskasie van eiendom verbied het, het die Heksejag
plotseling opgehou.
Ook is nie alle Hekse met die vuurdood gestraf nie. Uit ‘n ondersoek in Limburg blyk dat van die 118
aanklagte van Heksery, 73 keer (61%) die doodstraf uitgespreek is; 12 keer (10%) ‘n vryspraak; 6 keer
(5%); 4 keer tot ‘n boete en van die res word geen vermelding gemaak nie. In Luxemburg is tussen
1580 en 1606 die volgende syfers bekend van die 230 Hekse wat daar aangekla was (van Hemelryck):
Brandstapel
177
76.9%
Selfmoord
5
2.1%
Verbanning
11
4.7%
Gevlug
9
3.9%
Vryspraak
29
8.6%
Onbekend
8
3.4%
In baie gevalle was ‘n Heks heel onverwags uit haar huisie gepluk en voor die gereg gesleep. Soms
egter het die dames al vooraf vermoed dat hulle verdagtes kon wees en het baie van die dames uit
angs op die vlug geslaan en in ‘n ander gebied gaan woon. As een gesinslid gearresteer was, was die
kans groot dat nog ander gesinslede of familielede ook gearresteer sou kon word. Die opvallendste is
egter dat ‘n aantal vroue wat as Hekse aangekla was uit die huise gekom het van Christelike priesters.
Priesters mag nie trou nie, maar hulle het allerlei truuks bedink waarom daar tog ‘n dame(s) in hulle
huise moes woon. Hierdie dames uit die huise van die priesters het oor baie geheime inligting beskik
wat nie aan die buitewêreld openbaar kon word nie. ‘n Maklike manier om van hierdie ‘lastige
dames’ ontslae te raak was om hulle as Hekse by die kerkowerhede te verklik. ‘n Mens het eintlik
verwag dat die kerk die swakstes in die maatskappy onder die vlerk sou neem, maar dit was juis die
teenoorgestelde.
In die Heidense tyd was vroedvroue en Hekse sinonieme. Dit is egter opvallend dat tydens die
Heksejag heelwat vroedvroue aangekla is van Heksery. Hierdie dames het allerlei middeltjies
aangewend om die geboortepyne te versag, maar juis dit was vir die kerkvaders onaanneemlik. Nie
alleen sou dit op towerkunste neerkom nie, maar ook word die Goddelike opdrag omseil. Die vrou
móés immers in pyn geboorte skenk as haar straf vir die verleiding van Adam in die Bybelse paradys.
Ook die hoë sterftesyfer onder pasgebore babas, sou die oorsaak wees van die vroedvrou, want sy
sou die babalyke vir haar towerkunste gebruik. Die werklike rede vir die hoë kindersterfte in die
Middeleeue was toe te skryf aan onkunde en onhigiëniese toestande. Soms het die ouers van die pas
gebore baba die skuld van ‘n misgeboorte of doodgeboorte toegeskryf aan die vroedvrou. Omdat
vroedvroue hulle met Duiwelskunste besig sou hou, plaas die kerk streng voorskrifte by die
uitoefening van hierdie amp. Die vroedvrou moes eers goedkeuring ontvang van die magistraat
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voordat sy haar amp kon uitoefen. Hiervoor moes sy eers ‘n sertifikaat van haar priester bekom
waarin verklaar word dat sy die ‘opregte katolieke geloof’ bely. Sy moes ook bewys dat sy die ‘Heilige
Doopseël’ volgens die voorskrifte van die ‘Heilige Kerk’ ontvang het. Die res van haar opleiding was
glad nie van belang nie. Ook moes sy beloof dat sy sou toesien dat die pasgebore baba ten minste op
die derde dag na geboorte gedoop word en indien die ouers in gebreke bly, sy dit sonder versuim aan
die priester moes rapporteer. Die doop is as ‘n uiters belangrike sakrament beskou. Ongedoopte
kinders wat sou sterf is as reddeloos verlore beskou. Volgens 1 Kor. 15:29 kon dooies egter nog
gedoop word.
Nog ‘n opvallende aspek wat met die Heksejag na vore kom is die sieklike belangstelling van die
kerkvaders, inkwisiteurs, beule en geregsdienaars in die seksuele aktiwiteite van die vroue. Deur die
Christendom het die maatskappy ontwikkel tot ‘n perverse dwangbuis. Seks en naaktheid was ‘n
groot taboe (maar kinders was ’n geskenk van God). Die kerkvaders het geglo dat seksuele aktiwiteite
Duiwelswerk is en daarom het hulle ver weg gebly van sodanige sondige aktiwiteite. Juis hierom was
die seksuele nuuskierigheid van die kerkvaders onnoemlik groot. Die Heks en die Duiwel was juis
spesialiste van hierdie sondige aktiwiteite. Tot in die fynste besonderhede word die Heks uitgevra
oor haar seksuele kontak met die Duiwel. Hoe, waar, welke handelinge is uitgevoer? Oor en oor is
soortgelyke vrae aan die vroue gestel. Die vrae het nie alleen gehandel oor haar seksuele kontak met
die Duiwel nie, maar ook haar seksuele ervaring met haar man en/of ander minnaars. Vrae wat
andersins in geen enkele gesprek geopper kon word nie, vanweë die taboe op hierdie
gespreksonderwerp in die tyd, word nou skaamteloos aan die Heks gestel! Omdat die vroue onder
dwang verhoor is en sidderend van angs was, dikwels ook nog naak, het hulle die inkwisiteurs dan
ook vertel wat hulle graag wou hoor. Die inkwisiteurs was ook daarvan oortuig dat die Duiwel
eensame en bejaarde Hekse benader het om hulle seksuele genot te verskaf. Die Heksehamer sou
selfs ‘n ganse hoofstuk gewy het aan die manier waarop die Hekse en die Duiwel die voortplanting
van die mens kon verydel deur die geslagsorgane van die man en vrou te betower. Impotensie sou
veroorsaak word deur die jaloerse Heks en haar vennoot, die Duiwel. Volgens die Heksehamer kon ‘n
vrou ook nog deur middel van towerkunste die geslagsdele van ‘n man volledig laat verdwyn en word
in die boek selfs ‘n aantal ‘ware verhale’ vertel van mans wat dit oorgekom het. Selfs word in hierdie
Christelike handleiding vermelding gemaak van Hekse wat manlike geslagsdele versamel en dat baie
Hekse tussen twintig en dertig manlike geslagsdele versamel het wat hulle tuis sou bewaar.
Die ‘dalende vrugbaarheid’ waaroor die kerkvaders so bekommerd was tydens die Middeleeue is
egter juis veroorsaak deur die Christelike persepsie op naaktheid en seksualiteit. So groot was die
taboe en so sterk het die kerk hierdie saak opgedryf dat baie Middeleeuse mense seks vermy het in
die hoop om sonde te vermy. Dit het ‘n direkte invloed gehad op die aantal geboortes in die tyd.
Tog was baie mans onder die volk verslae om te verneem dat hulle vroue skielik as Hekse verdink
was. Hierdie mans het aanvanklik alles probeer om hulle vroue uit die kloue van die gereg te hou,
maar hulle moes baie versigtig wees. As hulle te ver sou gaan in hulle beskermingsdrang, is ook
hierdie mans daarvan verdink dat hulle medepligtig was en is ook hulle in hegtenis geneem en
aangekla as Heksemeester. Op so ‘n man het dan dieselfde lot gewag as op sy vrou. Dit het egter ook
voorgekom dat in ongelukkige huwelike, die man sy vrou as Heks by die kerkowerhede aangegee het.
Aanvanklik is die Hekse deur die kerk vervolg en tereggestel, maar later is die bevoegdhede oorgedra
na die staat. Die kerk was bang om daarvan beskuldig te word dat hulle bloed aan hulle hande het.
Die staat moet die vuilwerk doen. In die Heksehamer word ook voorgestel dat na skuldigbevinding
deur die kerklike regter, die beskuldigde oorgedra moet word na ‘n wêreldlike regter. Dit gebeur dan
in die openbaar en word die beskuldigde op ‘n verhoog getel waarin aangekondig word dat die
wêreldlike regter die saak sal oorneem, maar dikwels het dit slegs neergekom op ‘n vonnis deur die
wêreldlike regter. Groot druk is deur die pous en biskoppe uitgeoefen op Europese heersers om hulle
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wetgewing sodanig aan te pas dat Heksery as ‘n kriminele oortreding beskou moes word en eerder
deur die staat gestraf moes word as deur die kerk. Die Heksehamer het ook talle voorbeelde
opgeneem van regsbevindings en model-regsuitsprake. Dit wissel van tussentydse vonnisse van die
kerklike regter by die bepaling van welke soort marteling gebruik gemaak sal word; oordrag van die
kerklike regter na die wêreldlike regters; skuldigbevindings en vonnisse. Regters hoef in beginsel
alleen maar die name, datums en plekname in te vul op die sorgvuldige vorms wat reeds deur
Institoris in sy Heksehamer opgeneem is en dit hardop voor te lees.
Uit die Heksehamer is ook voorbeelde gegee van wat onder Heksery bedoel word. So word ‘n ‘ware
verhaal’ vertel van ‘n man te Zwaben, wat met sy dogter deur die landerye wandel. Die man kla oor
die droogte en sy dogter hoor dit. Opgewonde vertel sy aan haar vader dat sy reën kan maak en ook
hael kan maak. Sy ken die kuns want sy het dit van haar moeder geleer. Sy mag dit egter aan
niemand oorvertel nie en dit was eintlik ‘n groot geheim tussen haar en haar moeder. Sy vertel dat sy
deur middel van ‘n Meester reën kan ontbied. Die man gee sy dogter opdrag om reën te laat val op
sy landerye, maar alleen op sy eie landerye. Die dogter gaan na ‘n stroompie, gooi die water in die
lug en vra in die naam van haar Meester om reën te laat val op die landerye van haar vader en dit
geskied. Hierna versoek die man sy dogter om hael te laat val op een van sy akkers en ook dit
geskied. Dadelik verklik die man sy vrou as Heks en sy word tereggestel, waarna die man sy dogter ‘n
‘voorbeeldige Christelike opvoeding’ gee. Dit wil voorkom asof die man nie bly was met die mooi
reën wat sy dogter kon bring nie. Hy verkies eerder die droogte en die teregstelling van sy vrou.
Die Europeërs van die 15de, 16de en 17de eeue was tot angstige wesens opgejaag. Van alle kante is
hulle beloer deur Bose Magte, hongersnood en vreeslike gevare. Siekte epidemies het hele families
afgemaai. Godsdienstwiste was aan die orde van die dag. Dan is elke burger bespied. Die kerk het
oral verklikkers in die veld gehad en net soos tydens die latere kommunisme lei dit tot
swartgalligheid. In plaas daarvan dat die kerk rus in die tent bring, word die angs verder aangejaag
deur ‘n Hekse waan. Angsbevange om self as Heks aangewys te word, het burgers begin om ander
aan te wys as Hekse. Dit het gelei tot oor en weer beskuldigings wat die angs net nog verder opgedryf
het. Soms is Hekse aangewys uit wraak of as gevolg van onderlinge rusies.
Die gemeenskap het verskillend reageer op die Heksejag. Vir sommige was dit ‘n groot gebeurtenis
wat aanskou moes word. Van heinde en verre het die volk toegestroom om hierdie dierlike kykspel te
sien. Vir sommiges was die jammerklagte en die rou krete uit die kele van die sterwende mense
vermaaklik. Ander was baie ingenome met die edele taak wat die kerk onderneem het om die kwaad
uit die gemeenskap te verwyder. Nog ander was verbaas, verbysterd, verward, geskok en
verskrik. Hulle kon nie glo wat hulle aanskou nie en wou die saak teëgaan, maar was te bang en
buitendien ook onmagtig. Mense wat kritiek teen die kerk gelewer het, het die risiko geloop om self
op die brandstapel te beland.
Die voorstanders van die Heksejag het gemeen dat die stuiptrekkings wat die sterwendes in die
brandende vuur gekry het (as gevolg van die effek van die vuur op die senustelsel), daarop gedui het
dat die veroordeeldes inderdaad Hekse was. Ook die gille en die krete sou tipies van Hekse wees. Die
feit dat God hierdie vroue in nood nie te hulp gekom en van die vuurdood gered het nie, was ‘n
verdere aanduiding dat dit om regte Hekse gegaan het en dat God die teregstelling seën. Verder
moet ‘n mens in ag neem dat hierdie teregstellings metode uiters barbaars was. Nadat die vuur
aangesteek was, het dit soms ‘n uur geduur voordat die vlamme behoorlik op gang kon kom. In die
koue en natte Europa, was die brandhout baie dikwels ook nat wat tot ‘n trae vuur gelei het. Baie
dikwels was daar ook nie genoeg hout onder die voete van die Heks ingepak om ‘n omvangryke vuur
te verseker nie.

180

Sommige priesters en geregsdienaars het baie moeite gedoen om soveel moontlik vroue op die
brandstapel te kry. Hulle het noukeurig boek gehou van elke teregstelling waarby hulle betrokke was,
want hulle sou met ‘n edele taak besig wees, die gemeenskap sou hulle respekteer vir hulle moedige
optrede en uiteindelik sou ‘n mooi beloning van hulle Hemelse Vader op hulle wag in die
hiernamaals. Hierdie kerkvaders het hulself gesien as goeie engele wat stry teen die demoniese
Hekse. Die teregstelling van die Hekse is deur hierdie kerkvaders gesien as ‘n oorwinning van die
Goeie op die Kwade. Danksy die genade van God, behaal die jong hooggeleerde kerkvaders ‘n
volledige oorwinning oor die arm-, bejaarde- en tenger dametjies.
Dit wil voorkom asof daar ook ’n wedstryd onder die inkwisiteurs was. In September 1613 is te
Ellwangen 303 Hekse verbrand, in Oktober 1615 nogeens 60 en in Augustus 1618 weer 73. In
Paderborn is in die jaar 1656 meer as honderd persone ‘wegens tooverij ten vure gedoemd’. Biskop
Johann von Schöneburg uit Tier (in Duitsland) het tussen 1587 en 1593 in 22 dorpe 368 hekse
verbrand. Biskop Philipp Adolf von Ehrenberg het in Würzburg tussen 1623 en 1631 na skatting
tussen 900 en 1200 hekse verbrand. Biskop Gottfried Johan Georg II Fuchs von Dornhem het in
Bamburg tussen 1623 en 1633 ten minste 600 hekse laat verbrand. Dan was daar ‘n regter in
Lotharingen met die naam Nicholas Rémy (1530-1616) wat baie trots was op die feit dat hy meer as
900 Hekse laat verbrand het tussen 1582-1592. Hierdie regter het die kinders wat hul ouers as hekse
aangegee het, se lewens gespaar, maar hulle met swepe laat slaan terwyl hulle om die brandstapels
van hulle ouers gejaag is. Scheltema skryf dat kinders dikwels die marteling en teregstelling van hulle
ouers moes aanskou, sodat hulle die gevare en gevolge van Heksery kon besef. Dan het die Saksiese
regter Benedikt Carpzov (1595-1666) duisende Hekse laat arresteer en self 20,000 doodsvonnisse
onderteken, maar die Groot-inkwisiteur Torquemada het ongeveer 114,000 mense in Spanje
doodgemartel (van Gilst 2013).
’n Opmerklike verhaal word deur Wier vertel en deur Scheltema navertel. Aan die Rijn was ‘n vors
woonagtig en is 12 Hekse uit sy gebied van Heksery aangekla en tot die doodstraf veroordeel was.
Die vors besluit egter om die saak te ondersoek en ondervra die Hoofheks. Hy wil by haar weet of sy
kan vlieg en sy bevestig dit. Die vors vra haar of sy kan laat sien hoe sy vlieg en die Heks gee voor dat
dit moontlik is, maar dan slegs in haar woning. Die Heks word in haar woning vrygelaat, waar die vors
en nog meer getuies hulle bevind, waar sy haar vliegdemonstrasie sou gee. Eers het sy haarself met
salf ingesmeer en op haar bed aan die slaap geraak. Na ‘n tydjie staan sy op, neem ‘n stok en loop na
die skoorsteen waar sy weer in slaap val en ongeveer twee uur lank slaap. Hierna word sy wakker en
vertel die aanwesiges waar sy oral heen gevlieg het. Ook beskryf sy die Duiwel wat sy pas ontmoet
het noukeurig en gee sy ook in fyn detail ‘n beskrywing van sy klere. Haar beskrywing was vir die vors
‘n groot verrassing want sy het ‘n noukeurige beskrywing gegee van die klere van die hoofregter wat
haar verhoor het. Onmiddellik is die volle vrylating van al 12 aangeklaagdes deur die vors gelas. Uit
haar relaas ontstaan egter vrae. Hoe kom sy aan die beskrywing van die klere van die regter? Het sy
hom tydens die verhoor gesien? Of was hy ’n bekende sekte leier (Duiwel) waarvan sy ’n lidmaat
was? Ook maak Murray vermelding van die Heksejagter John Stearne wat in 1645 te Fenny Drayton
´n plaaslike regter ontmasker het as ‘die Duiwel’!
Dit is nie bekend hoeveel mense uiteindelik as Hekse verbrand is nie. Historici bereken dit op ten
minste honderdduisende (tussen ‘n paar honderdduisend en twee miljoen, maar sommige geleerdes
meen tot 9 miljoen; volgens Voltaire selfs 9,468,800). In Spanje alleen is tussen 1481 en 1808 tussen
150,000 en 300,000 persone deur die ‘heilige inkwisisie’ tereggestel (van Gilst 2013). In sommige
gehugte in Duitsland is selfs die hele vroulike bevolking in een keer tereggestel (Fransen). Tydens die
regeertyd van Francois I (1494-1547) was meer as honderdduisend mense in Frankryk as Hekse
veroordeel en gevonnis. Tydens die bewind van Francois II, Karel IX en Hendrik III was daar selfs ‘n
toename in die aantal slagoffers (Scheltema).
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Na die vonnis en teregstelling sou die volk in die waan verkeer dat die Duiwel en sy magte gebreek is.
So skryf Jacob Cats in 1610 op ‘n humoristiese wyse: ‘Ey siet, nadat dit hof dit vonnis had gegeven,
scheen alle spoockery al uyt het lant gedreven’ (van Hemelryck).
By die bestudering van die Heksejag val ‘n aantal aspekte op. Voor die aanvang van die heksejag het
weinig vroue voor die regbank verskyn. Dis was meestal ‘n plek waar harde kriminele verhoor is,
maar nou moet sagte en tenger vroutjies skielik bereg word. Sommige wêreldlike juriste was ook van
mening dat vroulike kriminele geen swaar strawwe opgelê moes word nie, wat in ooreenstemming is
met die ou Germaanse wetgewing wat vroue altyd ligter straf as mans. Inkwisiteurs het hierteen
heftig beswaar aangeteken. Vir die groot Heksejagter Jean Bodin is die vrou gekenmerk deur ‘n
‘ontembare koppigheid’ en het sy oor ‘n ‘dierlike hebsug’ beskik, maar ook was sy die ‘pyl van satan’
en die ‘wagter van die Hel’, maar ook ‘n bedreiging vir die kerk. Nog ‘n aspek wat opval is die
ontkleding van die dames! Waarom is hulle uit die klere geskud, maar die mans nie. Wat wou die
kerkvaders, beule en geregsdienaars bereik en wat wou hulle sien? Waarom is die vroue gladgeskeer,
maar die mans nie? Die rede wat aangevoer was, naamlik dat die vroue toorgoed in hulle hare
versteek, is onsin, want die mans sou dit ook kon doen. Waarom is hulle liggame sentimeter vir
sentimeter ondersoek, maar die liggame van die mans is nie ondersoek nie? Was dit om hulle sieklike
nuuskierigheid te bevredig? Of om die vrou tot in die grond te verneder? Of beide? Talle vrae oor
seksuele eskapades is slegs aan vroue gestel, mans is nie met sulke vrae bestook nie. Waarom moes
die Heks eers alle aanklagte teen haar beken voordat sy gevonnis is? In alle ander strafsake word die
feite aangehoor deur die regbank, waarna ‘n oordeel gevel word. Of die beskuldigde daarmee eens is
of nie. Die Heks word egter tot barstens toe gemartel om ‘skuld’ te erken. Die staat kan dus geen
harde bewyse vind op grond waarvan ‘n ‘verdagte’ rasioneel verhoor en dienooreenkomstig bereg
word nie. Haar ‘misdade’ is dus in werklikheid geen ‘misdade’ nie, maar ‘n hersenskim van die
kerkvaders. In ander strafsake word die misdadiger as deel van sy straf na die pynbank of
martelkamer gestuur. By die Heksejag word die Heks daarheen gestuur om die ‘waarheid’ uit haar te
pers. In ander strafsake moet ‘n burger ‘n klag by die regbank indien, waarna die regbank in aksie
kom en die verdagtes opsoek en hulle verhoor. By die Heksejag kla aanvanklik geen enkele burger
nie. Die inkwisiteurs gaan in opdrag van die pous op eie houtjie aan die slag en sleep mense voor die
regbank, wat na hulle mening skuldig is aan ‘n wollerige fenomeen ‘heksery’.
Met die intrede van die Christendom het die kerk verwoed gepoog om ‘anders denkery’ uit te roei.
Die aanpak na ongeveer die jaar 1000 sou baie harder word, maar nog 500 jaar later was die skrif vir
die kerk egter aan die muur. Die almagtige kerk toon barste tot op die fondament. Godsdienstwiste
en selfs godsdiens-oorloë was aan die orde van die dag en alle Christelike sektes gryp mekaar na die
keel. In Mechelen is in 1609 selfs ‘n verbod uitgevaardig waarvolgens niemand, tuis of in die
openbaar, oor godsdienstige kwessies mag redetwis nie. Die kerk verloor sy greep op die samelewing
en maak nou die wildste spronge. Om die volk onder kontrole te kry word alles in die stryd gewerp
om die maatskappy te ‘herkatoliseer’. Dit selfs terwyl die platteland nog nie eers behoorlik gekersten
was nie. Die Heksejag moet egter as ‘suksesvol’ beskou word, want teen die 17de eeu was nagenoeg
alle Europese volkere so goed as volledig gekersten en dit ten spyte daarvan dat ‘n groot aantal
Christelike sektes tot stand gekom het en die mag van die katolieke kerk gebreek was.
Die Heksewaan gaan dus ook gepaard met die Reformasie of Hervorming. Hierdie Hervorming was
juis ‘n poging om die gesag van die katolieke kerk te breek en te streef na godsdiensvryheid (en
individuele vryheid). Vreemd genoeg was talle leiersfigure uit die Reformasie nie teen die Heksejag
nie, maar daarvóór. Calvyn was byvoorbeeld ‘n groot voorstander van die Heksejag. Scheltema skryf
selfs dat die ergste martelinge van Hekse in Nederland en Duitsland tussen 1610 en 1670 plaasgevind
het in Protestantse gebiede.
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In die tyd het die kerk die Duiwel as die oorsaak beskou van alle ellende op aarde. In 1683 skryf ’n
predikant, Balthasar Bekker, ’n boek oor geloof en bygeloof, wat spruit uit die angs van die mensdom
oor die verskyning van komete. In sy boek met die titel Onderzoek van de beteekeninge der kometen
skryf hy onder andere ook dat die mens op aarde niks kan merk van die aktiwiteite van die Duiwel
nie. Hy skryf dat die mens die Kwaad in homself moet bestry en nie die Duiwel verantwoordelik moet
probeer hou vir alles wat verkeerd gaan nie. In ’n ander boek van hom met die titel Betooverde
Werelt skryf Bekker dat dit onmoontlik is dat God die Duiwel kan toelaat om soveel mag op die
wêreld uit te oefen soos wat deur teoloë beweer word. Ook skryf hy dat Hekse nie bestaan nie en dat
die doodsvonnisse wat oor hierdie vroue uitgespreek word, misdadig is. Vir hierdie godslasterlike
uitlatings is dr. Bekker egter deur die Gereformeerde sinode van Alkmaar uit sy amp ontslaan en kon
hy voortaan ook nie meer die nagmaal gebruik nie. Die Amsterdamse regbank het voorts bepaal dat
’n openbare verbranding van sy boeke nie mag plaasvind nie en dat sy salaris deurbetaal moes word.
Bekker het die Heksejag sterk veroordeel en tot aan die einde van sy lewe gestry vir die beëindiging
daarvan. Dit was immers alles in stryd met die persepsie van Luther oor die Duiwel as hy skryf: ‘Ons is
vreemdelinge, gaste in ’n wêreld waarvan die duiwel prins en god is. Die brood was ons eet, die
drank wat ons drink, die klere wat ons aan het, die lug was ons inasem en alles om ons heen wat
betrekking het op die liggaamlike lewe, is in sy ryk’ (van Hemelryck).
Van Hemelryck vermeld ook dat in die 17de eeu in België ’n groot tekort ontstaan het aan priesters.
Baie min jongmans was nog bereid om die opleiding te volg as priester. Die rede hiervoor was die
onophoudelike konflik tussen die katolieke en die protestante, maar ook die vyandige gesindheid van
die volk teenoor die kerk. Baie priesters het in armoede verval en na drank gegryp. In Antwerpen is in
1630 nog 21.7% van die priesters daarvan aangekla dat hulle die kroeg te veel besoek en in Tielt is
vasgestel dat tussen 1610 en 1650 in totaal 17.6% van die priesters alkoholiste was. Ook is die
priesters daarvan aangekla dat hulle ongeoorloofde omgang met vroue het en dat hulle te veel en te
jonge dames as diensmeide in hulle huise gehad het.
In die middel van die 17de eeu was daar selfs kerkvaders wat die heksejag nuwe lewe wou inblaas
om te voorkom dat die Duiwel die wêreld uiteindelik sou regeer, maar teen daardie tyd het die gesag
van die kerk al sterk verswak. Uit die diepe put waarin die Christendom die ganse maatskappy tydens
die Middeleeue gestort het, kom daar ‘n oplewing. Die Renaissance wat al eerder aangebreek het,
dring deur tot die gewone bevolking. Renaissance (of Rinascita in Italiaans) beteken wedergeboorte.
Waarom wedergeboorte? Die mensdom het besef dat dit onmoontlik is om die weg wat hulle toe
bewandel het verder voort te sit, want dit sou nog dieper die donker put in reik. Die verlange na die
klassieke outyd het weer opgeleef; terug na die goeie oue dae toe dit goed gegaan het. Alles uit die
klassieke outyd word nou weer nageboots en nagestreef. Nugtere denke sou weer sentraal staan. Die
elite draai hulle rug op die religie en ‘n proses van sekularisasie neem ‘n aanvang. Die hele
maatskappy wat gefokus was op die Hiernamaals, fokus nou op die lewe om hulle heen: op die harde
werklikheid. Die hele Middeleeuse ideaalbeeld van armoede, ingetoënheid en kuisheid maak plek vir
die soeke na uitdagings, die strewe na welvaart en die genieting van die lewe. Universiteite spring uit
die grond. Die individuele vryheid, vrede, onderwys en die ontwikkeling van die individu kom op gang
asook ‘n belangstelling in die outydse mitologie.
Francis Bacon (1561-1626) die vader van die induksie, het daarop gewys dat die waarneming van
verskynsels; die geduldige versameling van feite en gegewens waarmee die verskynsels verklaar kan
word, essensieel is vir die uitoefening van die ware wetenskap. So ‘n siening het voorheen lynreg
gestaan teen die persepsie van die kerk wat wetenskaplike verklarings beskou het as die werk van die
Duiwel. Op die gebied van die kunste word nou weer naakbeelde soos van ouds gemaak; op
musikale gebied word nie-kerklike musiek gekomponeer en op ekonomiese gebied vind nou ‘n groot
oplewing plaas. Dit alles tot groot frustrasie van die kerk.
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Wetenskaplike ondersoek en rasionele denke het die gedagtegoed van die katolieke kerk begin
verdring. Dit was die begin van baie ontdekkings en uitvindings asook ekonomiese vooruitgang. Die
drukpers, die skryfkuns, die kompas en buskruit sorg vir ‘n omwenteling. Die teorieë van Galilei
(1564-1642)135 en Newton (1643-1727) het uiteindelik begin deurwerk na die intellektuele bolaag van
die samelewing. Die grootste ommekeer vind egter plaas met die Franse Revolusie wat in 1789 begin
het en die leiers van die revolusie hulle pyle juis gerig het op die mag van die kerk in die samelewing.
Dit sou selfs gelei het tot die amptelike afskaffing van die Christendom in Frankryk in November
1792. Onder die gesag van Napoleon is die vervolging van Hekse ‘n finale halt toegeroep. So sterk
was Napoleon se haat teen die kerk (veral die mag van die kerk) dat hy dit aanvanklik oorweeg het
om hierdie hele instelling af te skaf en te verbied. Ook die industriële revolusie wat aan die einde van
die 18de eeu opruk, sou die mag van die kerk breek, maar dit sou nog tot die 20ste eeu duur voordat
die vrou haar regmatige plek in die samelewing sou terugwin.
Alhoewel baie mense mag dink dat Heksery uitgesterf het, is dit glad nie die geval nie. Tot in die
20ste eeu was die Heksedom nog volledig aktief in Ierland, Skotland, Wallis en Cornwall (Zwart) en
tot en met vandag is Heksery ‘n springlewendige vak.
Die Heksejag word beskou as die swartste bladsy in die geskiedenis van die Christendom en geskryf in
bloed en trane. Opvallend is dat nie een van die Christelike God(e) of Maria ingegryp het om hierdie
menslike slagting en tragedie teë te gaan nie. Verder het die Christelike God(e) geen enkele poging
aangewend om die priester-skapies na die ‘lig’ te lei nie. Die einde van die Heksejag is nie deur die
kerk ingelei nie, maar deur die ontnugterde volk en die aanhangers van die Renaissance. En welke rol
het die pouse gespeel in die Heksejag; die vredeliewende vadertjies in Rome en aardse
verteenwoordigers van Liewe Jesus? Hierdie Roomse griessels het die dierlike slagting juis ingestel,
aangejaag en georkestreer. Geen enkele pous het hom ooit ontferm oor die lot van die Hekse nie; die
Heksejag nie probeer keer of dit veroordeel nie. Hierdie slagterspouse is danksy hulle liefdeswerk,
álmal later deur die kerk heilig verklaar. Ook is talle inkwisiteurs deur die kerk heilig verklaar.
Merkwaardig is dat geen Hekse vervolg is in gebiede buite die pouslike gesag nie. Die Heksejag was
onder die Ortodokse Christene136 en die Koptiese Christene137 volledig afwesig.
Blavatsky skryf in haar boek Isis Ontsluierd dat geen ander godsdiens soveel bloed vergiet het in sy
poging om hom te vestig, as die Christendom nie. Ook die latere verbreiding van die Islam met die
swaard, het nie soveel bloed gekos as wat deur die Christendom verspil is nie. Opvallend teenoor die
twee Midde-Oosterse godsdienste, is dat die Boeddhisme meer as 300 miljoen siele kon werf sonder
die vergieting van bloed.

135

Eers in 1992 sou die Vatikaan toegee dat Galilei reg was en dat die aarde inderdaad om die son draai en nie
andersom nie.
136
Christendom wat nie onder die gesag van Rome val nie, maar vanuit Konstantinopel (Griekssprekend) uitbrei
na Oos-Europa.
137
Die Koptiese Christendom tel vandag ongeveer 10 miljoen siele, meestal woonagtig in Egipte.
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Die Germaanse Vrou
Dit blyk uit argeologiese ondersoek dat 7,000 jaar gelede slegs Godinne vereer was, in die MiddeOoste. Sommige ondersoekers is van mening dat dit dui op die bestaan van ‘n matriargale
maatskappy, maar ander geleerdes is van mening dat die uitsluitlike verering van ‘n Godin of
Godinne nie noodwendig dui op die bestaan van ‘n matriargale maatskappy nie. In al die eeue tot
voor 7,000 jaar gelede, is geen beeld gevind van ‘n volwasse manlike God nie, maar slegs die van
Godinne. Met die aanvang van die Ystertyd (ongeveer 1250 v.o.j.) kom daar ‘n verandering, want nou
tree manlike Gode sterk op die voorgrond.138 Nie net vroue kon kinders voortbring nie, maar mans
besit nou ook die vermoë. Die Egiptiese God Ra kastreer homself en uit sy bloed kom ‘n nuwe ras
voort, naamlik die Ammiu. Die fallus van die Hindoeïstiese God Hahadeva word verwyder en in
stukke gesny deur sy priesteresse. Hierdie stukke val op die aarde en dit word mense. Die Babiloniese
God Bel sny die kop van sy penis af, vermeng die bloed met klei en maak daaruit mense en diere
(Fransen). Dan word uit die rib van Adam ‘n vrou geskape en uit die oksels van die Germaanse Ymir
word die eerste manlike en vroulike Reuse gebore. Dan word Athene gebore uit die kop van Zeus en
Dionysus uit die bobeen van Zeus. Hierdie vroue wat uit mans ontstaan dui op ‘n kentering. Die vrou
as skepper van lewe verloor haar mag, want mans skenk nou lewe aan vroue (Abbes).
Sommige geleerdes is van mening dat mans vroeër nie besef het dat hulle mede-verantwoordelik is
vir die totstandkoming van kinders nie. Mans en vroue het dit as ‘n wonder beskou dat ‘n vrou op ‘n
dag nie meer menstrueer nie en dat daar dan op ‘n geheimsinnige wyse ‘n baba in haar buik
ontstaan. Om hierdie rede is die vrou deur die man bewonder en vereer. Mans het die guns van
vroue opgesoek, deur vir hulle huise te bou en voedsel te soek. Volgens hierdie teorie, sou mans
meer mag en aansien begin opeis het, nadat hulle begin besef het dat die kinders nie van die
Moedergodin afkomstig is nie, maar deur vader verwek word. Hierdeur styg die aansien van die
vader en die Vadergode kom langsamerhand tot stand. Later sou die vader ‘n absolute heerser word.
Hy wil presies weet wie sy kinders is. Vroue is onder die mans verdeel en daar is streng oor hulle
toesig gehou en geheers. Vroue het besittings geword. Mans het Gode geword en vroue slavinne. Dit
mag miskien vandag vreemd klink dat vaders nie besef het dat hulle kinders verwek nie, maar
Branston skryf dat hierdie persepsie vandag nog bestaan onder die plattelandse Aboriginals in
Australië. Hierdie vaderskapsteorie is egter aanvegbaar, want selfs onder die eenvoudigste soogdiere
kom harems voor, waar die knapste manlike dier ‘n aantal vroulike diere onder sy hoede neem,
terwyl ander manlike diere op ‘n lange afstand gehou word. Die kudde leier weet donders goed wat
daar van hom verwag word. Hierdie spesifieke kuddegedrag moes ook by die mensdom ‘n rol gespeel
het.
Die eerste manlike Gode was Songode, maar hulle verskyn in die Midde-Ooste. Hoe oud hierdie
verering is, kan ons vandag nie weet nie. Daar is geleerdes wat van mening is dat die verering van
Songode baie ouer is as wat ons dink, maar dat Songode nie afgebeeld is nie. Slegs die Moedergodin
is afgebeeld.139 Die prehistoriese mense het moontlik besef dat daar vir die voortbestaan van lewe,
twee belangrike komponente saamgevoeg word: Son + Aarde (warmte en lig van die Songod + water
en grond van Moeder-aarde). Albrecht dui aan dat die beelde van Moedergodinne op Malta so
geplaas is, dat die opkomende oggendson van 21 Maart by ‘n opening voor in die tempel inskyn en
op die vulva van die Moedergodin val, waar sy as beeld in die in die middel van die tempel sit of
staan. Sy sal dan op 21 Desember geboorte gee. Op die dag val die oggendson via ‘n opening voor in
die tempel op ‘n altaar in die middel van die tempel. Die Heilige Son wat die Heilige Maagd bevrug is
die Hieros Gamos genoem: Heilige Huwelik. Later sou ook Priesters en Priesteresse die Hieros Gamos
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Lauri Fransen skryf in haar boek ‘Het evangelie van Isis’ dat daar al 3000 v.o.j. aanduidings was dat die Moedergodin
haar glans begin verloor as Oppergodin.
139
Ook hierdie teorie is aanvegbaar. As die Moedergodin voorgestel word deur ‘n vrou, moet die Son voorgestel en
afgebeeld word as ‘n man. Beelde van mans ouer as 7,000 kom egter nie voor nie.
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naboots, maar ook gewone egpare. Die Heilige Son wat die Heilige Maagd bevrug was ‘n algemene
konsep in die prehistoriese tye. In die Christendom leef hierdie konsep voort waar die Heilige Gees
die Heilige Maagd bevrug. In die Heidense Ierland was dit vir die vroue verbode om snags water te
put. Water kon slegs gedrink word, nadat die oggendson daarop geskyn het. Die Son (Songod) moes
die Water (Moedergodin/Maagd) eers bestraal (bevrug) waarna die ‘lewende water’ vir menslike
gebruik geskik was.
Langsamerhand het die Moedergodin haar status moes inboet terwyl die Songode (of ook
Hemelgode) hulle mag vergroot het. Die Gode verwek lewe, maar die Godinne baar die lewe. Sonder
die Gode word die Moedergodinne nou steriel. Langsamerhand kry die Son(god) selfs nog meer
status. Hy sou gaan heers oor die glansryke dag en die Groot Moeder as Maangodin sou heers oor die
geheimsinnige en duistere nag. Hierdie klemverskuiwing het nie alleen gevolge vir die Moedergodin
nie, maar ook vir die vrou. Haar voorkeurposisie in die maatskappy, kom in gedrang.
Onder die Germane is die rollespel van die groot hemelliggame verrassend anders. Rondom die begin
van ons jaartelling is een van die belangrikste Germaanse Godinne die Son! Sy is dus vroulik en haar
naam is Sunna. Sy is lieftallig en saggeaard. Sy skenk lewe en sy voed. Verlangend het die Germane
en die Kelte na haar uitgereik en van haar strelende strale geniet. In die Midde-Ooste was dit presies
andersom, want daar is die manlike Son in staat om die lewe dood te steek. Onder die Germane van
2000 jaar gelede blyk dat Godinne ‘n oorheersende rol gespeel het in die religieuse belewing van ons
voorouers. So was nie alleen die Son en die Aarde Godinne nie, maar dikwels ook nog die Maan. Dan
is alle geeste beskou as vroulike wesens en onder die eerste Germaanse Christene is selfs die Heilige
Gees (sowel as die Duiwel), beskou as vroulike wesens. Ook die Germaanse Doodsgodin was vroulik
(Hel), terwyl in die Griekse- en Romeinse mitologieë ‘n manlik God oor die Doderyk heers, naamlik
Hades. So sterk was die Germaanse geloof in bonatuurlike vroulike wesens dat die inhoud van die
Bybel soms doelbewus (of moontlik uit onkunde) aangepas is om aansluiting te vind by die
Germaanse lewensbeskouing. So word vermelding gemaak van ‘n Beierse priester wat die Bybelse
Latyn na eie smaak vertaal en die doopritueel uitvoer ‘in die naam van Vaderland,140 die Dogter en
die Heilige Geestin141 (Trouillez), ter vervanging van Vader, Seun en Heilige Gees. Baie priesters het in
die verlede (maar vandag steeds) ook aan die woorde ‘Vader, Seun en Heilige Gees’, outomaties
toegevoeg ‘en tot eer van Maria’. Dit is wel opvallend dat die Hebreeuse woord vir gees ruach is en
dat ruach ’n vroulike geestelike wese is (van Gilst 2012c). Dan het sommige Joodse sektes Shekhina
of Shekhinah beskou as Heilige Gees en Shekhina is ’n vroulike wese. Patai skryf in sy boek The
Hebrew Goddess dat Shekhina deur sommige Jode selfs as Oppergodin beskou is. Haar naam word
nie in die Bybel genoem nie, maar sy kom wel voor in die Koran, waar haar naam soms wegvertaal
word. Vergelyk Koran: Die Vrystelling (9):26 en Die Oorwinning (48):26.
Die pre-Helleense Griekeland wat bestaan het tot 800 v.o.j., was waarskynlik ‘n matriargale
maatskappy. Van Gilst (2013) wys daarop dat die onderwys, kuns en wetenskap hoë aansien gehad
het onder die ou Griekse geleerdes. Die volk is aangemoedig om selfstandig te dink, los van religieuse
vooroordele en meisies het net soos seuns onderwys geniet. Dit het in skrille kontras gestaan met die
Joodse samelewing wat onderwys en religie as ‘n eenheid beskou en aan wêreldse geleerdheid geen
enkele waarde heg nie. Vir die Jode was onderwys aan meisies uit die bose. Siek ook 1 Kor. 1:22
waarin staan: ‘Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid’. Tog wys ondersoekers ook
daarop dat in Egipte in dié tyd, die vrou selfs ‘n besondere waardige posisie beklee het in die
samelewing, teenoor haar swakker posisie in Griekeland. Herodotus wat in die 5de eeu v.o.j. Egipte
besoek het was byvoorbeeld verbaas dat vroue op die mark staan en handel dryf terwyl mans spinen weefwerk verrig het (Fransen).

140
141

Die term vaderland is egter sinoniem van moederland en eintlik vroulik, want grond/aarde is vroulik = Moedergodin.
Die Heilige Gees is aanvanklik deur die Germane as ‘n vroulike wese beskou!

186

In Lauri Fransen se boek met die titel: Het Evangelie van Isis, word ‘n duidelike beeld geskep van die
Egiptiese vrou tydens die eerste eeu voor die aanvang van ons jaartelling, wat kortliks hier weergee
word. In die tyd kon Egiptiese vroue selfstandig handel dryf en is hulle as volwaardige regspersone
beskou. Dan het hulle ook eie besittings gehad waaronder ook vaste eiendom. Volgens die Egiptiese
wette was elke persoon gelyk voor die wet. Elke Egiptenaar (man vrou, slaaf of vryburger) kon ‘n
hofsaak aanspan waar ‘n onpartydige regter ‘n oordeel moes uitbring. ‘n Vrou kon eiendom koop en
verkoop sonder die toestemming van haar man of haar vader. Egiptiese vroue kon in howe getuig en
hulle is ook aangewend as lede van die jurie. Ook was alle beroepe vir vroue toeganklik. Baie vroue
het buitenshuis gewerk en uit talle geskrifte blyk dat vroue ook toesighouers was oor groepe
vakmense. Baie Egiptiese vroue is ook aangestel as dorpsregters. Egiptiese mans en vroue het vir
dieselfde werk, in diens van die staat, ook dieselfde loon ontvang. Dan was meer Egiptiese vroue wat
in staat om te lees en skryf, as Egiptiese mans. Verder was die respek vir die Moeder in die huis
onder die Egiptenaar besonder groot. Dit was in die tyd byvoorbeeld gebruiklik by die opstel van ‘n
kontrak om die name van die ouers te noem. In baie Egiptiese kontrakte word egter slegs die naam
van die Moeder genoem. Voorts kon vroue in hulle testamente self bepaal wie wat erf (Fransen).
In Egipte het selfs enkele vroulike Farao’s geregeer, naamlik Hatsjepsoet, Nitokerty, Sobekneferu,
Twosret en Cleopatra. Moedegodinne is beskou as die skeppers van alle lewe op aarde. In Thebe, die
huidige Luxor in Egipte, lui ’n religieuse vers: In die begin was slegs Isis, die alleroudste. Uit haar het
alles ontstaan (Janssen).
Met die opkoms van die Griekse beskawing kom ook talle geskrifte tot stand en word ook die eerste
Bybelboeke op skrif gestel, natuurlik teen die agtergrond van die toe heersende kultuur. Dit sou nog
800 jaar duur voordat die eerste verhale en aantekeninge oor ons Germaanse voorouers op skrif
gestel is. In die eeue voor die begin van ons jaartelling het die Waanse Godhede nog vol in die
verering gestaan in Germanië. Dit was dus voor die koms van die Ase. Wat opval van die Wane en die
ander ouer Indo-Europese volkere is dat die geslagsregisters gevolg is via vroulike bloedlyne en nie
manlike bloedlyne soos ons dit vandag ken nie. Ook was die erfreg gebaseer op vroulike bloedlyne en
nie manlike bloedlyne nie. Reste van hierdie kultuur kenmerk vind ’n mens vandag steeds en dit uit ’n
onverwagse hoek, naamlik by die Jode. Die Joodse stamverband word bepaal deur die vroulike
geslag. Wanneer ’n Jood en Jodin trou, is hulle kinders outomaties Jode. Wanneer ’n Jodin met ’n nieJood sou trou, is alle kinders uit so ’n huwelik outomaties Jode. Trou ’n Jood met ’n nie-Jodin, dan is
alle kinders uit so ’n huwelik nie-Jode. By die Islamiete is dit presies andersom. Daar bepaal die
manlike geslag die stamverband, maar tog speel die moeder (en haar naam en herkoms) in die
Islamitiese volkskultuur vandag steeds ‘n belangrike rol.
Verder vermeld ook Herodotus (480- 430 v.o.j.) dat die Klein-Asiatiese volk bekend as Liciërs ook in
hulle geslagsregisters die vroulike bloedlyn volg. Maar dan skryf Herodotus verder dat die kinders van
hierdie volk vernoem word na hulle moeder, in teenstelling tot die Grieke van destyds wat hulle
kinders vernoem na die vader. Ook sou alleen die dogters erfreg gehad het by die Liciërs. Ook ‘n
latere skrywer, naamlik Plutarchus (47-120 n.o.j.) het hierdie gegewens bevestig. Eintlik is dit nie
vreemd nie. Die vrou is sinoniem met die Groot Moeder. Die vrou is die Aarde en alles daarop is van
haar. Daarom is dit ook bekend dat sommige heersers/konings letterlik met die Aarde (landstreek)
trou. Nog in die Romeinse tyd was daar meer Godinne bekend as manlike Gode, wat dui op ‘n
oorheersende posisie van vroulike invloed op die volkskultuur onder die Romeine (van Gilst 2004).
Tot so laat as die 14de eeu, blyk uit Keltiese geskrifte, dat die ou Moedergodinne enorm veel mag
gehad het, want Moeder Aarde was steeds die allerhoogste wese. Nie alleen was konings onderdanig
aan haar nie, maar hulle moes om te kon heers, haar toestemming verkry. Dikwels was ‘n koning in
die Keltiese gemeenskap verplig om met Moeder Aarde te trou. So was die Godin Medb met nege
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opeenvolgende konings getroud. Verder sou sy ook nie toelaat het dat ‘n koning regeer, sonder dat
hy met haar getroud was nie.
Ook die Bybel verwys moontlik na ‘n matriargale maatskappy. In Gen. 2:24 staan dat ‘n jongman sy
vader en moeder sal verlaat om ‘n vrou aan te hang. Volgens hierdie teks gaan die man na die vrou
toe en hy hang haar aan. Onder die ou Kelte en Germane was dit bekend dat mans soms die
ouerhuise verlaat het en intrek geneem het by die familie van sy bruid.
In die Midde-Ooste is die ommeswaai van die verering van vroulike Godinne na manlike Gode
drasties. Binne enkele eeue nadat die manlike Gode op die voorgrond begin tree het, word die
Statige Moedergodin afgegradeer. Sy word nou die Groot Hoer; die Hoer van Babilon of selfs des
Duivels moer (moeder van die Duiwel) genoem! In toenemende mate sou Joodse geskrifte voortaan
nie alleen negatiewe en selfs minagtende aanmerkinge oor vroue gemaak nie, maar word ook alle
Godinne afgeskryf, verneder en verwerp.
Uit die werk van Homeros (800 – 750 v.o.j.) blyk dat die status van die vrou soms hoog, soms laag
was. Godinne soos Athena en Hera geniet hoë aansien (onder die Grieke sowel as die Trojane) en ook
die Wyse Vroue en ‘Goddelike’ nimfe speel ‘n belangrike rol in die Ilias en Odyssea. Skone dames
word selfs as Godinne beskou. Die hele Grieks-Trojaanse oorlog gaan ook om een enkele vrou met
die naam Helena. Met die beleëring van Troje deur die Grieke slaan die angs toe en die ouer vroue in
die stad word bymekaar geroep om ‘n offer uit bring in die tempel van Athena. Dit dui op die hoë
aansien van hierdie ‘ouer’ vroue. Maar daar is ook ‘n keersy. Baie vrou is niks anders as dienaresse
nie. Tydens een van die wedstryde wat plaasvind in die Ilias, kondig Achilles die pryse aan vir ‘n
stoeiwedstryd. Die pryse kon na huis geneem word. Die wenner sou ‘n groot driepootpot wen, wat
op die vuur gebruik kon word. So ‘n pot was 12 osse werd. Die verloorder van die eindwedstryd kon
ook ‘n prys wen. Die prys het bestaan uit ’n vrou! Sy was handig in die weefkuns en sy was 4 osse
werd.
Vanaf Homeros tot en met die aanvang van ons jaartelling daal die status van die vrou verder. Sy
bereik in hierdie wêrelddeel die onderste sport van die sosiale statusleer. Dit blyk uit die pen van
geleerdes uit die tyd. Plato (426-347 v.o.j.) en Aristoteles (384-322 v.o.j.) was beide van mening dat
die vrou nie tot enige prestasie in staat is nie. Vroue, kinders en goedere is beskou as die eiendom
van die Griekse elite. Plato was selfs van mening dat vroue nie in staat was om kinders op te voed
nie, omdat hulle ook swak opgevoed is deur hulle moeders en moeders nie in staat is om opvoeding
te gee nie. In die klassieke Griekeland kon geleerdheid en vrouwees nie met mekaar vereenselwig
word nie. Aristoteles het vroue selfs geminag. Volgens hom was die vrou ’n onvolmaaktheid van die
natuur.
In die tyd was in die Midde-Ooste en Suid-Europa, die vrou beskou as ‘n besitting van haar vader en
later van haar man. Vroue is dikwels as slavinne verkoop. Hierdie slavinne kon ook nie misbruik word
nie, want hulle het absoluut geen regte gehad nie. Soms het twee of drie mindergegoede mans saam
’n slavin as vrou gekoop, waarmee hulle hulle na hartelus kon vermaak. Die Griekse man kon
behalwe sy eie vrou ook nog ander byvroue of minnaresse aanhou en die kinders almal onder een
dak grootmaak, sonder enige belemmering. In die Griekse beskawing daal die status van die vrou
egter so laag dat vir Grieks-Romeinse leëraanvoerders en die adel, dit meer aanvaarbaar was om
seksuele omgang met ‘n jong knaap te hê, eerder as met ‘n vrou.
Met die Romeinse vrou het dit wel beter gegaan as die Griekse vrou. Romeinse vroue kon vrylik buite
beweeg in die strate terwyl ‘n Griekse vrou in wese in haar huis gekluister was. Die meeste Romeinse
vroue het getrou volgens ‘n huwelikstelsel wat bekend gestaan het as cum manu of sine manu. ‘n
Romeinse vrou wat cum manu trou, gaan van die vaderlike gesag af oor op die gesag van haar man.
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Al haar besittings word deur haar man beheer en sy kon nie skei nie. Eers by die dood van haar man
word sy ‘n regspersoon (sui iuris). Trou ‘n vrou onder sine manu, dan bly sy onder die gesag haar
vader staan tot aan sy dood. Pas daarna word sy ‘n regspersoon (sui iurus) en ontvang sy ook ‘n deel
van die erfenis van haar vader. Meestal kon ‘n Romeinse vrou egter die status van sui iurus ook
verwerf as sy drie kinders op die wêreld gebring het. Tog was hierdie vroue nie volkome
handelsbevoeg nie. By die aankoop en verkoop van roerende en onroerende goedere was die
toestemming nodig van die manlike familie. Dikwels moes hierdie vroue tydens handelstransaksies
deur ‘n man verteenwoordig word. Soms het hierdie vrou selfs ‘n slaaf gebruik om haar te
verteenwoordig. ‘n Manlike slaaf is immers beter as ‘n vrou uit die Grieks-Romeinse elite. Tog moet
hierby vermeld word dat sommige Romeinse vroue uit die elite wel hoë aansien in die maatskappy
geniet het. So het die moeder van Nero, naamlik Agrippina, soveel mag gehad dat Nero soms letterlik
uit angs vir haar gebewe het (aldus Tacitus).
Met die koms van die Christendom, sluit die kerkvaders aan in die vernederingskoor teen vroue. Die
bekende Griekse (kerkvader) Clemens van Alexandrië (130-215) was van mening dat elke vrou met
skaamte vervul moet word by die gedagte daaraan dat sy ‘n vrou is. Dit het in sy tyd steeds
voorgekom dat baie vroue as mans probeer lewe het, vanweë die skaamte om as vrou deur die lewe
te gaan. ‘n Groot aantal vrou het hulle as mans verklee wanneer hulle op straat verskyn. Vreemd
genoeg bly ‘n groot deel van die godsdiensbeoefening in hierdie tyd, juis in die hande van vroue.
Mans wat aktief betrokke wou raak by religieuse rituele, het weer vroueklere gedra en hulself
gekastreer, juis om as vroue deur die lewe te kon gaan. Met die opkoms van die Mithraïsme en die
Christendom in die eerste eeue na ons jaartelling, staan twee strominge direk teenoor mekaar. Die
man teenoor die vrou. Die manlike Godsdienste (Mithraïsme en Christendom) probeer om die vrou
selfs volledig uit te sluit uit die godsdiensritueel. By die vroulike godsdienste (Cybel, Diana, Isis, Venus
en Afrodite) dien die vrou in die hoogste ampte. Mans kon wel meedoen, maar in vroue klere en
gekastreer.
Dat manlike priesters vroue klere dra, kom vandag steeds voor. Die huidige Katoliek priesters, dra
immers vrouagtige klere, maar ook regsgeleerdes dra vandag vrouagtige klere (togas) wat verband
hou met die kleding van die Wyse Vroue uit die Heidense tyd. Ook by die Koreane kom dit vandag
steeds voor dat die sjamane meestal vroue is. Die enkele manlike Koreaanse sjamane, dra vroue
kleding (Susan Greenwood). Strabo skryf dat dit by die mans van die Mede en die Perse gebruiklik
was om met baie vroue getroud te wees, hoe meer hoe beter. Maar skryf Strabo, dat by twee buur
volkere van die Mede en die Perse, naamlik die Gete en die Mysiërs (waar veelwywery net so populêr
was) ‘n verskynsel gesien is, waaroor hy verbaas was. Dit was naamlik die feit dat sommige mans
selibaat gelewe het om godsdienstige redes. Hierdie mans het hoog in aansien gestaan by die
bevolking. Strabo was verbaas daaroor dat by hierdie volkere waar veelwywery die norm is, ‘n man
hoë aansien kon verwerf deur selibaat te wil lewe. Maar wat Strabo egter nog meer verbaas het was
die feit dat ‘n man hom met godsdienssake bemoei. Volgens Strabo was die religieuse amp, ‘n vak vir
vroue. Ook skryf Tacitus in sy Annale I-VI dat hy by die tempel van Apollo in Claros (Klein Asië) verras
was (toe hy daar ‘n orakel wou raadpleeg) om daar ‘n priester teë te kom terwyl hy ‘n priesteres
verwag het. In Delphi, volgens die Grieke die middelpunt van die Aarde, is aanvanklik Moedergodinne
vereer. Die laaste bekende Moedergodin wat daar vereer is, was Gaea. Later sou die manlike Apollo
die plek van Gaea inneem (Abbes).
Tydens die konsilie van Nicea in 325 was al voorgestel om ’n verbod te plaas op priesterhuwelike,
maar dit is afgewys. Tog voer die kerk in die 6de eeu die selibaat amptelik in en in 655 is tydens die
konsilie van Toledo bepaal dat kinders van priesters geen erfreg het nie (van Gilst 2013). Die kerk was
bang dat die kerklike skatte in die hande van privaat persone sou val. Op die konsilie van Lateraan in
1123 het pous Calixtus II bepaal dat alle priesterhuwelike ontbind moes word. In 1139 is op ’n
tweede konsilie van Lateraan (Rome) weereens besluit dat die huwelike van alle geestelikes onwettig
was en is alle (reeds geslote) huwelike ongeldig verklaar (MacCullogh).
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Dit is opvallend dat talle Middeleeuse bronne (onder andere Reinaert de Vos, maar ook Die
Evangelien vanden Spinrocke) vermelding maak van die feit dat katolieke priesters vroue (of byvroue)
aangehou het en selfs by hulle kinders verwek het, terwyl van hierdie selibaat-modelle die opperste
kuisheid verwag was. Uit ‘n ondersoek tussen 1545 en 1563 in die Duitse deelstaat Beiere is vasgestel
dat slegs 3 to 4% van die priesters werklik selibaat gelewe het (Van Hemelryck). Opvallend is dat juis
die hoog geroemde kuisheid van die nonne en priesters tot gruwelike wanpraktyke gelei het. Luther
vermeld van ‘n visdam in Rome wat daar skoongemaak is op bevel van pous Gregorius. Dis visdam
was naby ‘n nonneklooster geleë. Met die skoonmaak hiervan is duisende skelette van pasgebore
babas opgehaal (Blavatsky). Volgens van Gilst (2013) was hier ongeveer 6,000 skedels van babalyke
gevind. Soortgelyke gruwelike ontdekkings is volgens Blavatsky ook by ander nonnekloosters gemaak
in Oostenryk en Italië, by die sloop van hierdie kloosters in die 19de eeu.
Rondom die begin van ons jaartelling, was die stryd tussen die vroulike godsdienste en die manlike
godsdienste nie besleg nie. Die Mithraïsme (waar geen enkele vrou welkom was nie) sou uiteindelik
die aftog blaas, maar die Christendom, wat swaar by die Mithraïsme aangeleun het en die vrou as ‘n
tweederangse wese beskou het, sou aan ‘n kragtige opmars begin. Die verdere degradering van die
vrou was nou in die hande van die nuwe Romeinse Christendom. Om die vroulike
Godsdiensbeoefenaars egter nie volledig te vervreem nie, word deur dieselfde Christendom, ‘n nuwe
Godin na vore gestoot. Haar naam is Maria. Sy is tot hoë aansien verhef, maar die vroulike geslag is
deur dieselfde Christelike leer in aansien verlaag.
‘n Hele aantal eeue na die invoering van die Christendom, kon vroue nog hoë posisies in die
maatskappy handhaaf. So was daar onder die Kelte en Germane so laat as 1200 n.o.j. nog baie vroue
wat groot stukke grond in hulle besit gehad het. Die kerk het toe op groot skaal oorgegaan tot die
onteiening van grond wat in besit was van vroue. Hierdie grond is deur die kerk verpag om sodoende
‘n inkomste vir die kerk te genereer (Fransen).
Ondersoekers wys daarop dat talle Germaanse- en Keltiese vroue aanvanklik (na hul kerstening) ook
Christelike priesteresse was (geword het). Dit was ‘n taak wat hulle volvoer het voordat hulle
gekersten was. Van die bekendste Christelike priesteresse (en gedeeltelik Heidens) was Hildegard van
Bingen (1098-1179), Christina van Markyate (1096/1098-1155/1156), Elizabeth van Schönau (11291164), Birgitta van Zweden (1303-1373), Catharina van Siena (1347-1380)142, Juliana van Norwich
(einde 14de – begin 15de eeu) en Margery Kempe(1373-1440). Alhoewel pous Innocentius III reeds in
die begin van die dertiende eeu vroue verbied het om te preek, was hierdie verbod nie oral uitgevoer
nie. Onder die Kathare sou juis al meer vroue hulle tot die Christelike priesterlike amp bekwaam.
Maar, vroulike Christelike priesteresse was ‘n doring in die oog van Rome. Hierdie vroue moes die
veld ruim en die Christelike priesteramp verlaat. Die priesterlike amp sou die uitsluitlike domein word
van die man. Vroulike artse (Hekse) wat dit nog gewaag het om te praktiseer is deur mans by die
owerhede (Kerk) verkla. Hierdie vroue is vermaan, gewaarsku, beboet, verban of tereggestel. Die
vrou as berader, priesteres en arts, moes nou hierdie vakgebied vaarwel toeroep. Die mediese
beroep sou voortaan met mans gevul word (vroue kon nog assisteer). Teen ongeveer 1550 verdwyn
alle vroulike Christelike priesteresse van die toneel en die Heksejag neem sy aanvang!
’n Stryd tussen die twee geslagte ontaard in ‘n religieuse konflik wat in die 150 jaar na 1550 tot
bloedige taferele sou lei. Geleerdes (soos Susan Greenwood) wys daarop dat die Heksejag in
werklikheid ‘n stryd tussen die manlike- en vroulike geslagte was. Die gelykheid tussen die geslagte
moes verbreek word en die vrou moes tot onderdanigheid gedwing word. Tydens die sogenaamde
verhoor van vermeende Hekse, was die kerk (mans) daarop uit om die vrou tot in die afgrond te
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‘kerkvader’.
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verneder. Sy is skaamteloos en naak ondersoek in ‘n tyd toe naaktheid (veral vroulike naaktheid) ‘n
volkome taboe was en hierdie naaktheid die diepste put van skaamte gevorm het. Die hele Heksejag
en alles wat daaromheen wentel, moes as voorbeeld dien vir alle ander vroue: volkome en verslae
onderdanigheid.
Die nuwe godsdiens het die vrou immers beskou as oorsaak van alle ellende in die wêreld. Eva is deur
‘n ‘pratende slang’143 verlei waarna sy die onskuldige Adam verlei het. Sonder die vrou, sou die man
nóóit gesondig het nie. Sy veroorsaak ‘n sondeval. Alhoewel beide Adam en Eva dieselfde sonde
begaan het, word Eva baie swaarder as Adam gestraf. Nie alleen Eva is gestraf nie, maar ook Lilith.
Trouens, alle vroue word gestraf, want hulle moet in pyn baar en onderdanig wees aan hulle mans.
Dat die liefdevolle en barmhartige God die ganse mensdom so swaar straf en dit net omdat één vrou
maar net één appeltjie geëet het, is wel buite alle proporsies.
Dit is egter belangrik om daarop te let dat die skuld van alle sonde van die mensdom, in die Koran
nie op Eva afgelaai word nie. In die Koran word geen vermelding maak van ‘n slang wat Eva verlei en
waarna Eva weer vir Adam verlei nie. Volgens die Koran eet Adam en Eva saam van die verbode
vrugte, terwyl Adam pertinent vertel is dat hulle die vrugte nie mag eet nie, want hulle sou dan
Engele word (Die verhewe Plekke 19-22). In Tô Haa 120 staan: ‘Maar die duiwel het hom kwaad
ingefluister; hy het gesê: O Adam, sal ek u na die Boom van ewigheid lei, na ‘n koninkryk wat nimmer
sal vergaan’. Die Koran en die Bybel verskil hier drasties. Volgens die Koran sou die eet van die
verbode vrugte lei tot die ewige lewe. Die Bybel stel die teenoorgestelde. In Gen. 2: 17 word vermeld
dat indien Adam en Eva van die aanloklike verbode vrugte sou eet, hulle sekerlik sou sterf. Tog eet
hulle daarvan en tog sterf hulle nie.
Dat Eva deur ‘n Slang voorgesê word, is eintlik nie vreemd nie. Al duisende jare luister die vrou na die
Slang, want die slang is die Wyse Moedergodin. Die Joods-Christelike leer wou juis ‘n kloof slaan
tussen die vrou en die Moedergodin. Daar word volgens Genesis 3:15 self ‘n ‘vyandskap’ gestel
tussen die Slang en die vrou. Selfs vandag nog word die Slang deur die Moslems beskou as ‘n simbool
van Wysheid, maar die Christendom sien die slang as simbool van die Kwaad (Satan). Deur die slang
se kop te vermorsel, word die Moedergodin in werklikheid vermoor.144 Die Bybelse skeppingsverhaal
maak eintlik ‘n vreemde stelling t.o.v. die slang. Nadat God die diere geskape het, het hy teruggekyk
op dit wat hy geskape het en dan verklaar dat dit ‘goed’ was (Gen. 1:25). Die slang was dus ook goed.
Maar volgens Gen. 3:1 word die slang nou die listigste van alle diere in die veld. ‘n Dier wat enkele
verse gelede as goed geskape is, verander skielik in ‘n ondier!
Volgens die Talmoed het Adam twee vroue gehad. Adam en Lilith is saam uit klei geskape. Hulle was
gelykwaardig. Maar dit was vir Adam nie aanvaarbaar nie, want hy wou oor Lilith heers. Lilith beroep
haar op God om hulp en hy skenk haar vlerke om uit die Paradys te kon wegvlieg. Adam was nou
alleen en eensaam. Hy sou God gevra het om haar te laat terugkeer. Drie Aardsengele het haar
probeer ompraat, maar sy wou nie terugkeer nie. Hierna het God haar die toegang tot die Paradys
permanent verbied. Lilith word deur God gestraf. Sy was verkeerd in haar versoek om
gelykberegtiging. Adam was reg. Hierna sou God ‘n tweede vrou uit die rib van Adam geskape het en
aangesien sy uit Adam geskape was en vlees van Adam was, sou sy aan hom onderdanig wees. Maar
tog sondig ook Eva deur die Adam te verlei. Lilith was ’n bekende mitiese figuur in die Babiloniese,
Joodse, Aramese, Arabiese en Gnostiese mitologieë, waar sy ook in die meervoudsvorm voorkom en
soms as engelagtige figur(e) beskryf word, maar soms as duiwelsagtige figur(e). Volgens Patai word
Lilith genoem in Jesaja 34:14.
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Na die sondeval het die sonde nie opgehou nie. Met haar skoonheid sou sy elke man tot sondige
gedagtes verlei. Beeldskone vroue het tydens die Middeleeue ‘n groot risiko geloop. As sy te mooi
was, beteken dit dat sy moontlik ‘n verleidelike heks was, wat op die brandstapel hoort. En as sy te
bekwaam of te intelligent was, het sy dieselfde risiko geloop. Vir die Middeleeuse Christene was
seksuele luste en ‘n hoë intellektuele vermoë, tekens van die ‘werk van die Duiwel’. Ook is in die
Middeleeue geglo dat die Duiwel die gedaante aanneem van ‘n beeldskone vrou (Le Goff).
Maar dit was nog nie alles nie. Tydens die sinode van Macon te Elsas (Frankryk) in 585 het ‘n biskop
beweer dat ‘n vrou nie ‘n egte mens is nie en ook nie oor ‘n siel beskik nie. Hierdie sinode sou twee
dae lang debat gevoer het oor die vraag of ‘n vrou ‘n siel het al dan nie. Baie kerkvaders het die
standpunt gehuldig dat ‘n vrou nie ‘n siel het nie. Sy is geskape uit die rib van Adam. Sy is dus beskou
as ‘n voortsetting van Adam. Sy is deel van hom: sonder identiteit en sonder siel.
Volgens die Germaanse lewensbeskouing kom die man uit die vrou. Volgens die Christelike
skeppingsverhaal, kom die vrou uit die man. Ook bevestig 1 Kor. 11:8-9 hierdie persepsie: ‘Want die
man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou
geskape nie, maar die vrou ter wille van die man’. Vir die Christene (en die Moslems) is Eva laaste
geskape. Nie binne die ses skeppings dae nie, maar baie lank daarna: ‘n onwaardige wese wat heel
agter in die skeppings ry staan. Omdat die vrou skuldig is aan die sondeval, moet die man oor haar
heers (volgens Gen. 3:16). Dit is haar straf. Maar hierdie vers onthul eintlik ‘n baie belangrike stelling.
Voor die sondeval was Adam en Eva dus as gelykes beskou. Die ongelykheid ontstaan pas na die
sondeval!
By die ontstaan van die Christendom is daar duidelike ‘n tweespalt te sien: Aan die een kant die
verskillende Christelike sektes (inklusief die gnostiek) en aan die ander kant die ‘suiwer’ Christendom.
Die ‘suiwer’ Christendom probeer juis die vrou met alle mag te onderdruk. So skryf die kerkvader
Tertullianus (160-220), wat ‘n velle teëstander was van die gnostici, die volgende: ‘Hoe brutaal is die
vroue by die ketters! Daar kan hulle onbeskaamd les gee, aan debatte deelneem, duiwels uitdryf,
siekes genees en waarskynlik word hulle selfs toegelaat om mense te doop’ (Bredero). By die
‘ketters’ het die vroue nog regte gehad, maar die ‘ware kerk’ van Tertullianus was ‘n vrou regteloos.
Vir Tertullianus was die vrou die poort waardeur die Duiwel binnekom (Abbes). Dieselfde kerkvader
beskuldig die vrou as oorsaak van Jesus se dood (Abbes). Ook het hy tekere gegaan teen ‘n vroulike
predikant in in Noord-Afrika en noem hy haar ‘n ‘adder’. Hy skryf oor haar: ‘Dit is vir die vrou nie
toegestaan om in die kerk te spreek nie. Sy mag nie les gee nie. Ook mag sy niemand doop nie en ook
mag sy die sakramente nie bedien nie. Bowendien is die priesterlike amp vir haar verbode’ (Fransen).
Dieselfde Tertullianus het gekla oor die feit dat Christene deelneem aan vroulike vrugbaarheidsfeeste
soos die Saturnalia, Kalendae Ianuariae, Brumalia en Matronalia (Janssen). Voorts blyk dit ook dat ‘n
aantal gnostiese skole juis vernoem is na hulle vroulike oprigters, soos Helena, Salomé, Maria,
Marcellina, Martha, ens. In 170 n.o.j. maak die filosoof Celsus ‘n merkwaardige opmerking. Hy skryf
dat hy slegs evangelies ken wat deur vroue geskryf is en dat hy slegs ‘sektes’ ken wat na vroue
vernoem is (Fransen). Vir die ‘suiwer’ kerk van Rome, was die vrou se besondere posisie in die kerk,
‘n gruwel. Daarteenoor het sy ‘n besondere posisie beklee in sommige gnostiese strominge, waar
vroue selfs aangestel is as priesteresse en moontlik selfs as biskoppe (Abbes). Opvallend is ook dat in
die vroeë Christendom ook sprake was ‘n God die Moeder. In die apokriewe boek met die titel
Geheime Boek van Johannes, waarin Jesus selfs sê: Ek is die een wat altyd met julle is. Ek is die Vader.
Ek is die Moeder. Ek is die Seun! (Hopkins).
Kerkvaders soos Augustinus, Chrysostomus en Hieronymus het vroue gesien as boosaardige en
Duiwelse wesens en is vroue beskou as die oorsprong van alle kwaad (Abbes). Laasgenoemde het
beweer dat daar niks onreiner is as ’n vrou wat menstrueer nie. Alles wat sy ook sou aanraak sou
onrein word. In die Middeleeue was dit vir vroue (ook nonne) verbode om die kerk te besoek tydens
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haar maandstonde. Tot in die Middeleeue het Kerkvaders soos Albertus Magnus (1200-1280) en
Thomas van Aquino (1225-1274) egter beweer dat die vrou beskou kan word as ’n mislukte man.
Hierdie persepsie sluit aan by die apokriewe Evangelie van Tomas (114), waaruit blyk dat Simon
Petrus nie bly was met die feit dat Maria (Magdalena) deur Jesus as een van sy beste leerlinge
voorgetrek is nie. Simon Petrus versoek Jesus dan ook om haar weg te stuur. Maar Jesus wys Simon
Petrus daarop dat hy Maria sal lei en haar ‘manlik’ sal maak. Hy sluit af met die woorde: ‘Want elke
vrou wat ‘n man word, sal ingaan in die koninkryk van die hemel’. Volgens die Openbaring van Petrus
(32) was daar in die Christelike Hel talle strafkampe, maar een daarvan was vir mense (mans) wat
hulle liggame besoedel het deur hulle as vrou te gedra tydens hulle aardse lewe. In die Evangelie van
die Egiptenare word vermeld dat die Heiland self gesê het: ‘Ek het gekom om ‘n einde te maak aan
die werke van die vrou’. Uit hierdie evangelie blyk ‘n afkeer van alles wat vroulike en seksueel is.
Pous Pius II (1458-1464) het selfs verklaar: ‘Wanneer u ’n vrou sien, dink daaraan dat sy die duiwel is,
sy is ’n soort hel’ (van Gilst 2004). Onder die eerste Christene kon ‘n vrou slegs met ‘n sluier die kerk
betree. Sy moes dit doen, volgens 1 Kor. 11:10 ter wille van die Engele. Volgens 1 Kor. 11:5 moes elke
vrou wat bid, of God se boodskap verkondig, haar hoof bedek.145 Tot in die laat Middeleeue mog ‘n
vrou nie sonder ‘n hoofbedekking in die kerk verskyn nie; nie tydens ‘n maaltyd tussen geestelikes sit
nie; nie die verhoog (koor) betree nie; nie naby die altaar kom nie; gewyde voorwerpe nie aanraak
nie; die nagmaalsbrood en -wyn nie met kaal hande aanraak nie (Abbes). Tot in die laat Middeleeue
moes mans en vroue apart van mekaar sit, met vroue aan die linkerkant van die kerk (slegte kant) en
die mans aan die goeie regterkant (ook wyse kant). Vroue moes egter tot in die 20ste eeu met ‘n
hoed (vervang die sluier) die kerk betree, want sy moes haar sondes bedek omdat sy volgens die
groot kerkvader Augustinus, nie na Gods beeld geskape is nie (mulier non Est facta ad imaginem Dei).
Die man moes juis sy hoed afhaal wanneer hy die kerk betree. Van Gist (2012a) wys daarop dat
hierdie gebruik uit die Heidense tyd stam wat dui op ’n restant van ’n ou vorm van kultiese naaktheid
(in antieke tye is dan naak voor die Gode verskyn). In die Heidense tyd is alle hoofbedekkings
afgehaal by die betreding van ’n Heidense Heiligdom.
By die bestudering van die Bybel en die Koran, blyk dat die Midde-Oosterse vrou ‘n besonder
onderdanige posisie beklee ten opsigte van die man. Sy spreek haar man aan as ‘heer’, sy is onrein
wanneer sy menstrueer of geboorte geskenk het en mag dan nie deur ‘n man aangeraak word nie. ‘n
Man mag nie ‘n voorwerp aanneem wat deur ‘n onreine vrou aan hom gereik word nie. Na die
geboorte van ‘n kind is die vrou onrein! Is haar kind manlik, dan is die moeder 7 dae lank onrein . Is
die kind vroulik, dan is die moeder selfs 14 dae lank onrein. ‘n Vroulike kind bring dus selfs ‘n dubbele
onreinheid.
Die Semitiese vrou was/is niks anders as haar man se wettige eiendom nie. Sy word soos ‘n kameel
gekoop en verkoop. In Exodus 22:16 word vertel dat indien ‘n man ‘n maagd verlei en met haar
gemeenskap het, hy verplig is om haar te koop. Hy moet die volle bruidsprys betaal. In Deut. 22:28
staan dat as ‘n man ‘n maagd gryp en haar verkrag, hy die meisie ook moes koop by haar vader, of hy
nou alreeds getroud was of nie. Hierdie oortreding het hom dat 50 silwerstukke gekos. Die meisie het
geen reg nie. Sy word die vrou van haar verkragter. Sy het die status van ‘n slavin en ook die prys van
‘n slavin. In dieselfde gedeelte staan selfs dat indien ‘n verloofde meisie in die stad verkrag word of
vrywillig met ‘n man gemeenskap het (en sy word gevang), sy gestenig moes word. Een van die
vernederendste taferele word omskryf in Rigters 19. In Gibea sou ‘n Leviet, terwyl hy op reis was,
onderdak gevind het by ‘n ou man. Maar daar omsingel ‘n bende skurke die huis waarin die Leviet
sou oornag.146 Die skurke (Benjaminiete) eis dat die Leviet aan hulle uitgelewer moet word. Maar die
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gasheer weier. In vers 24 bied die gasheer aan om liewer sy dogter, wat nog ‘n maagd is, aan hulle te
skenk, maar ook die byvrou van die Leviet word aangebied. Maar die bende het nie belanggestel nie.
Hierop druk die Leviet sy vrou by die deur uit, waarna die bende hulle aan haar vergryp. Die massale
verkragting duur die hele nag. Die volgende oggend toe die Leviet sy reis wou voortsit, vind hy haar
by die voordeur. Sy kry in vers 28 ‘n bevel om op te staan, maar sy reageer nie. Die Leviet neem
hierna sy byvrou en laai haar op ‘n esel. Toe hulle egter tuis aankom, neem hy ‘n mes en vermoor
haar. Hy sny haar in twaalf stukke en vertoon die stukke mensvleis oral in Israel.
Dit is ‘n besonder vreemde verhaal. Die gasheer is nie bereid om die vreemde Leviet die trekpas te
gee nie. Die gasheer en die Leviet gryp nie in om hulself (en die vroue) selfs met grof geweld te
verdedig nie. Terloops, die God van die Leviet bied ook geen enkele beskerming nie. Die gasheer is
selfs bereid om sy eie dogter, sy eie vlees en bloed, op te offer aan ‘n bende skurke. Wat se soort
vader is dit die? Die volgende dag vertrek die Leviet. Hy neem sy byvrou saam na hulle huis, waar sy
nie liefdevol behandel en versorg word nie. Sy word deur haar man vermoor en in stukke gesny. Vir
hierdie daad word niemand gestraf nie. Die bende het die vroue nooit opgeëis nie. Die vroue is
volkome onskuldig, maar toe die nood toeslaan word die vroue as allerbeste oplossing na vore
geskuif. Wat se soort man is die Leviet? Tydens die brutale verkragting, bekommer niemand hulle oor
die vrou nie en niemand tree in die bres vir haar nie. So iets was en is immers onder die Germaanse
kultuur die totale toppunt van lafheid. Die Germaanse man is die held en die beskermer van vroue en
kinders. Hy staan voor in die gevegslinie. Hy sal sy lewe opoffer vir die behoud van vroue en kinders.
Die laaghartige gewoonte om vroue en kinders in die gevegslinie te druk, kom egter vandag steeds
voor in Islamitiese lande. Dit laat sien hoe laag die status was (en steeds is) van die vrou in die MiddeOoste.
Volgens Paulus (1 Kor. 14:28) moes die Christelike vroue in die gemeenste swyg , ‘want dit is hulle nie
toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos ook die wet sê.’ Selfs die wet! In
Efesiërs 5:22-24 staan dat vroue onderdanig moet wees aan hulle mans, ‘want die man is die hoof
van die vrou, soos Christus ook die Hoof is van die gemeente’. Ook in Kolossense 3:18 skryf Paulus
dat vroue onderdanig moet wees aan hulle mans. In 1 Kor. 11:7 skryf Paulus dat ‘n man sy hoof nie
moet bedek nie omdat hy die ‘beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van
die man’. Dan skryf Paulus in 1 Timoteus 2: 11-14: ‘Die vrou moet haar in stilte laat leer en in alle
onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar
sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva’. Ook 1 Petrus 3:1 vermeld dat die
vrou onderdanig moet wees aan haar man. Volgens hierdie tekste, staan die man as ‘n verhewe
figuur tussen die vrou en God/Christus. Die Evangelie van Thomas gaan selfs nog ‘n stappie verder.
Daarin staan dat elke vrou wat haarself tot man maak, die koninkryk van die Hemel sal binnegaan. Dit
is egter nie die ergste nie. ‘n Groter verassing wag nog op die Christelike vrou, want sy sal die
Christelike hemel nooit sien nie. In Openbaring 14:3-4 staan dat slegs 144,000 mans die Paradys sal
betree en dit sal ook net mans wees wat ‘hulself nooit met vroue besoedel het nie’.
In Deut. 24:22-12 staan dat as twee mans veg en die vrou van een van hierdie mans wil haar man
help, deur die ander man aan sy geslagsdele te gryp, moet die vrou weggeneem word en haar hand
afgekap word. Uit ’n Germaanse oogpunt, is dit baie vreemd! Die hulpvaardige vrou wil haar man
bystaan, maar dit word haar nie gegun nie. Sy word selfs wreed gestraf!
Vroeër kon die Joodse vrou die tempel nie betree nie. Begrafnisse kon sy ook nie bywoon nie en kon
dikwels ‘n begraafplaas nie eens betree nie. Terloops in ortodokse kringe is dit vandag steeds so. In
Deut. 22:14- word self uitgebreid vertel wat met ‘n bruid gebeur wanneer haar bruidegom tydens die
huweliksnag uitvind dat sy nie meer ‘n maagd is nie. Sy moet buite die stad gebring word en gestenig
word. In Numeri 30:5-15 word bepaal dat ‘n vrou wel ‘n eed mag aflê, maar dit is slegs geldig indien
die eed nie deur haar vader of haar man ontkrag word nie.
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‘n Besondere vernederende ritueel wat deur die kerk ingevoer was, het bekend gestaan as die
kerkgang. Dit was in die 9de eeu al ‘n bekende ritueel 147 en waarskynlik ingevoer om die
onderdanigheid van die vrou ekstra te beklemtoon. Die kerkgang was die vrou se eerste besoek aan
die kerk na die geboorte van haar kind. Vanaf die geboorte tot en met die kerkgang, mag die moeder
haar kind nie aan die publiek toon nie, want die kind is onrein en besmet met die ‘erfsonde’ van ons
Heidense voorouers. Op die dag van die kerkgang, moet sy knielend by die deur van die kerk wag.
Daar kom die priester haar haal. As hy na haar aangeloop kom, bid hy Psalm 23. In haar regterhand
hou sy haar baba vas. Die priester reik aan haar ‘n brandende kers wat sy in haar linkerhand moet
vashou. As die priester voor haar staan, moet sy smekend sy seën afvra. Hierna nooi hy haar die kerk
binne. Hy begelei haar na die syaltaar. Daar moet sy weereens knielend aan die stola van die priester
vashou. Hy seën haar ‘n tweede keer. ‘n Non, Suster of die koster hang dan ‘n wit sluier (doek) oor
die kop van die knielende vrou. Sy en haar kind is nou gesuiwer. Sy en haar kind was immers onrein
na die geboorte. Die kind mag nou aan die publiek getoon word en dit word pronking genoem. Die
ritueel was aanvanklik verpligtend, maar is met die tweede Vatikaanse Konsilie afgeskaf. Vroue het
dit as ‘n baie vernederende ritueel beskou, maar hierdie vernedering was ook die aanvanklike
bedoeling van die kerk. Pous Paulus IV (1555-1559) het tydens sy pousskap vroue selfs toegang tot
die Vatikaan verbied.
Met die koms van die protestantisme sou die posisie van die vrou as tweederangse figuur bly
voortleef. Die ‘geliefde’ kerkvader, Maarten Luther (1483-1546), het geglo dat mans slimmer is as
vroue en was hy voorts van mening dat ‘n vrou ‘n ‘halwe kind’ of ’n ‘dol dier’ is. Ook publiseer hy ’n
geskrif met die titel Foemina non est homo (die vrou is geen mens). Voorts was Luther ’n Jodehater
by uitstek soos blyk uit sy Sämtliche Schriften (in van Gilst 2013) waarin hy Ferdinand van Aragon en
Isabella van Kastilië prys oor hulle stappe om die Jode uit Spanje te verdryf en skryf Luther hierna oor
die Jode in Duitsland: ‘Hulle moet uit ons land verdryf word..... ’n Jood is so vol afgodery en towery as
wat 9 koeie hare het en dit is dus ontelbaar en oneindig, soos die duiwel, hulle god, vol leuens is...
My opregte raad is dat hulle sinagoges en skole verbrand moet word; dat hulle huise verwoes word;
dat hulle gebede- en Talmoedboeke ingesamel word en vernietig word; dat alle paaie vir hulle
ontoeganklik gemaak word, want hulle het niks in die land te soek nie....’. Luther se eie persepsie oor
geloof het hy soos volg saamgevat: ‘Geloof moet die rede, die sintuie en die verstand van die mens
elimineer’; en oor Hekse skryf hy: ‘In die volksmond word hulle wyse vroue genoem, maar hulle moet
doodgemaak word.... Omdat hekse baie skade aanrig, is dit uitermatig geregverdig om hulle dood te
maak’; en oor die oënskynlike gevoelloosheid van sommige Hekse tydens hulle verbranding, skryf
Luther dat dit te danke is aan die steun van die Duiwel (van Gilst 2013). Johannes Calvyn (1509-1564)
het die vroue beskou as diensmaagd van die man. Calvyn was verder van mening dat vroue nie
onderwys moes ontvang nie en plegtig moes beloof tydens die huweliksbevestiging dat sy haar man
onderdanig sal wees. Calvyn verbied ook die dra van sierade en grimering by vroue. Ook verbied hy
dobbel- en kaartspele, beeldende kuns, literatuur, wêreldse musiek, nie-Bybelse doopname,
Paasfees, Kersfees, die Onse Vader-gebed in Latyn, die dra van handskoene en ’n slapie tydens die
erediens. Verder verplig hy lidmate om ten minste drie keer per week die kerk te besoek. Alleen
tussen 1541 en 1546 laat hierdie groot voorman van die protestante 13 mense ophang, 10 onthoof,
35 verbrand en 76 verban (van Gilst 2013).
Nie alleen die Joods-Christelike wêreld word gekenmerk deur ‘n degradering van die vroulike status
nie. Ook die Arabiese wêreld word getref. Die ou Arabië het talle Godinne geken; en is die gebiede
ook geregeer deur koninginne (Abbes). Dat Godinne tydens die pre-Islamitiese tydperk deur Arabiere
vereer is, word selfs in die eerste uitgawes van die Koran vermeld, maar in latere uitgawes verwyder,
omdat dit ‘Duiwelsverse’ sou wees. Die belangrikste rusdag van die week naamlik Vrydag (Vry = Vrou,
dus Vrouedag), word deur die Arabiere as rusdag behou, maar die vrou (Godin), wat juis die
aanvanklike rede vir die viering van hierdie rusdag was, word gedegradeer na ‘n slavin en na die rand
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Volgens J.K. Abbes is die ritueel (of ‘n soortgelyke ritueel) al in die 6de eeu ingevoer.
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van die maatskaplike lewe verstoot. Aanvanklik het die Godinne (Al-Lat of Allaat,148 Al-Uzza, en
Manat) in Arabië ‘n hoër status gehad as Allah, maar nog later word die Godinne as sy dogters
beskou en nog later word hulle bestaan ontken. Die Godinne is volledig ingeruil vir Allah, waarna die
Arabiese vrou in ‘n haglike posisie gedompel is; ‘n toestand wat in Islamitiese lande vandag nog
heers.
In sommige Islamitiese lande word ‘n vrou weens owerspel al vinnig gestenig. By verkragtingsake is
ten minste twee getuies nodig, as dit manlike getuies is en vier as dit vroulike getuies is. As gevolg
hiervan word baie min verkragters skuldig bevind en kan so ‘n verkragte vrou ook nog skuldig bevind
word weens ‘n gebrek aan getuies en die doodstraf ontvang, of honderde sweepslae. In hierdie
Islamitiese lande word die verkragte vrou dikwels ook later vermoor (dikwels deur familielede). Sy
sou naamlik aanleiding gegee het vir die ontstaan van die misdaad. Die familie noem dit ‘n
eremoord!
In die Koran kom slegs die naam van een vrou voor. Slegs een! Haar naam is Maria (Mirjam). Deur
hierdie hele boek staan die lae status van die vrou soos ‘n paal bo water. Wanneer getuienis afgelê
word in ‘n strafsaak, moet daar ten minste twee getuies wees. Hierby word mans bedoel. Een vrou
kan nie as ‘n getuie optree nie. Twee vroue kan as getuies optree, maar hulle gesamentlike getuienis
het die waarde van die van een man. Vergelyk in die Koran: Die Koei 282. Dieselfde beginsel kom
voor in die Islamitiese erfreg. Susters kan net die helfte ontvang van wat ‘n broer ontvang uit ‘n
erfenis. Sien die Koran: Die Vroue 11. Ook die Jode het soortgelyke wette gehad. Volgens die
Handelinge van Pilatus 7:1 was dit ongeoorloof dat vroue volgens Joodse wette kon optree as getuies
in strafsake.
Op seksuele gebied is daar by die Islamitiese man, duidelik meer as net een skroef los. Vroue mag nie
seksuele plesier ervaar nie. Baie Islamitiese meisies word voor die huwelik al besny (verwydering van
die klitoris) om haar enige seksuele plesier te ontneem. Volgens die Koran moet sy altyd tot die
beskikking wees van haar man indien hy haar sou begeer. Selfs al is sy besig om kos te berei, mag sy
nie weier nie. Kom die vrome Islamitiese man in die hemel, dan wag daar ‘n hele skare maagde op
hom, bekend as Hoeri’s.149 Terwyl die Islamitiese vrou tot kuisheid gedwing word, mag die Islamitiese
man selfs 4 vrou aanhou.150 Hy mag bowendien ook nog skelmpies aanhou, of ‘n slavin neem as hy ‘n
‘vrou’ nie kan bekostig nie. Vergelyk die Koran: Die Vroue 3 en 25.
Toon ‘n Islamitiese vrou nie daadwerklike onderdanigheid aan haar man nie, moet sy na haar rusplek
geneem word en geslaan word (Koran: Die Vroue 34).151 Wanneer ‘n vrou menstrueer, is sy onrein en
moet haar man uit haar buurt bly (Koran: Die Koei 222). In die Christendom was daar ook ‘n
soortgelyke verbod bekend. Volgens die Ierse ‘Cummean Penitantial’ uit die 7de eeu is ‘n man wat
omgang het met sy vrou tydens menstruasie, ‘n boete opgelê van ‘40 dae’152 en as ‘n man seksuele
omgang het met sy vrou direk na die bevalling, ‘20 dae’ boete. Volgens die dieselfde Ierse boete boek
is ‘n vrou wat owerspel pleeg met ‘4 jaar’ beboet; ‘n vrou wat haarself seksueel bevredig, ‘drie jaar’
en ‘n vrou wat met ‘n ander vrou ontug pleeg, ‘drie jaar’ boete (Abbes).
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Allaat (ook Alilat) was ‘n Songodin en moontlik sinoniem met Asjera (Abbes).
Sien die Koran: Die Droogte 54, waar ‘suiwer’ en beeldskone dames op die gelowige Moslem man wag. Volgens
Muchammad 15 is die Moslem hemel ook ‘n plek waar strome van water vloei wat nie sleg word nie, maar daar is ook
strome van melk waarvan die smaak nie verander nie, maar ook strome van smaaklike wyn en strome van smaaklike
heuning asook smaaklike vrugte.
150
Die vroue moet dan wel gelyke behandeling ontvang. Maar in Die Vroue 129 staan dat dit nie moontlik is om gelykheid
tussen vroue te handhaaf nie.
151
Sommige vertalings gebruik die woord tugtig, in plaas van slaan.
152
Vastyd, op slegs brood en water.
149
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Kerklike verbodsbepalinge rondom menstruasie het egter moontlik te make met die angs vir bloed.
Bloed is die siel van ‘n wese en wanneer dit vry kom, kom ‘n deel van die siel vry. Menstruerende
vroue is nie toegelaat om in die buurt te kom van ‘n dier wat geslag is as offergawe nie. Tot in die
20ste eeu moes menstruerende vroue in ultra konserwatiewe geloofskringe hulle hande afhou van
die vleis pas geslagte diere.
Neem ‘n Islamitiese man homself voor om geen seksuele kontak met sy vrou(e) te hê nie, dan moet
hy ten minste 4 maande volhou. Maar as hy intussen nie meer kan uithou nie, is dit ook aanvaarbaar
(Koran: Die Koei 226). Dan mag ‘n Islamitiese man ook nie met ‘n vrou van sy vader trou nie, maar as
dit reeds gebeur het, moet dit so aanvaar word (Koran : Die Vroue 22). Maar hierdie gebruik waar
vader en seun dieselfde vrou het, het ook onder die Christene voorgekom. Sien 1 Kor. 5:1. Ook
Strabo vermeld dat by sommige Arabiese stamme, mans gemeenskaplike vroue het, terwyl dit by
ander Arabiese stamme streng verbode was. Verder skryf ook Caesar dat hy onder die Kelte wonings
teëgekom het, waar slegs een vrou met selfs 10 en 12 mans saamleef.153 Bellingham wys daarop dat
die Romeine geskok was oor die gebruik, maar hy wys daarop dat hierdie gewoonte verwys na ‘n
matriargale gebruik, waar die vrou die reg het om meerdere mans uit te kies met wie sy saamleef.
Onder die Germane moes ‘n soortgelyke gebruik ook voorgekom het waar ‘n man met die vrou van
sy vader kon trou, want die Saliese Wet (Lex Salica) uit die 6de eeu maak hiervan vermelding.
Volgens hierdie wet was dit egter verbode en is vir hierdie oortreding die doodstraf opgelê. In die
Hindoeïsme was poliandrie vroeër ’n algemene fenomeen. In die Mahabharata word onder andere
vermeld dat Draupadi met 5 mans getroud was.
Volgens die Koran moet ‘n vrou haar naaktheid bedek. Sy mag dit slegs toon aan haar man, maar ook
aan die vader van haar man. Dan mag sy dit ook toon aan haar eie vader, haar eie broers, die seuns
van haar skoonvader, maar ook aan die seuns van haar broers en susters of hulle vroue of hulle
slavinne. Ook mag sy haar naaktheid toon aan mans wat geen geslagsdrif meer het nie en ook aan
kinders wat nog nie op vroulike naaktheid let nie. Sien Koran: De Lig 31 en 60.
Dan word die Islamitiese vrou van nature beskou as iets vuils en onreins soos blyk uit Koran: Die
Vroue 43. Daarin staan dat die man nie na die Moskee mag gaan om te bid wanneer hy dronk is nie.
Ook nie as hy onrein is nie. Hy is onrein wanner hy siek is, of pas by die toilet was, of pas ’n vrou (selfs
sy eie vrou) aangeraak het. Dus moet hy homself eers reinig voor die gebedsritueel, al is dit ‘n
simboliese reiniging. Vroue wat hulle nie behoorlik gedra nie, kan as 4 getuies dit bevestig, in hulle
kamers opgesluit word totdat hulle dood is (Koran: Die Vroue 15).
Tot en met vandag word die Islamities vrou as ‘n tweederangse wese beskou. In streng Islamitiese
lande mag sy nie ‘n voertuig bestuur nie; sy mag nie langs haar man loop nie, maar skuins agter hom;
hy mag haar in die openbaar nie aanraak nie; sy mag nie ‘n gesprek voer met ‘n vreemde man nie; sy
mag ’n man nie reguit in die oë kyk nie; sy het geen handelsbevoegdheid nie; sy moet haar aan
streng kledingsvoorskrifte hou; sy mag ‘n man nie handgee nie (groet); by huweliksbedrog word sy al
gou veroordeel tot sweepslae en selfs steniging. Volgens die sharia mag sy geen skoene dra wat ’n
geluid maak nie en mag sy geen opleiding volg nie. In Die Lig 4-5 staan weliswaar dat wanneer
iemand ‘n kuise vrou daarvan beskuldig sy sy onkuis is en sodanige klaer nie vier getuies kan oproep
nie, sodanige klaer met 80 houe geslaan moet word. Maar, (en dit is belangrik), as die oortreder
daarna berou toon en goeddoen, word die 80 houe straf nie meer uitgevoer nie. Verder blyk dit
darem dat daar ‘n gelykheidsbeginsel geld in Die Lig 2 : ‘Slaan elke egbreekster en egbreker met
honderd houe, en laat medelye met hulle julle nie van die gehoorsaamheid van Allah weerhou nie.’
In Die Lig 23 staan weliswaar iets meer positiefs, naamlik: ‘Voorwaar, diegene wat kuise, gelowige,
vroue wat onbewus is van enige kwaad, beskuldig, word in hierdie wêreld en in die Hiernamaals
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Dit moes ‘n uitsonderlike geval of gevalle gewees het, want waar is al die ander dames van die stam, Meesal was mans in
die minderheid, vanweë die talle krygsverliese.
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vervloek. Vir hulle is daar ‘n smartlike straf’. Tog staan nie in die Koran wat hier presies by ‘kuise
vroue’ bedoel word nie, maar dit gaan moontlik om egbreuk. In Die Lig 33 staan weer: ‘En dwing julle
slavinne nie tot ontug as hulle verlang om kuis te bly nie....Maar indien iemand hulle dwing, dan sal
Allah ná die dwang vir hulle Vergewensgesind, Barmhartig wees’. Dit beteken dat ‘n man sy slavin
mag onteer en dat hy nie daarvoor gestraf kan word nie. Allah sal die slavin bystaan, tydens en na
haar ontering!
In die Joodse-, Christelike- en Islamitiese heilige geskrifte word die vrou in beginsel as ‘n
minderwaardige en van nature ‘n sondige wese beskou. In die Talmoed, een van die belangrikste
boeke van die Joodse leer asook die Kabbalistiese Sepher Zohar (Boek der Skittering), word sy die
verpersoonliking van die Kwaad. Sy staan simbool vir duisternis en die slegte. Die man daarenteen,
staan simbool vir lig, gees en die goeie. Die vrou is die nag. Die man is die dag! In hierdie selfde
godsdienste word die vrou buite die religieuse ampte gehou. As dienaar van God word sy afgekeur.
Sy moet haar man dien, soos die man sy God dien.
In die Midde-Ooste moet die vroulike kwaliteite verberg word. Die vroulike liggaam word in sakkige
klere gedruk want sy mag nie aantreklik wees nie. Meisies word ontmoedig om op skool te presteer.
Seuns en meisies (ook volwasse mans en vroue) word van mekaar geskei. Die vroulike geslag sou ‘n
negatiewe effek uitoefen op die superieure manlike geslag. Die Islamiete noem dit ‘kuisheid’, maar
die bedoeling is om die vrou te verneder, want die kwaad lê by haar.
Met die invoering van die Christendom in Europa, sou die rol van die Germaanse vrou in die
maatskappy, ‘n metamorfose ondergaan. Voor die koms van die Christendom was die Germaanse
vrou (net soos die man) ‘n eersterangse burger. Sy het hoë aansien in die gemeenskap geniet. Geen
Germaanse leër het dit ooit gewaag om ‘n stryd te begin, sonder om eers die vroue te raadpleeg nie.
Hierdie feit word bevestig deur sowel Tacitus en Caesar. Die Germane se hoë waardering vir die vrou
en ook die handhawing van hoë sedelike norme word verder deur Tacitus onderskryf. Hy vermeld in
sy Germania dat die Germane dit nie as ‘n grap beskou het wanneer ‘n meisie onteer word nie
(waarskynlik deur soldate). Tacitus wil hierdeur verder aandui dat die Romeine dit wel as ‘n grap
beskou het om ‘n meisie te onteer.
Jakob Grimm vermeld dat uit talle Middeleeue gedigte en liedere dit blyk dat die verering van vroue
‘n belangrikevolks kenmerk was onder die Germane. Sinsnedes soos die volgende het dikwels
voorgekom: ‘durch aller frouwen êre’ of ‘durch reiner frouwen êre’ of ‘durch willen aller frouwen’ of
‘durch willen aller meide’ of ‘durch willen schoener wîbe’ (schoener wibe = skone wywe) of ‘allen
meiden tuot ez ze êren’ (doen dit tot eer van alle meisies) of ‘tuon allez daz frouwen wille sî’ (doen
alles volgens die vroue se wil), of ‘ert altos vrouwen ende joncfrouwen’ of ‘van vrowen comt ons alle
ere’, ens. Grimm skryf dat God (Christelike God) ingesleep is by dié sinsnedes waarna sinne tot stand
kom soos: ‘êret Got und diu Wîp’ (eer God en jou wyf) of ‘dienen Got und alle frouwen êren’.
Vanweë die sukses van die kerstening, sou die verering van die vrou later wegval en kon slegs God
nog vereer word. Grimm wys daarop dat daar ‘n spesifieke rede voor was: Die woord vrou = Freya en
Freya is die Hoofgodin met die klem op Godin en nie soseer op die mens nie.
Daar is geglo dat hoe mooier ‘n vrou was, hoe meer mag sy kon uitoefen. ‘n Skone dame was selfs in
staat om sonder enige inspanning ‘n rots te splits. Ook Buddingh 1842 wys nie alleen op ‘de hooge
verering der Germaansche vrouw’ onder die Germane nie, maar ook op die feit dat die ou Germane
soms Heildronke uitgebring het met as enigste doel, die verering van die Skone geslag. Buddingh wys
daarop dat daar in die Germaanse maatskappy ‘n ‘overvloed van vrouwenlof’ bestaan het en vervat
was in talryke minneliedere wat by die uitbring van Heildronke gesing was om maagdelike reinheid te
besing. Buddingh skryf verder dat hierdie skat aan minneliedere byna volledig verlore gegaan het en
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vermoed hy dat ‘n lied soos ‘zet het glaasje aan de lippen, laat het zachtjes binnenglippen....’
vanouds ‘n minne-lied was wat tydens die uitbring van Vroue-heildronke gesing was.
Van Gilst (2013) skryf dat in die hele Europese oudheid vroue hoë posisies beklee het in juridiese,
mediese en religieuse funksies. Met die koms van die Christendom, verloor die vrou haar aansien en
haar glansrol. Erger nog, tydens die Middeleeue is sy wreed en brutaal vervolg. Juis haar eens
gewaardeerde talente sou haar op die brandstapel laat beland.
Die historikus Aat van Gilst (2004) skryf dat die oplegging van die Christendom (met sy Oosterse
opvattinge) aan die Germane, ‘n destruktiewe effek gehad het op die welsyn van die sibbe. Volgens
van Gilst het die invoering van die Christendom die sibbeband verbreek. Dit het gelei tot ‘n
demoralisering van die volk; tot sedelike verval en ook tot degradering van die vrou. Sy word nou, net
soos in die Midde-Ooste, die wettige ‘eiendom’ van die man, wat oor haar móét heers.
Die koms van die Christendom het gelei tot ‘n volledige verbrokkeling van die sosiale struktuur en die
gevolg was geweld en misdaad in die samelewing. Ook van Holten wys daarop dat die invoering van
die Christendom gelei het tot ‘n disintegrasie van die kultuur op sosiale en individuele vlakke. Almal
het almal begin wantrou en jaloesie, nyd en haat het die samelewing binnegesluip. Die ou
ewewigtige Heidense kultuur was versteur en die mense het die toekoms gedisoriënteerd en somber
beskou. Sinlose geweld was aan die orde van die dag. Uit Die Evangelien vanden Spinrocke
(Callewaert) blyk dit dat vroue in die Middeleeue brutaal geskop en geslaan is (soms tot die dood)
deur hulle mans. Hierdie vroue het talryke metodes uitprobeer om manlike geweld te ontlont.
Verder blyk ook ‘n waarskuwing uit Die Evangelien vanden Spinrocke dat indien ‘n man sy vrou slaan,
sy gebede nooit weer deur Onze-Lieve-Vrouwe verhoor sal word nie, tensy sy vrou hom vergeef. In
hierdie enkele sinne staan enorm veel inligting. Nóóit wéér is ‘n baie lang tyd, maar dit wil dan verder
voorkom asof die Middeleeuse mens hulle in hulle gebede gewend het tot Onze-Lieve-Vrouwe
(Maria), soos in die tyd van die Moedergodinne. Hier was dus steeds sprake van vroulike mag in die
middel-eeue. Eers as sy haar man vergewe, word sy gebede pas weer verhoor. Verder is dit opvallend
dat die manlike God skynbaar afwesig is. Verder in dieselfde boek kom nog raad: As jy opmerk dat ‘n
wolf jou agtervolg moet jy dadelik jou gordel losmaak en dit agter jou aansleep, met die woorde: ‘Pas
op wolf, dat de Moeder Gods je niet slaat!’ Ook hier word vertrou op Maria en nie op God of Jesus
nie. Van Gilst wys (2012c) wys daarop dat talle oorloë in die Middeleeue gewen is danksy die steun
van Maria. So pronk koning Alfons van Kastilië in 1212 by die slag van Naves de Tolosa dat hy danksy
die hulp van Maria 100,000 More kon verslaan. Die groot oorwinning in 1456 te Belgrado toe 60,000
Turke verslaan was, word ook aan die mag van Maria toegeskryf. Dieselfde gebeur ook aan die einde
van WOII met die oorgawe van Japan op 15 Augustus 1945, want 15 Augustus is immers die
Hemelvaartsdag van Maria.
Talle geleerdes wys op die unieke posisie wat Kelto-Germaanse vroue in die maatskappy beklee het
voor die koms van die Christendom. Vroue was toe beskou as die draers van heil. Tacitus skryf
byvoorbeeld dat die Germane geglo het dat daar iets heiligs in die vrou skuil. Sy het oor profetiese
gawes beskik en sy was heldersiende. Sy het oor telepatiese en intuïtiewe kragte beskik wat van haar
‘n Sieneres gemaak het om mee rekening te hou. Germaanse vroue kon na kolkende riviere luister,
na bruisende en murmelende waterstrome en op grond hiervan kon hulle die toekoms voorspel.
Tacitus vermeld dat vroulike advies altyd deur die mans eerbiedig was. Frazer skryf dat die Germane
soms soveel eerbied vir vroue gehad het dat hulle as egte lewende Godinne vereer was. Grimm skryf
in sy Deutsche Mythologie: ‘Männer verdienen durch ihre Taten, Frauen durch ihre Weisheit
Vergötterung’ (Mans verwerf aansien deur hulle dade, vroue word vergoddelik weens hulle wysheid).
Grimm vermeld verder dat (onder die Germane) waarsêery uit die mond van ‘n vrou baie meer krag
gehad het as die profesie uit die mond van ‘n man. Hierdie geloof dat vroue oor buitengewone magte
beskik, het voortgeduur tot en met die laat Middel-eeue en is Christene wat dit glo, deur die kerk
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gestraf. Toe is daar nog geglo dat indien ‘n vrou ‘n huis betree, sy die vermoë gehad het om deur
middel van slegs een woord of ‘n klank of net haar blik, kuikens kon betower en ganse, poue,
hoenders en varke dood te kon laat neerval. So sterk was die band tussen die vrou en magie dat die
Engelse koning Richard I (1157-1199) tydens sy inhuldiging as koning in 1189 bepaal het dat geen
Jood en ook geen vroue tydens sy inhuldigingsfees aanwesig mag wees nie. Vroue? Uit angs vir
vroulike towerkrag, is hulle toegang geweier (Scheltema).
Verder is die Germaanse vrou ook vereer om haar verleidelike skoonheid en aantreklikheid en dit
blyk duidelik uit die sagas. Met die koms van die Christendom word die Godin uit die vrou gehaal. Sy
is van haar verhewe voetstuk gehaal en haar aantreklikheid en sensualiteit moes sy verdoesel. Tot
voor WOII het baie vroue ‘n band om haar borste gedra om dit plat teen haar liggaam te druk sodat
haar borste so onopsigtelik moontlik bly. Die ou Germaanse vrou se borste was juis beklemtoon.
Nog ‘n rede waarom aan die Heidens Germaans-Keltiese vrou ‘n verhoogde status toegeken was, is
die feit dat sy nog simbool gestaan het vir die ou Wyse Moedergodin, met wysheid, kennis en
geregtigheid in pag. Die huidige simbool vir geregtigheid in talle Westerse lande is ‘n weegskaal of die
afbeelding van ‘n vrou, want sy is weer verwant aan die Romeinse Godin Justitia/Iusitia, waar ons
woord justisie van afkomstig is. Die vryheidsbeeld in New York, wat juis model staan vir vryheid en
geregtigheid, is eweneens die beeld van die Romeinse Godin Libertas. Die woorde vry en vrou is
immers afgelei van Germaanse Godin Freya. Dan is dit ook opvallend dat die woorde wyf en wife
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(Eng) verwant is aan die woord wih, wat ons vandag nog herken in woorde soos wierook en
inwyding. Die woord wih het vroeër die betekenis gehad van heilig en dui dit op die heiligheid van die
oervrou.
’n Groot verskil tussen die oud Germaanse bruid en die Midde-Oosterse bruid, is dat die Germaanse
bruid beskou is as die pronkstuk van die skepping, met haar Midde-Oosterse suster as tweederangse
wese. In die Midde-Ooste en Suid-Europa moes ’n bruidegom bowendien sy bruid koop by die vader
van die bruid. Soms moes groot bedrae geld neergetel word om ’n bruid te bekom, veral bruide uit
die elitêre stande. Die Germaanse bruidskat was egter besonders. Die bruidegom sowel as die ouers
van die bruid dra by tot die bruidskat wat lewenslank in haar hande bly. Die bruidskat moes verseker
dat die bruid, by ‘n stranding van die huwelik, finansieel onafhanklik kon funksioneer. Alhoewel baie
Germaanse vroue getrou aan hulle mans was tot die dood (wat Tacitus beweer), kon vroue op eie
inisiatief skei. Ook dit was besonders, want in baie kulture kon ‘n vrou nie sommer van haar man skei
nie. Met die koms van die Christendom word skeidings op inisiatief van die vrou (byna) onmoontlik
en bowendien as ’n groot skande beskou. Heidense Germaanse vroue wat op eie inisiatief van hulle
mans skei, kom veelvuldig voor in die sagas. In die Njalsaga skei Unn byvoorbeeld van Hrut, omdat
Hrut haar nie seksueel kon bevredig nie. Hrut moes hierop die bruidskat aan Unn terugbetaal, maar
hy weier, omdat hy ‘onskuldig’ was en dit lei tot ‘n lang regsproses.
Oor die Oudnoorse/Oudyslandse vroue skryf M.C. van den Toorn: ‘Die posisie van die vrou teenoor
die man was verre van ondergeskik. Nie alleen het sy ‘n sterk gevoel van eiewaarde nie, maar ook
was haar posisie juridies so sterk dat ‘n getroude vrou op eie inisiatief ‘n egskeiding kon afkondig.
Deurdat haar bruidskat haar eiendom bly, was sy finansieel onafhanklik (Otten, 2000). In die ou
Germaanse religie speel die vrou selfs ‘n leidende rol. Daar was baie meer priesteresse as priesters in
die Germaanse gemeenskap in die eeue voor die aanvang van ons jaartelling. Bowendien, skryf
Tacitus, het die manlike Germaanse priesters hulle soos vroue geklee. Die rede waarom ook mans in
die priesteramp vroue klere dra, wys daarop dat hierdie amp, ´n vak vir vroue is. Ook Sieneresse en
Hekse (Wyse Vroue) het lang mantels gedra, verkieslik in blou. Blou is die kleur van vroulike water,
maar ook die Hemel, maar skryf van Gilst (2006a) dat kosbaarhede met die kleur blou verbind is.
Waar skatte in die grond lê, sou ’n blou vlam brand of blou blomme groei. Die priesteresse was
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aanvanklik diensmaagde van die ou Hemelgodinne of Moedergodinne. Die grens tussen die
Sieneres/Heks en priesteres is flenterdun of selfs afwesig. In werklikheid het die priesteramp
ontstaan uit die maagde wat die Heks in die vervulling van haar take bygestaan het. Die ou Heks
(Wyse Vrou) was die direkte verteenwoordiger op aarde van die ou Moedergodin. In ‘n sekere sin
was sy (die Heks) die alwetende Groot Moeder self.
Die woord Heks is ‘n sametrekking van die woord Hagazussa. Maar die laaste gedeelte van die
woord, naamlik sussa is verwant aan disa. Die woord Suster is afkomstig van sussa/disa. Interessant
genoeg word die woord Suster vandag steeds beskou as ‘n religieus belaaide term. Christelike vroue
(ook nonne) is Susters. Dit dui op ‘n band tussen Suster en die ou Moedergodin in die persoon van ’n
Heks in die religie. In die outyd het siekes nie na ‘n hospitaal gegaan nie, maar na die tempel of ‘n
ander Heidense Heiligdom, want geneeskunde en religie is as een vakgebied beskou. Priesteresse het
gesorg vir die genesing van siektes.
‘n Suster (hooggewaardeerde titel) kom steeds voor in die mediese beroep; vanouds juis die
vakgebied van vroue. Dit was ‘n terrein waar geen man hom mee bemoei het nie. Sy het medisyne
aangemaak. Sy het gesorg vir die siekes en die gewondes. Sy was die heler en die dokter, soos ook
blyk uit die Njalsaga waar die vrou Hildigunn ‘n dokter was. In die verre verlede was die vrou al sterk
verbonde met die vak geneeskunde. Diodorus van Sisilië skryf in sy Bibliotheca Historica dat die
Egiptiese Isis die Groot Helende Meesteres was. Met die verowering van Egipte deur Alexander die
Grote, verhuis Isis na Europa. Sy sou oor die vermoë beskik het om gif (van slange en skerpioene) te
neutraliseer. Ook die Griekse Hygeia is vereer as die Godin van die geneeskunde, gesondheid en
versorging en dit nog voor die opkoms van Zeus as Oppergod en voor die koms van die manlike God
van die Geneeskunde, naamlik Asclepius155 (seun van Apollo en seun van ‘n God). Asclepius is ook
beskou as heiland, redder en gesondmaker (eienskappe was Jesus sou oorneem).
Die oordrag van ons volksgeskiedenis, volkskultuur en volkskuns na die volgende geslagte was
hoofsaaklik in haar hande (moeders lees vandag nog Germaanse ‘sprokies’ voor aan hul kinders).156
Ook op die gebied van skriftelike taalhantering het sy ‘n leidende rol gespeel. Die meeste Runemeesters was vroue. Dit het nie alleen taalhantering ingesluit niet, maar ook die magiese aspekte van
rune. Die feit dat die meeste Rune-meesters vroue was, dui daarop dat die Germaanse vrou volledig
met geleerdheid/wysheid/religie vereenselwig was. Ook is talle vroue-name gevorm met die
bestanddeel -run of -runa, byvoorbeeld Alarun of Aleruna. Onder die Gote het Hekse
(Dodebesweersters) bekend gestaan as Haljarunae (Jordanes). Dat vroue sou spesialiseer in die
skryfkuns, is ook in China bekend, waar selfs ’n taal bestaan wat net deur vroue geskryf word,
naamlik Nushu of Nu-Shu. Ook is dit bekend dat die huidige Koreaanse alfabet aanvanklik slegs deur
vroue geskryf was, voor die opkoms van die Koreaanse nasionalisme, wat later sou lei tot die
amptelike erkenning daarvan. Ook in Japan was ’n vroue-skrif bekend as Hiragana of Onnade.
Uit argeologiese opgrawings blyk dat die Kelto-Germaanse vroue in Hallstatt (800-450 v.o.j.) en ook
in La Téne (450-57 v.o.j.) besonder baie aandag gegee het aan hulle voorkoms. Tientalle
haartangetjies is gevind wat daarop dui dat vroue ongewenste liggaamshare verwyder het, waarby
ook hars, pik en kalkloog gebruik was. Verder het die Germaanse vroue nie alleen besondere kapsels
gedra nie, maar ook hulle hare soms gekleur. Die blonde hare van die Germaanse vroue was
besonder gewild in die Romeinse ryk. Duisende blonde Germaanse vroue is deur die Romeine na
Rome ontvoer. Ten opsigte van die blonde hare vermeld Trouillez onder andere ‘n aantal
handelsprodukte wat die Romeine by die Germane gekoop het en een daarvan was Germaanse
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blonde hare wat dan as uitvoerproduk aan die
Romeine verkoop is, vir die maak van pruike.
Romeinse dames het nie alleen pruike van
blonde Germaanse hare begin dra nie, maar ook
hulle eie hare blond begin kleur. Al gou het die
dames van die hoogste klasse van die Romeinse
Ryk blonde en rooi hare gehad (hetsy natuurlik,
hetsy gekleur, hetsy ‘n pruik), terwyl die dames
uit die laagste klasse donker hare gehad het.
Terloops, die Egiptiese vroue het 3,500 jaar
gelede ook hulle hare gekleur.
Ook het die Germaanse vroue baie moeite gedoen met grimering. Veral blou is dikwels gebruik.
Wimpers en wenkbroue is met houtskool gekleur en die hare is in pragtige kapsels geknip en gekam,
wat soms ure in beslag geneem het. Jung skryf dat die Germane (en veral die vrou) se
liggaamsversorging nie so wild en onversorg was as wat vandag algemeen aanvaar word nie (en in
films voorgestel word). Selfs die haarkapsels en baarde van mans, was meestal netjies geknip en
versorg. In 1947 is ‘n skedel van ‘n man gevind in Spanje te La Alcudia. Hierdie man het besonderse
trommelvormige vlegsels aan die sykante van sy kop gedra. Ook is ‘n soortgelyke beeld opgegrawe
van ‘n vrou bekend as Elche of Helice (Dama de Elche) in Spanje uit die 4de eeu v.o.j. wat dieselfde
haarprag vertoon. Sien afbeelding hierby.
Met die koms van die Christendom is juis te velde getrek teen hierdie mooimakery van veral die vrou.
Veral uit die Christelik konserwatiewe hoek, is grimering, juwele, naellak, verleidelike ondergoed, die
kleur van hare en die verwydering van ongewenste liggaamshare, sterk afgekeur. Die onderdanige
Christelike vrou is immers nie ‘n glansfiguur nie. Sy is ook nie die weerspieëling van ‘n Godin nie. Met
die verbrokkeling van die gesag van die kerk, veral na die Tweede Wêreldoorlog, tree die vrou weer
op die voorgrond en kan sy wederom ’n glansrol vervul. Vandag word vroulike skoonheid dikwels in
verband gebring met luukse goedere en speel bemarkers hierop in. Vandag skitter die vrou as
topmodel op die hoogste vlakke van ons samelewing. Tot en met vandag, keur die kerk steeds hierdie
vroulike glansverskyning af.
Die vrou moet nederig, kuis en sober leef. Petrus 3: 3 waarsku dat vroue nie hulle hare moet vleg nie
en nie juwele moet dra nie. In 1 Timotheus 2: 9 staan dat die vrou haarself nie moet versier deur
vlegsels te dra nie en dat sy haar moet weerhou van goud, pêrels en kosbare klere. Vroue moet
volgens Petrus en Paulus beskeie en ingetoë leef.
Dit is egter opvallend dat die eerste Midde-Oosterse Christene die Mariaverering nie geken het nie.
Die Bybel maak ook nie vermelding van sodanige verering van Maria nie en Paulus rep selfs geen
woord oor haar nie. Vir Paulus (en die kerkvaders) was die vrou ´n sondige lusobjek waarvan
priesters liewer moes afbly. Vroulike Godhede was vir die Christene en Jode ´n volledige taboe. Jesus
vereer sy eie moeder nie en spreek haar selfs onbeleefd aan (Joh. 2:4) en ook laat hy sy moeder en
broers buite op hom wag (Matt. 12: 46-50) en in Luk. 11:27-28 is Jesus nie van mening dat sy moeder
salig is, omdat sy hom gebaar en gesoog het nie.
In 394 vind in Rome die laaste amptelike Isisfees plaas en enkele dekades later, in 431 verhef die kerk
Maria tot Moeder van God. Sy word in die 4de eeu al sterk vereer, maar eers vanaf die 5de eeu in die
kerk aanvaar as ‘Moeder Gods’, ‘Koningin des Hemels’ en ‘Mater Dolorosa’ of Moeder van Smarte
(Egiptiese titels van Isis) en kom die Mariaverering in swang. Dit is verder opvallend dat die verering
van Maria juis haar grootste aanhang sou vind in Europa. Sonder die Mariaverering was die
Christelike godsdiens vir die Heidense Europeërs moeilik verteerbaar. Maria moes immers die plek
202

inneem van alle ander Godinne. Om hierdie rede sou Maria ‘n belangrike rol gespeel het in die
kersteningsproses. In sommige streke het haar verering selfs die verering van Jesus oortref.
Na die Reformasie vind daar ‘n regsomkeer plaas ten opsigte van die verering van Moeder(godin)
Maria. Sy word deur die Protestante voortaan as ‘Heidense wese’ verban. Sowel Maarten Luther
(1483-1546) as Johannes Calvyn (1509-1564) het Maria beskou as ‘n Afgodin wat uit die Protestantse
kerke geboender moes word.
Dit is verder ook opvallend dat al die Evangelies ‘n opstandingsverhaal vertel waarvolgens vroue as
eerste te wete kom dat Jesus uit sy graf opgestaan het. Die vrou is immers die sieneres. Vir ‘n Bybelse
verhaal is dit eintlik vreemd dat ‘n vrou hier ‘as eerste’ die baie belangrike boodskap ontvang. Paulus,
die hoofsweep van die Christendom, kom egter met ‘n verhaal wat ‘n mens van hom kon verwag.
Volgens 1 Kor. 15:6-8 verskyn Jesus eers aan Céfas, dan aan die twaalf, daarna aan meer as 500
broeders (geen susters) tegelyk, daarna verskyn Jesus aan Jakobus, daarna aan al die apostels en
daarna as laaste aan die onmisbare Paulus self. Dit is verder opvallend (maar ook te verwagte) dat
Paulus in sy briewe hom in die oorspronklike Grieks gerig het aan die ‘Broeders’ van die gemeentes.
Vertalers van die Bybel, het die ‘Broeders’ vertaal na ‘Broeders en Susters’. Waarskynlik het ou
predikers hulle ook alleen tot die broeders in die gemeente gerig. In die bundel preke uit die 6de eeu
van Fulgentius van Ruspe, Marthinus van Brage en Leander van Sevilla word alleen die ‘broeders’ in
die gemeente aangespreek (Besselaar).
Germaanse en Romeinse vroue het hangertjies gedra in die vorm van ‘n sekelmaan. Hierdie
sekelmaan stel nie alleen die maan voor in sy vrugbare stand nie (groeiende maan), maar dit staan
ook simbool vir maagd. Dan word hierdie sekelmaan ook as ‘n falliese orgaan beskou. Sommige
Germaanse vroue het nie ‘n sekelmaan om die nek gedra nie, maar ‘n Donar-amulet wat as ‘n falliese
simbool aan die gordel om haar middellyf gehang het. Dit het vrugbaarheid vergestalt. Baie
Germaanse vroue het aan haar liggaam (meestal om haar nek of haar middellyf) ‘n klein swastika of
sonwiel (Gottesrune) gedra. Dit het simbool gestaan vir geluk, vroulikheid, oneindigheid en die ewige
Son. Haar armbande was in die vorm van ‘n slang (of akkedis) wat vrugbaarheid, wysheid en
wedergeboorte vergestalt het.
Ook het sy (teen die 7de eeu) sleutels aan die gordel om haar middellyf gedra. Dit was simboliese
sleutels wat haar outoriteit bevestig het en haar toegang verleen het tot die bonatuurlike wêreld.
Vergelyk ook die sleutels van die koninkryk van die hemel (Mat 16:19); die sleutels van die dood in
Openb. 1:18 en ook die simboliese sleutels wat die katolieke priesters dra. Grimm gee ‘n hele aantal
voorbeelde uit volkslegendes waar ‘n Witvrou met ‘n bos sleutels op ‘n heuwel verskyn. Soms gee
hierdie spookvroue selfs profetiese advies. Te Otomannsberg naby Geismer sou elke 7 jaar ‘n
‘Witvrou’ op die heuwel verskyn het met ‘n bos sleutels in haar hand; ook sou ‘n ‘Witdame’ dikwels
op die Kasteelrots verskyn het met ‘n bos sleutels in haar hand te Baden. Sleutels word dus met
bonatuurlikheid, maar ook met vroulike wysheid verbind.
Die simboliese sleutels wat boervroue om hulle middellyf gedra het, is later vervang deur egte
sleutels. Volgens die historikus Aat van Gilst (2004) het Germaanse vroue soms selfs meer mag gehad
as die manne. Haar mag het gegeld binne in die huis. Buite die huis het die man geheers. Hy moet
sorg dat die huis regop staan en hy moes sorg dat daar genoeg voedselvoorraad is. Wanneer die
voedsel binne in die huis kom, neem die vrou die beheer daarvan oor. Sy dra die sleutels van die
koskluis (later spens) en sy dra die sleutels van die klerekas. Die bestuur van die huishouding was
volledig in haar hande en sy kon selfs knegte in diens neem na goeddunke, soos blyk uit die Njalsaga.
‘n Bruid het as geskenk dan ook ‘n klerekas ontvang met ‘n slot en ‘n sleutel. Hierdie gebruik het
voortgeduur tot in ons tyd waar die bruid van haar ouers ‘n kis (trousseau kis) ontvang, wat soms
pragtig gegraveer was met besondere simboliek. Merkwaardig egter is dat hierdie kis as
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bruidsgeskenk gegee was in ‘n tyd waarin die gebruik daarvan lank reeds verlore gegaan nie, maar
die tradisie nog nie. Tot in ons moderne tyd het Afrikaner boervroue sleutels om hulle middellyf
gedra en die kosvoorraad en die klere voorraad in die huis beheer.
By die bestudering van die Germaanse mitologie blyk dit duidelik dat vroue ‘n belangrike skakel
gevorm het tussen die mens en die Goderyk. Die Drie Norne bepaal immers die lot van elke mens.
Die kryger wat op die slagveld sterf word deur die Walkure na die Walhalla begelei. Mense wat ‘n
strooidood (beddood) sterf, word onder beskerming geneem van die Godin Hel. Daarbenewens speel
die Hekse, Wicca’s, Seidkona’s, Volva’s, Elwe, Disas, Matrone en Gefjons ‘n belangrike rol as
intermedium tussen die aardse lewe en die Hiernamaals. Opvallend is dat konings gekroon is deur
Heilige vroulike figure en dat die gebruik selfs in die Christelike tyd voortgesit is. Die koning as
hoogste mens staan tussen die Gode en die volk, maar tussen die koning en die Gode staan die
Heilige dame en sy het die mag om ‘n koning te kroon. In die Germaanse mitologie is vroue die
bemiddelaars tussen heersers en die Gode en by die Kelte het die Druïde hierdie funksie vervul.
Die Bybelse vrou is ‘n stil figuur op die agtergrond, ‘n onwaardige mens. In die Bybelse Nuwe
Testament word die vrou uitgeskryf. ‘n Baie belangrike vrou, naamlik Maria Magdalena word as ‘n
Duiwelbesete hoer afgeskilder, maar in apokriewe boek Evangelie van Tomas (21) was Maria
Magdalena ‘n leerling van Jesus, maar ook Salome (61). Ook die apokriewe Evangelie van Petrus (50)
vermeld dat Maria Magdalena ‘n leerling was van Jesus. By die bestudering van die Germaanse
Edda’s is dit baie duidelik dat die vrou op gelyke voet met die man verkeer. In die Edda’s is sy
prominent op die voorgrond aanwesig. In die Prosaïese Edda vermeld Hárr aan Gangleri pertinent dat
daar twaalf Gode (Ase) is wat deur die Germane vereer word, waarna Jafnhárr toevoeg dat die
Asinne (daar is ook 12 Asinne) nie minder heilig is en ook nie minder magtig is as die Ase nie.
Nie alleen by die Germane het vroue voor die koms van die Christendom hoë posisies in die
maatskappy beklee nie, maar dit was ook die geval onder die Kelte. Boudicca was byvoorbeeld in
Brittanje in die 1ste eeu n.o.j. ‘n baie belangrike koningin en leëraanvoerder. Maar sy was nie die
eerste en enigste nie. Tacitus skryf dat die Romeinse leërs dit later nie meer vreemd gevind het om
teen Keltiese leërs te veg onder aanvoering van ‘n vrou nie. Ook in die Keltiese sagas kom koninginne
voor wat leërs aangevoer het. Nog ander bekende vroulike leëraanvoerders (of vroulike stryders)
onder die Kelte was Medb, Scáthach, Aoife, Credne, Coinchend, Estiu, Cartimandua, Onomaris,
Eponina, Chiomara, Camma, Macha Mong Ruadh, ens. In die jaar 61 omskryf Tacitus hoe Romeinse
soldate op die eiland Man aangeval is deur vroulike krygers. Talle ondersoekers en geskiedskrywers
(byvoorbeeld Tacitus en Pausanius) maak melding van die hoë posisies van vroue in die Keltiese
gemeenskap.
Ook die Germane het magtige koninginne geken. Uit die Hrolf Kraki saga blyk dat die ongetroude
koningin Olof (540-569) van Sakseland ‘n baie magtige (en pragtige) koningin was, maar uit die selfde
saga blyk ook dat koninginne Yrsa157 (dogter van koningin Olof en koning Helgi158) en Skuld159 (dogter
van Helgi en ‘n onbekende Elf) leërs aangevoer het. Paulus Diaconus (725-799) maak onder andere
vermelding van die hoë posisie van die Frankiese koningin Brunhilde, wat ook in die Vösungasaga
vermeld word. Verder vermeld Paulus Diaconus ook die Longobardiese koningin Theudelinda (570628) en ook die Longobardiese koningin Rodelinda. Laasgenoemde sou ’n kerk ter ere van Maria laat
bou het by ’n ou Heidense Heiligdom wat in die volksmond genoem is: ’By die Pale’ (Ad Pertcas). Hier
was ’n Heidense begraafplaas waar baie pale in die grond geplant was, wat dui op ’n ou Heidense
gebruik om ’n paal by ’n graf te plant. Dan maak Diaconus ook vermelding van magtige koninginne
soos Theuderata, Gundiperga en Rosamund. Voorts maak Diaconus ook vermelding van die magtige
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Longobardiese koningin Gambara. Haar twee seuns Ibor/Ybor en Agio/Agjo was die aanvanklike
leiers van die Longobarde en uit die werk van Diaconus blyk dat hulle hul moeder dikwels om raad
genader het.
Keltiese en Germaanse vroue kon die hoogste posisies in die maatskappy bereik sonder wetlike
belemmering. Hulle kon maklik van hul mans skei as hulle dit sou verkies. Germaanse- en Keltiese
vroue kon grond besit en het erfreg gehad. Romeinse- en Griekse vroue daarenteen, het hierdie
regte nie gehad nie. Volgens die Lex Salica uit die 6de eeu het Germaanse vroue volledige erfreg
gehad, maar met die hersiene uitgawe daarvan 300 jaar later (Lex Salica Emendata) is hierdie
vroulike erfreg geskrap. Met die koms van die Christendom na Noord en Wes-Europa vind ‘n oordrag
plaas van die Romeins-Griekse kultuur na die Germaans-Keltiese kultuur. Die maklike egskeidings
onder Germaanse- en Keltiese egpare is ‘n halt toegeroep by die invoering van die Christendom.
Vreemd genoeg is ‘n egskeiding vir ‘n Moslem nie ‘n skandalige gebeurtenis nie. Op tientalle plekke
in die Koran staan dat ‘n man van sy vrou mag skei as hy wil. Nêrens in die Koran is egter ‘n vers te
vinde wat daarop dui dat ‘n vrou van haar man kan/mag skei (as sy wil) nie. Volgens Die Koei 236-237
kan ‘n man selfs van sy vrou skei (na die voltrekking van die huwelik) nog voordat hy haar selfs
aangeraak het.
Met die opkoms van magtige Christelike landhere tydens die Middeleeue, tree nog ‘n vrouonterende ritueel na vore. Dit staan bekend as die jus prima noctis of ‘reg op die eerste nag’. Hierdie
ritueel het selfs tot in die 20ste eeu in Suid-Europa voorgekom. Dit kom daarop neer dat ‘n bruid eers
‘n naggie by die Landheer moes deurbring, voordat sy by haar man kon slaap. Dit kon wel voorkom
word, deur ‘n flinke bedrag (belasting, omkoopgeld) aan die Landheer te betaal.
Uit oud Germaanse wetboeke blyk dat die wetgewer die belange van die Germaanse vrou en die kind
eerste gestel het. Volgens die Lex Frisionum (Heidense Friese wet uit die 8ste eeu) is misdade wat
teen vroue en kinders begaan is, ekstra swaar gestraf. Die vermoede bestaan dat hierdie
strafbepaling in alle Germaanse gebiede gegeld het, want Grimm skryf dat onder die Germane dit
gebruiklik was om die strafmaat te verdubbel in gevalle waar ‘n vrou die slagoffer was van ‘n misdaad
en dit het veral gegeld onder die Alemanne en Beiere. Volgens Ugo Janssens, was hierdie ekstra
swaar strawwe vir mans wat misdade pleeg teen vroue, gebaseer op ‘n Oergermaanse wet. Die
beskerming van die vrou en die kind is vir die Germaanse man die hoogste goed.
Net terloops. Uit die Lex Salica van die 8ste eeu blyk dat die hoogste straf gestaan het vir die moord
van ‘n man wat daarna die lyk in ‘n put gegooi is en die put afgedek is. Die boete hiervoor was 1,800
Schellinge. Vir ‘n gewone moord op ‘n man was die boete 200 Schellinge. Word ‘n Romein deur ‘n
Frank vermoor was die boete 100 Schellinge. Word ‘n swanger vrou vermoor was die boete 700
Schellinge, word ‘n vrou vermoor wat nog kan kinders baar was die straf 600 Schellinge en word ‘n
vrou vermoor wat nie meer kinder kan baar nie, was die boete 200 Schellinge. Uit dieselfde wet word
bepaal dat indien iemand ‘n vrou ‘n ‘hoer’ sou noem en sy is nie ‘n hoer nie, die boete 45 Schellinge
bedra het. Iemand wat ‘n ander persoon ‘n ‘vos’ (jakkals) sou noem kon ‘n boete van 3 Schellinge
verwag en dieselfde boete is opgelê indien iemand ‘n ander persoon ‘n ‘haas’ sou noem.
Die Deense koning Frodi het ‘n aantal wette laat opstel vir die verskillende dele van sy koninkryk en
in twee wette was daar interessante bepalinge ten opsigte van die hantering van gevange vroue van
vyandelike stamme. So bepaal hy in sy Russiese wet (geldig vir die Vikinge in Rusland) dat geen
gevange vrou verkrag mag word nie. Wel bepaal hy verder dat ‘n meisie slegs mag trou met haar
vader se toestemming. In die Deense wet bepaal hy eweneens dat geen gevange vrou verkrag mag
word nie, maar wel bepaal hy dat ‘n meisie mag trou sonder haar vader se toestemming, selfs al is
die vader teen die huwelik gekant (Farwerck 1970). Volgens Farwerck was die wette van Frodi nie
nuwe wette nie, maar ou wette wat op skrif gestel is.
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Met die koms van die Christendom na Noord- en Wes-Europa is ‘n patriargale tradisie in hierdie
gebied gevestig, wat die vrou in ‘n onderdanige rol gedruk het. Sy sou eers uit hierdie rol begin
ontsnap met die verbrokkeling van die kerklike gesag. In die 17de eeu is in Engeland, Frankryk,
Duitsland, Italië en die Lae Lande begin om onderwys aan meisie te gee, maar in aparte klasse, want
hulle mog nie met seuns in aanraking kom nie. Hulle het ongeveer een tot twee jaar les gevolg. Later
sou klasse ontstaan waarin seuns sowel as meisies kon sit, maar met ‘n skeidingsmuur tussen hulle.
Onderwyseresse het nie meer bestaan nie, terwyl vroue ’n hoofrol vervul het in die Heidense tyd as
onderwyseresse. Paulus het die vak vir vroue pertinent verbied (1 Tim. 2:12) en die Christene het
hom gedwee gehoorsaam.
Die meeste Europese meisies het geen skoolopleiding ontvang nie. Tot die middel van die 19de eeu is
geen vrou aan ‘n Europese hoërskool (middelbare skool) of universiteit toegelaat nie. In 1864 is in
Brussel die eerste Europese hoërskool vir meisies geopen. In 1866 is vroue toegelaat om as arts
opleiding te ontvang in Engeland. In België open die Ryksuniversiteite van Brussel, Luik en Gent hulle
deure vir die ‘skoner geslag’ tussen 1870 en 1881, maar die Katolieke Universiteit in Leuven
(Christelike universiteit) sou egter nog 40 jaar wag voordat lede van die ‘swakke geslag’ daar
toegelaat is.
In 1870 kon ook in Nederland die eerste meisies ‘n hoërskool besoek en vanaf 1871 was dit moontlik
vir dames om aan ‘n Nederlandse Universiteit te studeer. Die eerste vrou aan ‘n Nederlandse
universiteit was Aletta Jacobs. Voordat sy met haar studies kon begin, moes sy eers toestemming
verkry van die destydse Minister-president Thorbecke. Vanaf 1860 was dit ook moontlik om in
Nederland as onderwyseres opgelei word.
In die moderne tyd waarin ons leef het die siening van die kerk teenoor die vrou in sekere kringe
nouliks verander. Hierdie ‘saligmakende’ instelling wat slegs ‘ewige waarhede’ verkondig,
diskrimineer al vir tweeduisend jaar teen vroue en duld geen vrou as biskop, priester, kardinaal of
pous nie. Teen die einde van die 19de eeu is daar ook sprake van vroulike stemreg in Europa. Die
kerk was heftig gekant teen stemreg vir vroue. As eerste land in die wêreld, verwerf die NieuSeelandse vroue stemreg in 1893. In 1906 kon ook Finse vroue stem. In 1918 verwerf vroue ook
stemreg in Duitsland, Oostenryk, Letland, Litoue, Estland, Pole en Engeland. Dieselfde gebeur in 1945
in Frankryk; in 1948 in België en in 1971 in Switserland.
In Nederland sou vroue vanaf 1919 algemene stemreg verwerf het. Maar ook in Nederland was die
kerk hierteen gekant en het vroulike stemreg afgekeur. Dit het tot heftige politieke debatte gelei. In
1919 word in Nederland selfs ‘n nuwe politieke party gestig, naamlik die Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP), juis om vroulike stemreg (en vroue regte in die algemeen) te bestry. Hierdie party
bestaan vandag (2018) steeds en is steeds gekant teen vroulike stemreg en die vrou as ampsdraer
binne en buite die kerk.
Vanaf 1900 tot en met die Tweede Wêreldoorlog het in Nederland, die aantal vroulike
universiteitstudente toegeneem tot ongeveer 20%. Dit het so bly voortduur tot ongeveer 1970, toe
die aantal vroulike universiteitstudente sterk begin toeneem het. Sedert die jaar 2000 studeer jaarliks
meer as 50% vroulike studente aan Nederlandse universiteite. In 2011 was 60% van die Nederlandse
dokters wat besig was met ‘n verdere opleiding as mediese spesialis, dames. Uit die regsberoep blyk
ook dat vrou met ‘n sterke opmars besig is. In 2011 was daar in Nederland 228 regters tussen die
ouderdom van 35 en 39 jaar. Hiervan was 174 dames en 54 mans.160
In Europa sou die kersteningsgolf die laaste oor Noord-Europa gespoel het. Die Heidendom het daar
die langste stand kon hou. Om hierdie rede het die Noord-Europese maatskappy nooit werklik ‘n
160
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patriargale maatskappy geword nie. Selfs vandag nog word die Skandinawiese lande as ‘vroulike’
lande bestempel teenoor die Midde-Oosterse ‘manlike’ lande. Selfs vandag het die vroue in
Germaanssprekende lande verreweg die meeste regte. Selfs vandag het die vroue in die MiddeOoste die laagste status. Kenmerkend van die Germaanse vrou is haar durf en deursettingsvermoë.
Dit blyk uit die heroïese voortrekker verhale maar ook uit die kolonisasie van Ysland. Van die eerste
vierhonderd grondbesitters van Ysland, was 13 daarvan alleenstaande vroue, volgens die
Landnámabók (Jochens). Dit klink na ‘n klein getal, maar tog het ‘n mens verwag dat geen enkele
vrou in die tyd so ‘n stap sou waag nie. In die Laxdaelasaga word vertel van ‘n formidabele vrou wat
met die naam Unn die Wyse, wat haar eie skip laat bou, bemanning aanneem en selfstandig ‘n groot
lap aarde in Ysland koloniseer. Sy vestig haar daar en voer gesag oor ‘n groot aantal boere. In
dieselfde saga blyk dat koningin Gunhild (vrou van die Noorse koning Harald) besonder baie mag
gehad het. Sy gee opdrag vir die bou van ‘n skip vir Olaf die Pou en reël ook vir die bemanning van die
skip en uit die verhaal blyk dit dat sy haar man hoegenaamd nie ken in die saak nie. In die Hrolf Kraki
saga kies koningin Yrsa die kant van Svipdag161 en sy versamel heelwat manskappe wat haar kant
kies, in plaas van haar man, koning Adils. Adils wou Svipdag teregstel omdat Svipdag ‘n aantal van sy
berserkers vermoor het. Die magtige Yrsa steek hier ‘n stokkie voor. Uit die Njalsaga blyk dat
Gunnhild (dogter van Özur) en ook die moeder van koning Harald besonder magtig was en selfs as
koningin van die Nore beskou was. Terwyl haar seun ‘koning’ is, deel sy skepe uit aan Hrut, sonder
om Harald in die saak ken.
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Germaanse- en Keltiese volksfeeste
Dit is nie maklik om die Germaanse feeste van die Keltiese feeste te onderskei nie. Dit blyk ook dat
die Kelte en die Germane gelyksoortige feeste gevier het, ook soms op die dieselfde tydstippe.
Sommige volksfeeste staan bekend as tipies Keltiese feeste en ander weer as tipies Germaanse
feeste, maar hieroor word ook onder geleerdes diskussies gevoer. So word beweer dat Joel, Ostara
en Litha tipies Germaanse feeste is, terwyl Samhain, Imbolac, Beltain en Lughnasadh weer tipies
Keltiese feeste is. By nadere beskouing blyk dat daar in die praktyk talle feeste gevier was in die
Kelto-Germaanse gebiede en dat die presiese dae waarop ‘n spesifieke fees gevier was, soms van
streek tot streek afgewyk het. Feesdae was dan ook besondere dae. Dit was heilige dae. Die woord
holiday (Eng) beteken letterlik heilige dag. In Indië word die jaarlikse lente-fees vandag steeds Holi
genoem. Hierdie fees word gekenmerk deur die veelkleurigheid daarvan, maar opvallend van hierdie
fees is dat dit oor 40 dae strek.
Wat ook verder opvallend is, is dat sommige stamme die Sonsiklus gebruik het by die vasstelling van
hulle feesdae, terwyl ander stamme weer die maansiklus gevolg het. Dit het verder daartoe gelei dat
dieselfde fees by een stam soms weke vroeër of later gevier is, as by ‘n naburige stam.
Dit blyk verder ook dat sommige feesdae gekoppel was aan ander feesdae, met ‘n veertigdaagse
periode tussen die twee feeste. Die vermoede bestaan dat die tydperk van ‘40 dae’ besonders moes
gewees het en waarskynlik ‘n Indo-Europese
erfenis is. Omdat die syfer 3, 6 en 9 heilig was,
vind ‘n mens die weerklank daarvan ook in die
vasstelling van die jaarindeling. Die vermoede
bestaan dat daar vroeër ‘n jaarindeling moes
bestaan het wat uit 9 “periodes” opgebou was.
Hierdie trimesterstelsel het beteken dat daar in
elke trimester, drie “periodes” was van 40 dae.
Dan is 3 x 40 = 120. Drie keer 120 is 360 dae.
Daar moes egter nog 5 skrikkeldae per jaar
ingelas word om volledig met die Sonjaar van 365
dae tred te hou. Sommige geleerdes wys ook op
die feit dat die syfer 60 vroeër ‘n besonder
betekenis gehad het. In hierdie model bestaan
daar telkens twee periodes van 60 dae. Dus 60 x
2 = 120. En 120 x 3 = 360 dae, waar ook weer 5
skrikkeldae ingelas moes word.
Die Kelte het 4 hoogfeeste geken. Feesdae is ook soms Sabbats genoem. Die woord Sabbat162 het
vroeër die betekenis gehad van feesdag, rusdag of heilige dag; volgens Patai verwys Sabbat onder die
Jode, na ‘die fees van die volmaan’. Die 4 belangrikste Keltiese feeste (Groot Sabbats) is: Samhain op
1 November; Imbolac op 1 Februarie; Beltain op 1 Mei; Lughnasadh op 1 Augustus
Hierdie Groot Sabbats word telkens weer gekoppel aan ‘n Klein Sabbat deur ‘n veertigdaagse
periode. Die Klein Sabbats is gevier op 21 Desember en 21 Junie (sonstilstand) en 21 Maart en 21
September (ewenings). Dit val verder ook op dat die Klein Sabbats telkens 40 dae voor die Groot
Sabbats val. Tussen Samhain en Mabon is byvoorbeeld 40 dae. Tussen Joel en Imbolac is 40 dae.
Tussen Ostara en Beltain is 40 dae en tussen Lughnasadh en Litha of Midsomer is eweneens 40 dae.
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Onder die Kelte was die Groot Sabbats ook die grootste volksfeeste, terwyl die Klein Sabbats as
religeuse feeste beskou is, wat die Groot Sabbats voorafgaan. Onder die Germane was die
sogenaamde Klein Sabbats van die Kelte, egter die grootste Volksfeeste.
Met die kerstening van die Europeërs, sou die kerk nie alleen Indo-Europese simbole (kruis)
annekseer nie, maar ook Heidense Heiligdomme (Heidense tempels in kerke omskep), Heidense
rituele (besprinkeling as doop), maar ook Heidense feeste. Na die anneksasie van ’n Heidense fees,
moes dieselfde fees ‘n Christelike karakter kry. Pous Gregorius die Grote (590-604) het aangegee dat
die grootste Heidense feeste, ook die grootste Christelike feeste moes word. Bredero wys daarop dat
Germaanse tradisies ‘n groot invloed uitgeoefen het op die Christendom en kan daar selfs van ‘n
Germanisering van die Christendom gepraat word. Bredero vermeld onder andere dat tydens die
konsilie van Pincahala in 786 besluit is dat nagmaalbekers voortaan slegs van beeshorings gemaak
kon word. Beeshorings was Germaanse drinkbekers en gebruik by Heidense drinkgelagte.
Om ‘n Heidense fees te kersten, sou die kerk ‘n Christelike fees vier, presies op dieselfde datum as
die Heidense fees. Veral twee pionne is deur die kerk na vore gekuif. Dit is Jesus en Maria. Die viering
van hulle geboorte datums en sterfdatums sou in die plek geskuif word van die allerbelangrikste
Heidense feeste. Maar met twee geboortedatums en twee sterfdatums kon die kerk nie alle
Heidense feeste uitskakel nie. Vir ‘n volledige uitskakeling het die kerk talle ander feeste bedink en
veral Katolieke Heiliges163 aangewys, wat juis vereer moes word op Heidense feesdae. In die praktyk
het die kerk wild om hom heen geslaan, want elke verdagte Heidense fees moes die kop ingedruk
word. Teen die 13de eeu was daar meer as honderd heilige- en kerklike feesdae in gebruik geneem.
Om alle Heidense skuiwergate toe te druk, stel die kerk ‘n lys op van alle heiliges wat vereer moes
word. Daar moes ten minste vir elke dag van die jaar ‘n Heilige aangewys word (dus ten minste 365).
Hierdie lys staan vandag bekend as die Heilige-kalender. Vir selfs die kleinste streekgebonde
Heidense fees, kon nou ‘n Katolieke Heilige aangewys word, wat die plek van die Heidense verering
moes vul. As motivering vir die bestaan van Heilige persone, wys die kerk op die tekste in Matt.
27:52; Rom. 1:7; 8:27; Ef. 3:8; 1 Petrus 2:9 en 1 Kor. 1:30. Dit is opvallend dat alreeds met die
kruisiging van Jesus daar Heiliges uit hulle grafte opgestaan het. Wie was hierdie Heiliges dan?
Christelike Heiliges was juis mense wat in die naam van die Christendom gesterf het as martelaar of
buitengewone dienste aan die Christendom bewys het, maar die Christendom begin pas by Jesus!
Die totale aantal feesdae was egter uiteindelik te veel. Pous Urbanus VIII wou dat die aantal feesdae
inkort moes word. Op sy inisiatief is die aantal kerklike feesdae verminder na slegs 36, maar op 13
September 1642 het dieselfde pous ‘n reglement uitgevaardig met die naam Universa, waarvolgens
die aantal kerkfeesdae verder verminder is tot 25. Tot en met die koms van Napoleon is gehou by die
25 feesdae, waarna die lys van kerklike feesdae met nog enkele dae verminder is.
Tussen al die erkende feesdae deur, is ook nog ‘n fees gevier, wat nie aan ‘n spesifieke datum
gekoppel is. Bowendien word hierdie feesdag in elke dorp op ‘n ander datum gevier. Hierdie fees
staan bekend as Kermis en word vandag steeds in Europa gevier. Sommige mense aanvaar dat die
woord Kermis afkomstig moet wees van Kerk = mis. Aat van Gilst wys egter in sy boek Midzomer in
Europa daarop dat woord Kermis uit ‘n samestelling bestaan van Ker + mis. Die woord mis is verwant
aan die Duitse Messe wat mark of jaarmark beteken. Ker- verwys nie na kerk nie, maar na keur, kür,
kör of kir. In 17de eeuse Duits is ‘n Kermis ook ‘n Körfest (Keurfees) genoem. Die kermis is dan in
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wese ‘n Heidense keurfees, hoogfees of topfees. Die kerk vaardig ook talle verbodsbepalings uit teen
hierdie feesviering. Veral in protestantse gebiede is heftig te velde getrek teen die fees, soos blyk uit
‘n teologiese blad Teellinck: ‘Kermissen zijn een schadelicke wortel der Paepsche afgoderie, die niet
dan galle ende alsem ende alle bitterheyt voort en brengen, tot schade beyde van ziele ende lichaem
der inghesetenen des Landts’ (van Gilst 2012a).
Vanouds is ‘n groot aantal vermaaklikhede aangebied op ’n Kermis of Jaarmark, onder andere:
mallemeulens, teaters, poppekaste, kykkaste, lagspieëls, loterye, talle vaardigheidspele,
hardloopwedstryde, skietwedstryde, stoeiwedstryde, ens. Ook het hansworse opgetree, goëlaars,
waarsêers, kwaksalwers, slangmense, vuurvreters, koorddansers, swaardslukkers, musikante,
dansers, dansers met bere, ens. Ook het mense met allerlei afwykings opgetree soos dwerge, reuse,
baie vet mense en ook gebreklike mense.
In Europa word kermisse vandag steeds gevier, maar nooit in die winter nie, altyd in die Lente en
Herfs. Soms word die Kermis slegs een keer per jaar gevier, maar baie dorpe en stede vier dit twee
keer per jaar. In Europa word die kermis vandag gevier deur strate om die dorpsplein af te sluit vir
verkeer. Die strate word dan gevul met kraampies van handelaars wat nuwe- en tweedehandse ware
verkoop. In katolieke gebiede gaan die Kermis ook gepaard met prosessies, maar in protestantse
gebiede is die prosessies afgeskaf. Tydens die kermis word ook boeresporte beoefen (veral op die
platteland), maar daar is ook dikwels ‘n sirkus en mallemeule. Die Kermis word dan dikwels ook ‘n
Jaarmark genoem, maar soms ook Paardenmarkt, Ossenmarkt, Biestenmarkt (diere mark),
Ganzenmarkt, ens. In Nederland is Jaarmarkte wat in die lente gehou is, ook Vrijstersmarkten of
Meidenmarkten genoem. In die Nederlandse Agterhoek is op die eerste Woensdag van Lentemaand
(Maart) die Maertenkuur (Maartenkeur) gehou. Dit was ’n vryersmark waar jongmense mekaar
ontmoet het. Op die mark roep jongmans dan: ‘Alloh, de mèkes mot ekuurd worden’ (Hallo, die
meisies moet gekeur word) en probeer hulle om met kryt ’n merkteken op die dames se mooi klere
te maak (Heuvel).
1 November: Samhain, Winters fees
Op die nag van 31 Oktober op 1 November word ‘n baie belangrike fees gevier met die naam
Halloween. Halloween is ‘n baie ou Keltiese (en in ‘n mindere mate ook Germaanse) fees, met ‘n
geskiedenis wat baie duisende jare in die verlede terugstrek.
Ons voorouers het die begrippe ‘dag’ en ‘nag’ gespiegel teen die begrippe ‘somer’ en ‘winter’. Vir die
ou Europse volkere was die einde van die dag die tydstip wanneer die son ondergaan. Met die
aanbreek van die skemer het die volgende (nuwe) dag begin, in donker en koue. Dieselfde
gedagtestrekking is na die seisoene deurgetrek (waarvan ons voorouers net twee geken het, naamlik
somer en winter). Die Keltiese somer eindig op 31 Oktober, waarna die volgende (nuwe) jaar ‘n
aanvang neem, in donker koue. Halloween is dus ‘n Keltiese Oujaars/Nuwe jaarsfees. Die oorgang
van dag (lig) na nag (donker) of die oorgang van somer (lig) na winter (donker) was van besondere
betekenis, want dit het die grens tussen ‘einde’ en ‘begin’ aangedui. Die tydstip waarop die oorgang
gemarkeer word, word Ewening of Pase genome. Hierdie woorde hou respektiwelik verband met die
Engelse woorde evening, pass, pasover en die Afrikaanse woord ewening, pas, passeer en fase. Ons
woord Pase (en Paasfees) het behoue gebly by die viering van die Lent-ewening, volgens die
maankalender. Ons huidige Eweninge volgens die Sonkalender is 21 September en 21 Maart (volgens
die Juliaanse klander 25 September en 25 Maart).
Die woord Halloween is ‘n samestelling en afkomstig van Hallow-e’en of All Hallows Eve. Letterlik
vertaal: Heilige Ewening of Allerheilge Ewening. Hallow is verwant aan ons woorde halo, hello en heil.
Dink aan die Nazi groet: Heil Hitler! In die Nederlandse taalgebied was (en is) die term Allerheilige
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ook gebruiklik tot en met vandag as aanduiding van die viering van die Haloween-fees. In die
Engelssprekende wêreld staan Allerheilige bekend as All Sints day.
In die Heidense tyd is hierdie fees uitbundig gevier en soos by alle ander Europse feeste is vuur
hierby betrek. Vanouds het die Halloweenvierining oor drie dae gestrek. Die eerste feesdag is
Trinouxtion genoem, die tweede feesdag Samoni en die derde feesdag Sindiuos.
Omdat Halloween die einde van die warm somer inlui asook die aanvang van die koue dodelike
winter, staan ‘die dood’ sentraal in de feesviering. Hierdie Keltiese fees, was dan vanouds ook gevier
ter herdenking aan die dooies: afsterwing van die natuur, maar ook ter nagedagtenis aan die oorlede
voorgeslagte. Dog, die dood was nie finaal nie. Die dood bring weer nuwe lewe voort en hierdie koms
van die nuwe lewe (somer) word herdenk op 1 mei (die teenpool van 1 November).
Ons voorouers het geglo dat die ‘Poorte van die Doderyk’ oopgegaan het tydens die twee Eweninge
(1 November en 1 Mei). Oorledenes kon vanuit die Ryk der Doden, ‘n besoek bring aan die Ryk der
Levenden en dit om verskillende redes. Dit kon gaan om ‘n familiebesoek, waar die oorlede
voorouers steun kom bied aan hulle steeds lewende nageslag. Maar oorledenes kon ook om
wraaksugtige redes ‘n besoek bring aan die lewendes. Hulle kon diegene gaan opsoek wat hulle
tydens hulle aardse lewe onreg aangedoen het. Die Keltiese volk was dan ook baie skigtig vir
sodanige besoek en het sommiges die Haloweenfees met bewende angs tegemoet gegaan.
Tydens die aardse lewe het Kelte mekaar dan ook gemaan om andere geen leed te berokken nie. Dit
uit vrees dat ‘n gepeste slagoffer, nie tydens die aardse lewe wraag sal neem nie, maar na die dood
van die slagoffer. Nie alleen by die Kelte en Germane was dit bekend dat die dooies tydens die
Oujaars/Nuwejaarsfees ‘n besoek kon bring aan lewende mense nie, want dit is ook bekend by die
Chinese en Japanners (Janssen). In Japan word Oktober ook Kamiari tsuki genoem, wat beteken: die
maand waarin die Kami aanwesig is.
Om die besoekers uit die Doderyk gunstig te stem, het die Kelte vir hierdie besoekers kos voorberei
en voor die deure van hulle huise neergesit. Ongewenste besoekers was egter onwelkom en is
verskillende metodes bedink om hulle af te skrik. Sommige ondersoekers is van mening dat
uitgeholde knolle met ‘n brandende vuurtjie daarbinne kon dien as afskrikmiddel. Hiervoor is
uitgeholde beetknolle (witbeet of suikerbeet) gebruik. Die latere Keltiese emigrante na Amerika het
pampoene in plaas van beetknolle gebruik. Die uitgeholde pampoen in die vorm van ´n skedel, met ´n
kers/lampie binnenin, word vandag in die Angelsaksiese lande ´n Jack-o’-lantern genoem. Dog,
hierdie verligte skedels het nie noodwendig as afskrikmiddel gedien nie. Die lewende vuur binne in
die dooie skedel is ‘n voorstelling van die kiem van die lewe in die dood (en lewe na die dood).
Vuurtjies in ‘skedels’ is ook op grafte laat brand en selfs binne in grafte laat brand, dit veral in
katakombes.
Voorts toon die vuurtjie binne in ‘n skedel ooreenkomste met die begrip Dwalende Liggies of
Dwaalliggies. Dwaalliggies is deur die Kelte en Germane beskou as simbool van die siel van die
oorledene. Volgens Janssen word Dwaalliggies in sommige dele van Frankryk Arlequins (Harlekyne)
genoem. Die Kelte moes die vuur-verligte knol/pampoen dus ook beskou het as simbool van die siel
van die oorlede familielid. Hierdie vuurtjies moes egter ook in verband staan met die verering van
vuur. Vuur is immers die medium waardeur die dooies tydens die verassing na die Nuwe Wêreld
verhuis.
Tydens beide die Keltiese eweningsfeeste is wilde swyne geoffer, wat as heilige diere beskou is. Dan
was tweegevegte ook toegestaan, terwyl die kruis van swaarde tydens alle ander feeste verbode
was. Ook is tydens een van hierdie eweningsfeeste, die koning in sy magsposisie herbevestig of met
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‘n nuwe opvolger vervang. Kenmerkend van beide die eweningsfeeste is dat feesgangers ook
maskers gedra het. Die maskerdraers het hiermee die oorlede familielede voorgestel. In sommige
gevalle is maskers ook gemaak volgens die gelaatstrekke van spesifieke oorledenes.
Halloween is ‘n ware familiefees waar uitbundig geëet en gedrink word voor die inval van die sware
donker winter. Met die koms van die Christendom word alle ou Heidense feest tot Duiwelsfeeste
verklaar en prober die kerk op allerlei maniere om hierdie feeste te verbied. Maar hierdie verbode
was in die gevalle van Halloween, Kersfees/Joelfees en Pase nie suksesvol nie. Toe die kerk besef dat
die feeste onuitroeibaar was, het hulle dit gekersten deur dit tot Christelike feesdae te verklaar en
daar ‘n Christelike kleur aan te gee. Halloween word deur die kerk omvorm tot ‘n feesdag wat vandag
in die katolieke kerk steed bekend staan as Allerheilige. Joel word herdoop tot Kersfees en as
geboortedag van Jesus uitgeroep. Pase word nie herdoop nie, maar tot Jesus se sterfdag verklaar. Dit
is dan ironies dat Jesus se geboortedag volgends die Sonkalender bepaal word (25 Desember), maar
sy sterfdag volgens die Maankalender, wat beteken dat sy sterfdatum elke jaar op ‘n ander datum val
in Maart of April.
Opvallend is dat juis die groot protestant Maarten Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellinge
vasspyker op die deur van die kapel in Wittenberg. Luther het doelbewus hierdie dag uitgekies vir sy
protesoptrede, want dit is presies op Halloween/Allerheilige. In talle lande word naas
Halloween/Allerheilige op 2 November ook nog Allersiele gevier, wat beteken dat die ou driedaagse
fees steeds instand gehou word.
Tydens Allersiele is dit vandag steeds gebruiklik in katolieke Vlaandere en Nederland om allerlei
broodjies en koekies te bak, bekend as Sielkoek of Sielbrood. Soms word ook nog kruise op die brode
gemaak, bekend as kruisiesbrood. Ook is dit op die dag gebruiklik om die kerkklokke die hele dag te
laat beier. Die doel van die luiery van die klokke is om geeste op ‘n afstand te hou. Sielbrood en
Sielkoek dateer terug uit die tyd toe hierdie brode en koeke geoffer is aan die oorlede voorouers. Dit
was tot onlangs nog gebruiklik om voedsel en drank na die graf te neem om daar te nuttig (in die
teenwoordigheid van die ontslape voorouers) en tydens die besoek het veral meisies en vroue swart
klere gedra. Vandag word Allerheilige en Allersiele in Europa steeds gekenmerk deur ‘n grafbesoek,
waar besoekers ‘n wyle vertoef en ook kerse en lampe aan die brand steek, wat vir ‘n week lank
moet brand.
In Amerika is hierdie oer-fees uit die kas gehaal, afgestof en nuwe lewe ingeblaas. Ongelukkig is die
Amerikaners groot liefhebbers van trillers en griesels en kry die Amerikaanse fees ook ‘n grieselige
kleur, waar die draak met die dood gesteek word.
Talle Europese lande erken Allerheilige vandag steeds (op 1 November) as openbare vakansiedag,
waar dit as ‘n sober, dog vrolike feesdag gevier word, maar soms ook op Amerikaanse wyse.
Halloween/Allerheilige is ‘n feesdag met ‘n oer-geskiedenis. Hierdie feesdag vorm deel van ons
voorouerlike erfgoed. Erfgoed pas jy op en jy gee dit deur aan ons nageslag. Hierdie fees bied ons die
geleentheid om bietjie stil te staan by ons dierbare voormense wat ons voorgegaan het. Sonder hulle
sou ons Moeder Aarde nie betree het nie. Die weg wat hulle bewandel het sal ons ook afle. Ons is
wat hulle was en ons sal word wat hulle is.
Winterfees, Winternag(te), Winternacht, Ancertor blot, Sint-Maarten of Sint Martin
Met die aanbreek van die Winter het ook die Germane fees gevier. Die Germaanse Winterfeeste
toon ooreenkomste met die Keltiese Halloween. Dit is tewens ook die begin van die Germaanse
Nuwe Jaar. Die Germaanse Winterfees is egter gevier tussen 21 September en voor 21 Desember.
Dikwels is dit gevier op die eerste Volmaan na 21 September. Hierdie Winterfees is nie alleen deur
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die Germane gevier nie, maar ook deur die Slawe, Romeine, Kelte en ander Indo-Europese volkere.
Tydens die fees is ‘n groot strooipop gemaak wat dan aan die brand gesteek is. Die verbranding van
‘n strooipop vind nie alleen in die winter plaas nie, maar dikwels net nadat die winter verby is.
Hierdie gebruik is in Suid-Duitsland vandag steeds bekend en staan bekend as Merienjungfer
verbrennen. In sommige dele van Duitsland is vroeër ‘n strooipop gemaak en verbrand wat Der Gute
genoem is. Dit is waarskynlik ‘n verwysing na Wute (Wodan). Ook in Estland was hierdie gebruik tot
onlangs toe nog bekend waar ‘n strooipop met die naam Meta Isa (bosvader) of Meta Ema
(bosmoeder), waartydens die pop aan die einde van die fees na die woud gedra is en daar aan die
brand gesteek is.
Teen die tyd dat die fees gevier word, is die laaste oes van die lande gehaal. Die vee word ook van die
weivelde gehaal en onderdak gebring. Die Winterfees is ook ‘n slagfees. Die swakker kuddediere
word geslag en omdat dit koud genoeg is, kan die vleis opgehang word en die hele winter deur as
voedsel dien vir die stamlede. Dan is die Winterfees ook nog ‘n Jagfees. Jagters versamel nou ook
wildsvleis vir die komende lang winter. Vleis is ook gedroog om bederf teë te gaan. Ons bekende
biltong is nie ‘n Afrikaanse uitvinding nie, maar ‘n gebruik wat duisende jare oud is. Terloops ons
woord ‘biltong’ is ‘n samestelling van bil+tong. Bil = boud. Biltong is boudtong, omdat die mooiste
stukke vleis vir hierdie gereg uit die boude gesny is en soos tonge opgehang is. Die Winterfees is dus
‘n Offerfees by uitstek en ook bekend as ‘n Slagfees.
Maar dan was Winterfees/Winternag ook ‘n dode-fees en ter eering van die onslape voorouers. Die
Germane het net soos die Kelte geglo dat die oorgang van Somer na Winter ‘n breuk veroorsaak
tussen die wêreld van die lewende mense en die wêreld van die dooies. In hierdie tyd kon ‘n mens
gewenste/ongewenste besoek verwag van ‘n oorlede persoon. Met die aanvang van die Europese
winter, verskyn ook die eerste Wilde jagte en sal Wilde jaagtogte oor die landskap woed tot en met
die lente.
Volgens die ou Germaanse Sonkalender begin die Germaanse Nuwe Jaar op 21 November en was die
Winterfees dikwels op die dag gevier. Op 21 November voer die kerk egter ook ‘n feesdag in met
naam Maria se opdrag in die tempel, om die Germaanse feesdag te probeer kersten. Maar dan was
daar ook nog ‘n belangrike feesdatum vir die ou Germane en dit was 11 November, bekend as
Winternag(te). Om hierdie Germaanse fees te kersten, skuif die kerk ‘n katolieke Heilige na vore: Sint
Maarten. Die Frankiese koning Clovis (466-511) sou Martinus van Tours uitgeroep het as
Beskermheer van die hele Frankiese Ryk, met as feesdag 11 November. Sint Maartin word vandag
steeds gevier op 11 November.
Hierdie fees is presies 40 dae voor Midwinter op 21 Desember. Die katolieke is van mening dat SintMaarten eintlik ‘n vastyd moet wees en dat dit hier gaan om die 40 dae voor die geboorte van Jesus
op 25 Desember. Hierdie onwaarheid word vandag steeds deur die katolieke kerk verkondig. Die
katolieke 40 dae pas egter nie goed op die Germaanse 40 dae nie. Van 11 November tot 25
Desember is immers 44 dae! Nietemin is 11 November vandag vir die katolieke ‘n belangrike dag, in
die sin dat die Karnavalsvereniginge op die dag met hulle taak begin om die volgende Karnaval te
reël. Na 11 November begin ‘n vastyd. Die vastyd tussen Sint-Maarten en Kersfees is die teenpool
van die vastyd tussen Karnaval en Paasfees. Vastye is egter ’n Heidense erfenis en word as ’n soort
suiwerings ritueel beskou. Ook die Japanse Sjintoïsme ken hierdie vorm van suiwerings ritueel.
In die Skandinawiese lande staan 11 November vandag bekend as Mortensaften en vorm hierdie dag
die afsluiting van die ou jaar en die begin van die nuwe jaar. Sint Martin was in die verlede ‘n baie
populêre fees wat ook gevier is met die aansteek van groot vure en is daar ook deur die feesgangers
in die strate gesing en gedans. Hierdie fees word vandag steeds in Nederland gevier en gaan gepaard
met ‘n fakkeloptog en kinders wat van huis tot huis loop en liedjies sing aan die inwoners. Die ou
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Germaanse herfsvure word nou omgedoop tot Sint Martins-vure. Protestantse Nederland het die
fees egter probeer uitroei en is talle wette veral in die 17de eeu aangeneem om die fees te probeer
uitwis. In 1683 het ‘n ordonnansie in Deventer (Nederland), wat veral op kinders gemik was, die
volgende bepaal: ‘Niemand zal op Paschen of op St. Maarten binnen deze stad Paasch- of
Maartensvuren mogen aansteken, op verbeurten van 10 heeren ponden, door de ouders te betalen’
(van Gilst & Kooger 2000). Sommige geleerdes wys ook daarop dat Sint Maarten oorspronklik ‘n ou
Germaanse slagfees (dankfees, offerfees of dankofferfees) was. Die slagfees (of offerfees) word
vandag steeds in Moslemlande gevier net voor die inval van die winter. Vandag word steeds in
sommige Duits talige gebiede op die eerste Woensdag van November dankdag gehou, bekend as
Erntedankfest.
In Europa verskyn Sint Maarten, net soos Sinterklaas en die Kersman/Kersvader, ook op straat. Sint
Maarten ry op ‘n witperd, maar hy word as ‘n ridder verklee. Hy dra egter ‘n lang sierlike rooi mantel.
Dit sou in die praktyk kon gebeur (en het in die verlede gebeur) dat Sint-Maarten, Sinterklaas en die
Kersman mekaar op straat ontmoet. Om dit te voorkom, mag Sint-Maarten vandag na 12 November
nie meer op straat verskyn nie. Sinterklaas mag tussen 12 November en 5/6 Desember op straat
verskyn en die Kersman mag vanaf 7 Desember in die straatbeeld verskyn.
Daar was egter vroeg in Desember nog meer Kelto-Germaanse feeste. So vind Sint Nicolaas ‘n plekkie
vind op 5/6 Desember en Maria ‘n ereplek vind op 8 Desember. Die 8ste Desember staan vandag
bekend as ‘Onbevlekte Ontvangenis’. Dit is immers die dag waarop Maria verwek word in die
baarmoeder van haar moeder Sint Anna, nadat ‘n engel aan haar verskyn het (Protevangelie van
Jakobus 4:1).164 Moeder Anna sou 9 maande later (8ste September) geboorte skenk aan ‘n dogter
wat oor geen erfsonde beskik nie: Die Heilige Maagd Maria sou volgens die katolieke kerk die enigste
‘onbevlekte’ mens op aarde wees, wat volgens die kerk beteken dat sy nie met erfsonde bevlek is nie
en dat ook haar siel onbevlek is. Uit die Protevangelie van Jakobus bly egter dat onbevlekte dames,
gewoon maagde was (sien Protevangelie van Jakobus 6:1). Op 18 Desember is ook ‘n fees gevier
bekend as ‘Maria se verwagting’. Op 30 November sou die kerk ‘n feesdag wy aan Heilige Andreas.
Hierdie Andreas was een van die twaalf apostels van Jesus. Hierdie kerklike feesdae was juis ingestel
om Kelto-Germaanse feeste te verdring.
21-25 Desember: Sonstilstand, Sonwending, Joel, Yule, Joelfees, Wy-nagte, Mutternacht,
Moedernag, Midwinter, Kersfees
Die Joelfees word beskou as ‘n Germaanse hoogfees, maar dit is ook deur die Kelte, Romeine en
Slawe gevier; terloops, deur alle Indo-Europese volkere. Ook is klaagfeeste oor die naderende winter
gevier deur die Semitiese, Assiriese en Egiptiese bevolkings, soos die Osiris-, Adonis- en
Tammusfeeste en onder die Romeine en Grieke die Dionysos- en Bacchusfeeste. Hierdie klaagfeeste
was egter ook al gevier tydens die Somersonwending, waar die einde van die Somer betreur was.
Vir die Germane was dit die belangrikste en mees uitbundige fees van die jaar, maar elke 9de jaar
was dit ‘n besonder groot fees. Dit was ‘n fees wat deur almal gevier is. Niemand kon/wou hierdie
fees mis nie. Volgens Adam van Bremen was elke Germaan selfs verplig om aan sekere
verrigtinge/verpligtinge deel te neem.
Die ou Germaanse kalender of ‘jaarwiel’ was ‘n gekoppelde kalender, waar die Maankalender en die
Sonkalender aan mekaar gekoppel was. Die Maankalender en Sonkalender sluit immers nie
opmekaar aan nie. Met die Maankalender was daar elke jaar 11-12 nagte tekort om met die
Sonkalender tred te hou. Die werklike maanmaand is 29.5 dae. Die Maankalender ken dan in totaal
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Volgens die Koran was nie een engel nie, maar meerdere engele betrokke by die aankondiging van Jesus se
geboorte (Die Familie van Amran 3: 44).
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354 dae en die Sonkalender 365 of 366 dae. Om die Maankalender met die Sonkalender te laat
aansluit, moet elke jaar 11-12 skrikkeldae aan die Maankalender toegevoeg word. Al hierdie dae
word in een klap toegevoeg: die Joel. ‘n ou Duitse naam wat behoue gebly het vir hierdie tydperk is
‘Zwischen den Jahren’ (tussen die jare). Ook die Romeine en die Kelte het elke jaar ‘n ‘twaalfnagte
fees’ geken, om die probleem op te los. Ook ander kulture het ‘n oplossing vir die probleem bedink.
Een oplossing was ‘n siklus van 19 jaar. Hierdie 19 jare word opgedeel in 12 jare van 12 maande, plus
7 skrikkeljare van 13 maande. Hierdie maande het dan uit 28 dae bestaan. So ‘n stelsel was/is onder
andere by die Hindoes en die Jode bekend.
Die Joelfees (twaalf skrikkel nagte) het ook bekend gestaan as De Twaalf Dagen, Heilige Dagen,
Wijnachten (Nederland), Twelve Days of Twelfths (Engeland) en Zwölften, Zwölf Nachte, Zwölf heilige
Togen, Unternächte, Rauchnächte,165 Lostage, Weihnachten (Duitsland). Ook die kerslied The Twelve
Days of Christmas verwys na die ou Joelfees. Die Joel was eintlik ‘n reeks feeste wat oor twaalf nagte
gestrek het en met Moedersnag begin het. Op hierdie nag (aand) is ‘n Disasblot (Godinoffer) gebring
ter ere aan die Groot Moeder(godin). Die feesviering begin tydens teen die aandskemering (nuwe
dag). Die huidige Kersviering geskied steeds op hierdie manier, want alhoewel Kersfees eintlik op die
25ste Desember gevier word, begin die fees op die aand van die 24ste. Met die aanvang van die
kerstening bly die ou name steeds in gebruik. So maak die sinode van Tours in 567 melding van die
‘heilige-twaalf-dae-tyd’ (Farwerck 1970). Met die kerstening word die Joel aanvanklik deur die
Christene ook Heidense nagte genoem, maar ook Vuile nagte, Honde nagte, Wolfnagte, Ongewyde
nagte, ens.
Farwerck (1970) skryf dat sommige Germaanse stamme die volmaan as aanvangstyd vir hulle feeste
beskou het, terwyl ander stamme Nuwe maan as aanvang vir hulle fees beskou het. Was die Joel ook
tydens Volmaan of Nuwemaan gevier??? Die tydperk na volmaan = ongelukkige tydperk, want die
krimpende maan simboliseer die naderende dood. Die Joel is wel die herdenking van dood én
wederopstanding. As Joel tydens die Volmaan sy aanvang moes neem, dan sou dit ongeveer met
Nuwemaan moes eindig (ook ‘n Nuwe Maand = Romeinse Nuwe Maan wat Kalendae166 (afroepdag)
genoem is. Dit kom ooreen met die huidige gebruik onder Moslems, waar elke fees begin met die
verskyning van die sekelmaan direk na Nuwe Maan, waarna ‘n vrugbare periode volg.
Die Germaanse Joël is waarskynlik nog op Volmaan, nog op Nuwemaan gevier. Die Joel is immers ‘n
Sonfees en geen Maanfees nie. By die Joel word fees gevier om die terugkerende Nuwe Son te
gedenk. Opvallend is die woord Noël wat in Frans gebruik word vir Kersfees. Hierdie woord verwys
nog na die ou Keltiese Noio Hel of Neo Heol wat na die Nuwe Son beteken. Dit kom ooreen met die
Griekse Neos Helios.
Die mense van die outyd het nie radios, tv’s, rekenaars en koerante gehad om hulle saans te vermaak
nie. Hulle kon hulself besig hou met wette, die volksgeskiedenis, verhale, mites en die oorvertel van
lang-lange stambome. Maar hulle het die natuur ook haarfyn bestudeer en ook die hemelliggame.
Hulle het onder andere gemerk dat sonsopkoms en sonsondergang elke dag met enkele meters
verskuif in ‘n noordelike of suidelike rigting. Soos wat die middel van die winter nader, so skuif die
sonsopkoms op die Oosterkim en die Sonsondergang op die Westerkim elke dag meer in die rigting
van die Suide, maar ter selfde tyd word die dae korter en die nagte langer. Op 21 Desember skuif die
sonsopkoms/ondergang nie meer verder op die horison aan nie. Die verste punt is bereik. Dit word
Sonstilstand genoem. Hierdie gebeurtenis is baie presies gemeet deur die invallende sonlig in
tempels, soortgelyk aan die hedendaagse Sonkol wat deur die dak van die Voortrekkermonument op
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Rooknagte.
Kalendae is verwant aan die woord call (Eng). Feesdae, dus ook die Sonwendingsfeeste is Nederduitsland Kaland
genoem en in die Slawiese tale Koleda.
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’n altaar val op 16 Desember om 12 uur.167 Direk na die 21ste Desember begin die sonsopkoms en
sonsondergang op die Ooster- en Westerkim weer terug te skuif in ‘n Noordelike rigting wat weer op
21 Junie die Noordelikste punt sal bereik (Somersonstilstand).
Hoe verder noord hoe moeiliker was dit egter vir die mensdom om te bepaal of die Son die verste
punt bereik het. Die Son was immers dikwels met die blote oog nie eers waarneembaar nie, vanweë
die swak weer in die barre wintermaande. Die periode van Sonstilstand was dus langer en is
Sonwending ook eers later in Desember gevier as in die Suide van Europa. By die Noorkaap is die Son
immers die hele winter onsigbaar. Daar kom die Son nie eers bo die Suiderkim uit gedurende die dae
voor en na 21 Desember nie. Op die Suiderkim verskyn dan slegs die Daeraad. Die Daeraad is ook as
‘n Godin beskou en onder die Grieke bekend as Eos en onder die Romeine Auror, maar die Romeine
en Etruske het Mater Matuta168 ook beskou as Godin van die Daeraad. Verlangend het ons voorouers
gesmag na die strelende sonnetjie in die Suide. Die verre Noorde was stikdonker en bitterkoud.
Die barre winters het lewe op groot skaal vernietig. As die Son nog verder moes aanskuif op die
Wester- en Oosterkim in die rigting van die Suide; en as die lange donker nagte nog langer,
donkerder en kouer word, sal dit fataal wees vir elke vorm van lewe. Om hierdie rede is daar gebid,
gesmeek, gehoop, geoffer en geroep dat die Son op 21 Desember tot ‘stilstand’ sou kom (en nie
verder verdwyn nie) en drie dae later ’n regsomkeer/wending sou maak. Angstig is hierdie
gebeurtenis afgewag op die 21ste Desember tot die 24ste en is die sonbewegings haarfyn bestudeer.
Groot was die vreugde as dit sigbaar was dat die Son die wending wel gemaak het (en dat die koue
nagte nou weer korter begin word). Later is tog wel aanvaar dat die Son op die dag die wending sal
maak, want die feeste het immers saans en snags al begin. Hierdie viering was nie alleen tot die
Germane beperk nie. Ook die Egiptenare en die Babiloniërs het dit geken. In laasgenoemde gevalle
het die volk na Heiligdomme opgetrek tydens die Sonstilstande (solstitia). Om middernag van die
wintersonstilstand (maar in baie gevalle drie dae later, naamlik tydens Sonwending) word dan deur
die priester(es) geroep: ‘Die Maagd het gebaar! Die Lig groei!’ (Frazer). Soms is die pasgebore son
voorgestel deur ‘n baba wat aan die volk getoon word. Die moeder is die Hemelse Godin.
Die blydskap was so groot was oor die terugkerende- of herbore Son, dat daar uitbundig feesgevier
was: die Joel. Hierdie hoogfees is Joel genoem, waarvan ons vandag nog woorde ken soos jolly, jolig,
joelig, ens. Die woord Joel is egter ook verwant aan die woord Wiel en dui op die kalender (draaiende
Son). Ander name vir die Joelfees is: Jolfees, Joolfees, Julfees, Geol, Hiul, Jule, Yule of Yuletide
(Joeltyd) en dit verwys na die Gotiese hvil, Oudnoorse hvel, Yslandse hiól, Sweeds/Deense hjul asook
die Galliese gule, wat almal wiel beteken. Die kalender in die tyd is as ‘n wiel uitgebeeld. Daar is egter
ook geleerdes wat meen dat die woord Joel verband kan hou met die woord kal, kil of kill (Eng). Die
Joel was immers ‘n fees van die dood. Dit was ‘n fees van die einde van ‘n tydperk (jaareinde,
lewenseinde), maar ook ‘n fees van wedergeboorte, heropstanding en ‘n nuwe begin. Die kalender is
ook ‘n Jaarwiel genoem, maar ook soms ‘n Karwiel. Maar Kárr, Kär(ing) of ook ‘Kárr de Oude’ was ‘n
Germaanse Godin (Ellis Davidson) en moontlik ook bekend as Karitas of Caritas en wederom verwant
aan care (Eng); aan die voornaam Karen, maar ook aan ons moderne woord kar. ‘n Wa uit die outyd
was juis beskou as ‘n voertuig vir die Gode en Godinne, omdat dit nog iets besonders was. Vergelyk
byvoorbeeld die kultiese waens wat argeoloë ontdek het in Dejbjorg (begin van ons jaartelling) in
Jutland en ook in Oseberg (ongeveer in 800) in Noorweë.
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Ook vergelykbaar met die Romeinse Pantheon (’n enorme sonwyser) en tal van katolieke kerke waar die
sonlig via ’n roset (ronde venster van gekleurde glas) op ’n spesifieke datum op ’n spesifieke tydstip, op ’n
spesifieke beeld val.
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In Rome is haar feesdag jaarliks op die 11de Junie gevier, bekend as Matralia.
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Die Vikingse Oseberg skip.
Die hoogtepunte van die fees was die eerste en die laaste Joelnag. Ons huidige Oukersaand en
Oujaarsaand is restante van die eerste en laaste Joelnagte. Tog word Driekoninge (6 Januarie) ook as
‘n laaste Joelnag beskou. Die rede vir hierdie verskille lê in die feit dat die Joelfees by sommige
volkstamme op 21 Desember begin (Solstitium, Sonstilstand) maar vir ander op 24/25 Desember
(Sonwending). Tussen Sonstilstand en Sonwending lê drie dae. Sonstilstand duur dan in werklikheid
ses dae (drie dae voor en drie dae na 21/22 Desember).
Ons voorouers was nie sodanig behep met die berekening van die begin en einde van die
kalenderjaar nie. ‘n Wiel het immers ook nie begin en ‘n einde nie. Moontlik het die meeste Germane
die begin van die winter ook beskou as die begin van die kalenderjaar, maar dit is geen uitgemaakte
saak nie. Die Keltiese Nuwe Jaar het ‘n aanvang geneem aan die einde van die somer. Onder die
Romeine was die begin van die lente, ook die begin van die Nuwe Jaar, maar sommige Germaanse
stamme het hierdie persepsie ook gehuldig. Die ou Romeine het op 1 Maart die begin van die nuwe
kalenderjaar gevier ter ere aan die Oorlogsgod Mars. Vanaf 153 v.o.j. is die Romeinse
Nuwejaarsviering verplaas na 1 Januarie. Tog het dit nie oral aanklank gevind nie. Tydens die
Middeleeue probeer die kerk om Nuwejaar te laat begin in Maart en dan ook om Jesus se geboorte in
hierdie maand te vier. Sommige kerkvaders in die Ooste probeer weer om 1 September erken te kry
as die begin van die Nuwejaar en ook Jesus se geboorte op die dag te vier. In 1563 roep Karel IX
(1560-1574) 1 Januarie uit as die begin van die Nuwe jaar in Frankryk. In 1575 roep die Spaanse vors
Requesens (1528-1576) ook 1 Januarie uit as die begin van die Nuwe jaar. In Nederland, Duitsland en
Switserland duur dit tot 1700 voordat 1 Januarie aanvaar is as die begin van die Nuwe jaar. In Rome
is egter vanaf die 7de eeu begin om op 1 Januarie ‘n Maria-fees te vier onder die naam Natal sanctae
Mariae. Vanaf die 13de eeu word onder druk van Spanje en Frankryk, die ’Besnydenis van Jesus’ op 1
Januarie gevier.
Tydens die Twaalf Nagte van Joel, kom alles tot stilstand. Die Jaarwiel draai nie. Hy kom vir 12 nagte
tot stilstand. Die eerste nag is Jólanótt, Julanag, Jólnag of Joelnag genoem maar ook Moedernag, of
217

in Oudengels ook Modraneght of Modranect. Onder die Angele het die nag bekend gestaan as Modra
niht id est matrum noctem (Moedersnag is die nag van die Moeders). Dit was die belangrikste nag en
is gewy aan Godin Freya (Vrede). Tydens Moedernag word die belangrikste maaltyd genuttig en
staan ook bekend as die dode maal. Varkvleis (Helde vleis) vorm die hoofgereg en in Oos-Europese
lande word ook kutja169 as dode maal geëet. Die Joelblok (Julblok in die Noorse lande; yule-clog in
Engeland; blukku wakkars in Letland) moes ook op Moedernag aangesteek word en die feesgangers
moes dit vir dertien nagte sonder onderbreking aan die brand hou. 170 Die Joelblok was van
eikehout; dus heilige hout, by sowel die Druïde as by die Germane, want die Joelblok het simbool
gestaan vir die Yggdrasil. In elke woning is ’n Joelblok aangesteek. Dit was die taak van die vader in
die huis om die Joelblok te kap en in die vuurherd te plaas. Die Joelblok het bestaan uit ‘n stuk eikeboomstam. Op die Joelblok is sout171 gestrooi (besonder kosbaar in die tyd), maar ook kosbare wyn
en olie gegiet. Met behulp van die vuurreste van die vorige jaar se Joelblok, word die nuwe Joelblok
aangesteek en dit was die taak van die moeder van die huis of een van haar dogters. Met die
kerstening word die Joelblok nou ‘n Kersblok genoem en in Wesfale selfs Christbrand (Frazer). In
Vlaandere is die Joelblok ook Kerstholt, Kerstbonke en Kersavondblok genoem en in Duitsland
Julblock of Weihnachtsblock selfs na die kerstening. Reste van die Joelblok is ook bewaar in die huis,
onder die bed, as beskerming teen weerlig inslag maar ook teen brand. Die Joelblok is van eikehout
en word eikebome geassosieer met die Dondergod. Dit is nie vreemd dat die ou Germane juis die
eike Joelblok aanwend as beskerming teen weerlig inslag nie.
Hierdie brandende Joelvuur was van groot belang en is as heilig beskou. Dit het hoop, geluk en
heilsaamheid gesimboliseer. Tydens die volgende twaalf nagte is af en toe nog vrugte, neute en sout
in die vuur gestrooi, maar ook wyn of bier daarin gegiet as offergawe aan Godinne soos Freya en
Holda, maar ook aan die Gode Wodan en Donar. Die as van die vuur is oor landerye uitgestrooi, want
dit was vrugbaar. Volgens die volksgeloof kom die vrugbaarheid juis van die Gode. As, sou ook juis
magiese kragte besit en is as dikwels gebruik by magiese rituele. Dit is onder andere ook in die lug
opgegooi waaruit voorspellings gedoen kon word.
Splinters en uitgebrande kole van die vuur is behou en bewaar omdat dit heilsame krag sou besit.
Hierdie vuurreste word dan gebruik vir die aansteek van die volgende Joelblok, ‘n jaar later. Die
verbranding van ‘n blok hout het ook voorgekom by die vereerders van Tammus, Attis en Dionysos.
By die Grieke staan die verbranding van ‘n blok hout in die Joeltyd bekend as skakantzalos. Die
verbranding van die Joelblok en die bewaring van die vuurreste het in alle Europese lande
voorgekom en was aan die einde van die 18de eeu steeds in byna alle Europese lande in gebruik.
Die Vuur het ‘n ewige kringloop gesimboliseer. Die vuur suiwer en verteer alles tot as en uit die as
kom weer nuwe lewe. Vuur is deur die Germane beskou as ‘n lewende wese en word Vuur en Joel
ook met mekaar verbind as ‘n geboorte- en dode fees. Die natuur sterf tydens die winter
(afwesigheid van die Son), maar word herbore met die terugkerende Son. Vuur = Son. Die Joel is
beskou as ‘n omslagmoment, tussen Oujaar en die Nuwe Jaar, tussen dood en hergeboorte. In die tyd
word teruggekyk op die gebeure die afgelope jaar, maar ook die gebeure wat in die komende jaar
verwag word. Verwagte voorspellings van heldersiendes word aangehoor en toesprake word gehou.
Hierdie gebruik is vandag steeds bekend waar tydskrifte en televisie terugkyk op gebeure die
afgelope jaar en ook die verwagte gebeure vir die komende jaar in oënskou neem. Toekomsplanne
word tydens die fees bekend gemaak.
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Nagmaalsbrood sou later in Russies bekend staan as kutja. Kutja = kut (vroulike geslagsdeel), maar ook moontlik katvleis.
Vergelyk ook Lev 6:5-6, waar die offervuur ook vir die duur van die fees, onophoudelik moes bly brand.
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Vandag beskou Christelike kerkgangers die kollekte wat hulle afstaan as ‘n offergawe. Dit is eintlik ‘n gebruik wat stam uit
die voor-Christelike tydperk. Sout was destyds baie waardevol en ook ‘n betaalmiddel (die woorde “soldy’ en “salaris’ is
afgelei van die woord sout). Deur sout te offer, het die Germane in werklikheid geld geoffer.
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Tydens die Joelfees het die mense hulle slegs besig gehou met goeie dade en mekaar lofuitinge
toegedig. Dit was belangrik om ‘n goeie- en vrolike gees te skep. Rusies is bygelê en vetes gestaak. By
die aanvang van die fees het mense mekaar ‘n goeie Joel toegewens.172 Hierdie ‘goeie wense’ is
dikwels ook tydens ‘n toespraak deur die hoof van die familie of stam uitgespreek. Hierdie gebruike is
vandag steeds bekend. Regeringsleiers sal op Oukersaand173 ‘n Kerstoespraak hou waar goeie wense
aan die volk oorgedra word. In sommige lande wens mense mekaar egter eers voorspoed toe op die
oggend ná Moedernag (vandag 1ste Kersdag). By Kerstoesprake word nie alleen goeie wense
oorgedra nie, maar ook vrede verkondig. Die Germaanse Joel was ‘n vredesfees! Dit is ook Biervrede
genoem, omdat heildronke met bier gehef is en die deelnemers aan die heildronk mekaar trou
gesweer het (Janssen). Christene is vandag van mening dat die Kersboodskap eintlik ‘n
vredesboodskap van Jesus was. Dit is egter ‘n onwaarheid en is ook hierdie vredesritueel van die
Heidene afgekyk. Terloops Jesus het sy volgelinge weliswaar dikwels gegroet met die woorde: ‘Vrede
vir julle’, maar alle Jode het mekaar so gegroet en dit die hele jaar deur en nie alleen tydens
‘Kersfees’ nie. Bowendien sê Jesus in Matt. 10:34: Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die
swaard! Verder sê Jesus: ‘Mense mag dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring, maar ek het
gekom het om verdeeldheid op aarde te bring: vuur, swaard en oorlog’ (apokriewe Evangelie van
Tomas 16).
Die Joeltyd is dus ‘n rustyd en ’n heilige tyd. Vrede moes ten alle koste bewaar word. Geen
stryd! Geen oorlog! Geen rusie! Geen arbeid! Om te jag of vis te vang was verbode. Alle visnette is
uit die water gehaal. Daar moes algehele vrede heers. Omdat die jaarwiel stilgestaan het, mag geen
ander wiel draai nie, want draaiende wiele kon die goeie begin van die jaarwiel versteur. Spinwiele
en windmeulens moes dus tot stilstand gebring word. Dit was ‘n tyd van besinning en van totale rus
vir liggaam en siel. Dit was ook n tyd van groot gasvryheid, ‘n ware fees waar almal baie geëet en
gedrink het.
Tydens Moedernag is geskenke oorhandig. Die Kersgeskenk staan vandag in Swede steeds bekend as
Jul-klapper. By die Skandinawiese Jul-klap, hoor ‘n mens ‘n geklop aan die deur of venster en rol die
geskenk na binne terwyl elke spoor van die skenker ontbreek. In Mecklenburg word Kersgeskenke
steeds teen die voordeur neergesit met die kreet: jul-klap! Die uitdeel van Kersgeskenke ken ons
vandag steeds en vind hierdie ritueel steeds op Oukersaand plaas in lande soos Duitsland, Nederland
en Engeland. In Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne word geskenke deur Grootvadertjie Vors (Ded
Moroz), Vadertjie Vors of Vadertjie Winter uitgedeel op 31 Desember. Opvallend van Vadertjie Vors is
dat hy ooreenkomste toon met die Kersman/Kersvader, maar soms verskyn hy in ‘n ligblou pak, in
plaas van ‘n rooie, maar soms ook ‘n geel, grys of groen pak. Ook word Vadertjie Vors vergesel van sy
kleindogter, Sneeuwitjie (ook Sneeuvlokkie of Snegoerotsjka) of soms selfs meerdere meisies bekend
as Sneeumeisies, meestal in wit geklee. In Frankryk word geskenke uitgedeel op 1 Januarie, maar in
Italië en Egipte op Driekoninge. (6 Januarie). Die kerk het aanvanklik probeer om die gee van
Kersgeskenke te ontmoedig omdat dit ‘n Heidense ritueel was. In Auxerre is in 585 deur die kerk ‘n
verbod uitgevaardig teen die gee van Kersgeskenke en in Kampen was dit nog in die 17de eeu
verbode om op Kersaand geld of geskenke uit te deel (Wessels).
Die laaste dag van die Joel was net so belangrik as die eerstes dag. Vandag word Oujaarsaand beskou
as ’n afsluiting van die ou Joel, wat dan op 21 Desember begin het. Maar ook word Driekoninge
beskou as Joelafsluiting, waar die Joel dan op 24/25 Desember begin het. Driekoninge staan ook
bekend as Epifanie, maar ook as Hoogfees van die Openbaring. Die naam Epifanie/Epiphania is
afkomstig van die Godin Befana, maar volgens Grimm ook afkomstig van Bertha. Epiphania sou
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Die oorspronklike wensboodskap is gekersten en vandag bekend as: Geseënde Kersfees; Vrolijke Kerst (Ned); Merry
Christmas (Eng); Glückliches Weihnachten (Duits); Glad Jul (Noors); Heldig Jul (Deens); Glad Julen (Sweeds) en
Hamingjusamur Jól (Yslands).
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Maar ook op Oujaarsaand word ‘n Nuwejaarstoespraak gehou.
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bekend gestaan het as Bethfania en Theofania. Die Koptiese Christene en ook die Armeense
Ortodokse kerk vier tot en met vandag die ‘geboorte van Jesus’ op 6 Januarie. Die Russies-Ortodokse
kerk vier Kersfees op 7 Januarie. Die rede waarom 5-7 Januarie so gewild is in die Midde-Ooste, is
omdat die geboortedag van Songod(in) Sion (gebore uit die maagd Core/Kore) vroeër op die dag
gevier is. Driekoninge het ook bekend gestaan as Dertiendach (of ook Dertiennacht, Dortiëndag,
Dreyzehnten Tag). Dertiendag is ‘n naam wat tot aan die Reformasie bly voortbestaan het. Vanaf die
24ste Desember (inklusief die dag) tot en met 6 Januarie is 13 dae. Maar Driekoninge is ook soms die
Twaalde Nag genoem. Driekoninge sou verwys na die Drie Wyse manne uit die Ooste wat geskenke
aan Jesus sou bring. Die Bybel vermeld wel drie geskenke (goud, wierook en mirre) wat wyse mense
sou bring, maar in geen enkele Nederlandse Bybelvertaling word vermelding gemaak van drie wyse
mans nie en ook nie dat hulle konings was nie. Die Afrikaanse vertaling van 1953 is die enigste
Afrikaanse Bybel wat na drie ‘wyse manne’ verwys (Matt. 2:1).
By die geboorte van babas in Germanië was altyd drie Spákonur of Sieneresse of Matrone aanwesig.
Hierdie drie Wyse Vroue het dan voorspellings gemaak oor die toekoms van die pasgebore kind (van
Gilst 2004). Die Drie Wyse Vroue wat aanwesig was by ’n geboorte, moes ook by ander volkere
bekend gewees het. Die naam Driekoninge kom waarskynlik van pous Leo de Grote (440-461), wat
van mening was dat Drie Konings Jesus sou besoek het. Die Siriese kerk het die idee van Drie Konings
egter verwerp en volgehou dat 12 sterrewiggelaars by Jesus op besoek was na sy geboorte. Die 3
konings of 3 wyse manne versinnebeeld die 3 sterre in Orion se gordel wat op 25 Desember in lyn is
met Sirius.
By geboortes is ook goeie wense uitgespreek. Oor die Nuwejaarswense skryf Heuvel die volgende:
Om elkaar Nieuwjaar te wenschen,
Is ’t gebruik der meeste menschen
Reeds een langen tijd geweest,
Acht dagen na het Kerstmisfeest.
Tydens die Joelfees het mense edes/geloftes afgelê. Die aflêers van die geloftes het dan beloof om
sekere take uit te voer, voor die aanvang van die volgende Joel. Die huidige ‘Nuwejaarsvoornemens’,
wat ons vandag ken, is ‘n erfenis uit die Joeltyd, behalwe dat vroeër edes of geloftes oor die kop van
die Beer (manlike swyn) afgelê is en die gelofte heilig en bindend was. Die verbreking van die gelofte
sou groot onheil bring vir die aflegger van die eed. Soms moes die eedaflegger sy/haar hand hou op
die rug van die swyn tydens die eedaflegging. Die eedformule is afgesluit met die woorde: ‘So help
my Njord en Freyr en die Almagtige Ase’ (Derolez). In ander gebiede is ook weer ander
Gode/Godinne aangeroep, met waarskynlik ongeveer dieselfde eedformule. Soms is ook om die swyn
gedans en liedere gesing. Die Joelvark was ook bekend as die Soenvark. Soms het net die kop van die
vark sentraal gestaan in die feesviering, maar soms die hele vark. Tot en met vandag is varkvleis die
hoofgereg in Skandinawiese lande tydens Kersfees. In die verlede was veral die varkkop van ‘n
beervark die hoofgereg vir die Kersmaal. Hierdie varkkop, met ’n appel in die bek, is met groot
vertoon en seremonie die feessaal binnegedra en dit was nog in gebruik in Engeland tot in die 17de
eeu (Ellis Davidson). Ook is ‘n lied gesing met die naam Boar’s head carol. In baie ander lande vorm ´n
speenvark vandag die hoofgereg by die Kersmaal.
Daar is vir die feestyd ook versierings gemaak: bokkies van strooi en kranse uit groen takke en blare,
dikwels in die vorm van ‘n wiel (die jaarwiel). Vandag ken ons hierdie gebruik nog as die Advent
krans. Daar is ook koeke en brode gebak (Joelbrode, Joelkoeke en Weihnachtsstol) in die vorm van ‘n
sonwiel, letters (rune), diere (veral die swyn) en ook koeke in gevlegte vorm (verwant aan koesister),
maar ook koeke in die vorm van ‘n God(in). Veral koeke in die vorm van ‘n vark was baie populêr en
hierdie brood/koek is Joelbeer genoem. Tot en met vandag heet ‘n Kerskoek in Swede julgalt
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(Joelvark). Gemmerkoek-mannetjies wat vandag steeds in Europa gebak en verkoop word, rondom
Kerstyd, is ‘n oorblyfsel uit hierdie tyd. Die bak van offerbrode en offerkoeke was ook onder die Jode
bekend (Jeremia 7:18 en 44:19).
Dan was veral koek/brood gebak met baie vrugte daarin. Hierdie koek/brood moes voor die Joelfees
gebak word en die hele fees lank kon hou. Hierdie brood/koek ken ons vandag steeds as ‘n Kerskoek
of vrugtekoek. Nog ‘n bekende brood/koek in Nederland is die Katerbrood of Katerkoek, maar ook
Duivekater, Duvekater of Deuvekater. Die naam verwys hier waarskynlik na Duiwelskoek (of
Duiwelskat) en wil die vermoede ontstaan dat die naam deur die Christene gegee is aan die brood
wat deur die Heidene gebak is. Die Duivekater is ‘n Heidense offerbrood wat die katoffer vervang het
(Wessels). Katte was voorheen geoffer om vrugbaarheid te bevorder. Later het brood en koek in die
vorm van ‘n kat die ou katoffer vervang. Ook was oliebolle (doughnuts) in die tyd besonder populêr
tydens die Joel. Van hierdie brode en koeke ken ons vandag steeds, veral tydens die Kerstyd.
Tydens die Joel tree ook spesifieke Elwe of Kaboueters op die voorgrond, naamlik in Duitsland die
Wichtelmännchen; in Nederland die Wichtelmannetje; in Frankryk Lutin; in Spanje Duende; in Ysland
Jólasveinar en ook Gryla; in Finland Haltija; in Skandinawie Nisse of Tomte en in Griekeland
Kallikantzaros. Die Yslandse Gryla word egter ook as ‘n vroulike monster (Heks) beskou en haar
huisdier is die Jólaköttur (Kerskat of Krismiskat). Gryla sou tydens die Joel uit die berge kom met haar
groot swart kat wat ‘stoute kinders sou vang en opeet.
Die ontslape voorouers was ook genooide gaste tydens die Joelfees. Die lewende mense het op
strooisakke voor hul beddens geslaap sodat hul oorlede voorouers op die beddens kon rus. Ook aan
tafel is vir die oorlede voorouers gedek en voedsel en drank is ook aan die voorgeslagte
geoffer. Nadat ons voorouers gekersten is, was die dooies nie meer welkom nie, maar in Swede het
voorouerverering tot en met die 20ste eeu voortgeduur. Die Silesiërs het tot onlangs toe nog ‘n tafel
gedek op Kersnag vir die ‘Koningin des Hemels’, wat hulle Holda noem. Hulle het vir haar voedsel
berei, wat sy en haar gevolg kon nuttig tydens hulle besoek aan die lewende mense (van Gilst &
Kooger 1999). Die doel van voorouerverering was om eerbied te toon aan die oorledenes. Hierdeur
toon hulle respek aan die oorgelewerde erfgoed, soos waardes, norme en sedes. Maar
voorouerverering het nog ‘n doel gehad en dit was die instandhouding van die band met die
gestorwe geliefdes. Nog ‘n doel van voorouer-verering was om die oorledenes gunstig te stem, want
die oorledenes sou steeds sorg vir die lewende agtergeblewenes. Die gestorwe voorouer neem
immers ‘n derde van sy/haar besit mee na die Hiernamaals en met hierdie besit kon na die lewendes
omgesien word. Ons voorouers van duisende jare gelede het net soos die moderne mens ‘n
romantiese beeld gehad van hulle voorouers, die volksgeskiedenis en volkshelde.
Vir alle Indo-Europese volkere was bome van besondere belang. Bome was selfs heilig. Bome het dan
ook ‘n belangrike rol gespeel in sommige feesvieringe, nie alleen tydens die Joel nie, maar ook tydens
die lentefees-vieringe. Tydens die Joel het die boom ‘n sentrale rol gespeel in die feesvieringsritueel.
Die Joelboom, is opgemaak. Hy het ‘n ereplek gekry en is bowendien pragtig versier. Nie alleen is
beeldjies (van heilige diere soos die swyn, swaan en perd) in die boom gehang nie, maar ook ander
waardevolle, kosbare en sentimentele ornamente.
Dan is daar ook vrugte soos appels opgehang in die boom, maar ook neute, koekies, brood en
eiers. Die eiers en vrugte is as vrugbaarheidsimbole beskou. Hierdie vrugte en gebak was bedoel as
offergawes aan die Gode. By die stam van die boom is geskenke vir die familielede en ook vir die
Gode en die Geeste geplaas. Die lede van die sibbe het om die boom versamel om hulle gehegtheid
aan mekaar te toon, want die Joelboom was die middelpunt van die fees, soos wat die wêreldboom
Yggdrasil die middelpunt van die aarde is. Die Joelboom is ook die paradysboom genoem. Deur die
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boom te versier, deur vrugte en allerlei kosbaarhede daarin op te hang, word hy ‘n Vrugdraende
boom: die Lewensboom.
Die wêreldboom het onder die Poolster gestaan en daarom is in die top van die Joelboom ook ‘n ster
geplaas. Soms is daar ‘n sonwiel met agt strale (wat in sommige gevalle kon draai) in die top van die
boom geplaas, in plaas van die ster, en ander kere weer ‘n wit haan met ‘n goue kam (salgofner), wat
die krygers in Walhalla met sy gekraai sou wek. Die haan sou die aanwesigheid van die Goddelike
vergestalt. Glansballe in die boom was daar om bose geeste op ‘n afstand te hou, maar dit sou eers
heelwat later gebruik word toe glasblasers op die toneel verskyn het. Verder is die Joelboom ook met
slingers of tooisel en linte versier wat die Melkweg of Freya se hare voorstel. Soms is egte haarlokke
en haarvlegsels gebruik. Die kersversierings van vandag boots steeds die haarlokke en die
haarvlegsels na van vroue, van Godinne. Die Joelboom van destyds het meesal buite gestaan, maar is
soms in die woning ingebring. Groen takke is ook binnegebring om as versiering te dien. Veral takke
van naaldbome was populêr maar ook takke van die Hulst (Kerstdoorn of European Holly).
Laasgenoemde is beskou as ‘n Hekse kruid. Die Joelboom het later die Kersboom geword wat ons
vandag ken.
In sommige streke is ‘n Piek gemaak. Dit was ‘n piramied-agtige, driehoek-vormige konstruksie van
latte gemaak (die getal drie was vir die Germane heilig). Binne in die driehoek is die afbeelding van
Wodan staangemaak. Na die kerstening van die Germane is die Wodanbeeld vervang met ‘n
Sinterklaas afbeelding of Kersman/Kersvader.
Tydens die Joelfees is soet alkoholiese dranke geskink, gemaak van heuning. Dit is beskou as ‘n
Godedrank en is ook gebruik by die ou Griekse en Indiese offerdienste. As die drinkers daarvan
bedwelm geraak het, is dit beskou as ‘n Goddelike ingryping. Die gebruik van alkohol tydens Kersfees
is ‘n baie ou gebruik. Aan die einde van Joel is ‘n spesiale Heilige offerdrank gedrink. Dit is later
vervang met bier wat warm gedrink is, later weer bekend as biskopwyn. Nog later is gelukswyn
(sjampanje) gedrink. In baie Europese lande word vandag steeds op Oujaarsaand om 12 uur snags
sjampanje geskink.
Die Germaanse Joelfees was ‘n uitbundige eet- en drinkfees. Die uitgangspunt was dat alles wat
geëet en gedrink was eintlik weer vir die Gode bestem was. Dit was offergawes. Tydens die Joelfees
is ook verskillende Gode en Godinne vereer. Freya was tydens die Moedernag, as eerste aan die
beurt. Hierna het al die belangrikste Gode en Godinne aan die beurt gekom. Wodan as Oppergod,
was egter tydens die hele fees alomteenwoordig.
Die einde van die Joel is ook feestelik afgesluit. Klokke is gelui en gerinkel en ‘n groot kabaal is
opgeskop. Die Joel moes verjaag word. Die jaarwiel moes weer begin draai. Die lewe moes weer
begin. Met groot lawaai is dit alles weer aan die gang gesit. Die groot lawaai het ook ‘n religieuse
doel gedoen. Alle geeste moes vertrek. Die lawaai veroorsaak ‘n oortog van die siele terug na die
doderyk. Daar is ook op ramshorings en trompette geblaas, met swepe geklap, honde is aan die blaf
gesit, mense het geskreeu, ens. Die mense het mekaar, net soos aan die begin van die fees, weer
voorspoed toegewens met die werklike lewe, noudat die 12 daagse rustyd agter die rug was. Op talle
plekke is ‘n brandende wiel van ‘n heuwel afgerol om die jaarwiel (jul = wiel) weer aan die gang te
kry. Dit is dan die eerste wiel wat weer mag draai, want die afgelope 12 nagte was die draai van enige
wiel verbode. Die afskiet van vuurwerke wat ons vandag ken, is ‘n voortsetting van die
nuwejaarslawaai uit die outyd. Dit geld ook vir die trompetjies en fluitjies wat hedendaagse kinders
blaas tydens die Kerstyd. In Japan vind ’n soortgelyke fees plaas as die Germaanse Joelfees, wat
vandag ’n week lank duur. Hierdie familie-fees word in heilige stilte en rus gevier. Aan die einde van
die week word egter geen lawaai gemaak en geen vuurwerk afgeskiet nie.
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Die lui van kerkklokke tydens Kersfees (en elke ander kerkfees/kerkdiens) was moontlik aanvanklik
nie so seer om mense na die kerk te roep nie, maar om bose geeste te verjaag, voor die aanvang van
die erediens. Tydens die bediening van die mis, lui die katolieke priesters vandag steeds klein
klokkies, met presies dieselfde doel, naamlik om geeste die skrik op die lyf te jaag. Die lui van klokke
stam egter uit die Heidense eredienste en dit geld ook vir klokke in torings. Saxo Grammaticus skryf
dat tydens groot Heidense feeste te Uppsala, klokke gelui is. Bredero vermeld dat veral met
naderende onweer klokke gelui is om weerlig te voorkom. Die Kersman/Kersvader met ‘n klok in sy
hand, is ‘n simbool wat ons vandag steeds ken, asook klokkies in die kersboom. Vandag word steeds
in die Friese Oudehorne en ook in Katlijk tussen 21 Desember en 31 Desember klokke gelui. Dit word
onophoudelik gedoen deur groepe beiaardiers wat mekaar aflos. Ook die publiek mag help om die
klokke te lui. Ook word wedstryde gereël tussen beiaardiers. Hierdie seremonie staan vandag bekend
as Sint-Tomasluiden en oorspronklik was die bedoeling daarvan om die bose geeste uit die dorpe en
veral kerkhowe te verdryf. Ook word in ‘n aantal lande steeds op horings geblaas tydens die Kers
periode. Hierdie horings staan bekend as Alpenhoorns en Midwinterhoorns.
Nog ‘n kenmerk van die afsluiting van die Joel is die blus van alle vure, ook die Joelvuur wat
gedurende die hele Joelfees moes bly brand, word geblus. Daar word nuwe vure aangesteek, maar
die blus en aansteek van nuwe vure, het ook plaasgevind tydens die lentefeeste. Dikwels is wiele van
gras gemaak, wat aan die brand gesteek is en teen hellings afgerol is. Die blus van die ou vuur en die
aansteek van die nuwe vuur dui op die heropstanding en herlewing van die natuur. Rollende
vuurwiele help om die normale lewe weer aan die gang te skop na die uitbundige feestyd. Spinwiele
begin draai en die lewe kom weer op gang. Die aansteek van Oujaars- en Nuwe Jaarsvure, is ’n
gebruik wat vandag steeds bestaan. In Amsterdamse wyk Floradorp was op 31 Desember 2012 ‘n
Oujaarsvuur aangesteek, waarvan die houtmied net voor die aansteek van die vuur, 12 meter hoog
was.174
Met die kerstening van die Germane het die kerk hard probeer om die Joelfees te verbied, maar
sonder sukses. Die vreeslike eet- en drinkpartye was vir die Christene ‘n doring in die oog. Was dit uit
jaloesie? Die woord Joel het toe ook ‘n ongewenste woord geword. Die droom van die Christene was
dat die fees in sy totaliteit sou verdwyn en dat daar net ‘n sobere mis en kerk-herdenkingsdag in die
plek van die Joel sou oorbly. Hierdie kersteningspoging van die Joel was volledig onsuksesvol,
behalwe wat die naamgewing betref. Joel heet vandag Kersfees en die twaalf dae is ingekort na 2 aan
die begin van die ou Joel en weer 1 of 2 aan die einde van die ou Joel (huidige Nuwe Jaar). Ook in
Engeland sou ’n nuwe term ‘Christmas’ op die voorgrond dring, maar in Duitsland is die ou woord
Weihnachten (wei = wy/heilig) behou en in die Skandinawiese lande het die Joelfees die ou naam
behou tot vandag: Oud-Noors is Jol, Sweeds is Jul, en Deens/Noors is Juul. Soms word in moderne
Engels nog na Kersfees verwys as Yule. Die hele Joel is egter nie eensklaps ingekort nie. Tydens die
Middeleeue was Kersfees oor 4 dae gevier (in ooreenstemming met die konsilie van Mainz). Later
was dit weer ingekort na drie dae. Vanaf 1773 word ook langsamerhand die derde feesdag afgeskaf,
nadat Pruise Kersfees ingekort het na 2 dae. Vandag word in Amerika slegs een dag Kersfees gevier
en dit is op 25 Desember.
In ‘n poging om hierdie topfees van die Germane te kersten, skuif die kerk hulle belangrikste
voorman na vore: Jesus! Sy geboorte herdenking sou voortaan gevier word, presies op die aanvang
van die Joel. Maar dit was nie genoeg nie. Aan die einde van die Joel is die afsluitingsfees gevier
(huidige Nuwe Jaar). Op hierdie dag voer die kerk nog ‘n belangrike feesdag in. Dit is die ‘Besnydenis
van Jesus’, wat volgens die huidige kalender presies plaasvind 8 dae na ´Jesus se geboorte´. Die dag
sou aanvanklik bekend staan as: Besnydenis van die Heer, maar vreemd genoeg is die fokus later
weer verskuif na Maria. Op Nuwe Jaar word vandag ‘n kerklike feesdag gevier met die naam: Heilige
Maria, Moeder van God of kortweg: Moeder van God. Dit is ook ‘n vreemde naam, want ‘n mens het
174

Volgens de Telegraaf 30-12-2012.
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eerder ‘n feesdag verwag met die naam Moeder van Jesus. Op 13 Januarie voer die kerk nog ‘n
feesdag met die naam Doop van Jesus, of Doopsel van Jesus of ook Doop van die Heer. Die dag is later
verskuif na die eerste Sondag na Driekoningefees. Feesvieringe op 13 Januarie het ook bekend
gestaan as Klein Allersiele.
Die twaalf Joeldae/Joelnagte is ook gesien as ‘n voorskou (kiem) van die volgende twaalf maande wat
sal volg. Moontlik is ook die twaalf Gode en Godinne wat aan elke Maanmaand gewy was, tydens die
twaalf Joelnagte vereer.175 Met die kerstening probeer die kerk ook, wat hierdie Twaalf Nagte betref
(tussen die huidige Kersfees en Nuwe Jaar), kerklike feesdae voor te stoot. Op die huidige 26ste
Desember skuif die kerk ‘n Heilige na vore met die naam Sint Stefanus.176 Hierdie dag is veral
gekenmerk deur ‘n perdewedren. Die wenperd is dan geoffer. Hierdie Joel-wedren het later bekend
gestaan (na die kerstening) as die Sint-Streffenrit. Op hierdie feesdag het boere hulle perde ekstra
goed gevoer, geroskam en ook is aderlating toegepas. By aderlating is die bloed opgevang, omdat dit
geneeskundige krag sou hê. Perde-ommegange vind dan veral ook op die dag plaas, soms gaan dit
gepaard met ‘n groot lawaai. Boere verskyn op die dag met mooi uitgedoste perde by die kerk,
waarna die priester die perde seën en met wywater besprinkel. Hierna vind die ommegang plaas
deur drie maal om die kerk te trek, die dorpskern te besoek en ook om die boerderye heen te trek en
selfs tussen die akkers deur te beweeg. Perde optogte sou vrugbaarheid bevorder. Tot in die 20ste
eeu het priesters in Vlaandere op dag ook nog boerderye besoek om die perde te Steffen (te seën en
met ‘n hout hamertjie liggies te klop). In 789 verbied Karel die Grote die gebruik om geloftes af te lê
oor die kop van ‘n perd. Hierdie ‘gekerstende’ gebruik het toe bekend gestaan as die Stephanus-eed.
In Skandinawië is die Steffansrit, ‘n perde optog wat om middernag van die 26se Desember begin,
waarna die optog lei na ‘n heilige rivier, bron of fontein, waaruit die perde moes drink. Die
aanvoerder van hierdie Sweedse perde-optog word Staffan genoem. In Beiere staan die perde optog
bekend as Stefflritte en in Holstein as Peerdesteffen.
Op die 27ste Desember skuif die Kerk nog ´n Heilige na vore: Johannes, apostel van Jesus. Op die
28ste Desember word Kinderdag gevier, ook soms bekend as Moeder-en-Vaderdag, maar ook
bekend as Onnozele kinderen. Op die 31ste Desember skuif die kerk nog ‘n Heilige na vore, naamlik:
Sint Silvester. In Switserland is Ou Silvester gevier op die 13de Januarie en het groepies mans as
Silvesterklause in die strate verskyn. Die Switsers verbind Silvester egter ook met ‘n versierde boom
wat hulle Klausbaum noem. Die boom word met liggies versier en geskenke by die stam neergelê op
31 Desember. Die naam Klausbaum sou later verander na Christbaum en word die boom nie meer op
31 Desember versier nie, maar op Kersaand (Janssen). Dan vier die katolieke kerk ook Die Heilige
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’n Restant hiervan is die hedendaagse Jólasveiner op Ysland waar 13 jongens tydens die Joel optree,
naamlik:
1) Stekkjastaur - arriveer 12 Desember, vertrek 25 Desember;
2) Giljagaur – arriveer 13 Desember, vertrek 26 Desember;
3) Stúfur - arriveer 14 Desember, vertrek 27 Desember;
4) Þvörusleikir - arriver 15 December, vertrek 28 Desember;
5) Pottasleikir - arriver 16 Desember, vertrek 29 Desember;
6) Askasleikir - arriver 17 Desember, vertrek 30 Desember;
7) Hurðaskellir - arriver 18 Desember, vertrek 31 Desember;
8) Skyrgámur - arriver 19 Desember, vertrek 1 Januarie;
9) Bjúgnakrækir - arriver 20 Desember, vertrek 2 Januarie;
10) Gluggagægir - arriver 21 Desember, vertrek 3 Januarie;
11) Gáttaþefur - arriver 22 Desember, vertrek 4 Januarie;
12) Ketkrókur - arriver 23 Desember, vertrek 5 Januarie;
13 Kertasníkir - arriver 24 Desember, vertrek 6 Januarie.
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Volgens die kerk, die eerste Christelike Martelaar. Sien Hand 6-7.
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Familie177 op die eerste Sondag na Kersfees. In die jare waarin daar nie ‘n Sondag val tussen Kersfees
en Nuwe Jaar nie, word Die Heilige Familie gevier op 30 Desember.
Ook dit was nie genoeg nie. Voor, tydens en na die Joel vind ook nog die Wilde Jag plaas. Om die
viering van die Wilde Jag te verdring, skuif die kerk nog ‘n belangrike Heilige na vore: Sint Nicolaas!
Volgens die Saksiese kronieke (Saxon Chronicle, Cronecken der Sassen) uit die 15de eeu is St Nicolaas
beskou as die aanvoerder van die Wilde Jag. Volgens die kerk was hy afkomstig uit Myra in Turkye in
die 4de eeu, maar hiervoor bestaan geen bewyse nie. Hierdie biskop was (volgens die kerk) ‘n
weldoener en was hy in Klein-Asië verantwoordelik vir ‘n hele aantal ‘wonderwerke’. Hy word rasend
populêr onder die Romeinse- sowel as die Ortodokse Christene. Onder die Slawe word hy self as ‘n
Goddelike figuur vereer, waar hy as ‘n tweede verlosser beskou is (Janssen). Sint Nicolaas se viering
(sterfdag) word op 5-6 Desember (aand van 5 Desember, tans bekend as ‘pakjes-avond’ in
Nederland) gevier en dit in alle Europese lande. Waarom 5 Desember? Dit is ’n gekerstende Heidense
feesdag. 5 Desember is presies 40 dae voor die Ou Nuwejaar (Old New Year), wat volgens die
Juliaanse kalender gevier word op 14 Januarie. Hierdie nuwe jaarsfees word vandag steeds in OosEuropa gevier, maar dan as gekerstende fees van die Ortodokse kerk. Die 5de Desember lui die inval
van die 40-daagse winter in, wat op 13 Januarie sal eindig.
Of hierdie Sint Nicolaas ooit werklik bestaan het, is maar die vraag. Luther het al verklaar dat God
geen Nicolaas-biskop ken nie en ook in die katolieke kerk het dit langsamerhand by die kerkvaders
deurgedring dat Sint Nicolaas nooit bestaan het nie, want in op 9 Mei 1969 skrap die kerk die naam
van Sint Nicolaas van hulle lys van katolieke heiliges (Janssen). Hierdie besluit van die kerk het gekom
nadat groot twyfel ontstaan het oor die herkoms van al die katolieke heiliges en het die kerk met ‘n
uitgebreide ondersoek begin. Die ‘ondersoek’ was al suspisieus, want sommige Heidense Godhede
het geruisloos katolieke heiliges geword en daarbenewens was feitelike inligting oor hierdie figure
volledig afwesig. Na die ‘ondersoek’ van die kerk, bly ‘n aantal name van ‘gekerstende Heidense
Godhede’ steeds op die lys pryk, desnieteenstaande die feit dat daar geen inligting oor hulle
beskikbaar was nie. Waarskynlik is die naam van Sint Nicolaas later weer teruggeplaas op die lys,
want sy naam staan vandag wel op die lys. Volgens The Oxford Dictionary of Saints, was Sint Nicolaas
een van die mees populêre katolieke heiliges van die kerk. Daar bestaan egter ‘n moontlikheid dat
Nicolaas ‘n voortsetting/afsplitsing is van die Griekse Niké (Oorwinningsgodin) en Germaanse
Nikkers.
Veral tydens die Middeleeue het Sint Nicolaas baie populêr begin word. Baie kerke is ook na hom
vernoem. Tussen 1100 en 1600 is ongeveer 2200 Nicolaas kerke gebou. In 1222 is tydens die konsilie
van Oxford besluit dat Nicolaas-dag as een van die belangrikste kerkfeeste beskou moes word. Op die
lange duur slaag hy daarin om Wodan te verdring. Die ooreenkomste tussen Wodan en Sinterklaas of
Sint Nicolaas is egter besonder opvallend:

Wodan as Germaanse Oppergod

Sinterklaas is ‘n Goed (lees God) Heilige man

Ry op ’n wit skimmel met die naam Sleipnir

Ry op ’n wit skimmel met die naam Americo

Aan die perd van Wodan is hooi neergelê of ’n ‘n Skoen met hooi en suikerklontjies uitgesit vir
stuk oes is laat staan ‘für Wodans pferd’
die perd van Sinterklaas
Ry met Sleipnir deur die lug

Ry met Americo deur die lug

Het ‘n breërand hoed

Het ‘n myter
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Hier word verwys na die familie van Jesus. Jesus het volgens Markus 6:3 nog vier broers gehad en twee susters. Die
broers was Jakobus, Joses, Judas en Simon. Vergelyk ook Matt. 13:55. Die name van die susters word nie vermeld nie, maar
uit die apokriewe boeke blyk dat dit Salome en Maria was.
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Dra ‘n rooi mantel

Dra ’n rooi lang mantel

Het ’n staf met ’n slangkop

Het ’n staf met ’n krul

Gee geskenke in die vorm van lig, warmte en
Gee geskenke aan alle kinders
van vrugbaarheid
Wodan daal af deur die skoorsteen.

Met Sinterklaas kom die geskenke ook deur die
skoorsteen

Wodan word as aanvoerder van die Wilde Jag Sinterklaas word as aanvoerder van
gevolg deur ‘n skare swart wesens: dooies.
Sinterklaas-optog gevolg deur Swart Piete.

die

Wodan word deur sy swart kraaie Sinterklaas word deur sy Swart Piete van inligting
(boodskappers) van inligting voorsien oor voorsien: Hulle kom vertel watter kinders soet of
wêreldgebeure.
stout was.
Wodan is ’n Digtergod

Sinterklaas hou van gedigte

Wodan is alwetend

Sinterklaas het ’n Groot Boek waar alles in staan

Wodan skenk Rune (Germaanse letters) aan Sinterklaas deel sjokolade letters uit (Romeinse
die mensdom
letters)
Wodan is beskermheer van die skoenmakers

By Sinterklaas word ‘n skoen uitgesit

Tydens die Wilde Jag haal die swart wesens Tydens die Sinterklaasoptog, haal Swart Piete
(dooies) neute en saad uit sakke en strooi kleine koekies (neute of pepernoten) uit sakke en
vrugbaarheid uit.
deel dit aan kinders uit.
Gevlegte koeke, koeke in die vorm van diere Vrugtekoek, gemmerbrood, en gemmerkoekof ’n God(in), maar ook koeke gevul met neute mannetjies is steeds gewild tydens Sinterklaas- en
en vrugte is as offerkoek genuttig.
kersvierings.
Wodan het ’n lang wit baard

Sinterklaas het ‘n lang wit baard

In Nederland het die Nicolaas-optog ook vroeër bekend gestaan as die Nikolausjagen (Janssen). Die
aanvoerder van die ou Germaanse Wilde jag, naamlik Wodan, het nooit uit die straatbeeld verdwyn
nie. Sy naam het egter wel verdwyn. Vandag heet hy Sinterklaas, Kersman of Kersvader; en in
Noorweë Julenissen; in Frankryk Pierre Noël; in Spanje Papa Noel; in Finland Joulupukki; in
Denemarke Julemanden; in Baskeland Olentzero; in Duitsland Weihnachtsmann en in Rusland Ded
Moroz (Groot Vadertjie Vorst). As aanvoerder van die Wilde Jag, verskyn hy steeds in sy rooi pak met
sy lang wit baard op sy witperd, maar ook op ‘n slee of ‘n koets. Hierdie man in die rooi pak was ook
onder die Germane bekend as die Joelman. Vir die Germane was rooi ‘n heilige kleur. Tacitus skryf
ook dat vuurrooi vir die Germane die opperste kleur van heiligheid was. Volgens Saxo het die
Germane die kleur rooi beskou as ‘n teken van vrede. Uit die Oudyslandse sagas blyk dat ‘n skarlaken
mantel koningsklere was en ook as ‘n kosbare geskenk uitgedeel is aan besondere groot helde. Vir
die Christendom word die ere kleur van die Germane die kleur van sonde, want eintlik vreemd is,
want nêrens in die Bybel word vermeld dat sonde ‘n rooi kleur het nie, maar wel dat Heidense Gode
beelde met rooi klere bekleed was (Jeremia 10:9). Ook in die Bybel word vermelding gemaak van rooi
as ‘n koningskleur (Gen. 49:11) en in Jesaja 63:1 dra selfs Jahweh ‘n rooi pak. Merkwaardig is dit
steeds vandag gebruiklik is dat die hoogste regters en die hoogste leiers in die katolieke kerk nie
alleen vrouagtige klere dra nie (togas), maar dat hierdie klere ook rooi is van kleur.
In die Germaanssprekende gebiede sou die Heidense Joel en die Christelike Kersfees langsamerhand
saamsmelt. Die Viking koning Hakon, het juis in die 10de eeu gelas dat die twee feeste moes
saamsmelt om een geheel te vorm. Na die Reformasie was die ‘Paapse’ feesdae in Desember
(Sinterklaas op 5/6 Desember en Kersfees op 25/26 Desember), nie gewild onder die Protestante
nie. Martin Luther het in 1535 die viering van Sinterklaas ontmoedig en ook die Calviniste het die fees
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probeer afskaf. Calvyn self, het die viering van Kersfees sowel as Paasfees verbied (van Gilst 2013).
Ook het Protestantse stadsbesture in Nederland die viering van Kersfees verbied. Dit gebeur onder
andere in 1600 en 1607 in Delft, maar ook in 1657 in Dordrecht, in 1663 en in 1689 in Amsterdam, in
1618 in Tiel en in 1667 in Edam. In Edam het die stadsbestuur die fees beskou as ‘n ‘papendom
overgebleven achterlijkheid’ (Farwerck 1970). Die verbod in Amsterdam in 1663 het tot ‘n oproer in
die stad gelei. In 1732 is die ruite van drie Amsterdamse predikante ingegooi, omdat hulle te heftig
teen die Sinterklaasfeeste gepredik het (Janssen). So laat as in 1895 kla die burgemeester van Sluis
oor ‘n Sinterklaasfees is sy stad, wat hy beskou het as ‘n Roomse fees wat nie in ‘n protestantse stad
tuishoort nie. Uiteindelik was die verbodsbepalings en die ontmoedigingspogings onsuksesvol en
word vandag steeds in baie lande op Sinterklaas- of Sint Nicolaas feeste gevier, dikwels met groot
uitbundigheid.
Teen die Kersman of Kersvader is ‘n eeue lange stryd gevoer. Vir die kerk was die verskyning van ‘n
man in ‘n rooi pak in die Kerstyd ‘n gruwel. Talle kersfigure is in die verlede verbrand deur Christene
om hulle misnoeë te betuig met hierdie figuur. So laat as in 1951 het die katolieke jeugvereniging in
Dijon in die aanwesigheid van ‘n skare kinders, in kersfiguur verbrand op die plein voor die katedraal
(Farwerck 1970).
Vanaf 1611 het Nederlanders hulle gaan vestig in Nieuw Amsterdam en Nieuw Holland (vandag New
York City en New York State, respektiewelik) en hulle het Sinterklaas saamgeneem. In Amerika het
Sinterklaas onder Engelse uitspraak Santa Claus geword. Daar is die viering op 5/6 Desember
afgeskaf, maar die viering op 24/25 Desember is behou. Ook in ander lande van die Nuwe Wêreld
verskyn hierdie man in sy rooi pak vandag steeds vroeg in Desember en vertrek hy vroeg in die Nuwe
Jaar.
Van die hedendaagse Kersliedere, het sommige moontlik ‘n baie ou herkoms, waarvan die liriek na
die kerstening aangepas is om die Christelike godsdiens gedienstig te wees. Dit is egter moeilik om dit
te bewys.178 In Stephansdom te Wenen is nog tot aan die einde van die 18de eeu tydens die Kersnag
die ‘Wolfssegen’ na die hoogmis gesing (van Gilst 2010). Dan bestaan daar ook ‘n Finse Kerslied wat
Maria besing met haar duisend borste. Die lied is afkomstig van ´n Vrugbaarheidsgodin (byvoorbeeld
Artemis) met duisend borste (van Gilst & Kooger 1999). Aan een van ons huidige Kersliedere stam
gewis uit die Heidense tyd. Die lied heet Denneboom: Oh Denneboom, oh denneboom.... jou het ek
lief bo alles.... Hierdie lied verwys heel duidelik na die verering van die Denneboom. Die mees
bekende Kerslied met die naam Stille Nag, Heilige Nag wat in ‘n groot aantal tale vertaal is, het heel
moontlik Heidense wortels. Het die liriek (of dele hiervan) ‘n ouer herkoms as wat vermoed word?
Die titel is niks Christeliks nie. Dit dui op die eerste nag van die Joel naamlik Moedernag en hierdie
nag was Hoogsheilig.
Die Joelfees was selfs vir nie-Indo-Europese volkere ook die allerbelangrikste jaarfees. Die hoogste
offers is in die tyd gebring. Omdat dit die allerbelangrikste jaarfees is, is selfs onder sommige volkere
‘n koningsoffer gebring. Vir baie volkere was die status van die koning so hoog teenoor die van die
eenvoudige volk dat hierdie mense so ‘n heerser as ‘n godheid beskou het. Was die koning nie as ‘n
godheid beskou nie, dan was hy as bemiddelaar (priester) beskou tussen die eenvoudige mens en die
Godhede en dus steeds hoog in status.
In Egipte was die status van konings selfs hoër as die van Gode en onder die Siamese was die daar
voorheen geen hoër wese as die koning nie. Vir die Siamese was die koning hulle God (Frazer). Tot en
met WOII was die Japanse keiser nog as ‘n Godheid beskou. Om hierdie rede is van konings verwag
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Moontlik is restante nog te vinde in liedere wat tydens ommegange gesing word. Vandag word steeds te Echternach in
Luxemburg op Pinksterdag ’n lied gesin met die naam: ‘Adam hatte sieben Söhnen’ (van Gilst & Kooger 1999). Maar Adam is
waarskynlik die vervanging van ‘n Heidense figuur.

227

dat aangesien hy so magtig is, hy moes kon sorg vir die welsyn van die volk, vir reën en vir
vrugbaarheid. Blyk dit dat die koning nie magtig genoeg was nie, is hy letterlik geoffer. Onder baie
volkere het dit selfs ‘n jaarlikse instelling geword om die koning te offer en dit het plaasgevind by die
jaarwisseling van oud na nuwe jaar. Tog het baie mense ingesien dat ‘n koning nie letterlik elke jaar
vervang kon word nie. Een oplossing om die lewe van die koning te spaar, was om ‘n skyn
teregstelling op te voer, waarna die koning weer sy normale lewe kon lei. ‘n Ander oplossing was om
‘n skertskoning aan te wys, enkele dae voor die einde van die jaar. Die skertskoning was ‘n
blygemaakte slaaf. Hierdie slaaf het dan vir ‘n aantal dae ‘n volwaardige koninklike lewe gelei in die
woning van die koning. Die werklike koning het dan vir ‘n aantal dae ‘verdwyn’. Die skertskoning kon
gesag voer as koning. Hy kon by die vroue van die koning slaap en het op ‘n sierwa deur die strate
gepronk. Op Oujaarsaand is hy geoffer. By talle volkere (ook in Afrika) was dit egter die gebruik om ‘n
koning te verstoot of selfs tereg te stel as hy swakhede begin toon soos ‘n slegte gesondheid of
afnemende lewenskragte. In Bohemen was tot onlangs nog skynverhore gehou tydens Pinkster. Die
koning (feeskoning) word dan tydens die fees aangekla van ‘n aantal oortredings. Daar vind dan ‘n
skynverhoor plaas en die ‘koning’ roep selfs getuies op om hom te verdedig. Uiteindelik word hy
seremonieel onthoof.
Ook in die Christelike mitologie word hierdie fenomeen oorgeneem. Die Christelike Jesus word nie
alleen as koning beskou nie, maar ook aan die mensdom geoffer. Die Babiloniërs het in 2,600 v.o.j.
hulle Nuwejaarsfees begin met die koningsoffer. In baie kulture word die dodekultus beskou as ‘n
onderdeel van die Nuwejaarsfees, want dit gaan om die dood en heropstanding. Frazer wys daarop
dat die koning, priester en godheid, dikwels as sinonieme van mekaar beskou is, want priesterlike en
koninklike funksies was dikwels gekombineer. 179 Die geofferde koning (priester of godheid)
simboliseer die afsterwe van die oue wat moet lei tot die opstanding van ‘n nuwe koning (priester of
godheid). Dit gaan uiteraard gepaard met die afsterwe van die ou jaar en die verrysenis van die nuwe
jaar.
Talle voorbeelde van Ierse en Skandinawies koningsoffers word gemaak in die lektuur (o.a. Ellis
Davidson). Hierdie konings is nie noodwendig geoffer tydens hoogfeeste nie, maar in tye wat die baie
sleg gegaan het met die bevolking. Hierdie konings is dan in hulle huise (halle of helle) verbrand.
Opvallend is dat koningsoffers ook in Afrika voorgekom het. Tydens droogte is in Wes-Afrika die
koning geoffer indien die reën te lank wegbly, maar voordat hy geoffer was, is hy eers oor ‘n tydperk
verneder, gedreig en uitgeskel. As dit steeds nie die gewenste uitwerking gehad het nie, is hy
vasgebind en na die grafte van sy voorouers geneem waar hy moes pleit vir reën. As dit nog geen
gewenste uitwerking gehad het nie, is hy vermoor. In tye van voorspoed, word die Afrikaanse koning
egter met geskenke en lofprysinge oorlaai (Frazer). Opvallend is die feit dat onder sommige volkere
in Oos-Afrika geen God(in) vereer was nie, want die koning was die volk se Godheid.
‘n Opvallende Sonwendingsfees is die shrautaritueel, bekend by die ou Vediërs. Die fees het begin
met ‘n musiekuitvoering. Talle musiekinstrumente word ingespan, want deur middel van die musiek
is bose geeste verjaag. ‘n Priester wieg dan ‘n bal aan ‘n ketting (of tou) heen en weer. Die bal is soms
vol gate en kom daar rook uit. Deur die swaaibeweging word die seën van die hemel na die aarde
afgewentel.180 ‘n Blanke Ariër en ‘n donker Shudra voer dan ‘n skyngeveg uit op ‘n wit beesvel. Die
blanke Ariër moet altyd wen. Hierdie oorwinning simboliseer die krag van die terugkerende son oor
die duister (toeligting deur H. Verbruggen in die Rig-Veda). Grimm skryf dat die Swede en Gote ook ‘n
gebruik geken het waar op 1 Mei twee groepe mans (lank van gestalte) met perde in ‘n skyngeveg
optree. Die een groep verteenwoordig die wit Winter en die ander groep die groen Somer. Die
oorwinning word behaal deur die Somergroep.
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Die pouse, tydens die Middeleeue, was eweneens wêreldlike sowel as geestelike leiers.
Hierdie aktiwiteit word vandag steeds uitgevoer deur katolieke priesters.
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Dit is bekend dat die Grieke reeds honderde jare voor die geboorte van Jesus op 25 Desember
Sonwendingsfeeste gevier het. Dit is ook bekend dat die inwyding van die Kolos van Rhodos (of
Helios in Grieks) plaasgevind het op 25 Desember 283 voor ons jaartelling, met sonsopkoms. Hierdie
beeld van die Songod is 34 meter hoog en weeg 200 ton (een van die sewe wêreldwonders). Die
Sonwendingsfees word beskou as ‘n gebeurtenis waar die Groot Moeder, die koningin van die hemel,
geboorte skenk aan die lig. Sy word beskou as die ewige maagd wat ewige lig skenk.
Meerdere Gode se verjaarsdae is op 25 Desember gevier. Dit was onder andere die geval van die
Romeinse Sol Invictus (Onoorwinlike Son), maar ook die Bacchus van Egipte, Bacchus van Griekeland,
Adonis van Griekeland, Krishna van Indië, Apollo van Griekeland, Chang-ti van China, Mithras van
Persië en Sakia van Indië. Op 25 Desember word die Songod herbore as Horus uit Isis en op dieselfde
dag word die geboortedag van Osiris in Alexandrië gevier. In Babilon sou die konstellasie van Virgo op
die dag geboorte skenk aan die Son en op 25 Desember verskyn die Germaanse God Balder uit die
doderyk. Dan is daar ook in Egipte ´n Christelike kalender gevind uit die jaar 200 n.o.j. waarop
vermeld staan by 25 Desember: ‘geboorte van die son, die lig neem toe’ (Farwerck 1970).
Om die gaping van twaalf dae op te vang wat tussen die Maankalender en die Sonkalender ontstaan,
het die Romeine ‘n fees gevier wat bekend sou staan as Saturnalia. Die fees is na Saturnus
(Landbougod) vernoem. Naas Saturnalia (17-23 Desember) is ook nog Larentalia gevier.
Met die opkoms van die Christendom is daar gesoek na ’n geboortedatum vir die Jesus van Nasaret,
want sy geboortedatum is glo nooit aangeteken nie, wat al daarop dui dat sy geboorte ’n versinsel is.
As daar werklik ‘n groot Godheid gebore sou gewees het, sou ons nie alleen die geboortedag presies
geken het nie, maar ook die uur en die minuut. Vername skrywers uit die tyd waarin Jesus sou geleef
het, maak geen vermelding van sy wonderbaarlike geboorte of sy kruisiging nie. Dit geld onder
andere vir Plinius, Tacitus en Flavius Josephus. Met die opkoms van die Christendom moes die nuwe
Jesus meeding met die ander Gode wat in die Romeinse ryk vereer was. Omdat die geboortedatums
van ‘n aantal Gode 25 Desember was, kom ook Jesus in aanmerking vir hierdie datum. Jesus, die God
van die lig word nou gelykgestel aan Sol Invictus en Mithras.
In 221 het ‘n gesaghebbende offisier en Katolieke geskiedskrywer, Sextus Julius Africanus, voorgestel
om ook Jesus se geboorte te vier en op 25 Desember. Hy was ‘n aanhanger van Mithras, maar is tot
die Christendom bekeer. Die geboortedatums van Mithras en Jesus sou dan saamval. Die biskoppe
van daardie tyd was egter meestal gekant teen die viering van Jesus se geboorte. Pous Julius I (337352) het selfs in 330 ‘n edik uitgevaardig wat bepaal het dat 25 Desember moet dien as geboortedag
van Jesus, waarmee hy die ‘geboortedatum van Jesus’ dwangmatig wou invoer. Hiervolgens is nie die
Son nie, maar Jesus was die ‘Onoorwinlike Son’ (Sol Invictus) en die ‘Son van Geregtigheid’ (Sol
Justitiae) en die ‘Lig van die Wêreld’. Op 25 Desember 335 het die eerste Kersviering in Rome
plaasgevind ter herdenking van ‘Jesus se geboorte’.
Na 335 het al meer biskoppe dit belangrike geag om die geboorte van Jesus te vier en talle datums is
voorgestel as ‘geboortedag’ van Jesus. In 354 vaardig ook Pous Liberius ‘n dekreet uit waarvolgens
Christene, Jesus se geboortedag op 25 Desember moes vier. Tog was baie biskoppe woedend oor
hierdie besluit. Volgens hulle was daar 364 ander dae om uit te kies, want vir hulle was 25 Desember
deur en deur ‘n Heidense dag en as sodanig absoluut onaanvaarbaar. Hoewel hulle aanvanklik
geweier het om gehoor te gee aan hierdie dekreet, het kerke langsamerhand as uitvloeisel van
Konstantyn se versoenings-politiek, 25 Desember begin aanvaar as herdenkingsdag van Jesus se
geboorte. In 381 bepaal die konsilie van Konstantinopel nogmaals dat Jesus se geboortedag 25
Desember is en as sodanig gevier moes word. Uiteindelik het die Romeinse Christene by die besluit
berus. Selfs Christene het in die tyd nog die Heidense kreet uitgeroep op 25 Desember: ‘Die maagd
het gebaar. Die lig neem toe’ (Fransen).
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Vir ‘n lang tyd is die viering van Kersfees algemeen aanvaar, maar na die Reformasie het
‘Godvrugtige’ Protestante dit verwerp. In 1644 toe die Puriteine ‘n meerderheid in die Engelse
parlement behaal het, is verklaar dat 25 Desember nie meer as geboortedag van Jesus gevier sou
word nie. Dit sou ‘n gewone markdag wees en sou bekend staan as ‘The Profane Man’s Ranting
Day’. Op hierdie dag sou die polisie Kersvierings opbreek, die versierings verwyder en die skuldiges
arresteer.
Vir Protestants-Amerika was Kersfees ‘n ‘paapse’ feesdag. ‘n Aansienlike deel van die Engelse
koloniste het die Kersviering beskou as Godslastering. Hierdie siening het geheers onder die
Puriteine, Baptiste, Kwakers, Presbiteriane en Calviniste. So heftig was die teenkanting teen die
viering van Kersfees, dat die fees in die 17de en 18de eeu in Amerika en Engeland byna uitgesterf
het. In 1659 is die viering van Kersfees verbode verklaar in Massachusetts en hierdie wet sou 20 jaar
van krag bly. In daardie tyd was 25 Desember, daar ’n gewone werksdag en dit was selfs verbode om
die dag vry te neem. Kersfees is verbied as ‘unseemly to the spiritual welfare of ye community’. In
Boston was 25 Desember ook ‘n gewone werksdag en skooldag tot en met 1870. In 1836 was
Alabama die eerste staat waar 25 Desember as openbare vakansiedag uitgeroep is.
Die viering van 25 Desember wat ons vandag Kersfees noem, is ‘n fees wat al baie duisende jare
plaasvind. Alhoewel baie mense mag dink dat ons huidige kalender juis ‘n Christelike kalender is,
waarvan die telling begin by die geboorte van Jesus, is dit egter nie waar nie. Ons jaartelling begin
750 jaar na die stigting van Rome en nie in die geboortejaar van Jesus nie. ‘n Christelike kalender sou
beteken het dat Jesus in die jaar 0 op Oujaarsdag gebore moes gewees het. Op die eerste dag van die
Nuwejaar sou Jesus dan een dag oud gewees het. Dog, die geboorte van Jesus word nie op 31
Desember gevier nie, maar op 25 Desember.
Vandag volg die kerk ‘n reeks feesdae voor en na Kersfees was as volg saamgevat kan word (Kers
siklus):













Sint Maarten (11 November): 40 dae voor Kersfees.
Eerste adventsondag (Levavi): verwagting van die koms van die Messias.
Tweede adventsondag (Populus Sion): verwagting van die geboorte: Johannes roep op tot
bekering
Derde adventsondag (Gaudete): verwagting van die geboorte: Johannes kondig die Messias aan.
Vierde adventsondag (Rorate): sien uit na die geboorte van Jesus.
Kersfees (25 Desember): Geboorte van die Heer.
Tweede Kersdag (26 December): Geboorte van die Heer.
Fees van die Heilige Familie (1ste Sondag na Kersfees).
Hoogfees van Maria Moeder van God (1 Januarie).
Hoogfees van de Openbaring van die Heer of Driekoninge of Epifanie (6 Januarie).
Doop van Jesus (1ste Sondag na Driekoningefees)
Maria Ligmis (2 Februarie): reinheidsfees van Maria.

Na afloop van die Kers-siklus, begin die Paas-siklus.
In sommige streke is ook die viering van Maria en haar verlowing met Josef gevier op 23 Januarie. Op
30 Januarie is die fees van die Godin Pax (vrede) gevier en op 31 Januarie tot 2 Februarie is die fees
van die Keltiese Godin Brigit gevier.
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1 Februarie: Imbolc, Disathing, Disablót, Maria-Ligfees, Ligmis, Valentyn en Karnaval
Die eerste Keltiese fees na Joel, is Imbolac of Imbolc, wat reiniging beteken. Hierdie fees word op 1
Februarie gevier. Dit is 40 dae na 21 Desember. Onder die Kelte was dit ‘n vrugbaarheidsfees.
Volgens die Keltiese skeppingsverhaal ontstaan tydens die Imbolac, die eerste Eik uit die vrugbare
water van die Danu en ook die eerste Gode paar, naamlik Dagda en Brigit. Dagda en Brigit ontstaan
uit twee akkers/eikels, van hierdie allereerste Eikeboom. Tydens die Imbolac is ook die fees van Brigit
gevier.
Vir die Germane is die eerste fees na die Joel, die Disathing, ook bekend as die Disablót, Goiblót en
selfs Froblót (offer aan Vrou/Freya). Die Europese winter nader in Februarie sy einde, maar die lente
breek nog nie werklik aan nie. Tog is die eerste tekens van herlewing van die natuur, na die winter
merkbaar. Die bome begin bot en dit het aanleiding gegee tot die verering van die Godinne. Dikwels
is ook tydens hierdie fees die eerste groot volksvergadering gehou en planne vir die komende somer
beraam.
Onder die Romeine was in Februarie die Amburbalefees gevier. Dit was ‘n vuurfees ter ere van die
Godinne. Tydens die fees het feesgangers met brandende fakkels deur die strate geloop ter ere aan
Ceres. In 542 het Keiser Justinianus, 2 Februarie omvorm tot ‘Suiwerheidsdag’. Pous Gelasius I (492496) sou die ou Heidense fees nog verder kersten deur te verklaar dat Maria juis op hierdie fees
gehuldig moes word. In 496 het hy die viering van die Heidense Lupercalia ‘verbied’ deur die fees op
te dra aan Maria en sou hierdie Heidense fees verder voortleef as die Maria-Ligfees (of MariaVuurfees). Lupercalia verwys na ‘n Wolf/Wolvin (lupa) wat as Godheid vereer was en is Lupercalia
gevier op 13-15 Februarie. Die Wolvin speel immers in die Romeinse mitologie ‘n sentrale rol, want
die hele ontstaan van Rome sou by ‘n Wolvin begin het. Tydens die Lupercalia loop jongmans deur
die strate met ‘n riem in die hand (van bokvel) en gee jongedames hiermee ‘n tik op die boude, om
vrugbaarheid op te wek. Die riem sou dan simbool staan vir die manlike geslagsdeel en is mooi
versier en ook ‘n ‘verkwikker’ genoem. In Rome het ‘n bordeel ook bekend gestaan as ‘n lupanar. In
die tyd van Konstantyn het Rome 45 lupanare gehad.
Pous Sergius I (687-701) sou die fees nog verder kersten deur ‘n misviering in 689 in te stel wat saans
bedien was en opgedra was aan Maria. Die ‘Christelike’ Maria-Ligfees word nou bo-oor die Heidense
feeste gevier op 2 Februarie, 40 dae na Kersfees. Volgens die ou Joodse wette was ‘n vrou vir 40 dae
na die geboorte van ‘n eersteling onrein. Na Jesus se geboorte op 24/25 Desember, was Maria 40 dae
later weer rein. Dit was volgens die kerk die rede waarom ‘n Maria-ligfees gevier moes word. Die
Maria-Ligfees is ook Ligfees, Vrouedag of Reinheidsdag/Suiwerheidsdag genoem, maar ook OnzeLieve-Vrouwen-Lichtmis en ook Onze-Lieve-Vrouwedag. 181 Die viering gaan ook gepaard met
prosessies en die dra van brandende fakkels, lanterns, lampe en kerse.
Pous Innocentius III (1198-1216) skryf dat die ou Heidense fees doelbewus met ‘n ‘baie beter fees’
vervang moes word. Kardinaal Baronius (1538-1607) kon ook verklaar waarom die kerk die Heidense
fees oorgeneem het. Hy skryf: ‘Omdat ons heilige voorouers die gebruik nie volledig kon uitroei nie,
is daar bepaal dat Christene brandende kerse sou dra ter ere van Maria. Ook word die manier
waarop Ceres en Proserpina vroeër vereer is, nagevolg tot ‘lof van Maria’ (Wessels).
Behalwe dat 2 Februarie gevier is as Maria Ligfees, is 3 Februarie ook nog gevier as Anna-Mariadag.
Op 7-8 Februarie is ook die feeste van die Romeinse Diana en die Griekse Artemis gevier. Op 11
Februarie word ook in sommige streke die verskyning van die salige onbevlekte maagd Maria gevier.
Dit is ter herinnering aan die verskyning van Maria te Lourdes182 in 1858, maar dit val op die
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Opvallend is dat ook 25 Maart as Onze-Liewe-Vrouwedag gevier word en 15 Augustus as Hoog-Liewe-Vrouwedag.
Die bedevaartsoord Lourdes, trek per jaar 5 miljoen besoekers.
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Lupercalia en Valentynsdag. Vir die Heidense Romeine was Februarius bekend as die
reinigingsmaand. Februarie was die ou twaalfde maand en is vernoem na die Godin Februa.
Opvallend is dat ook die Japanse Sjintoïsme vroeg in Februarie die Setsubun-fees vier met as doel die
verdrywing van die winter en die verwelkoming van die lente.
Op 13 Februarie begin die Romeinse Paternalia wat 9 dae duur en afgesluit word met die Feralia op
21 Februarie en in hierdie tyd kon ‘n Romein ‘n besoek verwag van ‘n oorlede familielid. Tydens
hierdie 9daagse fees het oorledenes tussen die lewende mense rondbeweeg. Op die laaste dag van
die fees bring Romeine kranse na die grafte, maar ook sout, brood, wyn en blomme as offergawe aan
die oorlede familielede.
Tussen 14 en 15 Februarie word ook nog belangrike feeste, wat met vroue verbind word, naamlik
Valentynsdag en Lupercalia. Valentynsdag word op 14 Februarie gevier. Dit is 40 dae na
Driekoningefees of Epifanie (6 Januarie). Die kerke wat Kersfees vier op 6-7 Januarie (soos die
Armeense kerk, die Koptiese kerk en die Russies ortodokse kerk) vier hulle Maria-ligfees op 14-15
Februarie. Dit is hulle Reinheidsdag, 40 dae na Jesus se geboorte, wanneer Maria rein word.
Op 15 Februarie is die Lupercalia onder die Romeine gevier, opgedra aan die Vrugbaarheidsgodin
Februa of Juno. Met die koms van die Christendom word ook hierdie fees verbied en word die rede
aangevoer dat die fees te min respek sou toon aan die vroulike geslag. Om hierdie fees te demp is
besluit om ‘n ‘Christelike Heilige’ te vereer op dieselfde tydstip. Dit word die manlike Sint Valentyn. In
werklikheid sou talryke Valentyne en Valentinusse ontstaan, bekend as ‘Sint Valentyn’. So is een van
die Valtentyns beskou as ‘n beskermheer van die liefde en was hy ‘n katolieke priester. Hy sou talle
versoeke ontvang het van paartjies om hulle in die huwelik te bevestig, dikwels ook in die geheim. In
268 het Keiser Claudius II ‘n dekreet uitgevaardig wat Romeinse soldate verbied het om te trou. Die
huwelik sou hulle aandag te veel van hulle werk aflei. Baie verliefde paartjies het vertroosting gesoek
by Sint-Valentyn, wat hulle in die huwelik bevestig het. Vir hierdie oortreding sou Sint Valentyn
tereggestel gewees het op 14 Februarie. Nog meer voorbeeldige verhale van dieselfde styl, is deur
die kerk versin en na vore gestoot om die glans van die Christendom op te helder en die van die
Heidendom te verdof.
Niermeyer wys daarop dat Valentyn of (Sint) Velten as ‘n Duiwelsfiguur beskou was. Grimm wys op
die gebruik van die terme ‘der vâlant’, maar ook ‘vâlandes man’ en selfs die vroulike ‘valandinne’ in
die 12de en 13de eeuse Duitse gedigte, waar die terme na ‘n Duiwel en Duiwelin verwys, want
Grimm vermeld ook die gebruik van ‘tiuvels vâlant’ en ‘der böse volant’. Valant is egter heel moontlik
verwant aan Welant/Wieland, wat ook in Skandinawië bekend was. Dit wil dus voorkom asof die
Heidense Valant(inne) deur die Christendom doelbewus in Duiwelsfigure omskep is. Dit is gedoen om
die Heidense Valentina/Valentyn te demoniseer. Toe dit blyk dat hierdie demonisering nie werk nie,
het die kerk oorgegaan tot die kerstening van Valentina/Valentyn deur daarvan ‘n katolieke Heilige te
maak.
Volgens Meijboom en Buddingh 1844 was die Germaanse Vali in Engeland en Skotland in die vroeë
lente gevier as Valentynsfees: Valentyd, Vali-tyd, Vali-time, Vali-blot. Ook wys Guerber daarop dat
die Germaanse Vali (seun van Rinda en Wodan) omvorm is tot die ‘Christelike’ Sint Valentyn. Vali is
nie alleen ’n knap boogskutter nie, maar word ook met die vroeë lente in verbinding gebring. As Vali
met die lente in verbinding gebring word, was Vali waarskynlik vanouds ’n Godin en moontlik afgelei
van Valdis.
Volgens Grimm is die bekende sieneres Veleda se naam verwant aan Velentin, Valantinne of
Volantinne en hierdie name is almal variante van Valentyn. Tot en met vandag is Valentine en
Valentina populêre vroue name (veral in Oos-Europa, maar ook Suid-Europa en Rusland), wat die
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vermoede bevestig dat Valentina vanouds ’n Godin was. Vanaf die 15de begin geliefdes mekaar selfs
Valentyn of Valentine te noem. Valentynsdag, wat aanvanklik ‘n Heidense feesdag was, maar later in
‘n kerklike feesdag omskep is, ontpop dus in die laat Middeleeue as ‘n soort feesdag vir geliefdes.
In Rome is ook op 17 Februarie die Fornicalia gevier ter ere van die Godin Fornax. Sy is die Godin van
die Vuuroond, maar ook van vrugbaarheid. ‘n Tweede fees (vrugbaarheidsfees) ter ere van Fornax is
op 15 April gevier en was bekend as Fordicidia.
In Februarie of vroeg in Maart word eweneens ‘n groot fees gevier. Hierdie fees word egter tans nie
aan die sonsiklus gekoppel nie, maar aan die maansiklus. Karnaval word as ‘n lentefees beskou, want
dit vind plaas in die prille lente, waar die Godin dus sentraal sal staan. Daar is ondersoekers wat van
mening is dat die woord Karnaval afkomstig is van die Latynse Carne Vale (vleis+vaarwel) of die
Italiaanse Carne Levare (vleis+laatvaar) wat daarop sinspeel dat vleis verbode was (vastyd). Maar tog
is op talle lentefeeste juis nie vleis geëet nie maar vis, of ander waterdiere. Die kerk neem hierdie
gebruik oor (op Goeie Vrydag is die eet van vleis eweneens verbode). Daar is ook geleerdes wat
meen dat die woord Karnaval verband hou met die Latynse Carrus Navalis (skeepskar, sierwa of
praalwa). Tydens hierdie fees word ‘n optog gehou van sierwaens, wat op skepe lyk. Mees
waarskynlik hou die woord Karnaval verband met die Romeinse Godin Carna. Sy was ook bekend as
Cardina of Carda. Carna was die bewaakster van deurposte, maar ook die bewaakster van die
vleeslike liggaam (van die mens). Die woord ‘karnaval’ hou dus ook verband met die vleeslike aspek
op seksuele gebied. Die woord Karnaval is dan ‘n samestelling waar ‘val’ = feestyd, vergelyk festival.
Maar ‘val’ verwys ook moontlik na Fallas wat pop (Godin?) beteken. Carna is dan ook verwant aan
die Germaanse Godin Kar, Kär of Kárr. Karnaval moes self ook ‘n Godin gewees het, want die
strooipop, wat tydens die Karnavalsfeeste gemaak en later verbrand is, is ook Karnaval genoem.
Opmerklik is dat Karnaval soms ook ‘n manlike pop is en dan word ook nog ‘n vroulike pop gemaak
bekend as die ‘Vrou van Karnaval’ (Frazer). Ons woorde ‘karnivoor’ en ‘inkarnasie’ is verwant aan
Karnaval.
Die ou Grieke het nie alleen skepe aan Isis gewy nie, maar ook aan Athene. Op 5 Maart elke jaar het
die Romeine ´n prosessie gehou waartydens ´n skip aan Isis oorhandig is. Aanvanklik was dit egte
skepe, maar later word skepe op wiele deur die strate getrek om aan Isis gewy te word. Ook maak
monnik Rudulphus van die abdy Sint Truiden vermelding van ´n skip wat op wiele deur die strate
getrek is. Hy skryf naamlik in 1133 dat ‘n boer uit Cornelimünster (vroeër Inden) in ‘n bos by Jülich so
‘n skip op wiele gebou het, as ‘n kultuswa om dit in ‘n skeepsommegang te gebruik (van Gilst 2004).
Die skip is immers ‘n vrugbaarheidsimbool en word ook met die Wane geassosieer. Skeepswaens is
beskou as kultiese goed en is met vrugbaarheid in verbinding gebring. Die skip word immers met
water en die vroulike geslagsdeel in verbinding gebring. Die vroulike geslagsdeel hou verband met
geboorte en wedergeboorte, vandaar die Vikingse uitvaarte (na die Hiernamaals) vanuit skepe.
In 1235 reis Isabella van Engeland na Keulen in ´n skeepswa om daar te trou met keiser Frederik II.
Voor Keulen het ook ´n groot aantal skeepswaens saamgetrek vir die seremonie. Skeepswaens is na
die kerstening veral gebruik tydens Paasfees en Pinkster. Hierdie waens word vandag steeds gebruik
in karanavalsoptogte. Skeepsoptogte was veral populêr op Vastelmaandag. Dikwels is die
skeepswaens ook blou geverf (blou is immers die kleur van die vrou, die kleur van water) en het die
optogte met groot uitspattighede gepaard gegaan. Vastelmaandag is ook Bloumaandag genoem en is
op Bloumaandag veral drinkgelagte gehou. Dit is selfs beskou as ‘n narre-dag. Opvallend van die
praalwaens is dat dit ook soms lykswaens voorgestel het, waarin ook beelde van ‘n God(in) vervoer
was. Die lente staan immers vir die oorwinning van die dood en wederopstanding uit die dood. So
word die pop met die naam Karnaval ook soms per lykswa afgevoer en nie verbrand nie, maar
begrawe.
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Karnaval word veral gekenmerk deur die dra van maskers deur die feesgangers. Die dra van maskers
is immers gebruiklik by alle kultiese feeste onder die Europese volkere. Maskers stel die Dood voor,
of oorledenes. Karnaval is 5,000 jaar gelede in Mesopotamië gevier en is dit ’n ou Indo-Europese
fees, wat vandag steeds gevier word. Die doel van die fees is om die winter (dood) te verdryf.
Karnaval sou net soos alle ander Heidense feeste deur die kerk oorgeneem word en gekersten word.
Maar by Karnaval was dit nie volledig suksesvol nie. Karnaval word gevier tydens die drie dae voor
Aswoensdag in Duitsland, België, Nederland en Frankryk.183 Die fees begin op Vette Sondag, dan volg
Vette Maandag (Vastelmaandag) en dan Vette Dinsdag. Dinsdagaand is Vastelavond. In sommige
streke word selfs al op die voorafgaande Vrydag of Saterdag met die feesvierings begin.
Vastelmaandag of Bloumaandag is die skeepsoptog. Vasteldinsdag of Vette Dinsdag of ‘Mardi Gras’ is
die hoogtepunt van die fees. Vet verwys hier na wit, maar ook na die gulheid en oorvloedigheid van
die fees.184 Om Middernag op Vette Dinsdag word ‘n Mis gevier. Dit staan bekend as Vastenavond,
maar ook Vastelavond. In werklikheid word op die aand nie gevas nie, maar ook nie tydens die dae
daarvoor nie, wat daarop dui dat Vastelavond ’n verdraaiing is van Faselavond.
Vastelavond/Faselavond is die laaste feesaand. Die mis vind om 12 uur die nag plaas en dit is dan
eintlik Woensdagoggend. Vastenavond/Vastelavond is dus afgelei van die Duitse Faselnacht.
Faselnag is ‘n ou Germaanse lentefees en ook bekend as Fasnacht. Die woord faselen beteken in
Middelhoogduits vrugbaarheid. In Switserland beteken faslig vrugbaar en in Nederlands beteken
vazel uitwendige geslagsdele van vroulike veediere. In Middelnederlands beteken fazel, fasel of vasel
‘n ongebore vrug. Daar is ook geleerdes wat meen dat fasel afgelei kan word van die Indogermaanse
*pos of *pes en hiervan stam dus ook die Indiese pásas, die Griekse pesos en die Latynse penis.
Kenmerkend van die fees is dat ‘n omgekeerde wêreld (verkeerde wêreld) geskep word, ‘waar die
Duiwel heers’. Die omkering van die wêreld hou verband met die magiese omkeringsrituele wat die
lewe van die dood skei. Tydens die fees word alle teëstellinge omgekeer: links word regs/ regs word
links, maar ook ander teëstellinge word omgekeer soos man/vrou, 185 mooi/lelik, hoog/laag,
binne/buite, meester/kneg, jonk/oud, ryk/arm, goed/kwaad, ens. Die hele fees word dan ‘n
gespeelde chaos. Omkerings feeste het dikwels in antieke tye voorgekom, byvoorbeeld onder die
Perse en die Babiloniërs met die fees bekend as Sacaea. 186 Omkeringsfeeste sinspeel op ‘n
oorgangsfase van die winter na die lente en van die dood na die heropstanding. Die omkeringsfees
versinnebeeld die groot chaos, voordat oorgegaan word na die orde van die dag. Chaos gaan die
skepping immers vooraf en uit die chaos ontstaan orde. Die Indo-Europeërs het ‘n sikliese opvatting
oor die skepping. Die Lente is dan ’n jaarlikse herskepping in klein formaat, waar nuwe lewe ontstaan
uit die winterse chaos. In werklikheid hink die skeppingsmytes op twee gedagtes. Enersyds ontstaan
die skepping uit chaos (die wêreld was ‘woes’ sowel as ‘leeg’ volgens Genesis). Andersyds ontstaan
die skepping uit ‘niks’. Vergelyk die Griekse skepping wat uit Chaos en Tyd ontstaan en die
Germaanse skepping wat uit ‘n ‘leegte’ ontstaan, Ginnungagap die Oerleegte.
Tydens Vastelavond vind ook die gewilde Swaarddans plaas. Dit is ‘n ou vrugbaarheidsdans wat met
gevaarlike swaarde uitgevoer word. Die swaard = fallus. Ook dit probeer die kerk verbied, want in
1452 word in Dordrecht hierdie dansvorm verbied. Dit het gegeld vir ‘man off wijff, jongh knechten
off meyssens, bij nacht off bij dage, gaende off loepende, met zwaerden off met stocken’ (Farwerck
1970). Die verbod het weinig krag gehad want in 1625 (twee honderd jaar later) word steeds in
Dordrecht boetes uitgedeel teen swaarddansers. Ook in Waldeck word in 1590 ‘n verbod
uitgevaardig ‘zoals dit bij de heidenen geschiedde, zwaard- en andere dansen uit te voeren’
(Farwerck 1970). In talle berigte uit die 17de eeu word vermeld dat daar in Hollandse stede ‘metter
sweerden’ gedans is. In Vlaandere is daar tot en met 1830 nog met swaarde en stokke gedans.
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In sommige lande begin Karnaval op Driekoninge. In Venesië begin Karnaval op Sint Stefanus (26 Desember) en in Spanje
op Sint Sebastiaan (20 Januarie).
184
Wit was die reine feesklere van die ou Hekse, en later van die katolieke priesters.
185
Mans verklee hulle as dames en dames verklee hulle as mans.
186
Die fees is voorheen deur die Skyte gevier en moontlik was die Godin Sakaia deur hulle vereer.
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Frazer vermeld dat ‘n pop (Godin?) in Provence die naam dra Caramantran. Op Aswoensdag word die
pragtige versierde pop (Caramantran) op ‘n wa gelaai en na die dorpsplein vervoer. Hier word ‘n
regbank opgestel en Caramantran word in die beskuldigde bank geplaas en deur regters verhoor. Na
‘n formele verhoor word Caramantran skuldig bevind en ter dood veroordeel. Hierna word
Caramantran begelei na ‘n teregstellingsterrein waar die pop dan met spiese bestook en/of gestenig
word en/of verbrand word. Soms word die laaste reste van Caramantran in ‘n rivier gegooi. Hierdie
ritueel is ongetwyfeld verwant aan die konings offer (Jesusoffer). Ook in Skotland is ‘n vroulike pop
gemaak met die naam Carlin of Carline en sy word veral met die laaste oes in verbinding gebring.
In sommige gebiede word op Vastenavond ‘n pop gemaak en sierlik geklee. Hierdie pop ken
verskillende name, maar word onder andere ook Vastenavondpop genoem en in die omgewing van
Tübingen word op vastenavonddag ‘n pop gemaak wat bekend staan as Vastenavonbeer en ook
hierdie pop word pragtig geklee. Hierdie pop word op Vastenavond verhoor, skuldig bevind en ter
dood veroordeel. Die skuldigbevinding word deur ‘n gesiene amptenaar aan die volk oorgedra. In
Transsilvanië word die pop opgehang en op Aswoensdag begrawe. Dit word ‘begrafnis van Karnaval’
genoem (Frazer). Die uitdra of wegdra van die strooipop is ook die ‘begrafnis van Karnaval’ genoem,
maar ook ‘wegdra van die Dood’ of ‘begrafnis van die Dood’ genoem. Die pop het die Dood
voorgestel. In Thüringen het seuns en meisies die Doodspop die dorp uitgedra en dan gesing: ‘Nou
dra ons die Dood uit die dorp en die Lente weer die dorp in’ (Frazer). Ook vermeld Frazer dat kinders
in Boheme gesing het:
Ons dra die Dood ons dorp uit
En die nuwe jaar ons dorp in;
Liewe Lente, ons heet u welkom;
Groen gras, ons heet u welkom (Frazer).
Om middernag van Faselnacht, Valstelavond, Vastenavond, Vette Dinsdag of Mardi Gras, eindig die
feestelikhede. Die Woensdag wat volg op Vette Dinsdag heet Aswoensdag. Op Aswoensdag sal die
Katolieke priester ‘n askruisie (sy vinger word in as gedoop) op die voorhoofde maak van Katolieke
Christene met die woorde: memento quia pulvis es et in pulverem reveturus, gedenk o mens, dat gij
stof zijt en tot stof zult gij wederkeren, doe boete zodat gij het eeuwig leven mag verwerven’. Vir die
Katolieke dui hierdie ritueel op die nietigheid van die mens. Maar hierdie gebruik is al by die
vereerders van Tammus afgekyk. Die T-teken of Tau-kruis is op die voorkoppe van die ingewydes
gemaak, uit as. Die T was die mistieke merkteken van Tammus. Tot in die 19de eeu het Sweedse
boere op Aswoensdag geoffer aan die Askafroa (Es-Vrou) deur water op die wortels te giet en die esboom te vra om beskerming. In hierdie geval is die Godin en die boom sinoniem. Dit is dan ook
opvallend dat die Es of Ashtree (Eng) vereer word op Aswoensdag!
Vir die Heidene het ‘n askruis juis simbool gestaan vir opperste weerbaarheid en beskerming. Die
woord As is verwant aan die Godegroep Ase. Die woorde van die Katolieke priester is ouer as die
Christendom en beteken: ‘Van die Ase is jy, en tot die Ase sal jy terugkeer’.187 Onder die Heidene het
as verder simbool gestaan vir die dood, vrugbaarheid en wederopstanding. Mense wat na die dood
verlang, het hulself met as bestrooi. Vergelyk ook Job 2:12 en ook Gen. 3:19.
Vanaf Aswoensdag volg ‘n 40 dae vastyd wat eindig op Stille Saterdag (die dag na Goeie Vrydag).
Reeds tydens die konsilie van Nicea in 325 is besluit om die 40 dae vastyd in te voer wat die Paasfees
vooraf moes gaan. In 1091 is besluit tydens die konsilie van Benevento om Aswoensdag as katolieke
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By 'n hedendaagse Christelike begrafnis gebruik die voorganger soortgelyke woorde: ‘Van God is jy en tot God keer jy
terug’. Ook die volgende is bekend: ‘God het gegee en God het geneem’. Maar ook die volgende woorde is bekend: ‘Stof is
jy en tot stof sal jy terugkeer’. In Nederlands: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. In Engels: ‘Ashes to ashes’.
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feesdag te vier aan die begin van die Vastyd. Pous Urbanus II het toe verklaar dat elke katoliek, hoe
hoog of hoe laag in rang, op Aswoensdag geseën moes word met ‘n askruis op die voorkop.188 Deur ‘n
veertig dae lange vastyd in te voer het die kerk ook probeer om die Heidense lentefeeste te
onderdruk, want in die vastyd was geen feesviering toegestaan nie. In die tyd is selfs geen huwelike
gesluit nie. Die Christelike 40daagse tydvakke verwys ook na die 40 daagse vastyd van Jesus in die
woestyn, soos bekend is in Matt. 1:13 en Luk. 4:1. Maar ook die Sondvloed van 40 dae (Gen. 7:4),
asook die verblyf van Moses op die berg Sinai (Exodus 24:18 en 34:28), die trektog van Elia na die
berg Horeb (1 Kon. 19:8) en die ondergang van Nineve (Jona 3:4). Hierdie veertigdaagse periodes het
almal te make met ‘n oorgangsfase, loutering en boete, maar is van oorsprong Heidens.
Die gevolg van die 40 dae lange vastyd was dat die Karnaval (voor die vastyd) en die Paasfees (na die
vastyd) ekstra uitbundig gevier was. Soms het die feeste volledig uit die hand geloop en moes
ingegryp word om die orde te handhaaf. Karnaval, wat steeds ’n sensuele eroties-getinte Heidense
fees is, word vandag steeds gevier in gebiede waar baie katolieke woon. In sommige katolieke lande
is dit selfs die belangrikste fees van die jaar, byvoorbeeld in Brasilië (Samba189 parade), Mexico,
Columbië, Ecuador, Peru, Bolivië, ens. In Protestantse gebiede sou Karnaval uiteindelik uit die
straatbeeld verdwyn. Luther en Calvyn was heftige teenstanders van die lentefeeste. Predikante en
priesters het ook voortdurend hierteen uitgevaar. Tydens die sinode van Leptines in 742 is bepaal dat
mense wat die winter probeer verdryf, op welke manier dan ook, hulself nie as Christene kan beskou
nie.
Die bestuur van die Karnavalsvereniging bestaan uit ‘n Karnavalprins en sy volgelinge, bekend as die
Raad van Elf. Die samestelling van die Raad vind elke jaar plaas op 11 November en bestaan ook uit
elf lede, wat aangekondig word om 11 minute oor 11 op 11 November. Hulle sal die volgende
Karnaval reël. 11 November is ook ‘n besondere dag, want die katolieke vier steeds Sint Maartensdag
op 11 November. Daarbenewens is 11 November presies 40 dae voor Midwinter, wat dui op die
Heidense herkoms van die fees. Die statute van die Karnavalsvereniging bestaan ook uit elf artikels.
Soms is daar meer as een Karnavalsvereniging in ‘n dorp. Die 5 of 10 jarige bestaan van so ‘n
vereniging word nie gevier nie, maar die 11de, 22ste, 33ste,.., bestaansjaar, word wel gevier. Na die
Reformasie verbied protestants stadsbesture hierdie ´paapse stoutighede´. So verbied Deventer die
dra van maskers in die openbaar in 1479. In 1470 ken ook Leiden ‘n verbod: ‘Soe en sal nyemant
eenich gheselscap maken van dansinghe ende van wandelinghe bi der straeten mit verdeckten
aenzichten’. In 1379 het Amsterdam ook die dra van maskers op straat verbied en die verbod is op 25
Januarie 1461 nogtans herhaal: ‘Man noch wijff, knecht noch maghet mogen langs ’s heeren straten
loopen met een verdekt aenzicht, ‘t sy voor momme ofte voor duyvel’. In 1490 was dit in Deventer
ook verbode om maskers binnenshuis te dra. Die konsilie van Bazel het in 1435 ‘n verbod
uitgevaardig teen die dra van maskers, toneeluitvoerings, reidanse en wapendanse tydens
godsdienstige feeste (Janssen). Soortgelyke besluite is volgens Janssen ook geneem deur sinodes van
Rouen (1435), Soissons (1455), Sens (1485), Parys (1528) en Keulen (1536). In Engeland is die dra van
maskers deur Hendrik VIII afgeskaf in 1542, maar deur Mary I in 1554 weer in ere herstel (Janssen).
Verder skryf Frazer ook dat dit nog aan die begin van die 19de eeu gebruiklik was in Brabant dat
vroue (en mans wat hulle as vroue klee) op die eerste Sondag van die Vastyd, met brandende fakkels
in die nag na die akkers gaan en daar dans en sing. Die bedoeling was om vrugbaarheid van die
gewasse te bevorder. Hierdie onderdeel van die fees waar mans hulle as vroue verklee, staan bekend
as Oudenwijvenbals of Oudewievenbal. Na die ou Godinne is verwys as Oude Wijven! In sommige
gebiede is op die eerste Sondag van die Vastyd al groot vure aangesteek. In Switserland was die
aansteek van die Lente vure op die Sondag so gewild, dat die Vonkesondag genoem is. Die
188
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Talle Christene in Etiopië en Egipte laat permanent ’n kruis tatoeëer op die voorkop, ken of pols.

Samba is verwant aan die Hekse kruie bekend as Sambucus nigra (Swart vlierbes). Van hierdie kruie word ook ’n
Heksesalf gemaak wat ons vandag steeds ken as Samboksalf.
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eersvolgende dag waarop groot vure aangesteek was, was die Saterdag voor Paassondag en dit staan
as Paasvuur bekend. Die kerk het hierdie vuur aanvanklik afkeurend Judasvuur genoem.
Die middelpunt van die vastyd, is ook van belang. Dit word Halfvasten genoem of ook Midlent of
Laetare en val op die vierde Sondag van die veertigdaagse vastyd. Hierdie Sondag is ook Doodsondag genoem. In sommige gebiede was die Doodspop juis op dié Sondag veroordeel en tereggestel
(Frazer). Frazer skryf ook dat in Silesië die Doodspop op die Saterdag voor Doodsondag gemaak is en
op Doodsondag aangekla, verhoor en tereggestel is. Die pop is vir die teregstelling uit die dorp
weggedra en in stukke geslaan met knuppels. Die dorpsbewoners het dan geglo dat hulle vir ‘n jaar
van alle onheil gespaar sou bly. In Bohemen is die ‘Doodspop’ gemaak van ‘n kruis met ‘n masker op
en is vir die kruispop ‘n hemp aangetrek. Baie mense was bang dat wanneer die Doodspop in die
strate weggedra word, die pop by hulle huise kon inkyk, wat onheil sou bring. Hierdie doodspop is
soms Judas genoem, maar ook Jood en soms Heks.
Op die 24ste Februarie voer die kerk ook ‘n feesdag in met die naam Sint Matthys. Hierdie Matthys is
nie verwant aan die evangeliese Mattheus nie, maar ‘n nakomeling van die apostel Matthys
(vervanger van Judas). In die omgewing van Forchheim was dit voorheen gebruiklik om ‘n pop met
die naam Judas op ‘n kerkhof te verbrand op Goeie Vrydag, maar ook in Beiere was dit gebruiklik om
op Goeie Vrydag Pase ‘n pop te verbrand wat bekend gestaan het as Paasman, maar ook soms as
Paasvrouw. Die as van die Paasman/Paasvrou is eers op Paasmaandagoggend bymekaar gevee en in
die akkers gestrooi, wat dui op die Heidense vrugbaarheidsritueel. Die aanklag, verhoor,
skuldigbevinding en teregstelling deur die volk van ’n ‘pop’, word deur die Christene oorgeneem
waar Jesus nou die rol van die ‘pop’ vervul.
Op 15 Maart is die Anna Peranna in Italië gevier, maar opvallend is dat 15 Maart ook beskou word as
‘n katolieke feesdag in Amsterdam. Dan word die ‘Mirakel van Amsterdam’ gevier deur ‘n ‘Stille
Omgang’. Hierdie ‘mirakel’ het nooit op 15 Maart plaasgevind nie, maar is tog na 15 Maart verskuif.
Tussen 15 Maart en 19de Maart word ook ‘n hoogfees gevier (vandag steeds gevier) opgedra aan
Josef, die eggenoot van Maria. In Spanje word hierdie vyfdaagse fees Las Fallas genoem wat dus dui
op sy Heidense oorsprong. Tydens die Las Fallas fees, word reuse poppe (tot 30 meter hoog), bekend
as Fallas en ook kleiner poppe (ongeveer 2 meter hoog), bekend as Ninots, gemaak en op 19 Maart
verbrand, tydens die afskiet van vuurwerke. Josef was ‘n timmerman en seun van Jakob. Hierdie
feesdag staan bekend as Sint Josef of Heilige Josef. Tog het Josef maar ‘n beskeie rol gespeel in sy
gesin. Hy verdwyn ook later van die toneel. Hy is ook nie alleen afwesig by die kruisiging van Jesus
nie, maar by belangrike geleenthede soos omskryf in Joh. 2:12, Markus 3:32 en 6:3 asook Handelinge
1:14. Josef self moes twee vaders gehad het, want volgens Matt. 1:16 was Jakob sy vader, maar
volgens Lukas 3:23 was Eli (Eli = Heli = Helios) sy vader. Josef is nie die biologiese vader van Jesus nie
(die Heilige Gees is die vader van Jesus), tog word pogings aangewend om Jesus via Josef te verbind
met die geslagsregister van koning Dawid. Matteus en Lukas verskaf geslagsregisters van die
voorouers van Jesus wat nouliks met mekaar ooreenkom en Lukas stel selfs ’n stamboom op wat
Jesus met Adam verbind. Alles louter versinsels! Nietemin, word ’n 5daagse topfees opgedra aan ’n
onbelangrike Josef, waar die fees origens ook hoegenaamd geen verband met Josef toon nie. Las
Fallas is dus ’n onsuksesvolle kersteningspoging.
21 Maart: Ostara, Ôstertac, E(a)ster, Ooster, Pase, Paasfees
Waar die Joel ‘n Sonfees is en die viering daarvan deur die Sonkalender bepaal word, is
Paasfees/Ostara ’n Maanfees waarvan die viering daarvan deur die Maankalender bepaal word.
Beide hierdie feeste is egter Nuwe Jaarfeeste. Pase is nie van Joodse oorsprong nie en het ook nie
ontstaan by die aanvang van die Christendom nie. Paasfees is ’n oerfees wat al baie duisende jare
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lank gevier word deur alle volkere in die Noordelike Halfrond. Met die koms van die Christendom
word die ou Heidense Pase huidjie en muidjie deur die kerk oorgeneem en is daar selfs nie eers
oorgegaan tot ’n naamsverandering nie.
Die datum waarop Pase/Ostara gevier was, voor die koms van die Christendom sowel as daarna, het
per streek verskil. Waar die Sonkalender toonaangewend was, is die fees gevier op 21 Maart (volgens
die Gregoriaanse kalender, of 25 Maart volgens die Juliaanse kalender), dus presies tussen midsomer
op 21 Junie (of 25 Junie) en midwinter op 21 Desember (of 25 Desember). Waar die maankalender
toonaangewend was, is die fees gevier op die eerste volle maan (Paasmaan) na 21 Maart. Gregorius
van Tours (538-594) vermeld dat daar in sy tyd steeds ‘n dispuut was rondom die datum waarop
Paasfees gevier moes word. Hy skryf dat die Galliërs in sy omgewing Paasfees gevier het op 18 April,
maar dat veral in Spanje Paasfees gevier was op 21 Maart. In baie gebiede is Paasfees op 25 Maart
gevier (in die voorchristelike tyd sowel as na die invoering van die Christendom) en het in baie
gebiede ook rusies ontstaan tussen die voorstanders van die Sonkalender teenoor die voorstanders
van die Maankalender by die vasstelling van die Paasdatum.
Die kerk het aanvanklik probeer om hierdie Heidense fees volledig te verbied, maar die poging was
sonder sukses. Omdat ‘n verbod onsuksesvol was, is oorgegaan tot die kerstening van die fees. Baie
mense was dan ook voorstanders van ‘n vaste datum waarop die fees gevier moes word. Luther was
onder andere hiervoor te vinde. Maar die wens van Calvyn was dat hierdie feesdag moes verdwyn. In
Switserland was hierdie fees dan ook ‘n tyd lank afgeskaf. Die Calviniste het hierdie vrolike lentefees
ook probeer omskep in ‘n dag van boetedoening. Aan die einde van die 17de eeu was Pase by die
Protestante gevier as boetedag in plaas van ‘n feesdag. Hierdie mense sou die kerkdiens bewoon in
swart roukleding en alle vorme van vrolikheid was verbode.
Een van die agenda-punte wat bespreek is tydens die konsilie van Nicea in 325, was die vasstelling
van die Paasdatum. Die argumte en voorstelle wat ter tafel gelê was, is vandag onbekend. Of daar
ook daadwerklik besluit is op ‘n datum, is ook onseker. Sommige ondersoekers is van mening dat
daar slegs besluit was dat Christene almal op dieselfde Sondag Paasfees moes vier, maar sonder om
te bepaal welke Sondag. Ook voer hedendaagse bronne aan dat sommige Christene Paasfees gevier
het volgens die Joodse kalender en dat dit onder andere vir Konstantyn self onverteerbaar was dat
Chistene en Jode op dieselfde tydstip ’n fees kon vier. Ander Christene sou weer oorgegaan het tot
die kerstening van die Heidense Paasfeeste. Die Christelike Paasfees word tans gevier op die eerste
Sondag na die eerste volmaan wat op of na 21 Maart val (tussen 21 Maart en 26 April).
Nog ’n poging van die kerk om die Heidense Pase/Ostara te verdring, was die invoering van ‘n
spesiale feesdag bekend as Maria-Boodskap. Op 25 Maart sou Maria swanger geraak het, soos
vermeld in Luk. 1: 26-35, Matt. 1:23 en die Koran: Die Familie van Amran 44-46. Nege maande later
op 25 Desember sou sy ‘n kind baar met die naam Jesus. Hierdie feesdag van die kerk staan ook
bekend as Aankondiging van die Heer of ook Verkondiging. Dit beteken dat die koms van Jesus
aangekondig word met die aanvang van die swangerskap van Maria. Maar 25 Maart is ook gevier as
die ‘Hemelvaart van Attis’ en was in die Romeinse ryk ‘n hoogfees gewy aan Cybele. Opvallend is dat
‘n aantal Christene selfs na die amptelike vasstelling van die Paasdatum, voortgegaan het om die
‘Hemelvaart van Jesus’ op 25 Maart te vier. Frazer wys ook op die feit dat Heidene die Christene
aanvanklik daarvan beskuldig het dat hulle die ‘Hemelvaart van Attis’ ombou na ‘n ‘Hemelvaart van
Jesus’, terwyl die Christene die ‘Hemelvaart van Attis’ as Satanswerk beskou het. Hierdie
‘Hemelvaarte’ van Jesus en Attis is weer afgekyk by nog ouer ‘Hemelvaarte’ soos die van Eniggebore
Heiland Heracles by die Grieke; Romulus by die Romeine; Osiris by die Egiptenare en Elia by die Jode
(2 Kon. 2:11-12). Later sou ook Alexander die Grote, Julius Caesar en keiser Augustus na die Hemel
opvaar. Kersey Graves toon is sy boek met die titel The World’s Sixteen Crucified Saviors aan dat meer
as 20 Gode mens geword het, onder mense gewoon het en weer na die Hemel opgevaar het.
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Opvallend is dat ‘n paar Godhede, na ‘n dood van drie dae op die 25ste Maart opgevaar het na die
Hemel. Graves noem onder andere Quirinus, Prometheus, Osiris, Attis en Mithras. Ook opvallend is
dat die ou Perse, Nuwe Jaar gevier het op 25 Maart en dat hierdie Persiese fees sinoniem was van die
Romeinse Hilaria.
’n Mens kan aanneem dat die huidige berekening van die Paasdatum ook die mees gangbare was in
die Romeinse Ryk in die tyd van Konstantyn. Konstantyn was immers nie geïnteresseerd in die
korrekte ‘Christelike’ Paasdatum nie, maar in die opinie van die meerderheid onder die volksmassa,
om sodoende sy magsbasis te verseker. Sou die konsilie van Nicea werklik op ’n Paasdatum besluit
het, dan was dit nie dadelik geïmplementeer nie. Eers aan die einde van die 8ste eeu het die meeste
Christene Pase gaan vier op die eerste Sondag, na die Volmaan wat volg op die Lente-ewening.
Die viering van Pase stoel op twee beginsels: Enersyds word die sluiting van ’n Heilige Huwelik gevier
tussen die Son en die Maan. Andersyds word die Dood-en-Wederopstanding van ‘nuwe lewe’ gevier.
Die viering van die Heilige Huwelik tussen die Son en die Maan is vanouds in Mesopotamie gevier
waar Ishtar/Isjtar (Ester, Easter, Oster) die Maangodin in die huwelik tree met die Songod. Die tydstip
waarop hierdie plegtigheid plaasgevind het, is ook die basis waarop ons huidige Paasfees gevier
word. In die Outyd was hierdie fees gekenmerk deur die sluiting van huwelike op groot skaal deur
massas huwelikspare. Dikwels is Gode en Godinne ingesleep by rituele om die ‘Heilige Huwelik’ of
‘Dood-en-Wederopstanding’ te vergestalt.
Die Joodse viering van Paasfees of Pasga, wat oor enkele dae strek, vind plaas op die 14de Nisan en
daarna.190 Op die 14de Nisan is dit Volmaan. Die Joodse viering van Paasfees moet wel plaasvind na
die Lente-ewening, wat dui op ’n koppeling tussen die Maan (Paasmaam) en die Son (Sonstand
tydens Lente-eweining). In die verlede is dan ’n tweede Aran (skrikkelmaand) ingevoeg voor Nisan,
indien dit blyk dat 14 Nisan voor die Lente-ewening sou val.
Opvallend is dat sommige Paasfeeste dan gevier is tydens die afnemende maan, dus na Volmaan. Vir
baie volkere is die tyd na Volmaan ‘n ongelukke tydperk en selfs ’n onvrugbare tydperk. Hierdie
volkere beskou Paasfees juis as ’n Vrugbaarheidsfees en ‘n Opstandingsfees waar die klem val op
nuwe lewe (lente) wat volg op die dood (winter). Dikwels was die feesdatum dan vasgestel op
Nuwemaan (en nie Volmaan nie). ’n Voorbeeld van sodanige fees, is die huidige Chinese
Nuwejaarsviering. Hierdie fees begin op die tweede Nuwe Maan na die Wintersonstilstand en duur
(in die outyd) twee weke. Die fees eindig dan op Volmaan tydens die Lantern-fees. Die Chinese term
vir Nuwe Jaar, naamlik Guò Nián beteken letterlik: om die jaar oor te dra (‘to pass the year’).
By sommige volkere speel die Maan ‘n geringe rol (of selfs geen rol) by die viering van Paasfees.
Hierdie volkere maak dan uitsluitlik gebruik van die Sonkalender by die vasstelling van die
Paasdatum. In Japan vind Paasfees vandag steeds plaas tydens die lente-ewening (publieke
vakansiedag) en in Sirië vind hierdie fees plaas op 1 April. Die Siriese fees staan bekend as Hha bNisan, en gaan gepaard met massa huweliksvoltrekkings op die dag. Besonder opvallend is die
Islamitiese Paasfees wat geheel en al nie aan die Son gekoppel word nie, maar slegs aan die Maan.
Die Islamitiese Paasfees (Nuwe Jaar) is nie seisoensgebonde nie en word elke jaar op ’n ander datum
gevier, tydens Nuwe Maan op die 1ste dag van die maand Muharram.
Ons woord Paasfees of Pase is verwant aan die Latynse Pascua, die Franse Pâques, die Italiaanse
Pasqua, die Spaanse Pascua, die Portugese Páscoa, die Roemeense Paști, die Deense Påske, die
Noorse Påske en die Sweedse Påsk. Hierdie woorde beteken almal ‘oorgang’ van die Winter na die
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Lente en van die Oujaar na die Nuwe Jaar. In die Engelse taalgebied word hierdie oorgangsfees ook
Passover genoem. Die term Paasfees is dus hoegenaamd nie ’n Christelike term nie. In Sanskrit is
woorde bekend soos Pascima, Pascime, Pascat, Pascata en Pascate met die betekenis van die
oorgang van die lewe na die dood en in Sanskrit beteken die woord Pase, deurgang of ingang. Ons
woord Pase is voorts verwant aan die Siries-Arabiese woord Passah wat sing, dans en huppel
beteken, maar ook verwant aan die Semitiese woord Pesach (Pasga). Pase is tewens ook verwant aan
woorde soos pas, passeer, passaat en passant.
Paasfees is onlosmaaklik met vroue en Godinne verbind. In Swede is vandag nog tydens die Pase die
Påskkäring bekend. Die Påskkäring kan vertaal word met Paasvrou, Paaswyf, Paasheks of Oue
Paaswyf. Tydens hierdie feesviering verklee vroue en meisies hulle soos Hekse. Dat hierdie dames
hulle vandag juis tydens Paasfees soos Hekse verklee wys op die ou
herkoms van Pase as Heidense vroue-fees. Ons huidige woorde
passie en passiespel is verwant aan die woord Pase, wat wederom
dui op vroulikheid en liefde wat met hierdie fees in verband staan.
Baie vroue en meisies verklee hulle vandag steeds tydens die Pase
as Paasvroue, Paasmeisies, Paasvrouwen, Ostern Frauen, Easter
Woman, Påske Kvinder, Pâques femmes, Bunny woman, Bunny
babes, Bunny girls, Easter ladies, Easter Girls, ens. Hierdie
Paasdames stel dan konyne voor wat in verband staan met vroulike
vrugbaarheid van die ou Moedergodin. Vandag verskyn in die
nagtelike ure van Tokyo opmerklike dames op straat. Hierdie dames
dra kort rokkies en word voorts as konyne verklee en gegrimeer.
Hierdie dames-van-die-nag is op soek na manlike klante en hulle
verskyn nie alleen tydens Pase op straat nie, maar elke nag. Ook in
Japan laat hierdie dames die verband sien tussen die konyn en
vroulike vrugbaarheid.
Heidense Paasfeeste word ook in Afrika, Asië en Amerika gevier, waar dood- en opstandingsfeeste in
die lente (en herfs) gevier word. Hierdie feeste word dikwels in verband gebring met treurende
vroue. Dood- en opstandingsfeeste word ook op dramatiese wyse uitgebeeld en deur
volkskunstenaars ten tonele opgevoer. Die dood- en heropstanding van Adonis is byvoorbeeld op
emosionele wyse herdenk in die Middellandse See-gebied. Ook is op 25 Maart die Romeinse Hilaria
gevier, wat die dood en heropstanding van Attis gedenk. Vroue ween om sy dood en sy
heropstanding vind ook plaas drie dae na sy dood. Dieselfde rituele het afgespeel om die God
Tammus, as eniggebore kind van die Maangodin en Songod (sien onder andere Esegiël 8:14 en Lukas
23:27).
Lank is ook Jesus se hemelvaart op die 25ste Maart gevier. Hierdie dood- en heropstandingfeeste hou
ook verband met die koningsoffer of selfs die Gode-offer. In Nederland is selfs die Paasman geoffer.
Uit die werk van H.W. Heuvel, blyk dat die Pasman/Paasman nog in die 19de eeu in Nederland ’n
bekende figuur was, maar dat hy in ’n negatiewe lig beskou was.
Voor die kerstening van Europa is Paasfees in Engeland gevier onder die naam Easter (ook Eastertide
= Estertyd) en in Duitsland onder die naam Ostern. Hierdie name is vandag steeds in gebruik. In
Nederland was hierdie fees vroeër bekend as Ooster of Ester. In Oud-Hoogduits was dit Ôstarûn en in
die Middeleeue het Paasfees bekend gestaan as Ôstertac (Oosterdag).191 Die maand Maart was in
Saksies bekend as Estermonath (Estermaand). Die Godin Ostara het ‘n baie ou herkoms, want haar
naam is ook herkenbaar in ‘n aantal name van ander Indo-Europese Godinne, byvoorbeeld die
Romeinse Aurora, die Griekse Eos, die Litouse Austrá, die Wes-Semitiese Vrugbaarheidsgodin
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Astarte, die Mesopotamiese Ishtar en die Vediese Usas. In die Germaanse taalgebied bestaan ‘n
aantal plekname wat dui op Ostara. Voorbeelde is Oosterhout wat tot in die elfde eeu bekend
gestaan het as Ostreholt. Dan het Oosterbeek nog in 834 Ostarbac geheet. Heiligerlee het vroeër
bekend gestaan as Asterlo (Oosterloo).
Aan Paasfees word vanouds ‘n aantal simbole gekoppel wat vandag steeds met hierdie fees
geassosieer word, naamlik die E(a)sterpannekoek, E(a)sterswaard, E(a)stervuur, E(a)sterdans,
E(a)stereier, E(a)sterhaas en die E(a)sterhaan.
Ester/Ostara is ‘n Germaanse Lente-Godin. Sy het die koms van die vrugbare periode aangekondig,
naamlik lente (in Europa). Haar naam dui op die Ooste waar lig (die son) vandaan kom. Sy was die
Godin van die stralende lenteson en sy het gesorg vir blymoedigheid en vrolikheid. Op die eerste dag
van Ester/Ostara sou die Son drie vreugdespronge maak met die verskyning aan die horison. Grimm
skryf dat nie alleen die Germane nie, maar ook die Indiërs die Lente-son dansend sien opkom. Die
dansende Son word dan begroet deur dansende dansers en danseresse.
Tydens hierdie fees is ook vure op heuwels aangesteek wat in Nederland en Duitsland bekend staan
as ‘Paasvure’ op ‘Paasberge’. Dit gaan dan hier oor ’n manlike vuur op ’n vroulike berg, wat
vrugbaarheid simboliseer. Tydens die Middeleeue was daar in baie distrikte ‘n verbod uitgevaardig
teen die aansteek van Paasvure, maar die gebruik kon nie uitgeroei word nie. In 1342 skenk ‘n Graaf
in Hörde ‘n berg op sy landgoed aan die volk waar hulle ‘up hillige Paschendag’ vreugdevure kon
aansteek. In die werk van Johann Timeus met die titel Vom Osterfeuer word beskryf hoe die mense in
1590 in die omstreke van Brunswijk, Lûnel en Hildesheim op die heuwels paasvure aangesteek het
waarna die volk hulle vermaak het met musiek, dans en spel. Na afloop van die fees het die
feesgangers oor die vuur en as gespring en ook is die vee ten slotte oor die as gedryf. In die 17de eeu
sou die kerk steeds kla oor die ‘ongeregeldheit der schandelicke ende ergerlicke paeschvuyren’.
Vandag word Paasvure steeds in Europa tydens die Pase aangesteek wat ‘n voortsetting is van die
Ostara-vuur. In Nederland word elke jaar Paasvure aangesteek en in Espelo was tydens die Paasfees
van 2012 die grootste vuurstapel (Poasboake)192 ooit gebou, opgeneem in die Guinness Book of
Records. Die vuurstapel van hout, takke en strooi was 45.98 meter hoog en die omtrek daarvan om
sy basis was 160 meter, voordat dit aan die brand gesteek is. Die vorige wêreld rekord was gebreek in
Slovenië in 2005, toe ‘n brandstapel gebou was met ‘n hoogte van 43 meter.193
Ostara is ‘n vrugbaarheidsfees, waar trouens ook die woord ‘oestrogeen’ aan verwant is. ‘n Baie
belangrike simbool van vrugbaarheid uit die verre verlede is die eier, want uit die eier ontwaak lewe.
Paasfees staan in Estland bekend as Munadepühad of Eierfees. Hierdie lentefees het om eiers
gewentel en is eiers geoffer aan die Lentegodin Ostara. Eiers is ook op ‘n bord begrawe in ‘n akker,
wat as ‘n offer beskou was aan hierdie Lentegodin, om die vrugbaarheid van die gewasse te verhoog.
Tydens hierdie eierfees was uitbundig fees gevier. Daar was nie alleen baie eiers geëet tydens die
fees nie (selfs eier-eetwedstryde), maar hierdie volksfees het ook spelletjies ingesluit wat met eiers
gespeel was. Van hierdie feeste met eiers ken ons vandag nog tydens volksfeeste waar met eiers in
lepels gehardloop word, eiers deur die lug gegooi word sonder dat dit breek, vrot eier, ens. Die
speurtog na die eiers in die Paastyd (baie gewild in Europa tydens die Pase) is ‘n oorblyfsel van
Ostara.
Volgens ou mites het die Maangodin Ishtar, Isjtar of Astarte (Ester) uit ‘n eier ontstaan, maar Astarte
word ook met die baarmoeder in verbinding gebring. Die eier word dus beskou as háár simbool. Die
Maan word ook as ’n reuse eier beskou en daarom word die eier met die Maan en die Maangodin
geassosieer. In Egipte is die eier ook aan Isis gewy en was dit vir priesters verbode om eiers te eet.
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Osiris was ook uit ‘n eier gebore, maar ook Castor en Pollux. Volgens die Griekse mitologie ontstaan
Helena uit ‘n eier, gelê deur Leda nadat Zeus met haar in die gedaante van ‘n Swaan gepaar het. In
sommige ommegange in Rome, ter ere aan die Lentegodinne, is ‘n eier gedra en dit aan die voorste
punt van die optog. Die volgorde in hierdie optogte was dus eers die eier, dan die Godin. Omdat die
eier so ‘n gewilde simbool was, het die kerk dit noodgedwonge eie probeer maak. Muur- en
plafonskilderye het die graf van Jesus afgebeeld in die vorm van ‘n eier. In die 12de eeu het die kerk
die Benedictio Ovorum (seën van die eiers) as kerklike ritueel opgeneem, wat tydens Pase uitgevoer
is as ‘n voorstelling van die lente-ontwaking van die natuur (van Gilst:2012b). In Duitsland was dit ook
in die Middeleeue gebruiklik deur boere om eiers as geskenk te gee aan die landeienaar tydens Pase
en dit is Zineier genoem. Ook is eiers deur die kerk ingesamel wat dan weer verkoop is as
inkomstebron. Kinders het deur die strate geloop en liedjies gesing en by huise aangeklop om eiers te
bedel. In Vlaandere is met ratels deur die strate geloop waarmee ‘n lawaai opgeskop was en het die
kinders dan roep: ‘Eier, eier, geeld is ok good!’ of ook ‘Eijers! al eijers!’ en wanneer die huismoeder ’n
paar eiers afstaan is luid geroep: ‘Goê wijf! goê wijf!’ (van Gilst: 2012b).
Benewens die eier as vrugbaarheidsimbool was ook die haas en die hen vrugbaarheidsimbole. Ouers
het aan hulle kinders vertel dat die (Paas)haas eiers lê. Dit is verder bekend dat die haas gewy was
aan die Liefdes- en Vrugbaarheidsgodin Freya. Ook die Grieke het die haas geoffer aan die
Liefdesgodin Afrodite. In die agtste eeu het Pous Zacharias die eet van haasvleis verbied omdat dit ‘n
Heidense offerdier was (van Gilst:2012b). Ook was die haas geassosieer met die Oudromeinse
maangodin Diana. Maar ook die haan het as simbool gedien vir vrugbaarheid. Die haan het in die top
van die boom Yggdrasil gesit en is verbind met die koms van die eerste lig in die oggend. ‘n Haan op
‘n stok, met lekkers daaraan (in Nederland bekend as Paaspalm) is kenmerkend van die Ostarafees. Tydens die Ostara was dit gewild om brood te bak in die vorm van hase, hane, henne en
eiers. Die kerk het probeer om hierdie ‘Heidense Offerkoeke’ te verbied in 743 tydens die sinode van
Leptines in Henegouwen. Hierdie verbod was onsuksesvol en is koeke, lekkers en sjokolade in hierdie
vorms, vandag steeds tydens die Pase verkrygbaar. Vandag word steeds in Duitsland en Oostenryk op
die eerste Paasdag brood en koek tydens die kerkdiens gewy of geseën en staan dié brood bekend as
Wyelbrod of Weilbrot (gewyde brood), maar hierdie naam is al bekend vanuit die voor-christelike
tydperk (van Gilst:2012b). In Vlaandere word rond Pase veral Heetekoeken gebak. Paasbrode of
Paaskoek is dan ook as geskenke uitgedeel, maar ook dit wou die kerk verbied. In 1771 kon iemand in
die Nederlandse Noordwijk, wat Paasbrode as geskenke uitdeel, ‘n boete van 50 gulden opgelê word
(van Gilst:2012b).
Deur oningeligte persone word beweer dat in Engeland ‘Hot Cross Buns’ deur die kerk ingevoer is om
die Heidense gebak te verdring (tydens Pase), maar dit is egter onwaar. Kruise op brode het ‘n baie
ou herkoms. Dit is bekend dat Indo-Europese volkere hulle offerbrode van kruise voorsien het.
Hierdie gebruik was ook bekend onder Sumeriese en Semitiese volkere. Die volgelinge van Mithras
het eweneens kruise op brode geken. Die kruisteken onder die Kelto-Germane was voorts ook ‘n
bekende simbool. Dikwels het die kruisteken eintlik die hamer voorgestel. Die hamer is simbool van
die Germaanse God Donar. Die ou Germane het hamertekens (of kruistekens) aan hulle huise gehad,
op hulle skilde, op hulle vlae, op hulle wapens (en later stadswapens), familiewapens en op hulle
brood. Terloops die woorde brood en bord is verwant (verspringing van die r). Die ou Europeërs het
groente en vleis op ‘n plat stuk brood geëet. Hierdie gereg staan vandag bekend as ‘n pizza (vergelyk
Hebreeuse pita en Griekse petta).
Behalwe Paashase en Paaseiers, speel ook Paasklokke in Europa ‘n belangrike rol. Kerkklokke lui
vanaf Witdonderdag nie meer nie. Hulle is dan onderweg na Rome om Paaseiers te gaan haal.
Sondagoggend, die ‘eerste’ Paasdag, lui die klokke weer. Vandag bestaan, onder katolieke gelowiges,
die geloof dat Paaseiers voorgebring word deur Paasklokke. In protestantse gebiede is Paasklokke
eintlik onbekend, want in die gebiede is dit die Paashase wat Paaseiers lê. Ook sing die kinders die
Sondag voor Pase ’n bekende lied wat uit die Heidense tyd stam en op ’n Heidense drie-eenheid dui.
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Dit was immers ook gebruiklik om ’n persoon in die Paastyd ‘n geskenk te gee bestaande uit drie
eiers. Heuvel het die volgende lied genoteer uit die Nederlandse Agterhoek:
Pallem-pallem- Paoschen, ei-koerei, ei-koerei! (Palm, palmpase, eikoerei, eikoerei?)
Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, (Een eier is geen eier, twee eiers is ’n halwe eier)
Moar dree ei is een paoschei! (Maar drie eiers is ’n Paaseier).194
Die woord Koerei hou waarskynlik verband met die vrugbaarheidsritueel Kukeri, vandag steeds ’n
baie gewilde jaarlikse feesviering wat plaasvind in die lente in Bulgarye en Serwië. Kukeri, word
verbind met die Vrugbaarheidsgod Kuker, bekend in die hele Balkan, Roemenië en Griekeland. Hy
word geklee in dierevelle, staan simbool vir die heilige huwelik en voorts dra hy ’n groot penis van
hout. Kuker hou verband met ons woord ‘koker’ (buis waar pyle in bewaar word). Die koker en pyl,
staan simbool vir die manlike en vroulike geslagsdele.
Dan is ook vrugbare Paaswater in Europa ‘n bekende fenomeen (Paaswater = Vroulike water).
Paaswater word as heilige water beskou en moet vroeg soggens (voor sonsopkoms) op Paasoggend
geskep word uit ‘n heilige bron. Die waterskeppery moet in doodse stilte gebeur; geen woord, geen
geluid. Ook moet die waterskepper alleen wees. Hierna mag die water nie op die grond staan nie,
maar moet in bakke hang. Hierdie wywater het in Oudhoogduits bekend gestaan as Heilawâc en is as
medisyne gebruik. Daar is ook geglo dat wanneer iemand wywater skep/bring en per ongeluk ‘n
geluid maak, die wywater dan in gewone water verander. Ook is in Vlaandere geglo dat wywater in
wyn kan verander. Wywater is in kruike bewaar en moes vir ‘n jaar lank hou. Op Paasoggend moes
elkeen ook ‘n sluk wywater neem. Boere het dit ook oor hulle vrugtebome gesprinkel. Die gebruik
van die wywater is egter ‘n voor-christelike gebruik, want wywater word met die Godinne in
verbinding gebring. Met die kerstening word die wywater gekersten tot ‘Geseënde Doopwater’.
Paaswater is ook by die kerk (na ‘n wydingsritueel) uitgedeel en deur lidmate saam geneem huis toe,
waar dit in ‘n spesiale kruik bewaar is, vir gebruik gedurende die jaar.
Paasfees gaan ook gepaard met ommegange195 (ommetogte of prosessies) en bedevaarte. Dikwels
trek gelowiges op na ‘n Heilige oord (voorheen ‘n Heidense Heiligdom) en word ‘n spesifieke pad
gevolg, soms oor moeilik begaanbare terrein. Soms word die laaste gedeelte van die pad ook
knielend op kruipend op knieë en elle boë afgelê. Soms word ook biddend om so ‘n heiligdom
geloop. In die Nederlandse Diegem loop bedevaarders vandag steeds tydens Pase biddend om die
kerkgebou, waar gesmeek word om die genesing van kwale! Soms word juis op Paasdag berge beklim
waar Heidense Heiligdomme staan of gestaan het. Ook skryf Grimm dat dames met lang wit rokke
tydens die Pase op bergtoppe en heuweltoppe gestaan het, maar ook in grotte, rotsskeure en
bergskeure. Die heuwel, bergtop, grot, rotsskeur, bergskeur is almal voorstellings van die vroulike
skoot van Moeder Aare, die geboorte kanaal na die Hiernamaals. Ook die Christelike pelgrimstogte is
‘n voortsetting van die ou Heidense Veldgang of die Veldommegang. In die ou Heidense ommegange
het perde deel uitgemaak van die optog. Die gebruik van perde tydens die ommegang het nooit
uitgesterf nie. Perde vorm vandag steeds deel van sommige katolieke ommegange. Vandag dra
sommige deelnemers aan ‘n ommegang maskers. Deur maskers te dra, verteenwoordig hulle
oorledenes. Farwerck (1970) maak vermelding van die feit dat in Oostenryk en Duitsland vandag
steeds gemaskerde figure op ‘n bruilof verskyn. Hierdie gemaskerde figure verteenwoordig dan die
oorlede familielede. Sommige van hierdie bruilofte begin al direk met ‘n dans, waaraan ook die
gemaskerde figure deelneem.
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In sommige gebiede is Paasfees dan ook beskou as ‘n besondere dansdag. In Switserland is Pase
vroeër beskou as die belangrikste dansdae van die jaar. Dit is geen verrassing nie, want Pase kan ook
beskou word die einde van die Karnavalstyd. Dit was voorheen ook gebruiklik om tydens Pase met ‘n
bal te speel en die spel is bruidsbal genoem. Die bal word deur ‘n jong egpaar uit ‘n venster gegooi
waarna jongmense daarmee speel tot daar niks mee van oor was nie. Soms is die bal deur ‘n jong
pasgetroude vrou aangegooi. Die bal is egter slegs deur ‘n jongvrou aangegooi as sy nog kinderloos
was. Hierdie gebruik dui op ‘n ou vrugbaarheidsritueel. Die Bruidsbal was aanvanklik ‘n lente dans
wat met ‘n bal en later sonder ‘n bal gedans is. Hierdie bal/bruidsbal is dan verwant aan bal (dans) en
ballroom (Eng). Die bal het vroeër die Son versinnebeeld.
Om vrolikheid aan te wakker is dan ook tydens die Pase grappe of komiese verhale vertel.
Kwaaijongens het die geluide van diere nagemaak of ander kwajongstreke uitgevoer om die lagspiere
te prikkel. Die kerk het hierdie Heidense gebruik selfs oorgeneem en het geestelikes tot in die
Middeleeue tydens Pase grappige verhale vanaf die kansel vertel waar veral die Duiwel as ‘n soort
karikatuur voorgestel is. Hierdie gebruik het bekend gestaan as Paasgelach (Paasgelag). In Duitsland
het hierdie ritueel bekend gestaan as Ostermärlein of Ostergelächter (van Gilst:2012b). In die tyd is
ook talryke sprokies vertel en humoristiese toneelopvoerings uitgevoer, wat weer aansluiting vind by
die Passiespele. Tydens die Paasgelach was kerklike voorgangers soms self verplig om ‘n grappige
preek te hou, bekend as die Ostermärlein-preek. Met die koms van die reformasie word aan die
Paasgelag egter ‘n einde gemaak.
Ook die ou Romeine het uitbundig fees gevier tydens die lente. Vanaf 1 Maart tot en met 24/25
Maart het die priesters (van Mars) elke dag dansuitvoeringe gegee wat gekenmerk is deur die groot
spronge wat hierdie dansers uitgevoer het. Hierdie dansers is dan ook Salii of Springers genoem. Die
springery simboliseer die opwekking van nuwe lewenskragte. Dit was ook ‘n nabootsing van lammers
en bokkies wat uit vrolikheid spring-gedrag vertoon in die lente. Moontlik is die herkoms van die
woord Spring (Eng) aan hierdie ritueel verbonde. Op 21 Maart is in die bos ‘n pynboom gekap en na
die heiligdom van Cybele gebring. Hierdie boomstam is in doeke gewikkel en het Attis voorgestel; op
die 23ste Maart is veral in die stad op trompette geblaas en op die 24se was die ‘dag van die bloed’
genoem. Die hoofpriester tap ‘n bietjie bloed uit sy arm en offer dit. Dit gaan gepaard met musiek en
danse en op die dag kon mans hulle ook self kastreer ter wille van die Cybele. Die hoogtepunt van die
fees is op 25 Maart, bekend as die ‘Opstandingfees’, maar ook ‘Hemelvaart van Attis’ of Hilaria en is
ook die ‘Fees van Vrolikheid’ genoem. Op 1 April word ook die feesdag van Venus gevier bekend as
Veneralia en op 5 April die van Fortuna. Op 7 en 8 April word ‘n tweede feesdag gevier ter ere aan
Diana en Artemis wat gerig was op die beskerming van vroulikheid en die natuur. Vanaf midde April
tot eind April is deur die Romeine Cerealia gevier ter ere van Ceres. Op 21 April is Parilia of Palilia
deur die Romeine gevier ter ere aan die Godin Pales wat gemik was op die vrugbaarheid van vee; op
23 April is Vinalia prima196 gevier wat daarop gemik was om vrugbaarheid van die wingerde te
bevorder (en op 19 Augustus is Vinalia Rustica gevier net voordat die druiwe gepars is); op 25 April is
Robigalia gevier wat daarop gemik was om die vrugbaarheid van graangewasse te bevorder.
Talle lentefeeste is ook met die ploeg verbind en is ploeëry beskou as ‘n vrugbaarheidsritueel. Daar is
onder andere geglo dat vroue wat ploeg, vrugbaarheid veroorsaak, veral as hulle self die ploeg trek
oor ‘n akker. Tydens sommige lentefeeste moes meisies dan sonder onderklere ‘n ploeg oor ‘n akker
trek. Soms egter, is die ploeg getrek na ‘n fontein of ‘n rivier. Ploegfeeste is beskou as onderdeel van
die lente feesviering. Dit het immers die aanvang van die ploegseisoen ingelui. Frazer skryf dat in
Indië dit gebruiklik was dat jong naakte meisies die nag voor die aanvang van die ploegseisoen, ‘n
ploeg oor die akker moes trek. Mans kon nie aanwesig wees nie, want dan het die magiese
vrugbaarheids-effek verlore gegaan. Die ploeg is beskou as die geslagsdeel van die man, meer
spesifiek, die geslagsdeel van die Hemelgod. Die Hemelgod bewerk die geslagsdeel (akker) van
196

Veral Venus en Jupiter is tydens die fees aangeroep.
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Moeder Aarde en dit bring ‘n goeie oes voort. Dat die man die vrou beploeg was ‘n wyd verbreide
konsep, ook in die Midde-Ooste. Agrippa sou oor die verhouding tussen Caesar en Cleopatra197 en die
geboorte van hulle kind Caesarion geskryf het: ‘He plouged her and she cropped’. Selfs die Koran
omskryf die vrou as ‘n akker. Die man mag die akker gebruik soos wat hy dit goed vind (Koran: Die
Koei 223). Van Gislt (2004) skryf dat Kultiese ploeëry ’n baie ou fenomeen was onder Indo-Europese
volkere en hierdie gebruik bekend was tot in die 20ste eeu. Die sinode van Leptines van 743 het ’n
verbod uitgevaardig teen die ploeg van vore rondom dorpe of gehugte.
Die viering van hierdie Akkerfees was uiters gewild en dit het ook oor ‘n aantal dae gestrek. Hierdie
fees sou ook deel vorm van ander lentefeeste soos Karnaval. By Karnaval word die winter verdryf. By
Paasfees word die werklike lente gevier. Tussen Karnaval en Paasfees sit presies 46 dae. Volgens die
kerk moet net 40 dae getel word, want die 6 Sondae wat binne die 46 dae val, word nie meegetel nie.
Hierdie berekening is egter gewoon kullery. Die kerk wil graag 40 dae inlas tussen Aswoensdag en
Paassondag, wat nie inpas nie, maar pas gemaak word. Die Germaanse 40 dae pas wel in, want dit
begin op Aswoensdag en eindig aan die begin van Goeie Week.
Alle lentefeeste het gewentel om vroue-verering. Die Romeinse maande Februarie, April, Mei en
Junie is almal lente maande en na Godinne vernoem. Talle lentefeeste het oor meer as een dag
gestrek. Die Indiese Holi sterk oor 40 dae en speel Holika (Wyse Vrou/Heks) in die fees die hoofrol.
Die Japanners vier steeds ‘n jaarlikse lente fees bekend as die Goue week (Golden week) vanaf 29
April tot 5 Mei, maar ook die Chinese vier ‘n lentefees bekend as die Goue week. Maar dan vier die
Russe ‘n lentefees wat hulle Pannekoekweek noem of ook Kaasweek. Kaasweek word ook deur die
Grieke gevier en die Griekse Kaasweek staan ook bekend as Witte week. Gedurende die week word
dan geen vleis geëet nie, maar veral eier- en suiwel
geregte.
In talle Paasfeeste was ook ’n Paasos bekend wat deel
gevorm het van die ommegang. Die Paasos was ’n
lewende os wat pragtig versorg en versier was met
strikke, linte, kranse en blomme. In latere tye is twee
lemoene of appels op die punte van sy horings
ingedruk. Hierdie Paasos is waarskynlik vanouds die
offerdier wat tydens Pase geoffer sou word. Die paasos
was enkele eeue gelede nog bekend en skryf Waling
Dijkstra nog in 1895: ‘De Paasosch, die versierd
rondgaat, is te Leeuwarden nog wel in gebruik; elders
in Friesland niet’ (van Gilst 2012b).
Tot en met vandag word in Spanje ‘n uitbundige fees
gevier tydens die lente. Dit is ‘n week lange fees
bekend as die Semana Santa (Heilige Week). Vandag
is dit ‘n groot toeriste-trekpleister in Spanje. Die
feeste word deur verskillende kerke georganiseer, ten
spyte daarvan dat dit van oorsprong ‘n ou Heidense
fees is. Tydens die fees vind talle prosessies plaas en
die talryke deelnemers aan die prosessies dra
pragtige kostuums en maskers. Ook word beelde van
Maria (en Jesus) deur die strate gedra. Die volk roep dan onder groot gejuig: Guapa! (Mooi Vrou!).
Hierdie kreet stam uit die tyd toe die Moedergodin nog deur die strate gedra was. Op internet is
oneindig veel beeldmateriaal te sien van prosessies tydens die Semana Santa. Die Semana Santa is
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Cleopatra is ‘n samestelling van die name van 2 Godinne, naamlik Clio + Petra.
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vandag nie die Goeie Week (Paasweek) self nie, maar staan tans los daarvan. Die Semana Santa word
aan die Sonkalender verbind en jaarliks tussen 1 en 8 April gevier. In die derde week van Augustus
word weereens ’n soortgelyke fees gevier in Spanje, bekend as die Semana Granda (Grote Week).
Onder die Germane ken Vroueverering ‘n hoogty tydens die lente. So is Onze-Lieve-Vrouwendag
vandag steeds bekend as die fees wat op 2 Februarie gevier word, maar ook op 25 Maart. In die
Engelse taalgebied word 25 Maart vandag steeds gevier as Lady day of Lady’s day. In Litoue staan die
dag bekend as Elyos diena, wat na vroulike Fee-figure verwys. Onse-Liewe-Vrou verwys egter van
ouds na Onse-Liewe-Freya en word die naam later aan Maria gekoppel. Lente feeste was in die outyd
egter nie net op een dag gevier nie, maar ‘n hele week. Hierdie week lange feesvieringe het onder die
Germane bekend gestaan as Goede Week. Tydens die lentefeeste is soms meerdere Godinne in een
week vereer of selfs groepe Godinne of Vroulike Wesens. By die Germane was dit bekend dat vroue
snags by mense in hulle huis gekom het om die inwoners te seën, tydens die winter en die lente.
Hierdie vroue is Goede Vrouwen genoem (Janssen). Tydens die lente speel nie alleen die Goede
Vrouwen ‘n baie spesiale rol in die vrugbaarheidsritueel nie, maar ook ander vroulike wesens soos die
Goede Fee; Goede Holden, Goede wijven, Goodwifes, Goede Disse, ens.
Hierdie hele week-lange lente viering is deur die kerk oorgeneem en gekersten. Tydens die
kerstening word die name van die ou Heidense Heilige week selfs behou, soos Goede Week, Goeie
week, Heilige week, Groot Heilige Week, Grote week, Stille week, Paasweek, ens, maar in Duits ook
Karwoche. Karwoche word vandag steeds gebruik om Paas(na)week aan te dui. Goeie Vrydag is in
Duits Karfreitag. Kar is ‘n Germaanse Godin en moontlik verwant aan die Griekse Kore. Karweek is
dus vernoem na hierdie Godin Kar. Kar is verwant aan die Middelhoogduitse Kara wat sorg of
kommer beteken en ook verwant aan care (Eng) en ook verwant aan die woord Karnaval. Die Goeie
in Goeie Week, verwys hoogswaarskynlik na Goddes Week (Goed + Dis + week), dus die week van die
Godin(ne). Die woorde Goed, God en Goot of Gote (mv) is afkomstig van een en dieselfde
woordstam.
Verwys byvoorbeeld na die volgende uit Engels: ‘Good bye’ is ’n sametrekking van ‘God be with ye’.
‘Good luck’ is eintlik ‘Gods geluk’. Vergelyk verder ook ‘thank goodness’ en ‘for goodness sake’. Ook
in hierdie gevalle verwys die Engelse woord ‘good’ na ‘god’.
In ander tale die volgende:
Afr/Ned.
God
Goed

Engels
God
Good

Deens/Noors
Good
Godt/God

Sweeds
Gud
God

Duits
Gott
Gut

Vergelyk ook die volgende: Godwin/Goodwin (voornaam); goederhande/goderhande (sinonieme
Middelnederlands) en godertyeren, goedertyeren (sinonieme goedertieren in Middelnederlands).
‘Goeie Vrydag’ is dus niks anders as ‘n restant van ‘Goeie week’ nie. Maar dan was hierdie spesifieke
Vrydag ook nog die topdag van die Godin Freya, want die ou Goeie week vorm ’n hoogtepunt in die
feesvieringe ter ere aan Freya in die Noorde en Ostara in die Suide. Belangrik is om ook daarop te let
dat Vrydag (en vrou) na Freya vernoem is en dat Vrydag = Vrouedag. Met die koms van die
Christendom is geprobeer om die Heidense Goeie Week te kersten na ‘n Christelike fees en is daar ’n
nuwe uitleg gesoek vir die gebruik van die woord ‘goed’ in Goeie Vrydag, wat in die volksmond bly
voortbestaan het. Christene sou toe aanvoer dat dié dag juis ‘goed’ is omdat Jesus, op die dag sou
gesterf het. Dit is egter vreemd dat Christene die sterfdag van hulle Heiland as ‘n ‘Goeie dag’ kan
beskou. Trouens om die sterfdag van iemand (of selfs ’n Godheid) ‘n ‘Goeie dag’ te noem, is eintlik ‘n
bespotting. ‘n Meer gepaste naam vir die gekerstende Goeie Vrydag, moes eerder iets gewees het
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soos ‘Jesusdag’, ‘Heilanddag’, ‘Kruisdag’ of iets in dier voege. Die kerk het egter aanvanklik geen
goeie oog gehad vir Goeie Week nie en dit dan ook afkeurend benoem, soos: Pilatusweek,
Judasweek, Duiwelsweek, ens.
Opmerklik is die feit dat in moderne Nederlands die term ‘goede man’ of ‘beste man’ verwys na die
baas of bestuurder van ’n onderneming. Ook merkwaardig is die feit dat Sinterklaas vandag bekend
staan as die ‘Goed-heilige-man’ of ‘Goede-man’.
Die Goeie Week word al vir duisende jare lank gevier met veral hoogtepunte op Donderdag, Vrydag,
Saterdag en soms ook Sondag. Selfs vandag word Paasfees in Griekeland gevier met Saterdag as
hoogtepunt van die fees. Dit word Groot Saterdag genoem en is een van die grootste feeste in
Griekeland. Die Griekse Paasfees is ’n Vuurfees. In Griekeland en die Slawiese lande word Paasfees
gevier met reëndanse en in Rusland ontwikkel hierdie feesdae in ’n troumark: krasnaja-gorka. In die
Germaanse lande word Paasvure vandag steeds op Saterdagaand of op Sondagaand aangesteek wat
daarop dui dat die ou Heidense Goeie Week hoogswaarskynlik op Saterdag- of Sondagaand afgesluit
was met ’n Vuurfees. Van Gilst (2012b) wys egter daarop dat hierdie vure in die verlede ook op
Vrydagaand aangesteek was, wat daarop dui dat die ou Goeie Week moontlik in sommige streke op
Vrydagaand ten einde geloop het.
Grootskaalse huwelikseremonies tydens die lente, was 9,000 jaar gelede al in Babilonië bekend.
Tydens die fees trou die Groot Moedergodin met die Vrugbaarheidsgod en sluit hulle die Heilige
Huwelik. Seremonieel word ’n voorstelling opgevoer waar die Hoë priesteres (verteenwoordiger van
die Groot Moeder) met ’n heerser van die gebied trou. In navolging van die volmaakte goddelike
bruidspaar, ondergaan ook bruidspare uit die gewone volk, dieselfde ritueel. Vir die Germane was
Freya (Vrydag) en Donar (Donderdag) die model bruidspaar wat die heilige huwelik sluit. Hierdie
gebruik om juis in die lente te trou het voortgeduur tot in die moderne tyd. So skryf H.W. Heuvel in
sy boek Oud-Achterhoeksch Boerenleven dat in die tyd rondom 1875 die meeste huwelike (in die
Nederlandse Agterhoek) gesluit was in die lente.
Donar was ook bekend as die Huweliksgod en is die meeste huwelike (tot in die laat Middeleeue) op
‘n Donderdag en Vrydag gesluit. Donderdagaand is deur die ou Germane beskou as begin van Vrydag,
omdat die nuwe etmaal begin by die invallende aand. Dieselfde huwelikseremonie loop dus van
Donderdag af oor na Vrydag. Vandag word die meeste huwelike in Europa steeds op ’n Vrydag
gesluit.
Die Donderdag voor Goeie Vrydag is deur die volk Witdonderdag genoem en hierdie naam word
vandag nog gebruik. Witdonderdag kry sy naam deur die oorheersende kleur van die bruidskleding,
maar ook die wit gewade van die priesteresse en priesters. Bowendien was wit as ’n heilige kleur
beskou. Vandag beweer dat Christene dat Witdonderdag sy naam te danke het aan die wit kleding
van die katolieke priesters wat slegs wit sou dra tydens Pase. Wit-Donderdag is in Griekeland egter
bekend as Rooi-Donderdag, wat verband hou met die opkomende rooi lente-son. Vandaar ook die
rooigeverfde eiers (later Paaseiers) wat ook na die son verys. Ook by die ou Egiptenare het die rooi
eier simbool gestaan vir die Son. Vir die Ou Germane was rooi, naas wit, ook ‘n heilige kleur, maar
was rooi veral dan die kleur van die Joel. Rooi word vandag steeds deur die Chinese en Japanners
beskou as die kleur van geluk, voorspoed en vrede.
Wit-Donderdag staan in dele van Duitsland en Denemarke vandag egter bekend as GroenDonderdag. Groen staan simbool vir die naderende lente. Op hierdie dag was juis geprobeer om
groen groente te eet tydens die fees, wat in die vroeë lente nog skaars was en ook is ‘n groenkleurige
sop genuttig. Met die oorname van die Christendom word hierdie fees gereg selfs ‘Dissipelsop’
genoem. Groen-Donderdag is vandag steeds ‘n openbare vakansiedag in Denemarke. In Litoue staan
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Groen-Donderdag bekend as Velu Velikos - die groot dag van die geeste, wat saam met WitDonderdag, Rooi-Donderdag en Groen-Donderdag op ’n Heidense verlede dui van die Goeie Week. In
die Engelse taalgebied staan die Donderdag voor Goeie Vrydag bekend as Holy Thursday, maar ook
Covenant Thursday, Great Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday, Thursday of
Mysteries, maar ook Maundy Thursday.
Die Woensdag voor Witdonderdag staan bekend as
Schorselwoensdag en in Engels Great Wednesday.

Skorselwoensdag;

in Nederlands

Kenmerkend van die Lentefeeste was ook die Passiespele. In Duits word die Passiespele Osterspielen
genoem (Middelhoogduits Ôsterspil, Ôsterspile), wat na die Lentegodin Ostara verwys. Oral in Europa
en die Midde-Ooste is verskillende soorte Passiespele uitgevoer. Hierdie spele het dikwels afgespeel
teen die helling van ‘n heuwel, maar ook langs die oewer van ‘n heilige rivier of meer. Sommige
heuwels het ‘n pad na die kruin gehad wat in ‘n spiraalvorm na bo geloop het. Hierdie pad is dan
dansend afgelê deur die deelnemers en akteurs tydens die uitvoering van die spele. Die temas van
hierdie spele was dikwels die dood en die wederopstanding. Die spele moes verdriet en vreugde
uitbeeld en is die spele ook soms die Dodedans of Dodespel genoem. Nog ‘n belangrike tema in die
Passiespele was die bevryding van ‘n Godin (Lentegodin) deur ‘n heldefiguur (Somer) uit die greep
van ‘n monster (Winter). By die Grieke word Ariadne deur Theseus bevry. Ook die Egiptenare het
Passiespele geken al sedert die 14de eeu v.o.j. Die Egiptiese passiespel sentreer om Isis en haar
verdriet oor die verdwyning van Osiris. Hy is immers deur Seth vermoor. Wanneer Isis die lyk van
haar geliefde Osiris terugvind, wek sy hom tot lewe (selfs twee keer). Reeds in die 5de eeu v.o.j. is die
Passiespele ook opgevoer in Griekeland. Dit het nogal met seksuele eskapades gepaard gegaan
waaraan die dames uit die Griekse elite deelgeneem het. Die fees het bekend gestaan as die fees van
Dionysia (Fransen). Hierdie seksuele feeste was dan ook vir die res van die jaar verbode en was elke
feesganger, na die fees, weer die ou kuisheid self.
Met die koms van die Christendom word die Passiespele behou, maar die tema word nou Christelik,
naamlik die lydensweg van Jesus. Tog was die Passiespele vir baie Christene onaanvaarbaar, juis
omdat dit Heidens was. Na die Reformasie keur die Protestante die fees af wat hulle as ‘n ‘Heidense
karwei’ beskou het. Vandag word ‘Christelike’ Passiespele (lydensweg van Jesus) steeds in katolieke
streke opgevoer met veel fleur en vertoon. Oberammergau is vandag die grootste en bekendste
opvoering van die Christelike Passiespel. Ook die geboorte van Jesus word in spele verwerk en ook
ken die kerk ook nog ‘n Nicolaasspel (Nikolausspiel) waarin Christelike martelare herdenk word. In
Duitsland was ook ‘n Stubenspiele bekend wat veral gewentel het om ‘n geveg tussen ‘n engel en ‘n
duiwel (Janssen).
In Europa blyk dit ook dat die Paasboom in die laaste jare in populariteit toeneem. Hierdie ‘boom’
word ook soms die Paaspalm genoem. Vanouds is die palmboom of palmtak ’n teken van die
oorwinning oor die dood. Omdat die palmboom in Noord-Europa nie voorkom nie, word die
Paaspalm geskep uit ‘n bos takke van ’n ander boom, byvoorbeeld wilgetakke. Dit word dan verder
met linte versier. Hierdie ‘boom’ is dan verwant aan die lewensboom, Kersboom en die Meiboom.
Die woord ‘palm’ was vanouds in Germanië onbekend en is ‘maien’ gebruik as aanduiding vir die
feestelik versierde tak. In die Bybelvertaling van Luther is Maien dan ook gebruik inplaas van palm
(van Gilst 2012b).
Die huidige Paasfees word aan die Paassiklus gekoppel wat oor 120 dae strek, wat weer deel vorm
van ‘n trimester (120 x 3 = 360, plus 5 skrikkeldae). Die Paassiklus volg die volgende indeling, wat
bestaan uit 70 dae voor Pase en 50 dae na Pase tot en met Pinkster:


Voorvastyd
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Septuagesima (70 dae voor Pase)
Sexagesima (60 dae voor Pase)
Quinquagesima (50 dae of 7 weke voor Pase)
Vastenavond, Vette Dinsdag of Mardi Gras (die Dinsdag voor Aswoensdag)
Vastyd
Aswoensdag (46 dae voor Pase, maar 40 dae as die 6 Sondae weggelaat word)
Passiesondag (2de Sondag voor Pase)
Goeie Week
o Palmsondag (Sondag voor Pase, ook: Palmpase of selfs Passiesondag)198
o Heilige Maandag199
o Heilige Dinsdag
o Groot Woensdag, Skorselwoensdag of Krumme Mittwoch (Kromme Woensdag)
o Wit-Donderdag, Groen-Donderdag of Rooi-Donderdag
o Goeie Vrydag
o Stille Saterdag of Heilige Saterdag (dag voor Pase)
Paastyd
Pase (Sondag, ook: eerste Paasdag of Paassondag)
Paasmaandag (tweede Paasdag, dag na Pase)
Quasimodo-Sondag (Sondag na Pase)
Jubilate (derde Sondag na Pase)
Kruisdae (Maandag, Dinsdag en Woensdag voor Hemelvaart)
Hemelvaartsdag (40ste Paasdag, dus 39 dae na Pase, 10 dae voor Pinkster)
Pinkster (50 dae of 7 weke na Pase)

1 Mei: Beltane, Beltine, Meiviering, May Day, Walpurchisnacht, Hemelvaart en Pinkster
Veertig dae na Pase vind Hemelvaart plaas. Maar Hemelvaart is die gekerstende Kelto-Germaanse
Meifees of Akkerfees. Die Germane het in werklikheid talle lentefeeste geken. Die belangrikste feeste
word telkens 40 dae na mekaar gevier, naamlik Karnaval, Pase en Hemelvaart (40 + 40 + 40 = 120 of
een trimester). Hierdie spesifieke feeste volg die Maankalender. Volgens die Bybel sou Jesus 40 dae
na sy opstanding opgevaar het na die Hemel (aldus Hand 1:3-12). Dit pas handig in by die reeds
gevestigde Heidense tydskedule, want Hemelvaart val nou op die Heidense Donderdag, presies 40
dae na Pase.
Pinkster word gevier 50 dae na die opstanding van Jesus. Die Christelike Pinkster word gevier om die
neerdaling van die Heilige Gees te vier. Die naam Pinkster is afgelei van die Griekse Pentakoste, wat
vyftig beteken. Hierdie fees word dan ook deur die Jode gevier as Weekfees. Die Jode vier nie die
uitstorting van die Heilige Gees nie, en erken dit ook nie. Die Hebreeuse fees staan bekend as
Sjavoeot en beteken Weke fees. Hierdie Joodse fees is ‘n vrugbaarheidsfees, die opbrengs van die
eertseling (of eerste oes). In die Lae Lande staan die feeste in die tyd bekend as Bloeifees, Roospase,
Snyfees, Blommepase, ens. Die Meifees is egter niks anders as die Germaanse Akkerfees nie. Hierdie
Akkerfees van ouds is ‘n vrugbaarheidsfees wat vroeër 10 dae geduur het en ’n aanvang neem op
Donderdag (dus Hemelvaart). Hierdie Akkerfees gedenk eweneens die opbrengs van die eersteling
(of die eerste oes).
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Ook Willow Sunday, Flowering Sunday, Florida, Blumensonntag en in Spaans Pascua Florida.
Die name van die dae waaruit die Goeie Week opgebou was, het per streek verskil. In Bruswijk is opgeteken:
fûle môndag, schiewe dinsdag, krummpuckelde middewochen, groiner donnersdag, stiller frîdag en
kaukenbackensonnabend (van Gilst 2012b).
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Aanvanklik het die kerk Hemelvaart en Pinkster op dieselfde tydstip gevier. Maar later is die twee
feeste geskei. Hemelvaart en Pinkster het egter ou Kelto-Germaanse lentefeeste vervang, wat in Mei
gevier was. Meibruide en Meikoninginne word nou Pinksterbruide, Pinksterkoninginne of
Pinksterblomme. Die bekende Meiboom sou ook voortaan bekend begin staan het as Pinksterboom.
In die Duitse Questenberg word vandag tydens jaarlikse Pinksterfeeste om ‘n boom (tot 10 meter
hoog) gevier en word hierdie boom Queste of Questenbaum genoem, maar ook die berg dra die
naam Queste en was voorheen ’n Heidense heilige berg (van Gilst:2006).
Alhoewel die naam van Meifees of Meirit verander is na Pinksterfees, het die aard van die fees nie
verander nie. Ook ontbreek die aansteek van vure nie. Net soos tydens Pase word ook tydens
Pinkster, groot vure gemaak, bekend as Meivure of Pinkstervure. In 1612 het die stadsbestuur van
Amsterdam optogte verbied wat bekend gestaan het as ‘Pinksterbloem-lopen’. Maar ook in ander
Nederlandse stede sou so ‘n verbod ingestel het. Die Puriteinse Long Parlement van 1644 het die
May-pole eweneens verbied ‘as a heathenish vanity generally abused tot superstition and
wickedness’.
Vir die Kelte val die Meivieing op 1 Mei (of die dae rondom 1 Mei) en word dus gevier 40 dae na die
lente-ewening op 21 Maart. Hier word die Sonkalender gevolg volgens die Gregoriaanse model.
Hierdie fees staan ook bekend as Beltene, Beltane, Beltine, Beltaine of Beltain. Bel beteken glans,
maar Bel is ook verwant aan die Songode soos Bel, Balder, Baäl, ens. Tene beteken vuur. Beltine is
dus ‘n lentefees waarby lig en vuur ‘n baie belangrike rol speel. Vuur en lig bevrug die aarde. Die
Songod (lig/vuur) bevrug Moederaarde en daaruit ontstaan lewe. By die viering van Beltene speel
maagdelikheid en ontmaagding ‘n sentrale rol en dit kom tot uiting tydens die fees. Die wyse waarop
die feesvuur ontstaan, was ook van belang, want dit moet uit ‘niks’ ontstaan. Die feesvuur mag dus
nie aangesteek word met behulp van ‘n ander vuur nie. Die feesvuur moes dus uit wrywing ontstaan,
wat dui op die seksuele handeling. Hierdie feesvuur is noodvuur genoem.
Hierdie feeste wentel om die ontbranding van twee vure. Mens en dier moes dan tussen die twee
vure deurbeweeg. Hierdie twee vure staan ook simbool vir die twee seisoene (winter en somer) en
veral die oorgang tussen die twee seisoene. Beltine (1 Mei) en Samhtheine (1 November) vorm die
twee oorgange. Op elk van hierdie feeste is telkens twee vure aangesteek, maar hierdie twee vure
het ook twee Gode gesimboliseer naamlik Bel, Beal of Bael (Beltine = Meivuur) en Sighe of Sithich
(Samhain = Novembervuur of vredevuur). ‘n Deurtog tussen die twee
vure dui ook op ‘n gunstige oorgang
van die een seisoen na die ander, van
die een Godheid na die ander, van die
vrugbaarheid na die dood, van die
dood na die wederopstanding. Waar
Samhaim/Samhteine/Halloween ‘n
Dodefees of Vredesfees is, is Beltine
‘n fees van die Heropstanding, die
Nuwe Lewe.
Die Meiviering is nie alleen ’n Keltiese
fees nie, maar ook deeglik ’n
Germaanse fees, bekend as Meitied
(Mei-tyd). Heuvel skryf dat dit een
van die heiligste dae van ons
voorouers was en dat die feestyd ook
gepaard gegaan het met Mei-markte,
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wat soms op die eerste Woensdag van Mei gehou was. Die woord Mei is verwant aan die Latynse
woord maius wat groter, groei of wasdom beteken. Die herkoms van die woord kan herlei word na
die Godin Maia. Sy was by die Romeine die Godin van die aarde en vrugbaarheid en by die Grieke ‘n
Arkadiese nimf (moeder van Merkurius). Maia, Maj of Mai is ‘n Maagdgodin en die vrou van Vulcanus
(Venus word egter ook beskou as die vrou van Vulcanus). Die Romeine het hierdie lentefees Floralia
(vanouds Ludi Florae) genoem ter ere van die Vrugbaarheidsgodin Flora. Sy is ‘n Magna Mater
(Magtige Moeder). Die Germaanse Maagdgodin, Meda, is verwant aan die Romeinse Maia. Mede
hou verband met ons woorde maagd, meid en meisie.
In Swede is rotstekeninge uit die Brons- en Ystertyd gevind wat dui op die verering van bome in die
tyd, wat verband hou met die Meiboom. In Europa het hierdie fees uitgeroei tot een van die
grootste en bekendste feeste.
Die belangrikste kenmerk van hierdie fees is dat ‘n ‘boom’ geplant word en om die boom word daar
gesing en gedans, maar die ‘boom’ is meestal ‘n versierde paal of boomstam (of ‘n groot tak). Hierdie
fees is ‘n ware volksfees wat gepaard gaan met optogte en spelletjies en die ontbranding van die
Meivure. Omdat hierdie fees ‘n baie ou herkoms het, is die wyse waarop daar fees gevier word
verskillend van streek tot streek.
Tot in die Middeleeue was hierdie tradisie nog springlewendig en was dit in alle dorpe en stede
gevier. Vroeër was daar verenigings wat hulself Meigilde genoem het en onder die gesag gestaan het
van ‘n Meigraaf wat verantwoordelik was vir die feesreëlings. Lede van hierdie verenigings het in ‘n
bos ‘n boom uitgesoek en dit uitgegrawe of gekap. In die Lae Lande is die Es, Den of Spar gewild as
Meiboom, maar in ander gebiede word ook weer voorkeur gegee aan ander boomsoorte. Hierdie
boom is op ‘n versierde Meiwa gelaai. Met die terugkeer na die dorp word daar ‘n stoet gevorm en
voor in die stoet blaas lede van die Meigilde op Meifluitjies. Die doel van die fluitjieblasery is om bose
geeste wat tydens die fees besonder aktief sou wees te verjaag. In die middel van die dorp is die
Meiboom gestroop van die meeste van die takke en op die dorpsplein geplant of in ‘n woonwyk.
Alleen bo in die boom word ‘n paar takke agtergelaat. Soms word die boom direk voor ‘n kerk
geplant. Dit is ’n voortsetting van ‘n ou gebruik om die boom juis voor ‘n tempel te plant. Hierdie
Meiboom word dan versier met vlaggies, kranse, strikke, krone, glinsterende materiale en linte. Om
die boom ontstaan die fees. Meisies (Meimeisies of Meibruide) dans dan in ‘n kring om die boom.
Aan die top van die boom word linte vasgemaak. Die eindpunte van die linte hou die meisies vas in
hulle hande, tydens die dans. Die dames word almal in wit geklee. Tydens die fees word daar ook
gewilde Meiliedere gesing (soos O Mei!, O Mei!) en spelletjies gespeel. Aan die einde van die
fees gooi die Meigraaf ‘n krans in die rigting van die meisie van sy keuse. Sy was dan gekroon as die
Meigravin (ook Meivrou, Meikoningin, Lady of the May, Queen of the May) vir die volgende jaar.
Soms word daar ‘n Meipop gemaak wat in Engeland bekend gestaan het as Lady of May. Op baie van
hierdie Meifeeste word daar ook diep in die bottel gekyk. Daar word selfs ‘n spesiale drank gebrou
wat as Meidrank bekend staan. Ook die Engelse ken Meivierings wat gepaard gaan met May-games
of Mayings. Tydens die feeste word ook ‘n ‘geveg’ opgevoer tussen Somer en Winter. Twee militêre
eenhede neem aan die skyngeveg deel, waar Winter die geveg verloor.
Oral in Europa word in die tyd groen takke in die huise en stalle gebring om vrugbaarheid te verhoog.
Dit word genoem: mei zoeken, mai zuchen, quaerere majum, querir le may, fech in the may, waar
mense die bosse invaar om spesifieke takke van spesifieke bome te pluk. Ook word talle blomme vir
versiering gebruik soos Pinksterblomme, Madeliefies en Margrietjies en word dit ook in die optogte
gebruik. Ook maak perde dikwels deel uit van Mei-ommegange. Die bekende Lady Godiva sou ‘n
voortsetting wees van die Meigodin wat naak op haar perd deur die stad ry met ‘n Meitak in haar
hand.
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Soms word die Meiboom na ‘n week of twee verwyder. Soms word die boom na ‘n tyd verkoop op ‘n
spesiale veiling. Maar soms staan die boom vir die hele jaar as herinnering aan die fees. Die fees
wentel in hoofsaak om jongmense, maar niemand word uitgesluit nie. Deelnemers aan die fees word
dikwels in groepe verdeel want dan aan allerlei kompetisies deelneem (Meispele). Die Meikoningin
ontvang ‘n klein Meiboompie (of soms ‘n Meitak) wat sy voor haar huis geplant kan plant.
Dit was vroeër in sommige streke gebruiklik dat jongmans ‘n Meitak neem en dit in die tuin plant van
sy geliefde, of onder haar venster. In Amsterdam is in 1612 ‘n verbod geplaas op die saag van
Meitakke, want die bome in die stad het te swaar daaronder gely. Oortreders kon gegesel word
wanneer hulle betrap was.
Ook was dit soms gebruiklik om ‘n bepaalde soort tak te plaas met ‘n spesifieke betekenis. So was ‘n
dennetak beskou as ‘n liefdesverklaring. Aan vriendelike meisies was ‘n berketak gegee en dit was as
‘n komplement beskou. Wispelturige meisies het ‘n tak van ‘n kersieboom gekry en onbeskofte
meisies ‘n doringtak. Oujongdames het ‘n voëlverskrikker ontvang. In sommige streke was ‘n Meitak
deur ‘n jongman aan ‘n meisie aangebied met die bedoeling dat hy die nag by haar kon slaap. Met die
aanvaarding van die tak was daar dan aan die man goedkeuring gegee. Baie jong dames is tydens
hierdie feeste deur jong mans ontmaagd.
‘n Belangrike kenmerk van die Meifeeste is die ontbranding van Meivure. Die ontbranding van ‘n
vuur word beskou as ’n proses van geboorte en wederopstanding. Rooi Manlike Vuur en Blou
Vroulike Water was egter aanwesig op haas alle feeste en seremonies, want beide die teenpole staan
simbool vir vrugbaarheid. Die Meivure is ook Meierblitse genoem. As gevolg van ‘n brandgevaar word
daar baie beperkings deur die owerheid gestel op hierdie vure. Tog blyk uit talle geskrifte dat
‘Maeijfjûren’ hoog opgelaai het in die dorpe en van ver af gesien kon word.
Die Germaanse Liefdesgodin Freya staan sentraal in die Germaanse viering van die fees,
asook Wodan en soms ook die Vrugbaarheidsgod Fro of Freyr. Die Germane het geglo dat Wodan en
Freya bose geeste (winter) sou verdryf en daarmee die lente sou bring. Tydens die Middeleeue het
die Meifees in Duitsland bekend geraak as Walpurgisnacht. Walburga verwys na ‘n berg/burg waarop
Wyse Vroue rituele beoefen het en juis later die mikpunt sou word van Heksejagters. Die
Walpurgisnacht was die hoogtepunt van die jaar. Dit is gevier op 30 April - 1 Mei van elke jaar en dui
op ‘n vergadering van Wyse Vroue of Hekse (by die ou Walburgte). In Duits staan ‘n bedevaart
vandag bekend as ‘n Wallfahrt. 200 Dit is die bedevaartstog na die ou Walburgte waar die
Moedergodinne vereer is. Met die kerstening word die ou Heidense name oorgeneem en gekersten.
Uit die ou Heidense name soos Walberech, Holpurga en Walburgis verrys nou Sint Walburgis, Sint
Notburga, ens., as Christelike heiliges. In Groningen (Nederland) is in 1627 ‘n baie ou kerk afgebreek
wat bekend gestaan het as Walburgiskerk, waarvan die mure sirkelvormig gebou was (van Gilst:
2012b) en moontlik ‘n ou Heidense tempel was. In Antwerpen (België) is steeds ‘n ou kerk wat
Walburgiskerk genoem word. Ook in Zuthpen, Arnhem, Netterden, Veurne, Brugge, Oudenaarde en
Meldert staan Walburgiskerke.
Tydens Mei is ook ‘n Meibad geneem, bekend as Meibaden. In die tyd het jongmans en jongvroue in
die riviere en see ‘als eenden-kuyckens’ daarin rondgeswem (Buddingh 1844). Meiwater is dan ook
beskou as besonder rein en ook reinigend.
Liefdesgodinne of Mingodesse is almal vereer in die lente. Hierdie Godinne het spesifiek opgetree as
beskermster van meisies, maagde, vroue en die gesin, asook die huwelik en moederliefde. In die
Germaanse taalgebied was hierdie godinne meestal Freya, Holda of Ostara. By die Grieke was dit
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Dit is voorts moontlik dat die woord wal(l) die betekenis kan dra van ‘n Sieneres. Völuspa/Woluspa beteken immers
voorspelling (spa) van die Sieneres.
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Afrodite, by die Romeine Venus, by die Egiptenare Hathor, by die Kelte Aine en Branwen, by die
Fenisiërs Astarte, by die Babiloniërs en Assiriërs Isjtar, by die Slawe Krasogani en by die Indiërs Rati.
In sommige streke het hierdie vrugbaarheidsfees selfs in ‘n wettige orgie ontaard. Dit was dan
toegestaan dat ’n man of vrou vir een naggie oor die tou mag trap. Waarskynlik het nie alle
feesgangers hieraan deelgeneem nie, maar die werklike feite is onbekend.
Die Meiboom of Meipaal (in Fries Maeijebeam) simboliseer vrugbaarheid, maar ook die geslagsdaad.
Die paal stel die manlike fallus voor en die linte (of slierte), manlike saad. Die enkele blare of klein
takkies (met blare) aan die top van die boom is behou wat eweneens manlike saad simboliseer. Die
ring (of ringe) wat soms horisontaal bo in die boom/paal gehang is, simboliseer die vroulike
geslagsorgaan. Die vertikale paal steek dan deur die horisontale ring. Die kring(e) danseresse om die
manlike paal, simboliseer eweneens die polsende vroulike Heiligdom. Volgens van Gilst (2004) het
die ou Germane ’n fallusverering geken, soos ook blyk uit rotstekeninge in Swede. Maar ook ander
Indo-Europese volkere het die fallusverering geken. In Pompeii is talle beelde gevind van manlike
geslagsdele wat van vlerke voorsien was. By die Indo-Europese volkere is die geslagslewe as heilig
beskou en by die Indiërs het die lewensgeheim geskuil in die oerlus. In Griekeland het die vereerders
van Dionysos ’n groot fallus gedra tydens prosessie-optogte.
Nagtelike dou in Mei, was besonder waardevol. Met die Meidou kon dames ook hulle skoonheid
behou soos blyk uit die volgende lied:
Met dauw die op de meidoorn ligt
Mooi meisje was je aangezicht
Wie het doet en weer doet elke keer
Verliest haar schoonheid nimmermeer.
Die Meidoorn (Eng: Hawthorn) kom tot bloei in Mei
met pragtige wit en sterkgeurende blomme. Die struik
dra dan ook Meibesse, wat gebruik word vir
medisinale doeleindes. Sien afbeelding hierby van
Meibesse.
Wat verder kenmerkend is van die Meifees, is dat
huurkontrakte van huise op/tydens hierdie fees
afgeloop het en is nuwe huurpryse bepaal. Ook het die arbeidskontrakte in die tyd verstryk wat dan
hernieu moes word. Hierdie onderhandelinge oor huurpryse en nuwe arbeidsvoorwaardes het soms
tot onenigheid gelei en was daar spesiale Mei-regsittings om die konflikte op te los.
Hierdie fees word vandag steeds gevier op 1 Mei maar ook soms op 30 April en ook soms in die nag
van 30 April en 1 Mei. Die kerk het hierdie fees as ‘n besondere euwel beskou en dit met alle mag as
‘gruweldag’ probeer verbied, maar dit was onsuksesvol. Daarna het die kerk probeer om die fees te
kersten deur die hoofrol toe te wys aan Maria en die maand Mei te wy aan die Maagd Maria. Die
priesters het selfs Meitakke en Meiboompies in die kerk gebring asook baie blomme en ruikers in
Mei. Onder die Wende (Slawiese volk) is selfs probeer om die Meipaal in ‘n soort kruispaal te
omskep, met die Heidense haan bo-op die paal (Grimm), maar dan moet by vertel word, dat hier
dikwels ’n ou Keltiese kruis nageboots word. Voorts dui die nabootsing van ’n kruis nie op die
Christendom nie, want die kruis is immers self Heidens. Op die spits van Meipaal of Meiboom is
dikwels ‘n haanfiguur gemonteer. Die bedoeling van die kerk was om die Heidense sfeer van die fees
te verdring en ‘n Christelik etiket daaraan te heg. Later het die maand Mei selfs bekend gestaan as
Mariamaand of Blommemaand. In die 17de eeu het die owerhede begin om die kap van Meibome te
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verbied. In die 19de eeu het hierdie gebruik uit die meeste groot stede begin verdwyn. Tog is die
gebruik nooit uitgeroei nie. Meivieringe word vandag nog steeds op die platteland van baie Europese
lande gevier, maar ook in die stede. In baie stedelike gebiede word ’n kleinerige tak van ‘n boom teen
’n gewel van ’n gebou gemonteer en hierdie tak word met linte versier. In baie lande is 1 Mei steeds
‘n openbare vakansiedag.
Tot en met vandag word ’n variant van die Meifees op die Nederlandse eiland Schiermonnikoog
gevier. Hierdie driedaagse fees word vandag egter tydens Pinkster gevier. Die naam van die fees is
Kallemooi. Kalle is ’n ou Germaans-Keltiese woord vir haan, naamlik gallus; en mooi = Mei. Die fees
begin vandag om middernag op die Saterdag van Pinksternaweek. Tussen die kerk en die herberg
(vanouds tussen die Heidense Heiligdom en die herberg) word ’n paal met ’n lengte van 18 meter
staangemaak. Hierdie paal is ’n voorstelling van die Lewensboom of die Wêreld-es. Vier toue word
aan die paal gemonteer om dit regop te hou en hulle word steeds presies Noord, Wes, Oos en Suid
gespan wat ’n voorstelling is van die vier Dwerge wat die wêreld staande hou.
Aan die hoogste punt van die paal word ’n vlag gemonteer met die woorde ‘Kallemooi’ daarop.
Onder die vlag word ’n horisontale balk gemonteer met ’n lengte van drie meter. Die vertikale balk
van 18 meter en die horisontale balk van 3 meter lyk op ’n Latynse kruis (of regopstaande Germaanse
hamer). Waar die twee balke mekaar kruis, word ’n mandjie gemonteer met daarin ’n lewende haan.
Ook word genoeg brood en water in die mandjie geplaas om die haan vir drie dae te voed. Aan die
twee punte van die horisontale balk hang vandag twee kruike. Hulle is leeg maar in die outyd was
hulle waarskynlik met offergawes gevul.
Jaarliks word die fees deur die Kallemooi-feeskommissie gereël en dit trek jaarliks veel bekyks.
Tydens die fees dra die kommissielede hoë hoede. Die hele paal word eers op die grond neergelê
waarna alles gemonteer word. Die kommissielede soek dan sterk mans uit om die mas met toue
regop te trek. Nadat die paal regop getrek is, word vir die res van die nag feesgevier in die herberg.
Vir die volgende drie dae is dit ‘kermis’ in die dorp. In die outyd was die feesviering waarskynlik aan
die maansiklus gekoppel. Daarom begin die fees om middernag. Dit duur drie dae en dit is ook
betekenisvol, want talle lentefeeste het drie dae geduur. Volmaan duur drie dae, maar Donkermaan
(die tydstip waarop die sekelmaan verdwyn en die nuwe sekelmaan verskyn), duur ook drie dae.
Donkermaan en Nuwemaan stel die dood voor en die heropstanding drie dae later.
Die Kallemooi (meipaal+haan) was voorheen wydverbreid gevier en selfs onlangs nog op Zoutkamp,
Paesens en ’n aantal Hollandse kusgebiede. Hierdie fees word vandag steeds in Skandinawië
(Borkum) en die Baltiese state gevier. In talle hedendaagse Meifeeste word in die top van die
Meipaal ’n haan gemonteer wat uit ’n metaalplaat vervaardig is. Die haan staan immers simbool vir
vrugbaarheid.
Op 1 Mei vier die kerk nog ‘n belangrike fees en dit word opgedra aan Sint Josef. Josef (die man van
Maria) word al vereer op die 19de Maart, maar op die 1ste Mei word hy vereer as arbeider. Die kerk
sou met die kerstening van die Heidene nog ´n belangrike feesdag ingevoer het op 3 Mei. Dit staan
bekend as Kruisvinding en in Engels bekend as Roodmas of Rood Day. Die Oos-Romeinse Keiserin Sint
Helena201 (ook bekend as Helena van Konstantinopel), was so gelukkig om die kruis van Jesus terug te
vind in ongeveer 326 in Jerusalem. Om hierdie geleentheid te vier is 3 Mei uitgeroep as feesdag. In
1960 is die fees egter afgeskaf omdat daar onsekerheid bestaan oor die historiese korrektheid
betreffende die vinding van hierdie ‘ware kruis’. Die Oosterse kerke vier Kruisvinding egter op 6
Maart. Kruisvinding word egter ook op 18 Augustus gevier.
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Sint Helena is die moeder van Konstantyn die Grote.
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In die meeste lande word Moedersdag vandag gevier op die tweede Sondag in Mei, terwyl ‘n aantal
lande Moedersdag vier op 8 Maart, 18 Maart en ook 21 Maart. Die verering van die Moeder is egter
‘n baie ou ritueel met ‘n baie ou herkoms. Die feeste van die Moederkultus word ook as ‘n
vrugbaarheidsfees in die lente (Europese lente) gevier. In Engeland word Mothering Sunday egter
gevier op die vierde Sondag na Aswoensdag, in aanloop na die Pase. Dit is dan ongeveer midde in die
vastyd en word ook halfvastyd genoem. Op hierdie dag wy die Pous ook die Goue Roos. Hierdie
feesdag (midde in die vastyd) word in Rome ook die Laetare genoem en kom ooreen met die Joodse
fees soos omskryf in Jesaja 66:11, waar die volle borste van Sion die volk voed en verkwik.
Vroeg in Mei het die Romeine die Lemuria gevier tussen 9 en 13 Mei. Tydens die fees is die
verdrywing van die bose geeste bekend as Lemures gevier, deur onder andere swart bone te strooi.
Dit vorm dan ‘n ‘muur’ om die gelowige.
Dan sou Maria ook weer vereer word op 2 Julie. Hierdie gedenkdag staan bekend as Maria-Besoek of
Maria Middelares. Dit word gevier om haar besoek aan Elisabeth te herdenk soos omskryf in Lukas
1:39-56. Maria sou vir 3 maande tuisgaan by Elisabeth en Sagarias. Elisabeth was toe al self 6 maande
swanger. Sy sou later geboorte geskenk het aan Johannes202 die Doper. Die gedenkdag is later
verskuif na 31 Mei en word vandag steeds op dié dag gevier.
By die lentefeeste word Jesus ook weer op ‘n besondere manier betrek. Die 1ste Sondag na Pinkster
word Trinitatis of Heilige Drie-eenheid gevier. Maar waarom dan sodanige fees? Op die tweede
Donderdag na Pinkster word Sakramentedag gevier. Maar dan word ook nog Sakramentsondag
gevier op die tweede Sondag na Pinkster. Op hierdie dae word gedenk dat Jesus sy liggaam as brood
en wyn aan sy gelowiges skenk. Sakramentedag is die 60ste dag na Jesus se laaste Avondmaal.
Sakramentesondag is die 60ste dag na Paassondag. Maar waarom word daar eers 60 dae later fees
gevier? Dan word die Donderdag én die Sondag by die feesviering ingesleep. Hierdie 3 feeste was
hoogswaarskynlik ingevoer om Kelto-Germaanse feeste uit te wis.
In die outyd is ook nog ‘n vrugbaarheids-/dodefees gevier met die naam Rosalia of Roussalia. Hierdie
fees word eweneens deur die kerk oorgeneem en onder dieselfde naam gevier op die Saterdag voor
Pinkster. Tydens die lentefeeste word Jesus ook weer op ‘n ander manier betrek. Op die derde
Vrydag na Pinkster word naamlik ‘n fees gevier met die naam: Heilige Hart van Jesus, maar ook
bekend as Allerheiligste Hart van Jesus. Dis is om die gebeurtenis te gedenk toe Jesus se hart aan die
kruis met ‘n lans203 deurboor was. Waarom word die fees dan op derde Vrydag na Pinkster gevier?
Moes die fees nie ook op ‘Goeie Vrydag’ gevier gewees het nie? Ook in die geval moes daar ‘n KeltoGermaanse fees bestaan het wat versmoor moes word.
‘n Opvallende gekerstende fees vind plaas in sommige dorpe in Kalabrië (ten suide van Napels).
Gedurende die maand Maart kom Christene op ‘n Vrydagaand bymekaar terwyl die kerkklokke loei.
Mense loop dan deur die strate en roep: ‘Maart het gekom, Maart het gekom!’ (Frazer). Die
bedoeling hiermee is om Hekse uit die dorpe te verdryf en daarvoor kies hulle juis Vrydagaand, die
dag van die Moedergodin. Die vermoede bestaan dat ook voor die koms van die Christendom
soortgelyke optogte op ‘n Vrydagaand plaas moes gevind het, waarskynlik ter verwelkoming van die
Moedergodin.
Blavatsky skryf dat Russiese meisies vandag steeds op Heilige Drie-eenheidsdag (eerste Sondag na
Pinkster) eiehandig ‘n krans vleg van groene blare en takke, waarna hulle na ‘n rivier loop en dit op
die water gooi as ‘n orakel. Sy sê dan ook ‘n aantal verse op. Sink die krans vinnig, is dit ‘n aanduiding
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Die naam Johannes is verwant aan die Babiloniese Visgod Oannes. Volgens Grimm was Oannes ‘n Songod wat elke nag in
die see verdwyn.
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Heilige lans van Longinus volgens die Handelinge van Pilatus 16:7.
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daarvan dat sy binnekort ongetroud, sal sterf. Bly die krans dryf is dit ‘n aanduiding dat sy ‘n man sal
vind en lank sal lewe. Hoe lank hang dan af van die aantal vers wat sy opsê voor die krans sink.
Blavatsky skryf dat hierdie ritueel al in die Heidense tyd gebruiklik was. Moontlik het die Germane
dan ook sodanige ritueel geken.
21-25 Junie: Litha, Lida, Midsomer, Somersonstilstand, Somersonwending, Sint Jan
Op 21 Junie word in Europa steeds ’n fees gevier wat bekend staan as Somersonstilstand en op 24/25
Junie word Somersonwending gevier. Hierdie feesdae word in die volksmond ook Litha, Lida of
Midsomer genoem. In moderner tye het sommige volkstamme beide die feesdae gevier, maar by
sommige word net een van die twee feesdae gevier en val Sonstilstand en Sonwending dan saam. In
baie gevalle word beide die feesdae gevier met ’n driedaagse interval daartussen, maar soms word
ook ’n driedaagse fees gevier vanaf Sonstilstand tot en met Sonwending. Laaste vorm van feesviering
is die oudste en in die Heidense tyd is ’n hele galery van Gode en Godinne tydens die Lida vereer.
Onder sommige Germaanse stamme is die hele somer (Junie en Julie) Lida of Litha genoem, maar in
Skandinawië is die Midsomer Balder’s Balar genoem. Die Midsomersfees het voor (en tydens) die
kerstening van Ysland deel gevorm van die jaarliks Dingvergadering (Volksvergadering) en is
Midsummarsblót genoem (van Gilst: 2006). Lida/Litha is ook verwant aan die Griekse Godin Leda.
Leda lê die eiers waaruit onder andere die Sonmaagd Helena gebore word, nadat Leda deur Zeus in
die vorm van ‘n Swaan bevrug is. Litha/Lida is ook verwant aan die Griekse Godinne Ilithia,204 Lethe
en ook Leto (Leto was onder die Romeine bekend as Latona). Hierdie Godinne is ook weer verwant
aan die Babiloniese Lilitu en die Soemeriese Lilith (Lilith, die eerste vrou van Adam).
Die Somersonwending is ook Sonnewende, Sunnenwende, Sunewenden, Sunwenden, Sunbenden,
Sungihten, Sungeht-tag, Singehtag, Sungiht, Sunnenwandel, Sonnestand genoem, maar ook
Zomerzonnewende en in Engels Midsummer (21 Junie) en Midsummersday (24/25 Junie). Die fees
kom ooreen met die Romeinse Fortuna wat ook op 24/25 Junie gevier is. Maar dan is die feesdae van
Hera (Grieks), Ishtar (Babilonies), Astarte (Kanaänities), Afrodite (Grieks), Aine (Kelties) en Anna
(Kelto-Germaans) op 21-24/25 Junie gevier. Soos in die geval van alle Kelto-Germaanse feeste wou
die kerk die fees sien verdwyn. In hierdie geval word Johannes die Doper205 na vore geskuif om
hierdie feesdag te kersten tot ’n nuwe fees met die naam: Johannes die Doper, Jan die Doper, Jan
Baptis of Sint Jan en is sy geboortedag gevier op 24/25 Junie. Sy onthoofding word wel herdenk op
29 Augustus en is dit eweneens ‘n katolieke feesdag.
In die gebiede rondom die Noordpool, gaan die son in die dae voor en na 21 Junie nie onder nie en
hierdie verskynsel word die middernagson genoem. Dit is dan ook ‘n feestyd en veral op die nag van
21 Junie. Tot in die 19de eeu was dit in Swede byvoorbeeld gebruiklik om die hele ‘nag’ deur te sing
en te dans en dit veral op dorpspleine en ook in en voor kerke. Vandag vind in Swede steeds
Somersonwendingsfeeste plaas om ‘n boom (van Gilst: 2006). Nie alleen in die noorde was die boom
belangrik in die somersonwendingsfeeste nie, maar ook op die vasteland van Europa. Te Lobming in
Oostenryk vind steeds jaarliks ‘n Sonwendingsfees plaas om ‘n boom wat 7-8 meter hoog is. Die
boom staan bekend as die Sonnwendbaum of Johannisbaum. Ook word hier jaarliks ‘n houtmied of
Paasmied (in Vlaandere bekend as Paaskebulten) opgestapel en tydens die fees aan die brand
gesteek deur die Sonnwendkönig. Hierdie versiering van bome in die somer was egter ook in
Nederland, Duitsland en Frankryk bekend en die versiering is dieselfde as tydens die Joel (Kersfees),
Ostara (Pase), Meifeeste (Pinkster) en dus ook tydens Midsomersfees.
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Ilithia, Godin van Moederskap, wat barende vroue bystaan.
Johannes die Doper word beskou as ‘n voorganger van Jesus. In die Koran staan ‘n vergelykbare verhaal in Die Geledere
6, waar Jesus sê: ‘O kinders van Israel. Ek is Allah se boodskapper na julle, ....en gee die blye tyding van ‘n Boodskapper wat
ná my sal kom, sy naam is Achmed’.
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Tot in die 20ste eeu was dit gebruiklik in Rusland, Duitsland, Frankryk en Swede dat baie mense met
Sonsopkoms tydens Midsomer (maar ook Midwinter), op bergpieke en heuweltoppe saamtrek om
die Sonsopkoms te bestudeer. Nie alleen moes vasgestel word dat Sonstilstand bereik is nie, maar
dat Sonwending ook drie dae later daadwerklik plaasvind. Soms is die hele nag, of selfs nagte lang
gewaak. Hierdie Sonkykers sou dan ook vasstel dat die Son, tydens die oggend van Sonwending, drie
spronge maak op die horison (van Gilst: 2006). In Griekeland word vandag steeds om 12 uur op die
dag van Sonstilstand ‘n dansfees gevier om die draaiende Son na te boots. Onder sommige
Germaanse stamme is Midsomer nie gevier tydens Sonstilstand of Sonwending nie, maar tydens die
daaropvolgende Volmaan.
Een van die kenmerkende gebruike tydens Midsomer, was om soggens vroeg (liefs naak) in die
langgras te gaan lê (en rol) om nat te word van die dou. Hierdie ritueel is ‘dauwtrappen’ of
‘dauwtreden’ genoem en vind vandag steeds plaas op Sint-Jansdag. Daar is/word geglo dat die dou
siektes genees. Soms is ook ‘n wit laken die vorige aand op die gras oop gesprei. Die dou wat daarin
opgevang is op Sint-Jansdag, is uitgewring en die water is gebruik om brood mee te bak, wat as
heilsaam beskou is. Die dou moes egter soggens vroeg eers net-net deur Sonlig bestraal word,
voordat dit gebruik is. Soms is die dou ook opgevang en as wywater bewaar vir medisinale gebruik. In
die tyd moes vroue ook ‘n blaar pluk van ‘n neuteboom en dit in die linkerskoen van haar man sit,
want dit sal sy liefde vir haar versterk. Neutebome is beskou as Heksebome. Daar is ook geglo dat as
jy in die tyd ‘n hand vol gras van die buurman pluk en dit aan jou eie koeie gee, jou eie koeie ‘n jaar
lank meer melk sal gee as die van die buurman. Ook het meisies in die tyd ‘n Sint Janstak gepluk en
dit tuis in water gesit. As die tak lank fris bly, sal sy binne die volgende jaar trou. Slaap sy met ‘n SintJanstak in haar hand, sal sy van haar toekomstige man droom.
Nog ‘n kenmerk van die Midsomersfeeste is die badrituele. Tydens Midsomer is juis (naak) in riviere
en die see gebad, tydens die vroeë oggendure met die eerste lig. Hierdie ritueel het oor die hele
Europa plaasgevind. Dit is moontlik een van die redes waarom die kerk hierdie Midsomersfees
probeer ombou het na ‘n fees ter ere van Johannes die Doper. Aanvanklik het die kerk heftig
uitgevaar teen hierdie praktyk. Augustinus (354-430)206 het dit as ‘n bitter pil ervaar dat Christene nie
aan sy oproep gehoor gee nie, maar tog in die riviere en die see bad ‘op die verjaardag van Johannes
die Doper’ (van Gilst: 2006). Soms het die volk vir hierdie ritueel na heilige bronne opgetrek soos
Baden-Baden, Württemberg, Wasgau, ens. Daar is geglo dat hierdie vroeë-oggend bad, siektes sou
genees. Tog word die badrituele later verbode. In 1602 verklaar die sinode van Stuttgart dat daar ‘n
wetlike verbod moes kom op hierdie Heidense praktyke, wat nog in dieselfde jaar werklikheid
geword het. In 1639 en weer in 1666 word die baddery by Württemberg verbode (van Gilst: 2006).
Tog is die gebruik nie uitgroei nie. In 1923 hierdie ritueel nog uitgevoer in België in die Maasrivier.
Die Midsomersfeeste is veral in verbinding gebring met vuur en lig en die son (langste dag van die
jaar). Jesus self sê oor Johannes die Doper: ‘Hy is Elias wat sal kom’ (Matt. 11:14). In Matt. 17: 10-13
tref Jesus ‘n vergelyking tussen Elias en Johannes die Doper. Die name Elia(s) en Elohim lyk baie op
die naam van die Griekse Songod Helios. Helios is ook op berge en heuwels vereer waar vandag selfs
Elias-kapelle staan. Dit is daarom nie vreemd dat Sagarias vertel het dat sy seun Johannes as ‘n
opgaande lig sal verskyn nie (Lukas 1: 76-79). Johannes die Doper word dus met lig/son in verbinding
gebring. Dit kan ook as ‘n rede beskou word waarom die kerk Johannes die Doper wou gebruik om
die Heidense Litha te kersten. Midsomer, bekend as ‘Sunewenden’ of ‘sunewenden âbent’, kry nou
ook ‘n nuwe naam. Dit word ‘sant Johans sunewenden tac’ genoem.
Die aansteek van vure was dus veral kenmerkend van die Midsomersfees, alhoewel ‘lig en vuur’
kenmerkend was van alle Germaanse- en Keltiese feeste. Hierdie fees is ook uitbundig gevier deur
die Keltiese Druïde. Oor die viering van Midsomersfeeste op 24/25 Junie, skryf die kerkvader
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Aanvanklik was Augustinus ‘n aanhanger van Mani, voordat hy hom tot die katolisisme bekeer het.
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Augustinus (354-430): ‘Op hierdie dag, waarop die lengte van die dae begin afneem, is Johannes
gebore, sodat die mens verneder word. Op die dag wanneer die daglengte begin toeneem (24/25
Desember) is Christus gebore, sodat God verhoog word’ (van Gilst: 2006). Nog in die 4de eeu vier die
Egiptiese Christene die Fees van Johannes die Doper op 4/5 Januarie, maar in 5de eeu verskuif die
kerk die fees na die 24ste Junie (van Gilst & Kooger 2000). Die Grieks ortodokse kerk vier die Fees van
Johannes die Doper egter sedert die 5de eeu op 7 Januarie. In die Roomse kerke word die
Onthoofding van Johannes gevier op 29 Augustus.
Die kerk het gehoop dat die fees gou gekersten kon word, maar dit het nie gebeur nie. Die biskop van
Doornik-Noyon, Sint Eligius (590-660), het voorgestel om die fees volledig te verbied as gevolg van
die Heidense karakter daarvan. Volgens die biskop het reidanse, spele en die sing van ‘duiwelse
liedere’ tydens ‘Sonstilstand’, die fees van die Heilige Johannes ontsier (van Gilst :2006). Opvallend is
dat die Bybel ook reidanse ken. In Eksodus 15:20-21 neem die profetes Mirjam ’n tamboeryn en sy lei
’n reidans en koorsang in, terwyl sy deur ander vroue gevolg word. in die Handelinge van Johannes
(96) die reidans juis deur Johannes geprys is as die volmaakte manier om God te vind en wysheid te
verwerf. In hierdie vers vra Johannes sy volgelinge om saam met hom ‘n reidans uit te voer tot eer
van God. Byna ‘n duisend jaar later, maak Johan Bohemus (1520) vermelding van groot vure wat op
Sint-Jansnag aangesteek word. Tydens die fees sou jong mans en meisies om die vure gedans het in
‘n kring (reidans). Af en toe het hulle spesiale kruie in die vlamme gewerp met die hoop om onheil uit
te ban. Ook het hulle kranse gedra wat hulle voor hulle gesigte gehou het terwyl hulle na die vuur
gekyk het (van Gilst: 2006).
Protestantse predikante het heftig gepreek en gewaarsku teen die Heidense viering van die fees.
Veral die aansteek van vure is verbied. Overijssel het in 1571 die aansteek van Sint-Jansvure verbied
en Gent verbied die aansteek van Sint-Jansvure in 1570 omdat dit ‘n oorblyfsel sou wees van ‘n
Wodansfees. Appingedam voeg die vieringe van ‘n aantal feeste saam. Die Meiviering, Pase, Pinkster
en Sint Johannes moes saamgevoeg word tot een fees. Enkhuizen verbied in 1667 die ophang van
kranse of krone aan huise. In 1636 verbied Utrecht mense om takke van bome te knip tydens die Sint
Jansfees, om daarvan kranse te maak. Deur die eeue heen is op honderde kerkraadsvergaderings en
sinodes gewaarsku teen die viering van die Sint Jansfees, wat ‘n afgodsfees genoem is. Die
kerkvaders moes veg teen die ‘groote dertelheid ende afgoderije’, wat onder andere gekenmerk was
deur ‘ophangen der kransen, eten, dansen, ende looveren dragen’. Ook was dit gebruiklik om die Sint
Jans evangelie te lees op die dag, want dit sou kwaad afweer, ook hierdie gebruik is deur talle
sinodes veroordeel. Op 18 Augustus 1601 verbied die sinode van Gouda die lees van hierdie
evangelie. Priesters en biskoppe het ook heftig te velde getrek teen die aansteek van Sint Jans vure.
Tog sou die kerk die vuur wat hulle (probeer) verbied het, juis weer eie gemaak het. Vuur (d.m.v.
kerse) sou in die kerklike seremonies ‘n hoofrol speel. Jesus sou mense immers ook met vuur doop
(Matt. 3:11). Vergelyk verder ook die spreekwoordelike ‘vuurdoop’ wat sommige mense ondergaan,
tydens hulle eerste ervaring met ‘n nuwigheid. Met die kerstening probeer die kerkvaders die
vuurfees te kersten deur voor te gee dat die vuurfees gevier moet word as teken van die oorwinning
van die Christendom oor die Heidendom. In Oostenryk is die Sonwendingsvuur in die omgewing van
Tirol selfs met sukses omgedoop tot Herz-Jesu-Feuer (Here-Jesus-vuur).
Die aansteek van vure tydens die Midsomer was ‘n gebruik wat oor die hele Europa voorgekom het.
Hierdie vuur is Sonwendingsvuur genoem en in ouer geskrifte Sunwentfeuer, of Sunbentfewr, maar
ook Simetfeuer. In Oostenryk is dit Sunäwetsfoir of Sunwentsfeuer genoem en in Karinthië
Sunnawentsfoier. Met die kerstening word ‘n nuwe naam aan ‘n ou vuur gegee, naamlik Jansvuur,
Sint Jansvuur, Johannesvuur of Johannisfeuer. Rondom die vure is in ‘n kringe gedans en gesing en
hierdie ritueel is na die kerstening voortgeset. Volgens die volksgeloof sou die vuur ‘n heilsame
uitwerking op mens en dier uitgeoefen het, veral as ‘n mens baie naby aan die vuur kon kom. Dit sou
siektes genees en kinderlose vroue vrugbaar maak. Wie oor die vuur kon spring sou ‘n jaar lank
gesond bly. Verliefde paartjies het oor die vuur gespring, wat bevorderlik sou wees vir hulle
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verhouding. Soms is naak oor die vuur gespring omdat dit vrugbaarheid sou bevorder. Die rook van
die vuur moes liefs oor koringlande dwarrel wat die groei van die koring sou bevorder, maar as die
rook juis van die akkers af weggewaai het, is dit as ‘n slegte voorteken beskou. As die rook in ‘n
Suidelike rigting trek, sou dit ‘n warm somer word, maar trek die rook noordwaarts, sou ‘n koue
somer volg. As die vuur byna uitgedoof was, is die vee daardeur gejaag. Soveel moontlik feesgangers
het oor die vuur probeer spring. Daar is altyd van Oos na Wes gespring, die baan van die Son. Die
ritueel waar mense deur of oor ‘n vuur spring, was ook onder die Jode bekend, want dit word
pertinent verbied in Deut. 18:10, maar ook in 2 Kon. 23:10; 2 Kron. 28:3 en Jeremia 32:35.
Aat van Gilst vermeld in sy boek Midzomer in Europa dat die aansteek van die
Somersonwendingsvuur ‘n aangeleentheid was vir besonder hooggeplaaste persone. In Parys
byvoorbeeld is die Somersonwendingsvuur in 1471 aangesteek deur Lodewyk XI; in 1542 deur Frans
I; in 1572 deur Karel IX; in 1579 Hendrik III; in 1596 Hendrik IV en in 1620 Lodewyk XIII. Lodewyk XIV
het hierdie vuur ‘n aantal kere aangesteek. Dit was meestal egter gedoen deur die burgemeester van
Parys. Maar ook in ander Europese stede is groot brandstapels opgerig voor die stadshuis en deur die
burgemeester aan die brand gesteek en was dit populêr tot in die 17de eeu (Farwerck 1970). In Den
Haag steek Karel van Oostenryk (later Karel V) die Somersonwendingsvuur aan op 23 Junie 1515.
Hooggeplaaste gaste het die aansteek van die vure bygewoon. In Wenen speel die keiserlike familie
‘n leidende rol in die feesvreugde wat met besondere deftigheid gepaard gegaan het. Die houtmied
wat aan die brand gesteek moes word, is op ‘n besondere manier gepak, om so ‘n groot moontlike
vuur te verkry. Hoe groter die vuur hoe beter die vrugbaarheid en is daar ook gesing: ‘Vink, vonk,
fakkel, zo menig vonk, zo menig appel’. Dikwels is 9 houtsoorte gebruik in die stapeling van die mied.
Op die kruin van die mied is ook dikwels ‘n krans neergelê voordat die vuur aangesteek is. Terwyl die
vuur woed is deur die omstanders allerlei kruie in die vuur gewerp, dikwels is ook rympies
(besweringsformules) geprewel terwyl die kruie in die vuur geskiet is. Ook is besweringsliedere
gesing soos: ‘Al mijn onheil ga verdwijne, ga verkwijne, met dees kruiden, in de gloed!’ nadat die
vuur uitgebrand is, neem die deelnemers ‘n handjie vol as huis toe. Sommige meisies sou ‘n gebluste
kooltjie meeneem na huis in ‘n stukkie vel of linne, waar sy dit onder haar kussing hou. Die nag sal sy
in ‘n droom haar toekomstige man sien.207 Volgens Grimm is op Midsomersaand op byna alle
heuweltoppe vure aangesteek en dit het gestrek so ver die oog kon sien.
In die Nederlandse stad Arnhem het vroue tot aan die reformasie, op Sint Jansfeeste (ook
Onthoofding op 29 Augustus) danspartye gehou in die stad. Hierdie dansfeeste het al in die middag
begin tot saans laat. Mans het met fakkels deur die strate geloop en na die ommegange bier en wyn
gedrink (van Gilst & Kooger 2000). Op die eiland Terschelling is die Sint Jans feeste gevier met
uitbundige danspartye waar ou dansvorme uitgevoer is soos: ‘De Schotse vier; Jan Pierewiet; Eerst
maar met je eigen meid; Rielen’, ens. (van Gilst & Kooger 2000).
Die Midsomersfees kon eintlik deeglik gevier word, want dit was vroeër ‘n rustige tydstip in Europa.
Alle saai en plantwerk is agter die rug en nou word daar gewag vir oestyd aan die einde van die
somer. Hierdie fees het dan ook oor enkele dae gestrek. In Duitsland is immers ook na die fees
verwys as Johanneswoche, wat dui op ’n weeklange feesviering.
Net soos tydens die Lentefeeste, het hierdie fees ook gegaan om verliefde paartjies. Maar tydens die
Midsomerfees sou mans nie op soek gegaan het na vroue nie, maar andersom. Wanneer ‘n vrou ‘n
gepaste man gevind het, het sy hom ‘Mijn Sint Jan’ genoem.
Nog ’n kenmerk van die Midsomersfees is die beoefening van allerlei boeresporte, maar ook met
organisering van markte en danspartye. Vandag word Midsomer in Frankryk op 21 Junie veral met
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In Engeland is in die tyd Johanny cakes gebak en het meisies geglo dat as hulle met ‘n stukkie van die koek
onder die kussing sou slaap, hulle in ‘n droom die toekomstige eggenoot sal sien.
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musiek gevier. Oral in die strate en op die pleine word op die dag musiekuitvoeringe gegee, selfs in
openbare geboue, soos poskantore, skole, universiteite, hospitale, gevangenisse, ens. Dan word
steeds op 24 Junie ook nog die gebruiklike Sint Jansfees gevier.
Vanouds was musiek en dans uitvoeringe met vrugbaarheid in verband gebring. Nie alleen is op die
dorpspleine gedans nie, maar ook tussen die akkers, veral dan vlasakkers. Die dansparty sou die vlas
baie beter laat groei. Danseresse moes geen onderklere dra tydens die dans nie, want vroulike
naaktheid hou direk verband met vrugbaarheid. Die Vlas sien die naaktheid! In sommige streke is
geglo dat juis vroue met lang bene op die vlaslande moes dans, want die vlas sou immers groei tot by
haar Heiligdom. Hoe langer die bene, hoe hoër die vlas. In sommige gevalle moes die vroue hulle
rokke oplig. Die vlas sal dan groei tot op die hoogte van die opgetelde rokke. Ook was dit gebruiklik
dat die boer en boerin, die nag nadat die vlas of koring ingesaai is, langs die akker die liefde bedryf.
Dit sou die vrugbaarheid en groeikrag van die gewasse bevorder. Frazer skryf dat ook rysboere op
Java dieselfde ritueel ken (of geken het). Ook bekend in Duitsland was dat die boer en boerin in ‘n
liefdesomhelsing op die akker of langs die akker op die grond moes rol om vrugbaarheid aan te
wakker. Vroue wat die liefdesdrang in hulle mans wou aanwakker, moes naak in koringkorrels rol,
die koring dan maal in die Son en daarna moes sy met die meel ‘n brood/koek vir haar geliefde bak
(Grimm).
Die Midsomersfees word vandag steeds in Europa gevier en ook in Pole en Rusland. Hierdie fees gaan
steeds, net soos in die Heidense tyd, steeds met ‘n prosessie of ommegang gepaard. Ook word selfs
nog Heidense liedere gesing. So word onder die Duitssprekende bevolking van Slowenië nog ‘n lied
gesing met die naam: Liaben Heiligen Shumitn (Liewe Heilige Sonwending) (Van Gilst:2006). In die
Ooste van Duitsland was dit gebruiklik onder die Wende (of Sorbe208) om op 2 Julie ‘n eikeboom in
die middel van die dorp staan te maak met ‘n yster haan in die top van die boom. Rondom die boom
is gedans en gesing en ook is vee om die boom gejaag (Frazer). Moderne Midsomersfeeste (sint Jans
feeste) word ongelukkig dikwels deur die bevolking beskou as ’n katolieke fees en het die Heidense
oorsprong daarvan verlore gegaan.
Op die 29ste Junie tree twee hooffigure uit die Christendom na vore. Dit is Petrus en Paulus. Die dag
waarop hulle vereer word, staan bekend as Heilige Petrus en Paulus. Op 16 Julie sou die kerk Maria
weer ‘n keer vereer. Hierdie gedenkdag staan bekend as Heilige Maagd Maria van die berg Karmel.
Op die 22ste Julie is ‘n feesdag ingestel ter ere aan Maria Magdalena. Op die 26ste Julie sou die kerk
nog ‘n feesdag wy. Dit is ter ere aan die Moeder van Moeder Maria, naamlik Sint Anna.209 Sedert die
6de eeu word Heilige Anna of Sint Anna gevier op 25 Julie. Maar omdat die Heilige Jacobus (Sint
Jakob of Sint Jaopik) ook gevier was op 25 Julie, is besluit in 1584 om die viering van Sint Anna te
verskuif na 26 Julie. Die viering van Sint Anna was in die 13de eeu al besonder populêr, maar dit
bereik ‘n hoogtepunt in die 15-17de eeue. In die Noord-Ooste van Jerusalem staan vandag steeds die
Sint Anna kerk wat in 1142 gebou is.
1 Augustus: Lughnasadh, Halfoesfees, Oesfees, Loaffest
Hierdie oerfeeste is Germaans sowel as Kelties. Die Kelte het die Dankfees Lughnasadh (Fees van
Lugh) genoem en word vandag nog in Ierland gevier. Dit kan al as ‘n eerste Dankfees bestempel
word. Die hele oes was egter nog nie af nie en was die doel van die fees om te pleit vir ‘n verdere
goeie oes. Hierdie fees het onder andere bekend gestaan in Germaanse gebiede as die Halfoesfees.
Die fees is in Augustus gevier, maar op verskillende datums in verskillende streke.
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Slawiese stam woonagtig in die Ooste van Duitsland.
Volgens die Protevangelie van Jakobus, was Anna die moeder van Maria. Volgens Lukas 2:36-38 was Anna die profetes in
die tempel van Jerusalem.
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Ook hier het die kerk probeer om die Heidense fees om te buig na ‘n Christelike fees. En ook hier
word Maria na vore geskuif in die kersteningsproses. Sy word immers deur die kerk beskou as ‘n
tweede Eva. By Ave Maria, word Ave beskou as die omkering van Eva. Dit is in ooreenstemming met
die idee dat Christus die tweede Adam is (Rom. 5:12-19 en 1 Kor. 15:22). Maria sou op 15 Augustus
na die hemel opgevaar het, met liggaam en siel. Volgens die katolieke leer ‘vaar’ of ‘styg’ sy egter nie
op na die hemel nie, maar word sy in die hemelse glorie ‘opgeneem’. Die feit dat Maria in die hemel
opgeneem word, onderstreep haar Goddelikheid. Die Germaanse Halfoesfees kry dan ‘n nuwe naam,
naamlik: Maria-Tenhemelopneming. Die fees het ook ‘Dormitio Mariae’ of Ontslaping van Maria
geheet, maar is vandag amptelik bekend as Maria-Tenhemelopneming. In die volksmond word egter
steeds gepraat van Maria-Hemelvaart. Soms word ook terme gebruik soos Onse- Liewe-VrouHemelvaart of selfs Onse-Liewe-Vrou-Halfoesfees. In België word 15 Augustus dan ook beskou as
Moedersdag maar in die meeste lande word Moedersdag egter in die lente (Europese lente) gevier.
Maria ontvang ook die titel: Ewige Maagd. Die Griekse Godin Core (ook Persephone genoem) is ook
beskou as ‘n ewige maagd, maar ook Graanmoeder of Korenmoeder/Koringmoeder. Ons woord
koring is waarskynlik afkomstig van haar naam en in Duitsland het die boere gesê as die wind oor die
akker waai: ‘Daar kom die Korenmoeder aan’ Frazer. Sy is op 15 Augustus vereer en tydens die
Middeleeue is sy dikwels vereenselwig met Maria. Die Hemelvaart van Maria word ook beskou as ‘n
(gekerstende) voortsetting van die hemelvaart van die Griekse Godin van Geregtigheid, naamlik
Astraea. Verder is die feesdag van die Romeinse Godin Venus gevier op die 15de Augustus en die van
Diana op die 13de Augustus. Die Vediese Godin Shakti se feesdag is ook op 15 Augustus. Opvallend is
dat 15 Augustus gevier was as die Hemelvaart van Sophia, maar besonder merkwaardig is dat die
groot feesdag van die Letse Godin Mara gevier word op 15 Augustus en hierdie feesdag word Maras
genoem. Op die Kanariese Eilande word jaarliks op 15 Augustus die fees van die Maagd van
Candelaria gevier. In talle Europese lande is 15 Augustus vandag ‘n openbare vakansiedag ter viering
van Maria-Hemelvaart, wat met die afskiet van vuurwerk gepaard gaan. Maar op die dag word wel
ook in talle lande die einde van die Tweede Wêreldoorlog gevier. Twee vlieë, een klap. Opvallend is
dat op 13-15 Augustus in Japan die Obon gevier word en hierdie fees word gevier ter ere aan die
gestorwe voorouers.
Op die 18de Augustus voer die kerk nog ´n belangrike feesdag in. Dit staan bekend as Kruisvinding.
Die dag word deur die katolieke ook gevier op 3 Mei. Die fees word gevier ter herinnering aan die
herontdekking van die kruis van Jesus deur Sint Helena. Die kerk sou ook probeer om alle ander
Halfoesfeeste wat in Augustus gevier was, te oorskadu. Agt dae na die Tenhemelopneming van
Maria, word op 22 Augustus, Maria-Koningin gevier. Sy is immers die onsterflike koningin van alle
Engele en Heiliges en sit aan die regterhand van haar seun. Maria Koningin was aanvanklik gevier op
31 Mei, maar later verskuif tot die huidige datum, naamlik 22 Augustus. In Spanje word vandag
steeds in die derde week van Augustus, uitbundig fees gevier bekend as Semana Grande (Grote
Week).
Dan word op 8 September ook nog Maria-Geboorte gevier. Nege maande hiervoor (8 Desember) is
Maria in die moederskoot van haar moeder, naamlik Sint Anna, verwek. In die volksmond staan
Maria-Tenhemelopneming ook nog bekend as Grote Liewevroudag en Maria-Geboorte as Kleine
Liewevroudag. Op die 12de September word Maria nogmaals vereer. Die gedenkdag staan bekend as
Die naam van die Heilige Maagd Maria. Op die 14de September vier die katolieke kerk nog ‘n
belangrike feesdag en dit is Kruisverheffing. Hierdie fees word in verbinding gebring met herowering
van die ‘ware kruis’ op die Perse deur die Bisantynse keiser Herakleios in 627 (van Gilst & Kooger
2002). Op die 15de September word wederom ‘n gedenkdag gewy aan Maria. Die naam hiervan is
Onse Liewe Vrou van Smarte. Maria sou in haar lewe 7 smarte geken het, wat op 15 September
herdenk word.
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Die binnehaal van die oes was ‘n besondere gebeurtenis. Die laaste gerf is nooit geoes nie. Dit is op
die land laat staan tot die volgende jaar en verskillende redes is opgegee waarom hierdie laaste gerf
nie geoes is nie. Onder andere is hierdie laaste gerf laat staan ‘vor fru Holle’ as ‘n offer van
dankbaarheid aan hierdie Godin. Soms is die laaste gerf laat staan vir ‘Die Alte’ (die oude, God(in)),
ook Oude Wijf of selfs Kwene (queen) genoem. Van Gilst (2004) maak ook vermelding van die feit dat
die laaste gerf op die land laat staan is vir ‘Der Alte’ (die Oue), maar ook Olle, Wold, Waul, ens.
Laasgenoemde name dui dan weer op Wodan. Niermeyer wys daarop dat De Oude ‘n erenaam was
vir die ou Heidense God(in). Soms is so ‘n laaste gerf laat staan ‘fur Wodes Pferd’, wat nie ‘n offer is
aan Wodan nie, maar aan sy perd. Die laaste gerf is meestal beskou as ‘n offer aan die Godin en ook
Vergondendêl of Vergodendeel genoem en ook Frogodenteil of Frougoudenteil, maar ook für guten
Teil, Frau Godes Anteil en selfs ’n offer aan frô Göde (van Gilst 2012a).
Frazer vermeld dat die laaste gerf ook ‘n Moeder of Grootmoeder genoem is, maar ook Roggenmuhme, Kornmutter, Koringmoeder, Rogmoeder, Garsmoeder, Hawermoeder, Graanmoeder,
Roggewyf, Koringwyf en in Engeland ook Granny. Ook bekend is dat die laaste gerf ‘n Bruid of ‘Die
Bruid’ genoem word en ook Hawerbruid, Koringbruid, ens. Om kinders te ontmoedig om in
koringlande of roglande te speel, is hulle met die gevaarlike Koringmoeder of Rogmoeder gedreig. In
Pruise is kinders gewaarsku dat as hulle in die akkers sou speel, die Roggemöhm hulle sou vang en
aan haar swart borste sal laat drink van haar swart melk: Die schwarze Roggenmöhn sitzt drin, die
gibt die schwarze Titten, da must ihr sterben’ (van Gilst 2012a). Soms het die Koringmoeder yster
skoene of soms (swart) ysterborste en is sy ook Zitzenweib (tiete-wyf) genoem.
Soms is die laaste gerf egter wel geoes en is hiervan van ‘n pop gemaak en is die pop ook dikwels
Heks genoem. Die pop was ‘n voorstelling van die Godin. In Skotland is sy Carlin of Carline genoem,
maar ook Carley. Soms was geen pop gemaak nie, maar is die gerf geoes en Carline, Carline of Carley
genoem. Hierdie gerf is ook Moeder, Maagd of ook Heks genoem. Die gerf of pop is in die huis
gebring en moes bokant die deur hang tot die volgende jaar, maar soms tot die komende Joel of
soms tot die eerste Lente fees. In die Noorde van Skotland word die Maagd bewaar tot Yule Morning
(Kersoggend) en onder die koeie verdeel vir ‘n geseënde jaar. Soms is die gerf/pop by die vuurherd
geplaas of gehang.
Die laaste gerf is deur die Slawe ook Baba genoem en in Litoue is dit Boba genoem. Baba en Boba
verwys na ‘n Ou Vrou, maar ook na Maagd. In die Noorde van Duitsland word die laaste gerf of die
pop wat uit die gerf geskep is, Kind genoem en in Skotland en Engeland Kirn of Kirn-baby. Die woord
Kirn is verwant aan Carley/Carline (maar ook aan koring) en hierdie Kirn-pop nie alleen as Maagd
beskou nie, maar ook werklik Virgin genoem. In Skotland het ‘n jong meisie die laaste gerf omgebou
tot ‘n Maagd en die Maagd mooi klere aangetrek. In Aberdeen shire was dit gebruiklik om die laaste
gerf aan die vrou van die huis te oorhandig. Sy bewaar tot tot die volgende merrie vul. Direk na die
bevalling kry die merrie die laaste gerf (Virgin) as voer. Frazer skryf ook dat nie alleen die laaste gerf
nie, maar ook die Oesfees in dele van Skotland Virgin genoem is, terwyl die Oesmaaltyd ook Kirn
genoem is. Ons Afrikaanse woord maai is trouens verwant aan die woord maagd. Frazer wys ook
daarop dat in Bretagne van die laaste gerf ‘n Koringmoeder gemaak word, met daarbinne in ‘n klein
poppie as Koringdogter, wat dui op vrugbaarheid. Soms is die meel van die laaste koringgerf bewaar
en tydens die Joel is ‘n brood daarvan gebak. Hierdie brood is in Engeland Corn-baby (Kirn-baby)
genoem. Die bakkery hiervan was ‘n hele rituele opvoering. Die oond en die vuur het simbool
gestaan vir die Son wat die Moeder bevrug en ‘n kind baar. Tot en met vandag bestaan daar ‘n
uitdrukking vir ‘n swanger vrou en dit lui: ‘Sy het ‘n broodjie in die oond’.
Opvallend is ook dat die laaste gerf in talle Europese lande (volgens Frazer) ook ‘n Kat genoem word
en die maaier van die laaste gerf word die Kater genoem, maar soms word die laaste gerf ook ‘n Koei
of Kalf genoem. Die Kat (en die Koei) en die Maagd word dikwels met mekaar in verbinding gebring.
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Maaiwerk was egter swaar werk. Die maaiers is bene en knieë is deur die afgesnyde stoppels gesteek
en rugpyn was ‘n algemene klagte. Hierdie skete is in Duitsland ook Hexenschuss genoem.
Tydens Oesfeeste is ook ‘n Oeskoningin aangewys. Die Oostenryk het hierdie koningin bekend
gestaan as Ährenköningin (Aarkoningin) en onder die Sakse is die Oeskoningin die Hawerbruid of
Hawervrou genoem.
Dat Maria so ’n belangrike rol in die herfs sou speel is nie vreemd nie. Godinne het in die Heidense
tyd ’n prominente rol gespeel in die lente sowel as in die herfs, want talle Lentefeeste het ’n
ekwivalent in die Herfs gehad. Met hierdie feeste sou die kerk die Germaanse Halfoesfeeste
uiteindelik ontwortel en die herkoms van die ou Heidense feeste vir ’n groot deel uit die volksgeheue
wis.
21 September: Mabon, Oesdankfees, Fallfest, Hausblot
In die Germaanse gebiede vorm die Oesdankfees of Dankfees eweneens ‘n besondere hoogtepunt.
Die oes is van die lande afgehaal en die herfs is in aantog. Hierdie dankfeeste is gevier vanaf 21
September, in Oktober en soms selfs in November. Hierdie Dankdag is ook in Duitsland bekend as
Boete en Gebedsdag en in Nederland as Biddag/Dankdag vir gewas en arbeid. In Amerika en Kanada
staan die fees bekend as Thanksgiving (Dankseggingsdag) en word dit daar vandag as ‘n openbare
vakansiedag gevier. Die Amerikaanse fees word vandag besonder laat gevier, naamlik op die 4de
Donderdag in November. Die Kanadese fees word vandag gevier op die 2de Maandag in Oktober.
Hierdie dankfeeste is vandag gekersten en word die ou Godinne en Gode nie meer bedank nie, maar
die Christelike God(e).
Onder die Kelte het hierdie Dankdag bekend gestaan as Mabon. Mabon is ´n inkorting van die
Keltiese God met die naam Mabon map Modron. Die beroemde Duitse Bierfees bekend as
Oktoberfest, (vandag gevier vanaf die eerste Saterdag na 15 September tot die eerste Sondag van
Oktober), is ‘n oorblyfsel van ‘n ou Dankoesfees en word gevier in Duitsland, Oostenryk, Nederland,
Luxemburg, Switserland, België en dele van Italië en Frankryk. In Skandinawië het die fees vroeër
bekend gestaan as Oesbier.
Op 21 September is deur die katolieke kerk ‘n belangrike fees ingevoer met die naam Heilige
Mattheus. Hierdie Mattheus was ‘n apostel van Jesus en is 21 September aan hom opgedra. Op 24
September is ook die fees gevier van die Salige Maria en haar vrylating van slawe.210 Hierdie fees
word vanaf die begin van die 13de eeu gevier toe in Spanje Christene deur die More gevang is en op
die slawemarkte in Noord-Afrika verkoop is.
Op die 29ste September sou die katolieke ook ‘n feesdag ingevoer het ter ere aan die Aartsengel
Michael. Michael kom voor in die Ou- en Nuwe Testament en ook in die Koran. Hy het vir die Jode,
Christene en Moslems ‘n besondere betekenis. Hy word dikwels as ‘n soort ridder afgebeeld. Vir die
Kelto-Germane was die einde van September die afsluiting van die Oesjaar. Maar die Germane het
ook ‘n fees geken wat hulle Oesbier noem en is 29 September. Dan was 29 September ook die Godin
Ziza se dag. Ziza is egter verwant aan Disa of Dis. Grimm skryf dat 29 September deur die Christene
verder gevier is as St Michael, maar dat die ou Sakse vroeër ‘n Heilige week gevier het vanaf die
eerste Sondag na die Michael mas (Michaelsmis). Migael/Michael word as ‘n Aartsengel beskryf in
die Bybel sowel as die Koran.
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Jesus het hom nie beywer vir die vrylating van slawe nie, Maria sou dit doen!
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Die 4de Oktober is ook ‘n katolieke feesdag en gewy aan Sint Franciscus. Hy sou gesterf het op 3
Oktober 1226. Twee jaar later, sou hy deur die kerk heilig verklaar word. Talle legendes het om sy
persoonlikheid ontwikkel, soveel so, dat die kerk sommige daarvan verbied het as leesstof vir
gelowiges. Alle verbode legendes moes vernietig word.
Op die 7de Oktober sou die kerk nog ‘n belangrike herdenkingsdag invoer. Dit staan vandag bekend
as Onse Liewe Vrou van die Heilige Rosekrans.211 Maria sou op die dag aan die Heilige Dominicus
verskyn het. Op die 28ste Oktober vier die kerk verder ook ‘n fees wat opgedra is aan Simon en
Judas, eweneens apostels van Jesus. Dan word Maria ook weer vereer. Op 21 November
(oorspronklike aanvang van die Germaanse jaarkalender) word deur die kerk ‘n gedenkdag gevier
met die naam Opdrag van Maria in die tempel. Maria is deur haar ouers Joachim en Anna na die
tempel gebring toe sy nog ‘n jong meisie was. Sy sou daar bly tot en met haar puberteit. Om dit te
herdenk word Opdrag van Maria in die tempel gevier. Hierdie feit word nie in die Bybel vertel nie,
maar wel in die apokriewe Protevangelie van Jacobus. Die verhaal staan ook in die Koran: Familie van
Amran 34-40, maar in dié verhaal is die vader van Maria bekend as Amran. Die naam van die moeder
van Maria word nie vermeld in die Koran nie.
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Die Rosekrans is ‘n string krale, bestaande uit 33, 66 of 99 krale vir die Islamiete en 5+50 krale vir die katolieke. Dit word
gebruik by die resitering van gebede om sodoende die aantal gebede te kan tel. Die Japanse Sjintoïsme ken ook ’n
rosekrans, maar dit bestaan uit ’n groot aantal krale.
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Rune of Runeskrif
Voor die koms van die Romeinse kultuur na Noord-Europa het die Germane ’n eie skryfsisteem gehad
wat bekend staan as Rune, Runery of Runeskrif. Die skryfsisteem van die Kelte staan bekend as
Ogham. In Ogham het daar 369 inskripsies behoue gebly. Die Keltiese skrifstelsel is vernoem na die
Keltiese God Ogham. Ogham staan ook bekend as die Boomalfabet, omdat elke letter die naam van
‘n boomsoort verteenwoordig, byvoorbeeld: A - ailim (iep), B - beithe (berk) ens. Die woord ‘alfabet’
kom van die Latynse letters ab of alfabeta. Die Latynse woord Alphabetum is op sy beurt ontleen uit
die antieke Grieks Αλφάβητος Alphabetos, d.i. alfa en beta, die eerste twee letters van die Griekse
alfabet. Alfa en beta kom op hul beurt weer vanaf die eerste twee letters van die Fenisiese alfabet en
beteken onderskeidelik os/stier en huis. Die letter A, alfa, se naam is vanweë sy vorm verkry, wat ŉ
stilistiese voorstelling van ŉ bul se kop is, en is oorspronklik as volgens die Fenisiese alfabet
geskryf. Alfabet beteken dus ‘Taurus die Bul se huis’.
Die Germaanse woord Rune beteken boodskap of (lopende) berig, afkomstig van die Gode. Die
Engelse woord run en die Afrikaanse woord ren(perd) is hieraan verwant asook die Duitse woord
raunen wat fluister beteken. Die ou Germaanse priesteresse het ‘n preweltaal of fluistertaal gebruik
by die ontleding van ‘n orakel en in hierdie taal is met die God(in) gekommunikeer. In Oudnoors
beteken die woord rûn geheime- of towerteken. In Oudsaksies, Oudhoogduits en Goties was die
tekens bekend as rûna. Die woord rune is afkomstig van die Indo-Europese wortel *ru wat geheim
beteken. Rúnar was egter ‘n ou Germaanse- en Keltiese woord wat ‘magiese geheim’ beteken. Die
woord Rune is egter ook verwant aan ons woord ‘rondte’. Geheime boodskappe het immers van
mond tot oor die rondte gedoen.
Wat kenmerkend is van die Runery (en ook ander ou skrifstelsels) is dat elke letter ’n naam het en
dat hierdie letter ook ’n aparte betekenis het wat dikwels in verband staan met ’n geheime of ’n
verborge boodskap (magie of Goddelike krag). In ons huidige Romeinse alfabet212 word ‘n ‘a’ ’n ‘aa’
genoem en die ‘a’ het geen betekenis nie. Maar by die runery word die letter ‘a’ geskryf as . Dit
word Ansuz (Aesir of God) genoem en dit simboliseer Goddelike krag. Elke woord in die runeskrif was
dus swaar belaai met simboliek en betekeniswaarde. Elke woord het dan ook ‘n bepaalde uitstraling
gehad afhangende van die lettertekens waaruit dit opgebou is. Nie alleen die Germaanse runery het
name en betekenisse aan elke letter gekoppel nie, dit het onder andere ook voorgekom by die ou
Semitiese alfabette (Philippa & Quak).
Die rune toon ooreenkomste met ander bekende skrifstelsels. Daarbenewens het die runery ook per
gebied verskil.
Die Futhark (runeskrif) is verdeel in drie groepe (opgedra aan drie Gode) van elk agt rune, wat
bekend staan as Aettir: Freya se agt, Hagal se agt en Tyr se agt. Die woord Futhark word gevorm deur
die 6 eerste letters van die rune: f, u, þ (th), a, r en k. Hierdie futhark het bestaan uit 24 runetekens of
runestawe en staan vandag bekend as die ou futhark. Die Skandinawiërs ontwikkel vanaf die 8ste eeu
‘n verfynde rune met slegs 16 lettertekens, bekend as die nuwe futhark of jonge futhark. Gedurende
dieselfde tyd verfyn ook die Engelse die ou futhark en brei die lettertekens uit na 33, bekend as die
futhorc. Hierdie futhorc was in gebruik tot en met die 11de eeu.
Rune-meesters (meestal prieseresse) het die rune ook stawe genoem omdat die letters opgebou was
uit stafies (reguit lyne). Later was terme gebruik soos runstaf (rune-teken) en bokstaf (Latynse letter)
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Ons huidige alfabet word die Romeinse- of Latynse alfabet genoem maar die alfabet is nie deur die Romeine uitgevind
nie. Die voorloper van die Romeinse alfabet het al 1500 jaar voor die begin van ons jaartelling ontstaan in die Midde-Ooste
(Philippa & Quak).
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om tussen die twee skryfsisteme te kon onderskei. Die woord staaf (boekstaaf) stam uit die gebruik
van die rune. Boek kom van beuk. Beuk is ‘n soort hout (boomsoort) waarvan die planke gebruik was
om letters op te kras. Die woorde boek en baken is egter verwant. Vroeër het ‘n eikeboom gedien as
‘n boaken (baken).
Hieronder die ou Futhark wat in drie groepe verdeel word, onder beskerming van drie Godhede. Drie
is immers ‘n heilige Germaanse getal. Nie alleen word telkens drie orakels gewerp nie, maar word by
elke werp van ‘n orakel, telkens drie rune stene/stawe geraadpleeg; één uit elke groep.
Freya se Agt
Rune Latynse letter Syfer waarde Naam
Rune

van Vertaling

Magiese betekenis

F

1

fehu

Vee

Vee was ’n baie waardevolle besitting. Hierdie rune
is ook die belangrikste en simboliseer rykdom en
voorspoed.

U

2

ûruz

Oeros

Die oeros staan simbool vir krag en snelheid. Om ’n
oeros je jag het veel kundigheid van die jagters
vereis. Hierdie rune is daarom van groot belang.

Th

3

thurisaz

Jötun Reus

Hierdie rune simboliseer beskerming, maar soms
ook ’n probleem of uitdaging.

A

4

ansuz

Aesir (god)

Hierdie rune
goddelike krag.

R

5

raidô

Reis

Hierdie rune simboliseer die siklus van die lewe en
staan vir verandering of aksie.

K

6

kaunan

Lig

G

7

gebô

Geskenke

W

8

wunjô

Perfeksie

Naam
Rune

van Vertaling

9

haglaz

Hael

Hierdie is ’n weerrune en simboliseer uitdagings of
ook onbeheerbare natuurkragte.

N

10

naudiz

Armoede of
nood

Hierdie rune simboliseer selfontwikkeling. Mense
met ’n bepaalde wens, kan hierdie behoefte
realiseer.

I

11

Îsaz

Ys

Hierdie rune staan vir onaktiwiteit of status quo.

Y/J

12

Jeran

Jaar of Oes

Hierdie rune dui aan dat daar ’n nuwe tydperk
aanbreek of dat ’n bepaalde inset wat in die verlede
gemaak was, nou vrugte kan werp.

simboliseer

kommunikasie

en

Hierdie rune simboliseer vuur, lig of Goddelike lig.
Hierdie rune simboliseer spirituele geskenke of
gawes.
Hierdie rune simboliseer balans en harmonie.

Hagal se Agt
Rune Latynse letter Syfer
waarde

, H
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Magiese betekenis

,

E/i

13

Îhaz

Yggdrasil
(taksus)

Die taksusboom word gesien al de bewaarder van
wysheid en as ’n poort na die ander wêrelde.
Hierdie rune staan bekend as die sjamaanrune,
omdat sjamane die vermoë het om na verskillende
wêrelde te reis. Die rune staan ook vir motivering
en transformasie.

P

14

Perþô

Dobbelsteen
beker

Hierdie rune simboliseer Lot. Die dobbelsteenbeker
was gebruik by dobbelspelle en weddenskappe.

Z

15

algiz

Eik

Hierdie rune simboliseer die wêreldboom en stel
beskerming voor.

S

16

sôwilô

Son

Die son gee lig, warmte en lewenskrag. Aan hierdie
rune word voorspoed en gesondheid toegeken.

Tyr se Agt
Rune Latynse letter Syfer waarde Naam
Rune

T

,

17

tîwaz

van Vertaling

Magiese betekenis

Tyr

Tyr is ’n Oorlogsgod wat sy arm opoffer om ander
Gode te red. Die rune word gesien as ’n bereidheid
om ’n offer te bring wat sal lei tot ’n heldedaad of ‘n
oorwinning.

B

18

berkanan

Berk

Die Berk (boomsoort) is besonder taai en bestand
teen brandskade. Ook herstel die boom vinnig na ’n
brand. Hierdie rune word daarom in verband
gebring met wedergeboorte en vrugbaarheid.

E

19

ehwaz

Perd

Die perd word beskou as ’n die kosbaarste dier in die
diereryk. Hierdie rune simboliseer daarom
samewerking en vooruitgang.

M

20

mannaz

Mens

Hierdie rune word gesien as die verteenwoordiger
van die mensheid.

L

21

laguz

Water

Water word in verband gebring met intuïsie en
emosie.

NG

22

ingwaz

Inguz (God)

Inguz (of Ingwaz) is ’n Vrugbaarheidsgod. Hierdie
rune staan daarom ook vir vrugbaarheid en ook
kreatiwiteit.

D

23

dagaz

Dag(lig)

Hierdie rune staan vir duidelikheid, oplettendheid
en helderheid.

O

24

ôþalan

Besitting

Hierdie rune staan vir voorouers en erfenis.

Die 25ste steen is 'n blanko steen en is later toegevoeg.

Oorsprong en gebruik van die rune
Die syfer 9 is vir die ou Germane ‘n heilige syfer. Vergelyk die 9 moeders van Heimdal; die 9 dogters
van Ægir; die 9 nagte wat Frey op sy bruid Gerd(a) moes wag; 9 nagte wat Skadi in Thrymheim sou
woon (en dan weer in Noatun); 9 nagte wat Wodan aan ‘n boom hang; die ring Draupnir waarvan
elke 9de nag 8 soortgelyke ringe afdrup, die 9 wêrelde waaruit die heelal bestaan; die 9
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terugtredende passe van Donar nadat Midgardslang hom bespuug het, ens. Die Rune word geskep
uit 9 stawe, soos op die skets aangedui.

Die rune is verwant aan sowel die Griekse as die Romeinse skrifstelsels asook die ou Etruskiese skrif
van Noord-Italië. Dit dui op ‘n Noordwaartse invloed. Maar daar word ook deur ondersoekers
aangedui dat die rune ooreenkom met rotstekeninge in Hällristningar wat dateer uit die einde van
die Steentyd en die begin van die bronstyd. Die tekens wat argeoloë in Oostenryk, Suid-Duitsland en
Noord-Italië gevind het, is moontlik afkomstig van die emigrerend Germane uit die Noorde, dus ’n
Suidwaartse invloed. By die oudste Rune-inskripsies was daar van regs na links geskryf.
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Volgens die ou Germaanse lewensbeskouing was letters en woorde beskou as ‘n gawe van die
God(in). Ook ander kulture het hierdie fenomeen geken. Volgens die Kelte skenk Ogham
woorde/letters; by die Grieke was dit Hermes; by die Egiptenare, Hermes, Thoth en Isis; by die Latyne
die Godin Carmenta en by die Germane Wodan. Dikwels is letters en woorde selfs as sinoniem met ‘n
God(in) beskou.213 Letters/woorde en die skryfkuns is aanvanklik as ‘n religieuse handeling beskou.
Die skryfkuns was dan aanvanklik ook volledig in die hande van die ou priesteresse. Westendorp
(1819) skryf dat die band tussen die skryfkuns en die ou Heidense priester(es) so heg was dat hierdie
priester(es) ook self Runen genoem was en is sommige priesteresse name gehad het soos Adel-runer,
Alruner, Helliruna, ens. Met die oorname van die Christendom word die ou tradisie voortgesit. Die
nuwe skrywers (meestal manlik) woon egter nou in Christelike kloosters, maar die temas wat die
skryfkuns behandel, wentel steeds hoofsaaklik om religieuse sake. Die skryfkuns bly in die hande van
die priesterkaste tot en met die Middeleeue.
Met die koms van die Christendom na Noord-Europa het die Latynse alfabet die Germaanse Rune
verdring. Die Germaanse skrifstelsel is deur die kerk op die Europese vasteland, verbode verklaar.
Met die amptelike oorname van die Christendom as staatsgodsdiens in Swede in 1001 het die pous
die Swede ook opgeroep om die Rune te laat vaar ten gunste van die Latynse alfabet (of nog beter
die oorname van Latyn en die verwerping van die volkstaal) (Westendorp 1819). Hierdie oproep van
verskillende pouse aan die pas gekerstende Germane sou nie dadelik aanklank vind nie, want volgens
Westendorp word die Rune eers in die 14de eeu in Denemarke verbied. Die Germaanse skrifstelsel
het immers swaar gedra aan simboliek en betekeniswaarde van die ou Germaanse religie en as
sodanig vir die Nuwe Romeinse religie onaanvaarbaar en uiters ongewens.
Verder was die Rune ook gebruik om magiese kragte op te roep en is dit beskou toorgoed. Met
hierdie tekens kon nie alleen ander mense getoor word nie, maar ook die nuwe Christen kon self
getoor word by die sien of skryf van die Rune. Om hierdie rede het baie Christelik geestelikes ook
oorgegaan tot die vernietiging van reeds bestaande handskrifte in Rune. In sommige gebiede was die
afkeer van die Rune onder die pasbekeerde heersende klasse so groot dat selfs die doodstraf ingestel
is om die gebruik van die Rune te ontmoedig. Ook in Spanje was die gebruik van Germaanse Rune
populêr, maar in 1115 word die gebruik daarvan deur die konsilie van Toledo verbied (Westendorp
1819).
In dele van Engeland en Skandinawië het die kerk egter nie so fel teen die rune opgetree nie en het
Christelike geestelikes die skrifstelsel selfs beoefen. In hierdie gebiede vorm die Rune selfs ‘n gedugte
opponent van Latyn. Die Engelse verfyn die rune verder en brei dit uit tot 33 tekens. In die 11de eeu,
met die inval van die Normandiërs in Engeland, is die Rune daar afgeskaf ten gunste van Latyn. In die
Skandinawiese lande sou die gebruik van Rune egter nog langer voortleef. Daar word die aantal
letters verminder tot 16 en staan bekend as die Futhark. Tydens die Middeleeue word die aantal
Rune tekens egter weer uitgebrei, maar vanaf die 14de eeu begin die Rune die stryd te verloor teen
die Romeinse alfabet. Tog verdwyn die Rune nog nie. Gedurende die 16de eeu vind daar selfs ‘n
oplewing plaas van die Rune
gebruik op die Sweedse eiland
Gotland. Op die Sweedse
platteland het die gebruik van
Rune steeds bly voortleef en is
dit selfs aangepas deur
Romeinse letters ook in die
Rune op te neem. Hierdie
Runeskrif staan bekend as die
Dalrune. Die Dalrune was in
213

Ook onder die Christendom is ‘Die Woord’ = God.
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gebruik tot in die 20ste eeu. In die 12de en 13de eeu vind daar ook in Ysland op oplewing plaas van
die gebruik van Rune. Dit wil ook voorkom asof die Rune op die Duitse platteland nog lank stand kon
hou. In die Duitse museum Stralsund is ‘n Oldenburgse boere-kalender (of stafkalender) te sien uit
1784 waarin nog rune gebruik is (van Gilst: 2006). Sien afbeelding hierby.
Westendorp (1819) wys daarop dat talle Rune-tekens nog op grafstene uit die 19de eeu te sien was,
maar dan maak Westendorp nog ‘n baie opvallende konstatering. Onder die ongeletterde bevolking
van Langewold (provinsie Groningen) het hy vroeg in die 19de eeu gesien hoe mense, wanneer hulle
versoek word om ‘n dokument te onderteken (of dan ‘n merk te maak), hierdie persone met groot
moeite ‘n kruisteken maak wat Westendorp dan as ‘n Christelike teken beskou, maar baie mense het
ook ‘n Heidense kruis gemaak (hamer). Maar verrassend is dat baie mense ‘n ander teken gemaak
het, wat Westendorp ‘n Rune-teken noem. Hierdie Rune-teken was dan in werklikheid die ou
familieteken, ook bekend as sinteken. Dit is egter merkwaardig dat die Germaanse Rune tot in die
19de eeu in Nederland gedeeltelik staande kon bly.
Meer as 5,000 Rune inskripsies het tot en met vandag behoue gebly en is gemaak op stene,
gedenkstene, bene en metaal voorwerpe. Van hierdie inskripsies is 3,000 uit Swede afkomstig. Rooi
was ‘n heilige kleur vir die ou Germane. Die rune tekens was daarom meestal rooikleurig. Ook het die
Egiptenare in rooi ink geskryf. In die Egiptiese Dodeboek is voorskrifte in rooi geskryf en is hierdie
voorskrifte in Latyn rubrica genoem wat ‘rooi skrif’ beteken. Die gebruik om belangrike voorskrifte in
rooi te skryf, bestaan immers vandag steeds. As teenreaksie op die rooi ink van die Heidene, het
Christene liefs in blou ink geskryf.
Uit die Rune (25 stene of stawe) sou later die Tarot (78 speelkaarte) ontstaan. Die woorde spel,
spelling, speel, verspeel en voorspel kom uit die gebruik van die rune by orakels. Terloops, die
Engelse woord play, is verwant aan plooi (plooy) of ontplooi.
Die woorde lees/leer (studeer) kom ook uit die gebruik van die rune. Die woorde lees/leer was
aanvanklik een en dieselfde woord (wisseling van -r en -s in auslaut van Germaanse woorde). Lees
het aanvanklik die betekenis gehad van vorm, spoor, voetafdruk, en voetspoor. Vergelyk ook die
woord last (Eng) en die Oudengelse læste (voetafdruk). Lees beteken dan: vorming van die rune
tekens. Die woord(e) lees/leer is verder ook nog verwant aan die woord lis(tig). Lis(tig) wat vandag
slu beteken, het vroeër die betekenis gehad van wysheid, kennis en verstand. Die Engelse woorde
read en riddle kom ook uit die gebruik van die rune. Dit het naamlik gedui op raad of wysheid (by die
ontleding van die rune), waarvan ook woorde soos raai en red(aksie) afkomstig is. Dit is voorts ook
moontlik dat die woord rooi en red (Eng) verband kan hou met die gebruik van die rune.
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‘n Rune gedenksteen.

Die Codex Runicus is ‘n Skandinawiese wetboek wat
uit 1300 n.o.j. dateer en bevat 202 bladsye.

Doel van die rune
Die rune was nie alleen gebruik as skrifstelsel nie, maar dit het ook in die voorspellingskuns ’n funksie
gehad. Hierdie tekens is dikwels gevind by altare, offerstene en ook in grafte van mense. Rune was
gebruik om die Lot van mense en gebeurtenisse te voorspel. Maar dit is ook gebruik om invloed uit te
oefen op die gedrag van mense, die weer, oeste, liefde, vervloeking, genesing, ens. Die Rune het dus
magiese waarde gehad. Sommige mense het runetekens (of een teken) permanent by hulle gedra
omdat dit geluk sou bring of teëspoed sou afweer.
Inwyding
Nuwe Rune-tekens moes altyd eers ingewy word voordat dit magiese waarde gehad het. Hierdie
inwyding is in vier stappe gedoen. Die runestene was eers blootgestel aan rook, maar die rook moes
van ‘n spesifieke plant (kruie) kom. Hierdie rook het simbool gestaan vir Lug en Gees. Hierna is sout
oor die runetekens gestrooi, as simbool van die aarde (Sout van die Aarde). Hierna is die runetekens
in water gedompel uit ‘n bron. Die stene was hier met Lewende Water gedoop. Laastens is die stene
liggies oor ‘n brandende vuur gehou om dit te suiwer. Lug, Aarde, Water, en Vuur is die elemente van
die kosmos. Die runetekens moes hierna nog geaktiveer word of eie gemaak word. Om dit te doen
moes die rune stuk vir stuk eers op die linker palm van die eienaar geplaas word, waarna die
regterhand bakvormig en beskermend oor die runeteken gehou was. Die runetekens was hierna
gereed vir gebruik (alleen deur die eienaar) en ‘n sakkie bewaar.
Orakel
’n Orakel is ’n ander woord vir ‘Godspraak’. Die woord is verwant aan die Latynse Oraculum. In die
outyd was dit ’n bekende ritueel om die oordeel van Goddelike magte te peil. Hierdeur is raad of
advies van die Godhede gevra. Die mees bekende orakelrituele met Rune was die volgende:
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Wodanse-rune
Dit was die eenvoudigste manier om die rune te raadpleeg. Die rune word in ‘n sakkie gehou.
Wanneer die eienaar sy/haar hand in die sakkie steek sal een van die rune ‘n bietjie aan die vingers
kleef. Hierdie rune word dan uitgehaal en gelees. Hieruit sal die huidige probleem blyk, asook die
oplossing van die probleem.
Drie-Rune-Orakel
Die Drie-Rune-Orakel was gebruiklik by ingewikkelde situasies. Dit word gedoen deur aan die
probleem te dink. Tegelykertyd word drie Runestene uit die sakkie gehaal, maar eers bly die teken
aan die onderkant (dus onsigbaar). Die stene word van regs na links neergelê en daarna omgedraai,
sodat die Runeteken sigbaar word. Die steen aan die regterkant, gee die situasie aan soos dit nou is.
Die steen in die middel dui die nodige handelswyse aan en die steen aan die linkerkant dui op die
nuwe situasie.
Runekruis
Die Runestene (5) word in die vorm van ‘n kruis neergelê. Die stene word van regs na links gelees en
weer van onder na bo.
Nege-Rune-Orakel
Hier word nege stene (eerste 9) uit die sakkie gehaal en in die hand gehou. Hierna word dit versigtig
op ‘n wit doek gestrooi (nie neergelê nie). Die steen in die middel word eers gelees en daarna na die
buite kante toe, maar met die aspekte ingedagte
soos op die skets aangedui.
Aat van Gist (2006) skryf dat die orakelkuns
meestal deur vroue en meisies beoefen is; dat die
beoefening
hiervan
na
die
kerstening
voortgeduur het en veral beoefen is tydens die
Midsomersfees of Sint Jans fees. So gewild was
die beoefening hiervan dat hierdie fees selfs
Lotsdag genoem is. In Duitsland het die
beoefening van die orakelkuns ook bekend
gestaan as lisnen (van Gilst 2006).
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Die Germaanse Skeppingsgeskiedenis
Die Noord-Germaanse skeppingsverhaal verskil van die Suid-Germaanse ekwivalent, maar die
Noordelike versie, is wel die mees uitgebreide verhaal.
Volgens die Noord-Germaanse skeppingsverhaal het Muspelheim214 al bestaan toe die hemel en
aarde en die Gode en die mense nog nie bestaan het nie. Muspelheim is die wêreld van die Son en
die wêreld van die Vuur. Muspelheim lê in die Suide
en is die Wêrelddeel van Surt(ur) en sy seuns. Surt bewaak sy ryk met ‘n vlammende swaard. Tydens
die Ragnarok sal hy Vuur oor die heelal stuur om alles te vernietig.
In die verre Noorde is daar egter nog ‘n ryk en dit is die van Newelheim of Niflheim. Dit is die
teenpool van Muspelheim en Newelheim is donker, koud, ysig en newelig of mistig. In Newelheim is
’n bron/fontein met die naam Hvergelmir/Hvelgermer, wat bruisende water uitstoot. Hierdie uitstoot
van water vorm elf riviere en hulle vloei almal in ‘n Suidelike rigting. Die elf riviere staan gesamentlik
bekend as Elivágar/Elivager. Hierdie water vorm dan ook groot brokke ys en dit stort in die gapende
kloof tussen Muspelheim en Newelheim. Hierdie kloof of Oerruimte staan bekend as Ginnungagap
en kom ooreen met die Griekse Chaos (geopende afgrond). Ook in die Christelike paradys is ’n
vergelykbare waterbron/fontein (Genesis 2:10), waaruit vier riviere stroom.
Alles in Newelheim is koud en donker. Alles in die buurt van Muspelheim is warm en verlig. Hierdie
oerruimte tussen die twee wêrelde, Ginnungagap, is ‘n gebied van konflik tussen die uiterstes, warm
(Suide) en koue (Noorde). Die vuurvonke op die koue ys sou lei tot smeltende ryp en hieruit ontstaan
‘n wese met die naam Ymir (ook Aurgelmir). Ymir was die eerste Rypreus of Ysreus. Tydens ’n diepe
slaap het hy gesweet en uit die sweet het ‘n manlike en ‘n vroulike figuur ontstaan uit sy oksels , die
eerste twee Reuse (maar moontlik die eerste 2 mense). Uit die voete/bene van Ymir ontstaan sy seun
Thrudgelmir, met 6 koppe en uit hom sou die Rypreuse/Ysreuse ontstaan. Hierdie ‘geboorte-verhaal’
kom ooreen met die Joodse skeppingsverhaal waar Adam ook tydens ‘n diepe slaap ‘geboorte’ gee
aan Eva. Hierdie verhaal kom ook ooreen met die in die Hindoeïsme, waar uit Brahma se mond die
eerste Brahman (priester) ontstaan; uit sy hand die eerste kshatriya (kryger); uit sy dy die eerste vizh
(man/handelaar) en uit sy voet die eerste sûdra (bediende/ambagsman). Hierdie vier skepsels vorm
die stamvaders van die 4 kaste wat vandag nog bestaan in Indië. As uit Ymir die eerste twee mense
ontstaan het, dan eindig hierdie ‘geboorte-verhaal’ van die eerste man en vrou wel onmiddellik,
want geen verder inligting word verstrek oor hierdie eerste twee mense nie (as hulle mense was!).
Uit die botsende ysbrokke sou nog ‘n figuur ontstaan en dit was die Oerkoei Audumbla. Uit haar
spene sou 4 melkriviere ontstaan wat as voeding sou dien vir Ymir. Die oerkoei kom ook voor in die
mitologieë van Egipte, Persië en Indië. Die 4 melkstrome kom ook ooreen met die 4 riviere in die
paradys van die Joodse skeppingsverhaal. Die vier riviere kom ook in die paradyslike hemel voor. In
die Koran staan vermeld in Muchammad 15 dat in die hemel 4 riviere voorkom, naamlik ‘n stroom
van water wat nooit sleg word nie; ‘n stroom van melk waarvan die smaak nie bederf nie; ‘n stroom
van wyn, wat heerlik is om te drink en laastens ‘n stroom van smaaklike heuning. Volgens die
Openbaring van Paulus 23, is daar oor vier riviere in een van die Hemeloorde met die naam ‘stad van
Christus’ en hierdie riviere stroom om die heilige stad. Een rivier was vol heuning (Pison), die tweede
rivier vol melk (Eufraat) en die derde rivier vol wyn (Tigris), die vierde was vol olie (Gichon). In die
derde hemel is daar ook ‘n rivier van melk en heuning (22).
Die Germaanse oerkoei Audhumla lek die Reus Búri uit die ys, terwyl Ymir van haar melk drink.
214

Volgens Budding (1837) word die Heelal in Muspelheim geskep onder die gesag en toesig van Alfader (Surtur).
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Die Oerkoei Audhumla moes vir haar oorlewing aan
die ys lek. Volgens sommige bronne het die Oerkoei
Audumbla vir Ymir uit die ys gelek en het hy nie
ontstaan uit smeltende ryp nie.
Die Oerkoei Audumbla sou ook nog ’n figuur uit die
ys gelek het en dit was die Reus Búri. Audhumla het
drie dae nodig gehad om Búri uit die ys te bevry.
Uit Búri sou die goeie Reuse geslagte en die
Godegeslagte ontstaan. Búri het ‘n seun gehad met
die naam Borr. Borr en Bestla (beide reuse) het drie
seuns gehad, naamlik Wodan, Wili en Wé (volgens
die Prosaïese Edda). Dit was die eerste drie Gode.
Volgens die Voluspa uit die Poëtiese Edda was die
eerste drie Gode egter Wodan, Hoenir en Lodur.
Wodan verteenwoordig lug, Hoenir (of Wili)
verteenwoordig water en Lodur (of Wé)
verteenwoordig vuur.
Die Germaanse skeppingsgeskiedenis ken dus drie
Oerfigure, naamlik Ymir, Buri en Audumbla. Die
Oerkoei Audumbla skep twee figure uit soutwaterys. Hierdie twee wesens word uit edel-elemente
sout en water geskep. Ymir is die stamouer van alle
Reuse en Reusinne (gevreesde wesens) Buri is die stamouer van alle Gode en Godinne (goeie
wesens). Ymir plant op ‘n abnormale manier voort. Buri plant op ‘n normale manier voort.
Tussen die drie Gode Wodan, Wili en Wé (of Wodan, Hoenir en Lodur) en die Rypreuse ontstaan daar
onenigheid. Die gevolg hiervan was dat die drie Gode die ou Rypreus Ymir sou vermoor. Uit sy
liggaam het soveel bloed vloei dat alle ander Rypreuse daarin verdrink het (sondvloed). Slegs twee
Reuse ontkom die tragedie en dit is Bergelmir en sy vrou (sonder naam). Bergelmir en sy vrou het aan
wrakstukke (van ‘n boot) vasgehou en uiteindelik op ‘n berg gestrand. Hulle sou die nuwe stamouers
geword het van die Reuse en Reusinne. Die verhaal van Bergelmir toon ooreenkomste met die
verhaal van Noag en sy ark, maar ook met Deukalion en Pyrrha uit die Griekse mitologie. Deukalion
en Pyrrha oorleef die Griekse sondvloed en strand met hulle skip op die berg Parnassus, nadat dit
nege dae onophoudelik gereën het en alle ander mense verdrink het. Hierdie Griekse paar is die
voorouers van die nuwe mensegeslag. Die verhaal van die drie Gode wat teen Ymir stryd voer, kom
ook ooreen met die Griekse mitologie waar Zeus, Poseidon en Hades teen die Titane veg.
Wodan Hoenir en Lodur (of Wodan, Wili en Wé) het die lewelose liggaam van Ymir in die
Ginnungagap gestort. Uit hierdie liggaam van Ymir het die skepping gegroei. Die vlees van Ymir het
die grond gevorm, sy gebeente die berge, sy tande en kakebeen die rotse en kranse, sy bloed het die
riviere, mere en seë gevorm, uit sy hare het bome ontstaan en uit sy brein die wolke. Uit sy skedel
sou die hemel gevorm word en vonke sou die son, maan en sterre vorm.215, 216 Volgens die
215

Die Germaanse skeppingsverhaal toon groot ooreenkomste met ‘n soortgelyke verhaal uit die Rigveda. Volgens die
Rigveda word ‘Die Man’ (kosmiese Reus Purusha) met sy duisend koppe, duisend oë en duisend voete doodgemaak en in
stukke verdeel. Uit sy mond ontstaan die Brahmane, uit sy arms ontstaan krygers, uit sy bene, landbouers en uit sy voete
die slawe. Uit sy gees ontstaan die maan en uit sy oog die son. Agni en Indra word uit sy mond gebore en sy asem verander
in wind. Uit sy nawel ontstaan die middelpunt van die kosmos en uit sy kop ontwikkel die hemel. Uit sy voete omwikkel die
aarde en uit sy ore die windstreke (Rv10,90).
216
In die eerste Emsiger en Codex wat uit die Friese Middeleeue stam is die volgende ‘Christelike’ skeppingsverhaal van
Adam en Eva opgeteken: ‘God scop thene eresta meneska, ther was Adam, fon achta wendem. Thet benete fon ta stene.
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Hindoeïsme word Brahma deur die ander Gode vermoor/geoffer en word die hemel gemaak uit sy
skedel. Ook volgens die Griekse mitologie word Zeus se liggaam as die grond beskou, sy gebeente die
berge en sy oë die Son en die Maan. Ook sou Boeddha die wêreld geskep het uit die liggaam van die
Reus Banio en ook hier word van die skedel die hemel gemaak, van die oë die Son en die Maan en
van die vlees die aarde en van die gebeente die berge en van die hare die bome en gras (Grimm).
Volgens die Germaanse tradisie is die eerste 2 mense uit 2 stukke hout (boomstamme) geskape, wat
deur Wodan, Hoenir en Lodur (of Wodan, Wili en Wé) op ‘n strand gevind was. Dit was lewelose
hout. Wodan sou aan die 2 stukke hout asem, lewe en spraak gegee het, Hoenir (Wili) het bewussyn
en beweeglikheid gegee en Lodur (Wé) het die liggaamlike vorm gegee asook gehoor. Ook het die 3
broers aan hierdie twee mense klere gegee en hulle Ask en Embla genoem. Hulle sou voortaan in
Midgard woon. Hierdie skeppingsverhaal van die mens kom ooreen met die geboorte van Mithras.
Mithras sou van Mars sy strydlus ontvang, van Venus sy erotiese verlangens en van die Son, sy
intelligensie.
Ask en Embla word uit hout geskape.

Die woord Ask is verwant aan die Oudnoorse Askr. Dit is ’n boomsoort: Es. Embla dui ook op ’n
boomsoort naamlik Elmla of Olm217 (ook bekend as Iep). Ask en Embla ontstaan dus uit twee bome
wat los van mekaar sou staan, maar gelyk aan mekaar. Ask sou spierkrag vergestalt en Embla
psigologiese en spirituele krag. Van Ask en Embla sou alle mense afstam. Tot en met vandag word
van ‘n betroubare persoon gesê dat hy/sy ‘uit goeie hout gesny’ is, want moontlik terugverwys na die
Thet flask fon there erthe. Thet blod fon ta wetere. Tha herta fon tha winde. There tochta fon ta wolke. The suet fon ta
dawe. Tha lokkar fon tha gerse. Tha agene fon there sunna, and tha blezem on the helge om, and the scopa Eva fon sine
ribbe’ (Buddingh 1844). Dit is hertaald: God skep die eerste mens, dit was Adam, van 8 dinge. Die gebeente van steen. Die
vleis van aarde. Die bloed van water. Die hart van wind. Die gedagtes van wolke. Die sweet van dou. Die haarlokke van gras.
Die oë van die son. Toe blaas Hy hom heilige asem in; toe skep Hy Eva uit sy rib.
217
Moontlik verwant aan die Noorse Godin Ilmr.
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herkoms van die mens uit hout. Dat mense uit boomstamme sou ontstaan was nie vreemd nie, want
ook die Gode het uit boomstamme ontstaan. Attis is byvoorbeeld uit ’n amandelboom gebore.218
Talle Gode en Godinne is as boomstamme vereer, want hulle beelde (Ans = totempale) ontstaan uit
gekerfde boomstamme. Daarbenewens was bepaalde boomsoorte ook aan bepaalde Gode gewy.
Vanuit die binneste van die Aarde het Dwerge ontstaan. Hierdie Dwerge was eers maaiers wat geleef
het van die vleis van Ymir na sy dood. Hulle was klein en lelike wesens, tog was hulle vernuftig en
skrander. Sommige Dwerge was wit en ander weer swart. Vier van hierdie Dwerge kry opdrag van
Wodan om die hemel te dra. Hulle het bekend gestaan as Noord, Suid, Oos en Wes of Nordri, Sudri,
Austri en Vestri.
Die ligte aan die hemel is deur Wodan geskape. Vanuit die brandende vuur in Muspelheim sou vonke
omhoog gespat het. Dit is deur Wodan opgevang en teen die hemel uitgewerp, waar hierdie vonke in
sterre sou verander. Daarbenewens sou Wodan twee groot ligte geskape het. Die een sou tydens die
dag skyn en die ander een tydens die nag. Hierdie ligte het hy op waens geplaas en elke wa is deur
vinnige perde deur die lug getrek.
Wodan sou die pragtige kinders van Munilföri/Mundilfari opdrag gegee het om die twee waens met
die ligte daarop te stuur. Die seun Mani sou snags ry met sy ligbal. Sy suster Sunna/Sol sou bedags ry
met haar ligbal.
In die outyd het die mensdom nie besef dat die Son ‘n vuurbal is wat lig gee nie. Dit sluit aan by die
Christelike skeppingsverhaal waar die Christelike God op die eerste dag Lig skep, maar eers op die
4de dag die Son en die Maan. Die Son sou dan, volgens hierdie Joodse verhaal, heers oor die Dag en
die Maan oor die Nag.
Die Reuse was egter nie bly met Wodan se skeppingswerk nie. Hulle was liefhebbers van die
donkerte en lig het hulle verafsku. Hulle sou twee wolwe met die name Sköll en Hati uitstuur om die
vuurballe van Sunna en Manie te vang. Hulle is steeds besig met hierdie jaagtog en sal die vuurballe
verslind tydens die Ragnarok.
Nag of Nott is die dogter van ‘n Reus met die naam Nörr (Nörfi, Narfi of Norvi).219 Nag of Nott is
donker van kleur met ‘n strakke uitdrukking op haar gesig. Sy dra ook ‘n lang swart deftige mantel en
‘n swart sluier. Sy en Delling het ‘n seun met die naam Dagr. Hy was stralend wit met ‘n vriendelike
gesig. Sy hare het geskitter soos goud en sy klere was wit soos sneeu en sag soos sy.
Wodan gee aan Nag ‘n swart wa en ‘n swart perd met die naam Hrimfaxi. Hy heet Hrimfaxi omdat sy
maanhare wit was (van die ryp). Dagr kry van Wodan ‘n skitterende wit wa en ook ‘n witperd met die
naam Skinfaxi. As dit aand word, ry Nag vanuit die Oosterkim omhoog na die hemel en haar swart
mantel swiep oor die aarde. Hrimfaxi skud die ryp uit sy maanhare wat as dou op die aarde neerdaal.
Vroeg soggens ontwaak Dagr uit sy slaap. Hy ry dan met sy perd en wa ook vanuit die Oosterkim
omhoog, oor die blouweg. Hy volg sy statige moeder Nag wat voor hom uitry.
By die skeppingsgeskiedenis van die Germane kan ook die skepping van die kaste-stelsel betrek word.
Heimdal, wat trouens ook as Skeppergod bekend staan, skep die drie kaste waaruit die samelewing
voortaan sou bestaan. Hiervoor gebruik hy 3 reeds bestaande ouerpare en hulle nageslagte sou die
adel, boere en slawe voorbring.
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Volgens sommige bronne, die vrug van ‘n amandelboom.

Nör hou verband met die woord narrow (Eng).
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Volgens Tacitus het die Suid-Germane ’n ander skeppingsverhaal geken. Die God Tuisto (of Tuisco)
sou ’n seun gehad het met die naam Mannus en dit word in ou liedere besing. Volgens Tacitus is
Tuisco gebore uit die Aarde. Volgens Viktor Rydberg is die moeder van Tuisco dus Terra Mater of
Moeder Aarde. Mannus (en Moederaarde?) het weer drie kinders gehad met die name Ingo, Istro en
Irmino. Uit hierdie drie kinders sou die Hoof-Germaanse stamme ontwikkel het, naamlik aan die
Ingwaeonen, die Herminonen en die Istwaeonen.
Volgens hierdie skeppingsverhaal was Tuisto ‘n Oerwese. Uit sy liggaam het die wêreld en die
uitspansel ontstaan. Die hemel sou uit sy skedel ontstaan het en die wolke uit sy brein. Uit sy hare
sou bome ontstaan, uit sy oë die son en uit sy spiere die grond. Uit sy beendere sou berge en kranse
ontstaan en uit sy bloed die oseane. Uit hierdie boustene sou weer die mens ontstaan. Water sou in
bloed verander, grond sou vleis word, die rotse sou bene word en die wolke die menslike brein.
Die stamvaders van die Noord- en Suid-Germane is as volg:
Suid-Germane

Noord-Germane

Vader

Tuisto

Buri

Seun

Mannus

Bor

Kleinkinders

Ingo, Istro, Irmino

Wodan, Wili, Wé

Die Skeppingsverhaal in die Germaanse religie ken ook ’n eindtyd bekend as Ragnarok of
Godeskemering. Dit is die tweelig (twilight) van die Gode. Eintlik het die eindtyd al begin met die
moord op die geliefde God Balder, maar die Groot Stryd moet egter nog plaasvind. Die Ragnarok is
die ondergang van die Wêreld en volg na ’n hewige oorlog. Dit is ’n stryd tussen Goed en Kwaad. Die
Goeie Gode en die Mensdom stry teen die Kwade- en Demoniese magte. Die Ragnarok beteken die
einde van ’n glansryke en gelukkige tydperk. Die verval en ontbinding van die beskawing word voor
die voete van Wodan gelê. Hy sou die Wêreld laat wankel deur sy trou- en woordbreuk.
Die Ragnarok word voorafgegaan deur ’n verwoestende oorlog wat drie jaar sal duur. Hierdie oorlog
word deur mense op Midgard gevoer. Broer sal teen broer veg en vader teen seun. Baie bloed sal
vloei. Hierdie oorlog word gevolg deur ’n ‘magtige winter’ (Fimbulvetr). Dit sal vir drie jaar baie koud
wees en die son sal nouliks te sien wees. In die drie jaar sal daar geen somer wees nie. Volgens die
Germaanse lewensbeskouing word die einde van lewe met koue geassosieer. By die dood verdamp
die warm lewe immers. Die einde van die wêreld moet dus koud wees, sonder somers: ‘wenn die
Welt wirt alt, werden die Sommer kalt’. Ook word die Son en die Maan deur wolwe verslind. Van
Gilst (2004) wys ook op ’n saga uit die Opperpalts waar ’n somer verdwyn en die hele bevolking
uitsterf in die verlengde winter.
Die sterre val in ‘n boog uit die hemel. Hierna volg vernietigende aardbewings. As gevolg van hierdie
aardbewings kom Fenrir en Loki los uit hulle boeie. Midgardslang verrys vanuit die Wêreldsee. Die
hemel split in twee en vanuit die Ooste sal die Reuse onder leiding van Hrymr opruk. Ook vanuit die
Ooste sal die dodeskip Naglfar, wat uit sy kettings losgebreek en aangevaar kom. Aan die roer is die
bose Loki. Uit die Noorde ruk ’n vreeslike skare op uit die Onderwêreld.
Heimdal sal op sy magtige horing, Gjoll/Gjallarhorn, blaas en die Ragnarok aankondig. Ook sal drie
mitiese hane kraai. (Die kraai van die ‘Ou Haan’ word dikwels met die einde van die wêreld
geassosieer). In die ryk van die Reuse kraai Fialar of Fjalar (vuurrooi haan). By die Gode in die Asgard
kraai Gollinkambi/Gullinkambi (Gouekam, die geelgoue haan) en in die Onderwêreld van Hel, kraai
die Swart-rooi haan. Dan sal ook die Adelaar opstyg en sy oorlogskreet uit. Die Einheri´s sal in
gereedheid kom.
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Hierna sal die Gode by Idavoll bymekaarkom om finaal te beraadslaag. Wodan sal nog vir oulaas
advies soek by Mimir, waarna hy sal terugkeer na die Walhalla om met alle Gode en die
Eiheriars/Einheri´s op te trek na die magtige slagveld Vigrid/Wigrid waar die finale slag sal plaasvind.
Hierdie slagveld word ook soms Óskópnir of Úskaptr genoem.
Hierna sal die Vuurreuse, onder leiding van Surt (Swart) en sy seuns vanuit die Suide optrek en
probeer om via Bifrost die Asgard aan te val. Bifrost sal die gewig nie kan dra nie en swik. Surt se
swaard (Surtalogi) is helderder as die Son. Hiermee sal hy onder andere die Wêreldboom, Yggdrasil,
in vlamme laat opgaan. Die stryd is die bloedigste ooit. Volgens Buddingh trek Surt en sy seuns van
uit Muspelheim uit, nie om teen die Gode of die Reuse te veg nie, maar om die stryd te besleg.
Tydens die Ragnarok is Wodan die opper leeraanvoerder wat die brute stryd aangaan teen die Reuse,
Loki, Fenrir, Midgardslang en ander bose mitiese wesens. Hy verskyn op die slagveld in ‘n fraaie
harnas met ‘n goue helm. Ook het hy ‘n goue spies (Gungnir) in sy hand. Wodan word gesteun deur
die Gode en die Einheri’s wat al duisende jare militêre opleiding ondergaan vir hierdie finale oorlog.
Na al die ellende, moes die ergste nog gebeur. Midgard verdwyn deur in die see weg te sak. Hierdie
verswelging deur water (sondvloed) kom in byna alle mitologieë voor wat dui op die mens se
ervaring en angs vir vloedwater.
Hierdie oorlog word gekenmerk deur ses tweegevegte (duals, tweekampe) waarvan die uitslag nou
reeds bekend is:
1. Wodan veg teen Fenrir. Fenrir se bek is so groot dat sy onderkaak oor die aarde skuif en sy
bokaak tot aan die hemel reik. Fenrir verslind Wodan tot groot verdriet van Frigg, maar ook die
ganse mensdom sidder.
2. Freyr stry teen Surtur. Freyr, die moderne en populêre Songod word deur ’n baie ou
Vuurreus/Vuurgod verslaan. Die hoofrede is omdat Freyr sy magiese swaard uitgeleen het aan
Skirnir. Surtur, die oudste van alle Reuse oorleef die Ragnarok. Die feit dat Surt(ur) vir Frey
verslaan wys ook daarop dat Surt nie as ‘n kwaadwillige figuur beskou is nie. Volgens die Uppsala
Codex van Gylfaginning word Surt selfs die toekomstige heerser in Gimle.
3. Donar veg teen die gevreesde Midgardslang. Danksy die wonderwapen van Donar, naamlik sy
hamer of moker (Mjolnir), verslaan Donar die Midgardslang. Donar sal vervolgens nege passe
agteruit tree, maar word dan getref deur die gif van die sterwende Midgardslang. Dan val ook die
magtige en geliefde Donar.
4. Fenrir, die Bose Wolf wat Wodan verslind het, kom nou te staan voor ‘n seun van Wodan,
naamlik Vidar. Hierdie tweegeveg ken ook twee versies. Volgens die Voluspa stoot Vidar sy
swaard in die keel van Fenrir wat met ’n oopgesperde bek aangestorm kom. Fenrir sterf en Vidar
neem wraak op die dood van sy vader Wodan. Volgens die Gilfaginning sal Vidar sy enorme
skoen in die oopgesperde bek van Fenrir druk. Vervolgens gryp Vidar die bokaak van Fenrir en
skeur die kake van Fenrir uitmekaar, deur sy voet op die onderkaak te hou.
5. In die Gilfaginning word twee duals genoem wat in die Voluspa nie vermeld word nie. Die hond
Garm uit die Onderwêreld ruk los van sy kettings voor die poort van Gnypahol. Hy storm af of die
God Tiwas. Beide kom in die stryd om.
6. Die tweede dual in die Gilfaginning wat nie in die Voluspa vermeld word nie, is die stryd tussen
Loki en Heimdal. Beide Loki en Heimdal kom egter om in die stryd.
Die Ragnarok is ’n kosmiese oorlog met ’n vernietigende einde. Dit is die einde van die Ou Wêreld.
Uit die as van die ou skepping ontstaan ‘n Nuwe Wêreld, want die aarde verrys weer uit die see en hy
word weer groen. Die ewige ritmiese kringloop van dood en wederopstanding word voortgesit. Die
Bose Magte onder leiding van Loki, is verslaan en die hoop bestaan dat in die nuwe skepping geen
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Bose Magte nie sal wees nie. Angsaanjaende Wolwe, Slange, Drake, Demone en Monsters is hopelik
iets van die verlede. In die nuwe wêreld word hopelik geleef sonder angs en vrees. Ook sal die Nuwe
Aarde vrugbaarder wees as die oue. Akkers sal opbrengste lewer sonder dat daar gesaai is. Die geloof
dat die Nuwe Wêreld beter sal wees as die Ou Wêreld is moontlik ’n nuwe persepsie, want volgens
die tradisionele beskouing wentel die hele menslik bestaan om ritme. Nuwe lewe is nie beter as die
ou lewe nie; ’n nuwe boom is nie beter as ’n ou boom nie; die nuwe dag is nie beter as die vorige dag
nie en die nuwe lente nie beter as die vorige lente nie. Alles vernieu! Alles herleef!
Slegs enkele Gode oorleef die Ragnarok, naamlik Vidar en Vali (seuns van Wodan), Modi en Magni
(seuns van Donar),220 en Hoenir. Twee Gode keer terug uit die doderyk en hulle is Balder en Höder.
Maar ook Surt maak deel uit van die Nuwe Wêreld. Ook is Sunna se dogter gebore voor die
uitbarsting van die Ragnarok en sy moes die Ragnarok oorleef het, want in die Nuwe Wêreld skyn ‘n
Nuwe Son (dogter van die ou Son). Presies wat met die Godinne gebeur het tydens die Ragnarok
word egter nêrens vermeld nie. Waarskynlik maak hulle deel uit van die Nuwe Skepping, want dit kan
haas nie anders nie. Dit is ook nie duidelik of alle Reuse sterf nie. Dit is ook nie duidelik wat van die
Dwerge en die Elwe geword het nie.
Volgens die Vafthrudnismal sal slegs een man en een vrou die Ragnarok oorleef en hulle is die vrou
Lif/Life (leef) en die man Lifthrasir (strewe na lewe). Hulle sou oorleef deur in Hoddmimirs holt (ook
Hoddmimirsboom) te skuil en so te ontsnap aan Surt se vernietigende vuur. Moontlik word met
Hoddmimer die Yggdrasil bedoel. Lif en Lifthrasir is die stamouers van die nuwe mensgeslag in die
Nuwe Wêreld. Die oorlewendes van die Ragnarok sal in die Idavoll (Ida-veld) vergader om die
toekoms van die Nuwe Wêreld te bespreek. In die Griekse mitologie verwys Ida na ‘n nimf, asook na
twee heilige berge. Volgens ‘n Persiese mite oorleef enkele mense die wêreldondergang deur in die
tuin van Yima te skuil.
Die Ragnarok is ‘n terugkeer van die geordende gemeenskap na ‘n periode van wanorde en Chaos.
Uit die Chaos ontstaan ‘n geordende wêreld. Die Germaanse eindstryd is ook vergelykbaar met die
stryd tussen Mog en Magog (Esegiël 38, 39 en Openb. 20:8). Terloops, die Kelte ken ook Reuse soos
Gog, Gogmagog en Gigmagog.
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Hulle erf ook die hamer Mjolnir van Donar.
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Germaanse Godegalery en Mitologiese begrippe
Die Germaanse religie/mitologie word gekenmerk deur ‘n galery van mitiese wesens en ook
verskillende groepe mitiese wesens. Die oudste religieuse wesens was die natuurgeeste of
natuurelemente. Hierdie natuurelemente sou later personifieer in Reuse en Reusinne, maar ook in
Dwerge en Elwe. Later sou die Moedergodinne/Vrugbaarheidsgodinne op die toneel verskyn en nog
later sou manlike en strydvaardige Gode die toneel oorheers. In die Germaanse mitologie staan die
Vrugbaarheidsgodinne en -Gode bekend as die Wane. Die heersende of strydvaardige Gode staan
beken as Ase (manlik) en Asinne (vroulik) ‘n Aantal goddelike wesens vorm tweelinge of duo’s.
Sommige van hulle was letterlik en figuurlik tweeslagtig: man/vrou, vredeliewend/oorlogsugtig, ens.
Frazer skryf dat ‘n wyd verbreide geloof bestaan het dat tweelinge magiese kragte op die natuur kon
uitoefen. Dikwels het tweeling-konings geregeer en dit selfs in Afrika! Onder die Germane het dit ook
dikwels voorgekom dat twee konings gesamentlik regeer. In Indo-Europese mitologieë kom ook talle
Gode pare (man/vrou) voor. Argeoloë het byvoorbeeld talle goue plaatjies gevind met ‘n God en
Godin daarop afgebeeld. Moontlik is dit ‘n simbool van die liefde, waar man en vrou mekaar vind.
Soms word die Gode pare beskou as broer en suster (byvoorbeeld Frey en Freya). Dumézil wys
daarop dat die Indo-Europese volkere Gode-pare geken het waarvan die een God net een arm het die
ander net een oog. Die eenarmige God is die Oorlogsgod en die eenogige God is die magiese God. By
die Germane was dit Tiwas en Wodan.
Soms kom ‘n naam van Godin voor met ‘n byna gelykluidende manlike naam. Dit dui nie alleen op ‘n
Gode-paar nie, maar moontlik ook op ‘n oorgang van ‘n Godin na ‘n God. Bekende Gode pare binne
en buite die Germaanse taalgebied is: Poseidon en Posidaeia; Zeus en Dione; Phoibos en Phoibe;
Hekatos en Hekate; Dianus en Diana; Janus en Jana; Jupiter en Juno; Liber en Liberia; Faunus en
Fauna; Freyr en Freya, Fjorgynn en Fjorgyn, Demeter en Demetrius, ens. Met die toenemende kontak
tussen die Germane en die Romeine vind opnieu ’n transformasie plaas. Die inheemse Germaanse
Godinne en Gode word gelykgestel aan Romeinse ekwivalente, wat weer sou lei tot die verdringing
van die inheemse Germaanse Godhede deur Romeinse Godhede. Tydens die transformasieproses
kom name voor van dubbelgodhede (Keltogermaans-Romeins), byvoorbeeld: Mars Thingsus,
Merkurius Friausus, Mars Halamardus, Merkurius Arvernus, Hercules Magusanus, ens.
Die belangrikste vyande van die Germaanse Gode was die Reuse, demone en ander nare wesens. Dit
was hierdie wesens wat hongersnood gebring het, oorstrominge, gure winde, bosbrande en ander
onheil. Die stryd tussen die Gode aan die een kant en die Reuse en demone aan die ander kant laai
op en kom tot volle uitbarsting tydens die Ragnarok.
Dit wil voorkom asof die Germane en die Kelte in die jare rondom die aanvang van ons jaartelling nie
(eintlik) beelde van hulle Gode en Godinne gemaak het nie. Toe die Kelte onder aanvoering van
Brennus in die jaar 279 voor die begin van ons jaartelling die Griekse Heiligdom Delphi geplunder het,
was die Kelte verbaas om te sien dat die Griekse Gode as menslike wesens afgebeeld word. Hierdie
Kelte het die verering van Gode en Godinne wat soos mense lyk, as lagwekkend beskou. Ook die
Grieke het nie altyd kon weet of Gode op mense lyk, al dan nie. Homerus/Homeros (± 800 - ± 750
v.o.j.) was van mening dat die Gode menslike figure was met menslike karaktertrekke. In die Elias en
Odyssea uit die pen van Homeros word Helde as Gode beskou en Wyse Vroue as Godinne. Gode en
Godinne word as onsterflike menslike figure beskou. Xenophanes van Colophon (580/577 – 485/480
v.o.j.) hekel die mening van Homeros en was hy van mening dat Gode nie op mense kon lyk nie en
ook geen menslike gedrag kon toon nie. Euripides (480 - 406 v.o.j.) was ook van mening dat Gode nie
menslike figure kon gewees het nie. Euhemerus (± 316 - ±260 v.o.j.) was van mening dat Griekse
Godhede besondere mense was wat tydens hulle aardse lewe reeds verafgood was. Cicero (106 – 43
v.o.j.) was eweneens van mening dat die Griekse Gode juis mense was wat so populêr was tydens
hulle lewe dat hulle later as Gode en Godinne vereer is. Ook by die Jode blyk dit dat mense Gode kon
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word. Volgens Exodus 7:1 word Moses deur Jahweh as God van Farao aangestel en Aaron word
aangestel as die profeet van hierdie God met die naam Moses. Hierdie siening toon weer
ooreenkomste met die Islamitiese Allah wat profete gehad het met die name Jesus en Mohammed.
Die Romeinse geskiedskrywer Tacitus, skryf dat die Germane nie hulle Grootse Godhede binne
tempelmure vereer het nie en ook dat hierdie Godhede nie afgebeeld is in menslike gestaltes nie.
Tacitus skryf dat die Germane hulle Godhede vereer het in heilige bosse en woude en dat die
Godhede eintlik misterieuse bo-natuurlike opperwesens was, te majestueus om hulle tussen mure
aan te hou, te verhewe, te groots om hulle met menslike gestaltes gelyk te wil stel. Tacitus merk wel
op dat die Germane beelde van Godinne geken het, want hy noem selfs onder andere Tanfana, ‘Isis’
en Nerthus. Moontlik was Nerthus ‘n lewende Godin wat op ‘n bosryke eiland gewoon het en jaarliks
op ‘n wa deur koeie getrek na die vasteland vervoer was. Dit is ook bekend dat die ou Perse nie Gode
geken het in menslike gestaltes nie. Hulle het die natuur-elemente vereer. Volgens die Japanse
Sjintoïsme, wat groot ooreenkomste toon met ons ou Germaanse religie, word sommige Godhede
wel in menslike gestaltes afgebeeld, maar dit kom selde voor. In Japan bestaan tienduisende
Sjintoïstiese Heiligdomme, waarin maar selde ‘n menslike beeld staan en as dit voorkom staan
sodanige beeld(jie) nie op ‘n sentrale plek in die Heiligdom nie (maar soms selfs buite die tempel).
Die mees drukbesoekte Heiligdom van Japan is die Sjintoïstiese tempel by Ise en dit is maar ‘n
eenvoudige skrynwerk, sonder ‘n menslike beeld. Hierdie Heiligdom word deur groot bome omring.
In die sentrale gedeelte van die meeste Sjintoïsties Heiligdomme kom ’n soort altaar voor met daarby
‘n vlegsel of tou (shimenawae) uit rysstrooi vervaardig, waaraan papierstroke (gohei) hang.221 Soms
kom ook ‘n glansvoorwerp voor soos ‘n spieël in hierdie middelpunt van die Heiligdom. Die spieël is
nie alleen die instrument van heldersiendheid nie, maar ook ’n voorstelling van Amaterasu, die
Songodin.
Die verering van Godhede via beelde het later in die kerk tot vurige twiste gelei. Die pouse Gregorius
II (669-731) en Gregorius III (731-741) wou beelde in die kerk behou as ‘foto’ van die Godheid wat
vereer word. Die Oos-Romeinse keiser Leo III (675-741) het egter alle beelde van heiliges, martelare,
engele en ook van Jesus en Maria laat vernietig omdat dit afgodediens was. Die konsilie van
Konstantinopel in 757 het die verering van beelde verwerp as Satanswerk en afgodediens, maar
vanaf 843 is beelde weer deur die kerk toegestaan indien die volk dit wenslik ag. In 1287 beveel
biskop Peter Quinel dat alle kerke onder sy beheer, behalwe die beeld van die plaaslike katolieke
heilige (voorheen die Heidense God(in) wat gekersten is), ook ’n beeld van Maria moes laat maak en
dit in die kerk plaas. Hierdie gebruik is volgens MacCullogh ook deur ander kerke opgevolg.
Die bekende Romeinse veroweraar, Julius Caesar, skryf in sy boek De Gallische Oorlog dat die enigste
Gode wat deur die Germane vereer was, die Son, die Maan en Vuur was. Hy gebruik egter Latynse
name en noem die Vuurgod van die Germane Vulcanus. Hy skryf verder dat die Germane geen ander
Gode geken het nie en dat hulle slegs hierdie drie ‘nuttige’ Gode vereer het. Sommige geleerdes is
van mening dat Julius Caesar nie volledig ingelig was nie en dat die Germane oor ‘n uitgebreide
godegalery beskik het. Caesar was egter ook nie volledig verkeerd nie. Die Germaanse stamme het
nie ‘n eenheid gevorm nie en het die stamme onderling sterk van mekaar verskil. In die tyd van
Caesar het die verering van die Son (Sunna), Maan (Mani) en Vuur (Surtr) steeds die hoër rangorde
van die Germaanse Godegalery gevul. Die feit dat hierdie drie godhede ook hulle weg gevind het by
die naamtoekenning van ons weeksdae, bevestig hulle hoë aansien: Saterdag, Sondag en Maandag.
Tacitus vermeld weer dat die Germane drie Gode vereer het, naamlik Merkurius,222 Mars223 en
Hercules.224 Opvallend is dat Tacitus nie een van hierdie Germaanse Gode gelykstel aan Jupiter nie.
221
222

Die Shimenawa en Gohei word dikwels ook om Heilige bome en rotse gebind.

Wodan.
223
Tiwas/Tyr.
224
Donar.
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Jupiter was immers die Romeinse Oppergod, sinoniem met die Griekse Zeus. Gregorius van Tours
vermeld dat die Franke drie Gode vereer het, naamlik Saturnus, Jupiter en Mars-Merkurius. Dit is
egter van belang om daarvan kennis te neem dat die Germane nie behep was met beelde nie en
hulle Gode en Godinne nie as mensagtige wesens beskou het nie. Die konsep dat Gode soos mense
lyk het later ontwikkel. Dit is verder van belang om daarvan kennis te neem dat die huidige
Germaanse volkere baie minder geïnteresseerd is in beelde en ander tierlantyn as byvoorbeeld die
Romaanse volkere. Tot en met vandag word geboue in Noord-Europa (en Japan) nouliks versier,
terwyl geboue in Suid-Europa ryklik en ook beeldryk versier word.
Behalwe die verering van die Godedom, maak ook bonatuurlike wesens, bome, plante, hemelliggame
(Son, Maan en sterre) en aardse materie (rotse, water, vuur) deel uit van die mitologiese universum.
Tot in die Middeleeue is die Son, Maan en Sterre vereer. So word vermeld in Die Evangelie vanden
Spinrocke (Callewaert) dat diegene wat die Son, Maan en sterre dikwels groet, sodanige persoon se
besittings sal verdubbel.
Met die opkoms van magtige Romeinse ryk op die grens van Germanië, sou die invloed van die
Romeinse godsdiens onvermydelik oorgewaai het na Germanië en Gallië. Kelto-Germaanse Godhede
sou toenemend gekleur word volgens die Romeinse model-voorbeeld. Waar sommige godhede
besonder abstrak was, kry hulle nou persoonlike gestaltes.
Ook is dit belangrik om daarop te let dat die Germaanse godhede nie almagtig en alwetend was nie.
Gode het ook na wysheid en advies gestreef, byvoorbeeld by die ouer Reuse (eerste bewoners van
die wêreld en voorouers van die Gode en Godinne) en ook by sieneresse. Onderling moes die Gode
en Godinne ook met mekaar oorleg pleeg en beraadslaag. Tog was die Gode en Godinne deur die
Germane as superieure wesens beskou en die ultieme bestierders van die mensdom. Ook uit die
Griekse mitologie blyk dat die Oppergod Zeus nie almagtig en alwetend was nie. In die Ilias word
vertel hoe Zeus self nie weet wie die stryd tussen die Grieke en die Trojane sal wen nie. Hy neem
herhaaldelik ‘n goue weegskaal en lê twee doodslotte daarin; een namens die Grieke en een namens
die Trojane. Die eerste keer wat Zeus dit doen het die skaal met die doodslot van die Grieke daarin
gesak wat vir hulle ‘n noodlottige dag beteken het.
Hieronder word van die mees belangrike mitologiese wesens beskryf met inagneming van die feit dat
die Romeinse verkleuring van hierdie figure al aanwesig was.
Aegir, Aegis, Oegir, Eagor, Ägir, Hlêr, Aki, Uoki
Aegir of Eagor die Seegod (Seereus), is ‘n baie ou godheid en moontlik sinoniem met Gymer, Hymir,
Hler of Gylfi. Hy was die seun van Fornjotr (of Miskorblindi) en het twee broers gehad met die name
Logi (vuur) en Kari (wind). Aegir was getroud met Ran en saam het hulle nege dogters gehad met die
name Bylga, Bara, Dufa, Udr, of Unnr, Hronn, Hefring Himinglæva, Kolga en Blodughadda. ‘n Aantal
van hierdie name beteken golf. Ægis of Ægir (Oudnoors vir see) is verwant aan Oudgermaanse
*ahwō, en die Latynse aqua. In Oudnoors beteken Ægi, vloeibaar. Aegir is beskou as ‘n God van die
see en sy dogters is die golwe. Golwe is immers beskou as lewende wesens. Aegir word beskou as
sinoniem van die Romeinse Neptunus.225 Neptunus was aanvanklik ‘n Godheid van die riviere, mere
en fonteine, later ‘n God van die see. Dit is eintlik vreemd dat ‘n manlike God met water in verband
gebring word, maar sommige geleerdes bring ruwe en stormagtige water in verband met ‘n manlike
Godheid. Die verwagting is egter dat Ægir (en Neptunus) in die verre verlede ‘n vroulike wese moes
gewees het. Die Eider (rivier wat die ou Sakse van die Noormanne geskei het), het vroeër bekend
gestaan as die Egidora, Agadora of Aegidora, wat dui op ‘n verwantskap met Aegir. Ægir, Ran en hulle
225

Neptunus is moontlik ook deur die Germane vereer. Die Apostel der Vlaminge, Eligius (590-660), vermeld die verering
van Neptuin, Nyoton of Neyton (Westendorp).
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dogters word ook in verbinding gebring met die Griekse Okeanos (Latynse Oceanus) en sy vrou
Tethys en hulle 3000 dogters (see-nimfe) bekend as die Oceanide; maar ook met die Griekse Seegod
Nereus en sy vrou Doris en hulle 50 dogters (seenimfe) bekend as Nereïde.
Matrose het groot golwe ook Aegir of Eagor genoem en skryf Guerber dat Nederlandse skippers nog
in die 19de eeu geroep het: ‘Zie, Eagor komt!’, wanneer ‘n groot golf in aantog was. Aegor/Eagor is
later ook beskou as ’n seemonster.
Van die Reus Hymir sou Aegir ‘n brouketel ontvang het wat ‘n myl diep was. Aegir word ook beskou
as die bierbrouer in Asgard en sy paleis staan op die eiland Hlesey/Hlér (tans Laesa) in die Kattegat.
Hierdie paleis is nie deel van Asgard nie, maar Aegir en sy paleis geniet hoë aansien onder die Ase.
Aegir was ‘n skatryk Reus met ‘n skitterende paleis. Elke winter kom die Gode na sy paleis om van sy
besonderse mede (bier) te drink. Aegir het goud gebruik in plaas van vuur om sy paleis te verlig.
Daarom is goud ook Aegir’s vuur genoem. Aegir het hy ook twee dienaars gehad met die name
Funafengr/Funfeng en Eldir/Elde.
Dan word Ægir ook (soms) beskou as die vader van Tiwas/Tyr. Die moeder van Ægir sou 900 koppe
gehad het, wat dui op golwe. Ægir en Hymir is beide die see. Ægir word egter beskou as die stille see
in die somer. Hymir word beskou as die ysige see in die winter.
Adelaar/Arend
Die Adelaar of Arend het hoë aansien gehad in die Kelto-Germaanse maatskappy. Die vermoë van die
voël om hoog te vlieg en goed te kan sien is vergelyk met goddelike vermoëns. Die Adelaar is dikwels
in verband gebring met Hemelgode en veral die Alsiende Oog. Die Griekse God Argos, Lat. Argus (wat
alles sien en weet) is verwant aan die woord Arend. Vir die ou Grieke is Argos ‘n reus met honderd oë
wat deur die Godin Hera belas word met die bewaking van Io (skelmpie van Hera se eggenoot, Zeus),
wat in koei verander is. Hy word deur Hermes doodgemaak, waarna Hera sy honderd oë plaas op die
stert van haar geliefde dier, die pou. Argos se waaksaamheid leef voort in die uitdrukking ‘argusoë’.
Die Adelaar word dikwels afgebeeld op stadswapens, embleme en vlae, met gespreide vlerke; soms
enkelkoppig en soms dubbelkoppig. Alpha Aquilae is die Arend. Altair/Altaïr (Arabies Al Ta’ir ‘die
voël, die vlieër’ (Sterrekundewoordeboek, bladsy 43); vergelyk ook Alshain/Alshaïn ‘die sterarend’ uit
dieselfde bron. Die ster het die midwinter-sonsondergang asook die Weste aangedui. Die sterrebeeld
Aquila se helderste ster, Altair of Alpha Aquilae die Arend, wat in die Oudnoorse mites verpersoonlik
word deur die kragtige brawe dwerg Westri; asook die groot Arend wat bo-op die top van die boom
sit.
Die Adelaar is in verband gebring met Godhede soos Wodan, Indra, Vishnu, Ahura Mazda, Zeus en
Jupiter. In die Griekse mitologie hou die Adelaar die donderbyl van Zeus in sy kloue en skenk hy net
soos Zeus, lig, vrugbaarheid, geluk en oorwinning. Soms neem Gode die gedaante aan van ’n Adelaar.
Alcis
Alcis is veral vereer onder die Naharnavale en Semnone. Ook sou daar ‘n heiligdom gestaan het van
Alcis op die Zobtenberg in Silesië, waar die Gote vir 500 jaar gewoon het. By
hierdie kultus word Alcis voorgestel as twee balke of pale. Die verering van
twee balke kom ooreen met die huidige Japanse Sjintoïsme, waar twee pale
(Torii)226 as heilig beskou word (foto hierby). Torii vorm meestal die poort na
de Sjintoïstiese Heiligdom, maar soms is die Torri self ’n Heiligdom. Alcispriesters sou hulle in vroue kleding getooi het. Tacitus was van mening dat
226

Torii is ‘n leenwoord uit Sanskrit en ook verwant aan Dori (straat, in Japannees). Moontlik is beide woorde
verwant aan ons woord deur.
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Alcis ‘n sakrale tweeling was, vergelykbaar met die Romeinse Castor en Pollux.227 Hierdie twee broers
is vergelykbaar met Balder en Hoder; die Longobardiese Ibor en Aio (volgens Saxo heet hulle Ebbo en
Aggo); die Angelsakiese Hengist en Horsa en by die Vandale Raos en Raptos en by die Vandale ook
Ambri en Assi. Ook die Lette en Litouers het goddelike (tweeling)broers vereer. Die woord Alcis is
verwant aan die Letse woord elks wat Gode beteken en moontlik verwant is aan die Ouengelse
ealzian (beskerm) en die Oudgermaanse *algôn wat ook beskerm beteken. Alcis is egter ook verwant
aan die Gotiese Alhs wat Heiligdom (tempel) beteken en die Gotiese Allah228 wat op ‘n Godheid dui.
Volgens Jacob Grimm het Allah moontlik vroeër gedui op ‘n rots, altaar of standbeeld en is plekname
soos Alahstat en Aladorf verwant aan Alcis, maar ook voorname soos Alaholf, Alahhilt, Alahgund, ens.
Ander plekname soos Aalst en Elst is eweneens verwant aan Alcis/Allah/Alhs, maar ook ‘n voornaam
soos Els(ie) en ook moontlik die Elisenbrunnen by Aken in Duitsland.
Alcis hou egter moontlik ook verband met die Egiptiese Maagdelike Godin Alcides.
Aldr
Aldr word in verband gebring met Lot. Aldr word beskou as ‘n Skikgodin wat nog ouer is as die Norne.
Die woord Aldr is verwant aan die woorde oud en ouderling. Die ander twee ouer Skikgodinne was
dan Orlog en Naudr (Nood). Sien ook Norne.
Alfheim, Alfheimr, Elfham, Elfhame, Elfland
Alfheim is die woonplek van die Lig-elwe of die Ljósálfar en is Alfheim een van die drie Hemelryke.
Die 3 Hemelryke is Asgard, Vanaheim en Alfheim. Soms egter, word Alfheim nie beskou as ‘n aparte
hemel nie, maar ‘n burg in Asgard. Die Waanse God Frey voer gesag oor Alfheim. Alfheim word as
sinoniem beskou met Ljossalheim.
Alfheim word egter meestal geplaas tussen Asgard en Midgard. Dit kom ook ooreen met die
Semitiese beskouing waar die ryk van die Engele geleë is tussen mensdom en die Hemelryk van die
Gode. Svartalheim daarenteen word tussen Midgard en Hel geplaas.
Daar bestaan egter nog twee hemelryke wat met die Elwe verbind word. Dit is egter nie duidelik of
hierdie ryke ‘n onderdeel vorm van Alfheim en of hulle aparte ryke vorm nie. Hierdie twee hemelryke
staan bekend as Andlang en Vindblain of Vidblain.
Elwe of Lig-elwe moet egter nie verwar word met Swartelwe, Dökkarálfar of Svartálfar nie.
Angurboda, Angrboda, Angerbodi
Angurboda is ‘n Ysreusin. Haar man se naam was Loki. Saam het hulle drie ‘kinders’ met die name
Fenrir, Jormundgard of Midgardslang en Hel of Hela. Die naam Angurboda beteken Boodskapper van
Rou. Angr = angs/woede/verdriet en boda = bode, maar boda229 kan moontlik ook op water dui
volgens Viktor Rydberg. Toe haar drie kinders te magtig geword het is hulle verban. Midgardslang is
in die see gewerp. Fenrir is vasgebind en Helheim is na die Onderwêreld verban as heerseres oor die
doderyk. Loki, haar lewensmaat is eweneens vasgebind, waar hy gebonde sal bly tot en met die
Ragnarok.
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Gesamentlik ook bekend as Dioscuren/Dioskure en word hulle vereenselwig met die sterrebeeld die Tweeling.
Hierdie Gotiese Alha is moontlik verwant aan die Semitiese El/Allah.
229
Boda kan moontlik verwant wees aan die woord body (Eng).
228
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Angurboda sou ook nog ‘n kind (eersteling) gehad het met die naam Managarm/Menagarm.
Managarm was ‘n wolf wat gevalle krygers van Walhalla help bring het.
Anna, AnnA
Anna is bekend as ’n Keltiese Moedergodin en Oermoeder van alle Godhede. Daar is egter
ondersoekers wat van mening is dat Anna ook by die Germane bekend was. Anna is vandag steeds
een van die gewildste vroue name onder die Germane, wat die vermoede wek dat sy hoogs
waarskynlik ’n Germaanse Godin kon gewees het. Tydens die kerstening leef sy dan verder voort as
Sint Anna. Die Heidense Anna word veral met die Somersonstilstand in verbinding gebring op 21
Junie (Bergman) en ook plekname soos Anloo en Annen in Nederland.
Tot in 1930 was die Spin-An(n) of Spinnen-Annegien in Nederland bekend en word Anna met spinnery
verbind. Spin-Ann word later as ’n bose figuur beskou, waarmee kinders bang gemaak was en is sy
ook ‘n Spinnewijf genoem. In Friesland is Anna ook bekend as Ansje met het wiel, wat na die spinwiel
verwys. Sy is ook Ansje Pluk genoem of Rogge-Ansje. Anna is dus ook as Rogmoeder beskou en het
waarskuwings bestaan soos: ‘Pas op dat roggemouer joe nait kriegt’, bedoelende Anna (van Gilst
2012a. Voorts bestaan daar ’n aantal Annaberge in Duitsland, Oostenryk en Switserland wat dui op
haar verering daar, waar sy aangeroep was as Heilige Muatta Anna (van Gilst 2012a). Anna is
verwant aan die Germaanse Nanna en die Keltiese Anu/Danu en dan is Anna ook weer verwant aan
die Persiese Godin Anahita.
Anna was ook by die Jode bekend. Toe Jesus na sy besnydenis na die tempel gebring was, verskyn die
profetes Anna op die toneel en sy profeteer oor die kindjie Jesus en die verlossing van Jerusalem
(Lukas 2: 36-38). Volgens Protevangelie van Jakobus, was Anna die moeder van Maria. Voorts is die
Germaanse Anna moontlik verwant aan die Semitiese Anat of Anatha. Verwys onder andere na die
pleknaam Bet-Anat in Josua 19:38 was huis van Anat beteken. Anat was ’n belangrike Semietiese
Godin en ook bekend as die Koningin van die Hemel (Raphael Patai). Vir haar het die Jode offerkoeke
gebak en was sy naas Asjera en Astarte die belangrikste Joodse Godin.
Armoed, Armut, Armuot
Armoed was ook bekend as Frowe Armuot of Frau Armut. Oor haar vermeld Grimm: ‘das uns schon
reit frau Armut’; ‘frowe Armuot muose entwîchen, von ir huse si floch’; ‘ez het diu groze Armut zuo
im gehuset in den glet, diu Armut mit jamer lît’. Die Griekse Godin van die Armoede is bekend as
Penia of Penae wat met pennie in verband staan.
Ansis
Daar is geleerdes wat meen dat Ansis dui op die gestorwe voorouers, want in Goties is die gestorwe
voorouers Ansis genoem. Volgens die Gotiese skrywer Jordanes is Ansis beskou as Halfgode. Die
woord Ascistor (Eng) dui ook op hierdie verband. Die voorouers of Ansis is beskou as bonatuurlike
wesens en selfs vereer as halfgode.
Asatru
Asatru is ‘n moderne term. Die naam beteken ‘Trou aan die Ase’. Die ondersteuners van Asatru
probeer om die ou Germaanse religie te rekonstrueer. In ‘n aantal lande is hierdie religie reeds
amptelik erken, byvoorbeeld in Ysland in 1973, Swede 1994, Noorweë in 1996, Denemarke in 2003
en Spanje in 2007. In Spanje het die Germaanse Visigote vir ‘n lang tyd die heersende klasse gevorm.
Schreiber (1979) vermeld dat klein groepies Visigote in geïsoleerde gebiede nooit gekersten is nie en
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vandag nog in Spanje bestaan. Terloops, in 2010 is die Druïdisme in Engeland as amptelike religie
erken.
Ase, Æsir of Áss
Ass is enkelvoud en Asir meervoud. Die Germaanse Godegalery word in twee groepe verdeel,
naamlik die Ase/Asinne en die Wane. Die Ase is die grootste en invloedrykste groep Gode. Aan
hierdie groep het Gode behoort soos: Wodan, Donar, Balder, Forseti, Bragi, Vidar, Vali, Tyr, Ull,
Hoder, Hœnir, ens. Gode wat aan die Wane behoort het was, Njord, Freyer en Freya. Die Wane is
Vrugbaarheidsgode. Die Ase is heersers, krygers en handhawers van die Reg. Alhoewel Ase en Reuse
aan mekaar verwant is (die ouers van baie Ase is Reuse), is Wane en Ase nie onderling verwant nie.
Die groepe staan volledig los van mekaar. Tydens die Ragnarok gaan beide die Reuse en die Wane in
die stryd onder, maar ook byna alle Ase.
Die benaming Áss kom van die Oudgermaanse wortel *ans. In Goties was die Ase bekend as Ansis en
in Angel-Saksies Ēsa, en die betekenis hiervan was God of Oppergod! In Skandinawië is baie
plekname en voorname bekend met die lettergreep ás-. Daar is ondersoekers wat die woord Ass in
verband bring met die Indo-Europese wortel *ans wat asem, lewe, siel of gees beteken (Latynse
anima = siel; Griekse anemos = wind). In Sanskrit beteken asu lewenskrag. In Oudgermaans was ans
‘n paal (totempaal). Moontlik is die woord Ase ook verwant aan die Latynse aes, die Gotiese aiz en
die Vediese áyas wat ´koper´ of ´brons´ beteken en ook aan die Etruskiese aesare of aesi. Vir die
Etruske was Aesar ’n hoë Godheid. Ook in persoonsname kom Ase voor naamlik in: Astrid, Ans, Ansie,
Anske, Ansgar, Anselm, Oswald, Osborn, Oscar, Oxford, ens. Die woord Ase is ook moontlik sinoniem
met Hase, Hasse, Hese, Hees, Hazelaar, Haasbroek, ens. Plekname wat na die Ase verwys is As-burg,
Assche-burg, Asschendorp, Osdorp, Asbeek, Assen, Aswin, Aske, Asse-loo, Hasselt, Haeswyk,
Heeswijk, Hazenberg, Essen, Essel (Esse-lo), Esbeek, Eschterhuis, ens. Die naam Ase is ook verwant
aan die bekende Godin Ostara/Ester.
Die Latynse Ara was egter voorheen asa of ansa, wat na ‘n altaar verwys of die setel van ‘n Godheid
(Grimm).
Asega
’n Asega het ook bekend gestaan as ‘n ewa of ook ‘n sega. ‘n Asega was betrokke by die regspraak en
is deur die volk aangewys. Sommige ondersoeker is van mening dat ‘n Asega ‘n regter was, maar
andere is van mening dat hy/sy slegs ‘n regsadviseur was. Die Ommestand (lede van die Ding) kon die
regspraak ongedaan maak indien hulle dit nie eens was met die regspraak/regsadvies nie. Daar word
ook vermoed dat ‘n Asega ‘n priester(es) was. By die ou Germane was die wetgeleerdes immers
priesters en priesteresse. ‘n Asega word nietemin verbind met vonnisoplegging van ‘n veroordeelde.
Die Asega was ook bewapen, wat ooreenstem met die Romeinse Godin Justitia (in Nederlands
bekend as Vrouwe Justitia), wat in haar een hand ’n weegskaal hou (geregtigheid) en in haar ander
hand ‘n swaard (handhawing van die gereg).
Dit is voorts moontlik dat daar ‘n verband kan wees tussen die woord asega en die woord assegaai.
Vergelyk ook die woorde zagāya in Berbers, azagaie in Oudfrans, azagaya in Oudspaans en azzaġāyah in Arabies wat almal dui op ‘n wapen.
Asgard, Asegard, Asgaard, Ásgardr, Asengaarde, Asaheim
Asgard of Asaheim is die woonplek van een groep Gode, naamlik die Ase. Die Asgard is een van die
drie Hemelryke.
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Na die oorlog tussen die Wane en die Ase het die Ase besluit om ´n ondeurdringbare muur om
Asgard te bou. Die reus Hrimthur het die muur om Asgard gebou. Hy sou as beloning die Godin Freya
ontvang as vrou. Maar die hele plan is later verydel.
Asgard is deur Wodan en sy broers gebou met die hulp van enkele Reuse. Die sentrum van Asgard
staan bekend as Idavoll. In hierdie sentrum het Wodan ‘n paleis gebou met die naam Gladsheim en ‘n
troon/toring met die naam Hlidskjalf, vanwaar hy kan uitkyk op die 9 wêrelde. Slegs Wodan en Frigg
mag op hierdie troon sit. Maar hier staan nog twaalf ander trone vir die ander Ase wat saam met
Wodan heers. Vir die Asinne is die paleis Vingolf/Wingolf gebou. Daagliks vergader die Gode by die
Bron van Urd, onderaan die wortel van die Lewensboom Yggdrasil om ook daar die drank van
wysheid te geniet. Hierdie ‘vergaderings’ van die Gode en Godinne kom ook ooreen met dieselfde
soort vergaderings wat gehou is in die Griekse mitologie, in die Huis van Zeus, maar ook die
Christelike Gode het soortgelyke vergaderings geken, byvoorbeeld Ps. 82:1.
Die Asgard word onderverdeel in 12 hemelburgte. Hierdie burgte is van goud en edelstene gebou en
die dakke staan op goue spiese. Die mure en vloere is met goud bedek en die dakke is gemaak uit
goue skilde van helde. Van die burgte is weer onderverdeel in Sale (Halle). Die 12 burgte is:
1) Trudheim(er), Trudvanger, Trudgard. Dit is die woonplek van Donar. Hier staan die paleis Bilskirnir
wat uit 540 deure/poorte beskik (selfde aantal poorte as Walhalla). Bilskirnir bestaan uit koper skilde
met goud en silwer ingelê en dit is die grootste gebou in die wêreld. Bil- verwys moontlik na beeld en
-skirna na helderheid of glans.
Of (sommige geleerdes plaas Trudheim in Asgard, maar sommige geleerdes is van mening dat
Trudheim ’n aparte Hemelryk vorm. In die geval word Wanaheim as deel van Asegard
beskou, inplaas van Trudheim).
1) Wanaheim. Dit is die woonplek van die Wane (Vrugbaarheidsgode). Dit is die woonplek van Njord
en Frey, en vanouds van Freya. Die Waanse God Frey word beskou as heerser van Alfheim.
2) Ydalir. Hier het die God Ullr ‘n saal.
3) Valaskjalf. Die burg van Vali/Wale. Dit is ‘n burg van glansende silwer, waar die Ase vermaak word.
Hier staan ook die hoë toring met die naam Hlidskjalf. Wodan kom vanaf die punt van die toring alles
om hom heen sien.
4) Sokkvabekker (sak of sink-beek). Hier is die saal van die Godin Saga.
5) Gladsheim(er). Gladsheim beteken plek van vreugde. Dit is die belangrikste burg. Gladsheim(er) is
die grootste gebou in alle Wêrelde, waar die Twaalf Regters (Diar) daagliks vergader. Gladheim is van
suiwer goud. In Gladsheim is ‘n saal bekend as Vingolf, wat as woonplek van die Godinne dien. Daar
is egter nog ‘n saal met die naam Valholl of Walhalla. Gestorwe krygers, bekend as Einheri’s, uit
Midgard word hier ontvang (maar Einheri’s/Einherjars word ook in Vingolf en ook in Folkvanger
ontvang). Die Walhalla is ook uit goud vervaardig en het 540 poorte. In die middel van Walhalla staan
‘n boom met die naam Lerader. Die bokooi met die naam Heidrun en die bokram met die naam
Eikthyrnir leef van die blare van Lerader. Uit die uier van Heidrun vloei mede (bier). Uit die horings
van Eikthyrnir val druppels water wat verskillende bronne voed. By die poort van Gladsheim is ‘n
woud met die naam Glasir. Die blare van die bome is van goud. Dit is die mooiste woud bekend by
mense en Gode.
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6) Thrymheim(er). Dit is die burg van die Reus Thjassi. Hierdie burg was aanvanklik in Jotunheimr
waar dit hoort as woonplek van Reuse. Maar sedert die huwelik tussen Njord en die beeldskone
Godin Skadi, het Thrymheim, die eiendom van Thjassi, deel geword van Asgard.
7) Breidablik (breedsig, vergesig, veruitsig) is die burg van Balder. Hierdie burg word as besonder rein
beskou.
8) Himinbjorg is die burg van die God Heimdal.
9) Folkvanger (Volksplein) is die burg van die Godin Freya. Hier het sy ‘n saal met die naam
Sessrumnir. Freya ontvang die helfte van die Einheri’s. Die ander helfte gaan na Wodan vir verdeling
tussen die Walhalla en Vingolf. Die feit dat Freya in die negende burg sit, is van belang, want die syfer
9 was immers ‘n heilige syfer.
10) Glitnir (stralende). Dit is die burg van die God Forseti. Glitnir het pilare en mure van rooigoud en
´n dak van silwer.
11) Noatun. Dit is die burg van die God Njord. Hy was aanvanklik ‘n Waanse God. Njord word egter as
gyselaar aan die Ase uitgelewer deur die Wane en so word Noatun deel van Asgard. Noatun230
verwys na ‘n skip. In Sanskrit is daar ook ‘n woord nauh wat na ‘n boot verwys.
12) Landvidi. Dit is die burg van Vidar. Dit is ‘n besonder vrugbare en groen burg.
Bovermelde 12 burgte is egter nie ‘n eenvormige standaard nie en is oorgeneem uit die lied van
Grimnir in die Poëtiese Edda. Daaruit is dit nie duidelik of Trudheim of Alfheim as die eerste burg
beskou word nie. Volgens bovermelde indeling word Alfheim nie in Asgard geplaas nie, maar
Trudheim wel. Tog is die moontlik dat Alfheim (burg van Frey) in Asgard tuishoort en Trudheim as
aparte Hemelryk beskou kan word. Voorts is dit opvallend dat ’n baie belangrike God, naamlik
Tiwas/Tyr, oor geen burg in Asgard beskik nie.
Verder word ook ander mitiese paleise genoem, naamlik Fensal of Fensalir (die paleis van Frigg)
asook Idavoll (die sentrum van Asgard). Die Fen in Fensalir en die Vin in Vingolf verwys moontlik na
die woord finn (towenaar) maar ook moontlik na Fee of Venus. Venus was ook nog die Godin van die
Wingerd en beteken dit dat die woord wyn ook nog verwant is aan Venus. Die vroulike aspek kom
nietemin duidelik na vore in hierdie woorde. Die golf in Vingolf is moontlik verwant aan die woord
gewelf. Die Prosaïese Edda maak egter van nog ´n saal of burg vermelding wat aan die suideinde van
die hemel geleë is. Hierdie saal was die allermooiste en selfs skitterender as die Son. Hierdie saal
staan bekend as Gimle of Himle. Volgens die Prosaïese Edda oorleef hierdie saal die Ragnarok. Die
Prosaïese Edda vermeld drie hemele, naamlik die ´huidige´ hemel, met daarbo die Andlangr en
daarbo die hoogste hemel, naamlik Vidblain. Die saal Gimle is geleë in Vidblain.
Behalwe die hemelryke bestaan daar nog ander wêrelde soos Midgard (Goties midjungards,
Oudengels middangeard en Oudhoogduits mittelgart) as woongebied van die mense en Utgard
(Onderwêreld en woonplek van mitiese wesens). Die enigste verbinding tussen Asgard en Midgard is
die reënboog Bifrost. Hierdie reënboogbrug word deur Heimdal bewaak. Opvallend is ook dat die
Christelike hemel uit verskillende oorde bestaan het. Beda uit die 8se eeu was byvoorbeeld van
mening dat die aarde omring word deur 7 hemele. Die Openbaring van Paulus (3, 19, 29) vermeld die
derde hemel, sewende hemel, maar daarby ook die ‘stad van Christus’. Sie ook 2 Kor. 12:2 vir die
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bestaan van ’n derde hemel. Vergelyk ook die Koran waar sprake is van sewe hemele en sewe aarde
(Egskeiding 65: 12). Vandag nog bestaan die uitdrukking: Hy/sy verkeer in die sewende hemel!
Sien ook Nege Wêrelde.
Ask en Embla
Volgens die Germaanse mitologie is Ask (man) en Embla (vrou) die eerste twee mense. Hulle is
tegelykertyd geskape uit hout deur Wodan, Wili en Wé volgens die Prosaïese Edda, maar volgens die
Poëtiese Edda was Wodan, Hoenir en Lodur die skeppergode van Ask en Embla.
Ask hou verband met die Es of Ash tree (Eng), maar by die Es word waarskynlik die Esdoorn bedoel.
Die Esdoorn se blad kleur rooi in die herfs en rooi is die kleur van die man, teenoor wit of ligblou wat
die kleur van die vrou is. Rooi is egter ook die kleur van manlike vuur en blou die kleur van vroulike
water. Die Esdoorn was ’n uiters gewilde boom en dit is vandag steeds die geval. Die blad van die
Esdoorn of Mapple (Eng) verskyn vandag op die vlag van Kanada.
Opvallend is dat die Germaanse Lewensboom met die naam, Yggdrasil, ook ’n Es is, wat weer
ooreenstem met die Vediese Lewensboom Ashvatta. Opvallend is dat volgens ‘n Saksiese legende,
die eerste Saksiese koning se naam Aschanes/Askanius was. Dan vermeld Jacob Grimm dat in
Hebreeus die term Ashkenaz vandag steeds verwys na ‘n Duitse man of Duitsland. Die naam kom
egter ook voor in Gen. 10:3 en Jer. 51:27. Nie alleen die Germane het geglo dat die eerste mens van
‘n Es afstam nie, die Grieke het dit ook geglo volgens Hesiodus (700 v.o.j.). Ook word in die Ilias en
Odyssee vermeld dat die Grieke spesifiek Eshout gebruik het vir hulle spiese. Volgens die
Alexandrynse geleerde Hesychius het die mens uit Es-saad ontstaan. Die Es-kultus moet dus ouer
wees as die Eik-kultus.
Die twee mense wat uit bome geskape is, kom ooreen met die Oudpersiese skeppingsverhaal
waarvolgens Meshia en Meshiane ook uit twee bome/plante ontstaan.
Askefruer
Vroulike geeste wat in bome leef, is Askefruer, Asmeiden of Ash Maidens genoem. In Duitsland is
veral bekend: Holzfräulein, Waldfräulein en Moosweiblein.
Astrild
Astrild is beskou as die Godin van die Liefde.
Audumbla, Audhumbla, Audumla
Audumbla (voedster) is die Germaanse mitiese Oerkoei. Sy speel ‘n belangrike rol in die ontstaan van
die heelal. In die Oertyd lek sy die Reus Ymir uit die ys. Haar enigste voedsel is ys+sout. Hierna voed
sy Ymir met vier melkstrome uit haar uier. Hierna lek Audumbla nog ‘n Reus uit die ys en dit was Buri.
Sy doen dit oor ‘n tydperk van drie dae.
Die Oerkoei Audumbla kan ook vergelyk word met die mitiese koei Surabhi uit die Hindoeïsme en die
bokooi, Amalthea, wat die Griekse Zeus met haar melk voed. Maar ook die Hettiete ken ‘n verhaal
waar ‘n Koei, nadat sy bevrug is deur die Son(god), geboorte skenk aan ‘n mens. Dan word die
Vediese Aditi ook beskou as die Oermoeder van alle Gode en Godinne. Aditi word beskou as die
Aarde, maar ook as ‘n koei. Volgens die Vediese leer stam die mensdom af van die Oerkoei Prishni (of
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Prsni). Hierdie Vediese Oerkoei is sinoniem van Moeder Aarde, bekend as Prithivi (Rv 1, 160). Ook die
Kelte het ‘n mitiese Oerkoei geken en opvallend is dat hierdie koei soms met waterfonteine in
verbinding gebring is. Hierdie Keltiese Oerkoei het bekend gestaan as Glas Gaibhleann en is veral in
verbinding gebring met die Heilige fonteine in Sligo, Donegal en Cavan. Die Kelte het egter nog ‘n
mitiese koei geken met die naam Bo Finne en dan is selfs ‘n eiland bekend met die naam ‘Island of
the White Cow’ aan die Mayo kusgebied van Ierland. Ook het die Kelte ‘n Godin geken met die naam
Damona en sy is beskou as die Heilige Koei.
Die Koei word verder ook geassosieer met die ou pre-Helleense Godin Hera, maar ook met die
Slawiese Songodin Saule. Maar dan staan die tweede hoofstuk (Soera) van die Koran ook bekend as
Die Koei. Hierdie Koei word geoffer in opdrag van Moses (Koran: die Koei 67). Die Koei is dus ‘n
belangrike mitiese figuur uit die Oertyd. Verder is daar ook ‘n verwantskap tussen Audumbla en
Embla, want die auslaut van beide woorde stem ooreen. Ook is beide figure, vroulike eerstelinge!
Audumbla toon ook ooreenkomste met die Dravidiese Ammavura. Sy sou ‘n mitiese eier gelê het in
die See van Melk en hieruit verrys drie Gode Brahma, Visnu en Siva. Voorts is die Koei ook die mees
belangrike dier in die Persiese mitologie. Ook die Egiptenare het Oerkoeie vereer met die name
Sechat-Hor en Sentait.
Die Koei is ’n simbool van die Moeder, Aarde, Vrugbaarheid, die Maan en die Offer. Byna alle
Moedergodinne uit ander mitologieë word geassosieer met ‘n wit Koei. In die Egiptiese en
Hindoeïstiese mitologieë word die Aarde voorgestel as ’n Koei wat deur die Hemelse Bul/Stier bevrug
word. Soms is ook Farao’s afgebeeld terwyl hulle drink aan die Goddelike koei. Net soos in Indië was
die koei vroeër in Egipte ook ‘n heilige dier. In die Finse mitologie staan Kuu bekend as die
Maangodin. Kuu lyk baie op ons word koei.
Budding 1844 skryf dat ‘n Ysterkoei in die Britswerth in Friesland vereer was. Hierdie Ysterkoei is selfs
later in die pastorie aldaar bewaar. Tydens begrafnisse is die Ysterkoei agter die stoet aangesleep.
Aurboda
Aurboda is Bergreusin. Sy was getroud met Gymir en hulle het twee kinders met die name Gerd en
Beli. Aurboda word ook beskou as ‘n diensmaagd van Mengloth of Menglod. Mengloth word egter
soms as sinoniem beskou met Freya.
Baduhenna
Baduhenna is ‘n Godin uit Friesland. Volgens Tacitus was sy ‘n Krygsgodin met ‘n heiligdom in
Friesland, maar Baduhenna is moontlik ook verwant aan die Keltiese oorlogsgodin Badb. Volgens
Jacob Grimm kom die naam tot stand op dieselfde wyse as Arduenna en moontlik ook Badvinna en
Patunna. MacCulloch is eweneens van mening dat Baduhenna ‘n Oorlogsgodin was. Volgens hom
bestaan die naam uit ‘n samestelling waar badu oorlog (battle) beteken en verwant is aan die
Oudhoogduitse batu-. Die tweede gedeelte van die samestelling is dan verwant aan die Hoogduitse
winna. Buddingh 1844 is egter van mening dat Badu (soos in Baduwenhout) kan dui op ‘n Bede-woud
(Bedevaartsoord). Baduhenna sou ook moontlik kon verwys na ‘n Water-erediens (Baden) en dan
verwant aan ‘n pleknaam soos Baden-Baden. Badu kan ook verwys na Bathua, die Betuwse
Maagdgodin, na wie ook Batavodurum, die hoofstad van die Batawe, vernoem is. Baduhena is
moontlik verwant aan Einbetta, Worbetta en Wilbetta (of ook bekend as Embede, Warbede en
Willibede).
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Balder, Balldr, Baldur, Baldr, Paltar, Beldeg
Balder is ‘n seun van Wodan en Frigg. Sy vrou se naam is Nanna en sy was die dogter van Nip. Balder
was ‘n uiters gewilde en geliefde God wat gestraal het van beeldskoonheid en lig. Hy het lang wit
haarlokke gehad en was oogverblindend mooi. Stralend om te aanskou! Die woord Balder kom van
die Indo-Europese wortel *bhel- wat wit en stralend beteken. In Fins beteken palo vuur. Balder is
beskou as God van die Lig en ook die God van skoonheid, goedheid en suiwerheid. Hy was die slimste
en mees geliefde van alle Gode en ook is hy as ‘n jong God beskou. Waar Balder beskou word as God
van die Lig/dag word sy blinde broer Hoder, beskou as God van die donker/nag. Sommige mitoloë
beskou Balder as Songod, maar hierdie feit word nêrens in die lektuur vermeld nie. Trouens dit word
nêrens vermeld dat die Germane enige manlike Songod vereer het nie.
Balder het nagmerries gehad wat niemand kon verklaar nie en dit is as ‘n slegte voorteken beskou.
Eers sou Idun, Heimdal en Loki na die Onderwêreld afreis om ’n oplossing vir hierdie probleem te
soek, maar sonder sukses. Wodan sou hierna self na die Onderwêreld reis om advies in te win oor die
nagmerries van Balder by ‘n Sieneres. In die Doderyk sou hy na ‘n grafheuwel gaan waar hy die
Volva/Wolwa met die naam Erda (Aarde) ontmoet. Hy moes haar eers tot lewe wek deur
towerformules en doodsbesweringe. Sy kom uit die Doderyk te voorskyn terwyl sneeu en dou nog
oor haar hang.231 Hierop vertel die Sieneres dat Hoder, die blinde broer van Balder, vir Balder sou
vermoor. Ook wou Wodan weet wie die dood van sy seun sou wreek. Die Sieneres deel hom mee dat
Vali dit sou doen. Ook waarsku sy Wodan dat Loki betrokke sou wees by die naderende komplot.
Intussen het Frigg nie stilgesit nie. Sy het moeilikhede sien aankom. Om Balder te beskerm, het sy
geloftes laat aflê van alle skepsels, insluitend alle plante en diere. Almal en alles moes plegtig sweer
dat hulle Balder nie op enige manier sou skaad nie. Dit het later ‘n soort spel onder die Gode geword
waarin gekyk is of hulle Balder kon kwes, want hulle het geweet dat dit onmoontlik was. Loki het
egter vasgestel dat Balder nie bestand was teen die Maretak nie. Die Maretak is voëlent en die plant
beskik slegs oor slap stingels. Hierdie geheim het Loki ontdek deur hom as ‘n vrou te vermom en na
Fensal afgereis het om met Frigg te klets. Tydens die gesprek sou Loki (as vrou) die diepste geheim
verneem uit die mond van Frigg. Frigg was van mening dat so ‘n slap plant nooit die dood van haar
seun sal kan veroorsaak nie en daarom het sy geen gelofte van die plant afgeneem nie.
Die stryd tussen Loki en Balder was die ergste ramp wat die mensdom nog oorgekom het. Loki, die
Vuurgod, was baie jaloers op Balder wat nou ook as Vuurgod/Songod beskou is. Loki vermoor vir
Balder op ’n slinkse wyse via die blinde broer van Balder, naamlik Hoder. Loki laat Hoder ‘n pyl afskiet
van die Maretak en dit tref Balder noodlottig.232 Hier word die slap mare stingel of misteltak op ‘n
magiese wyse ‘n dodelike pyl wat selfs ‘n God laat sterf. Balder sterf toe die pyl sy liggaam deurboor.
Balder is hierna op sy skip neergelê met die naam Ringhorn of Hringhorn(i). Dit was die grootste van
alle skepe. Die Gode kon die skip met Balder daarop egter nie van die strand af in die water stoot om
dit aan die brand te steek nie. Die skip was te swaar gelaai met grafgifte. Hierop ontbied hulle die
Reusin Hyrrokkin.233 Sy het op ‘n wolf aangery gekom. Die teuels van die wolf was ‘n slang. Sy stoot
die skip egter met soveel krag en brutaliteit die see in, dat die ganse aarde bewe en dit het Donar in
woede laat ontbrand. Hy slaan haar een keer met sy hamer, maar die Gode gryp in teen sy
gewelddadige optrede.
Toe Nanna die liggaam van Balder op die brandstapel (op die skip) sien, het haar hart gebreek en sy
het gesterf. Sy is ook saam met Balder op die brandstapel neergelê, asook die perd en honde van
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Volgens Saxo was dit nie ’n pyl van die Maretak wat Balder/Balderus tref nie, maar is hy getref deur die
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Balder. Hierna lê ook Wodan sy ring Draupnir op die brandstapel en hy fluister ‘n geheim in die oor
van Balder.234 Dan word ook om die brandstapel ‘n doringkrans gevleg, as simbool van slaap.235
Hierna is die brandstapel met ’n doring aan die brand gesteek deur Donar. Donar sou weer na vore
kom om die uitvaart met sy hamer te wy. Toe hy egter na vore tree was die dwerg Litr in sy pad en
Donar skop hom (per ongeluk?) in die vuur waar hy verbrand. Brandend verdwyn die skip in die
rigting van die ondergaande son.
Hermod sou op versoek van Frigg na die onderwêreld afreis, om Balder uit die doderyk terug te bring.
Op sy pad daarheen wat 9 dae duur, sou hy die maagd Modgudr/Modgudur onderweg teëkom. Hy
vra haar dan ook of Balder langs dieselfde weg na die Onderwêreld gereis het, wat sy dan ook
bevestig. Sy vind dit egter vreemd dat ‘n ‘lewende’ die weg bewandel wat altyd deur ‘dooies’
bewandel word. Wanneer Hermod in Hel aankom sien hy Balder en Nanna. Hy praat ook met hulle.
Balder versoek Hermod om sy beeldskone vrou terug te neem uit die Doderyk, maar Nanna weier om
die sy van haar man te verlaat. Balder gee aan Hermod die ring Draupnir om dit terug te besorg aan
sy vader Wodan. Nanna gee aan Hermod ‘n sluier wat hy aan Frigg moet oorhandig. Ook gee sy aan
Hermod ‘n ring om aan Fulla te gee. Hermod pleit by Hel om Balder terug te gee uit die doderyk aan
die Ase, omdat die hele wêreld treur oor sy dood. Hel stem in op die versoek van Hermod om Balder
terug te neem na die Asgard, maar sy stel een voorwaarde. Dit moet duidelik blyk dat álmal treur om
die dood van Balder.
Dit gebeur dan ook dat alle mense, diere, stene, bome en alle metale in ‘n diepe verdriet verkeer oor
die dood van Balder. Maar tog was daar slegs een wese wat nie om die dood Balder kon of wou treur
nie. Dit was Reusin met die naam Thokk. Balder kon hierop nie na Asgard terugkeer nie. Die
vermoede bestaan dat Loki die oorsaak daarvan was dat Thokk geweier om te treur om die dood van
Balder.
Die dood van Balder het die begin van Ragnarok (eindtyd) ingelui. Dit was die begin van die
verbrokkeling van die 9 wêrelde onder die Yggdrasil. Aan die einde van Ragnarok sal Balder terugkeer
uit die Onderwêreld na die Ida-plein waar alle oorlewendes van die Ragnarok sal vergader om die
Nuwe Wêreld te bestuur.
Die naam Balder is verwant aan die Keltiese God Belenos, Belenus of Bel, maar ook aan die
Fenisiese236/Egiptiese God Baäl. In Armeens is hy eweneens bekend as Bel en onder die Grieke ook
bekend as Belos. Ook is die voornaam Bella maar ook (Ise)bel verwant aan hierdie Gode en was
Bel(la) waarskynlik ‘n ou Moedergodin. Die glansende Balder is dan ook vergelykbaar met die Griekse
Adonis en Apollo, die Egiptiese Horus, en die Krishna van die Hindoeïsme.
Die naam België is afkomstig van hierdie groep name asook die Engelse naam vir Wit-Rusland
naamlik Belorussia of Belarus. Die Slawe het ook ‘n God geken met die naam Bielbôgh of Bélbôgh wat
Witgod beteken. Daarbenewens is die woord bul en moontlik ook die woord bal/bol (testikels)
afkomstig van hierdie groep Gode. Vergelyk die Oudengelse bula en Oudnoorse boli, wat verwys na
ongekastreerde manlike diere. Balder was waarskynlik ook as Phol bekend. Volgens Viktor Rydberg is
Phol/Balder verwant aan Phalia, Falia of Fal en dus verwant aan naam van die hertogdom en
koninkryk Westfalen/Westphalen of ook Westfalia/Westphalia. Scheepers is van mening dat Phol
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sinoniem is met die Griekse Apollo. Van Gilst (2004) is van mening dat Phol eerder verwant is aan die
Germaanse Godin Fol, Vol, Volla of Fulla.
Balder sterf nie op die slagveld nie. Daarom vaar hy nie op na die Walhalla nie. Hy daal neer na die
Hel. Dat ‘n God sterf, lyk wel vreemd, maar tog is dit nie die geval nie. Selfs Egiptiese- en Babiloniese
Godhede het gesterf. Ook die Griekse Adonis daal eers neer na die Hel, voordat hy opvaar na die
hemel. Ook Osiris daal eers neer na die Hel, waaruit hy na drie dae weer opstaan uit die dood. By die
Christendom sterf ook ‘n God, naamlik Jesus, wat na sy dood ook eers neerdaal na die Hel, waarna hy
weer sou opstaan uit die dood en dan na die hemel opvaar (volgens die ‘Geloofsbelydenis’ of ‘Twaalf
artikels’ uit die Heidelbergse kategismus). Balder maak na die Ragnarok deel uit van die Nuwe
Wêreld. Wat ons egter nie weet nie is wat van Breidablik word na die dood van Balder!
Balder is bekend as ‘n Witgod en daarom is die wit blomme bekend as Baldersbra of Baldursbra237
(Balder se wenkbroue) na Balder vernoem. Die Christene hernoem die plant tot St. Janskruid.
In die lektuur duik die woord Baldag op. Dit is moontlik dat ‘n weeksdag na Balder vernoem is, maar
moontlik verwys Baldag of Baldeg na ‘n feesdag. Baldeg en Baldag is vandag steeds as familiename
bekend. Dag of Deg kan egter ook na die Keltiese God Dagda verwys, maar ook die Germaanse God
Dag, seun van Nag (wat beteken dat Baldag ’n samestelling is van die name van twee Gode). Enkele
toponieme is na Balder vernoem soos Ballesager of Boldesager.
Barbara, Barbe, Barbro, Barbora, Barebra, Barbal, Barbel, Barbala, Barbarossa, Varvara, Warwara
Barbara was heel moontlik ´n Germaanse Godin, want haar naam kom wydverbreid voor in die
Germaanse taalgebied. Bowendien is sy een van die bekendste ´Katolieke Heiliges´. In die Kaukasiese
gebied is sy as ´n baie belangrike Songodin vereer, waar sy bekend gestaan het as Barbara of Barbale,
maar ook Barbali, Barbari of Barbala. In Georgies beteken ´borbali´ wiel of sirkel. In die Baltiese lande
was hierdie Godin as Barbelina bekend. In die Slawiese gebiede was Barbara rasend gewild. Sy word
egter deur die Christendom gekersten waar sy verder vereer sou word as Sint Barbara. Barbara is met
skoonheid vereenselwig. Vandag is haar naam steeds gewild onder vroue en is variante bekend soos
Barbie/Barby (Barbie-pop)en Babs.
Die naam Barbara is verwant aan ons word barbaar. Dit is vreemd dat die naam van ´n beeldskone
Godin vereenselwig word met die woord barbaar wat ´n negatiewe betekenislading dra. Moontlik het
die ou Griekse term Barbara en Barbaros (manlik) gedui op die vereerders van die Godin Barbara en
het die Grieke die Godin self, of die wyse waarop sy vereer was, as agterlik beskou. Die woord
Barabara is immers ook verwant aan Bel/Baal.
Bedevaart
Bedevaarte of bedevaartstogte bestaan al vir baie duisende jare lank. Mense het voetpaaie uitgetrap
na Heilige berge, -grotte, -bosse, -fonteine ens, waar hulle religieuse rituele uitgevoer het. By die ou
Germane en Kelte is die hele pad na ‘n Heiligdom as heilig beskou, maar soms was slegs die einddoel
heilig. In die Heidense tyd is die tog al dansende afgelê. Die Duitse woord vir bedevaart, naamlik
Wallfahrt, dui daarop dat die ou bedevaarte na walburgte gelei het, op berge en heuwels geleë. In
hierdie ommuurde walburgte is die ou Godinne vereer. Met die koms van die Christendom was
Walburchtmaagde nog bekend of soms gewoon burchtmaagde genoem. Dit was priesteresse wat
hulle besig gehou het met die kultus van die ou Moedergodinne. Hierdie maagde is ook Wyse vroue,
Hekse, Vroed vroue of Kruie vroue genoem en hulle het hoë aansien en status in die maatskappy
geken.
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Met die koms van die Christendom is hierdie Heidense Heiligdomme meestal gesloop en is kerke,
kapelle of kloosters op hulle plekke gebou. Enkele Heidense Heiligdomme is behou, maar Heidense
simbole en beelde is daaruit verwyder en vervang met Christelike simbole en beelde. Die ou
Heidense Heiligdomme en die redes waarom hulle ontstaan het asook die legendes en sages wat
daaromheen vertel is, is egter deur die Christene verban en vervang met nuwe verhale en legendes
wat nou gewentel het om ‘Christelike’ Heiliges. Die Heidense spore is uitgewis. Tog het die
bedevaartstogte bly bestaan, alhoewel dit vandag as ‘n katolieke fenomeen beskou word. Ook ken
die Japanners bedevaartstogte, waar byvoorbeeld na die stad Ise. Moslems gaan graag op ‘n
bedevaartstog na Mekka.
Beelwite(n), Belewite(n), Beluwitte(n), Beeldwitte(n)
Beelwite(n) is besonder wit wesens en word hierdie wesens soms met Meerminne verbind.
Belewiten is volgens Buddingh Golfmaagde en dit is Goeie Wesens, wat dan weer verband hou met
Goeie Holde(n), Goeie Fee, Goeie Vroue, ens. Beelwite is moontlik Watergeeste, maar moontlik ook
Liggeeste. Talle variante van die naam kom voor, soos Bilwiz, Bilwes, Pilwiz, Pilewis, Billwiz, Pilwisa,
Bilweisz, Pilweissen, Pilwitten, Pulewesen, Büleweesse, Püleweesser, Billewits, Pillewits, Bulweisen,
Bilweisen, Pylweiszen, Pielweiszen, Pielweiss, Pilwissen, Pelewysen, ens., maar dan ook Berlewitz en
Prillewits.
Beelwite is ’n vorm van toutologie, want beide dele van die samestelling beteken wit. Die
bestanddeel bel, beel, pol kom in die name van talle Godhede voor, soos Balder, Belenos, Baal, ens.,
maar ook in geografiese name soos België, Pole en Belarus (Witrusland in Engels). Van Gilst (2012a) is
van mening dat daar ’n Noordgermaanse Godin met die naam Bil bestaan het. Buddingh 1844 is van
mening dat beel/bil na die bil in billik verwys. Die Godin Bil tree ook saam met Hjuki op wat moontlik
vandag herkenbaar is in die Engelse rympie: Jack and Jill. Beel/Bil is ook verwant aan Belua/Bylgia
(dogter van die Seegod Aegir).
Westendorp is van oordeel dat Bilweisen Germaanse priesteresse was, ook bekend as Bilwijven. Ook
is hierdie wesens beskou as besonder skoon en aantreklik. Verder verwant aan Beelwite is Polednice,
Poludnice, Polednica, Poldenica en Poludnitsa. Volgens Grimm was Polednice ’n Boheemse Reusin. Sy
word vandag onder andere beskou as ‘n Tsjeggiese Heks wat smiddags aktief word (helderste lig).
Hierdie figuur is nie alleen bekend onder alle ander Slawiese volkere nie, maar ook in Duitsland, waar
sy ook soms Mittagsfrau genoem is. Polednice hou hoogswaarskynlik verband met die Afrikaanse
Pollenys.
Verder verwant aan die Beelwite, is die Bullebak (bak = bek/gesig; vergelyk ook
bakkebaard/bekkebaard en bakkies). Bullebakke is dikwels as spoke beskou. Vandag staan een van
die brûe in Amsterdam oor die Brouwergracht bekend as Bullebak, omdat hier vroeër ‘n waterspook
bekend as Bullebak geskuil het. Dan was in Duitsland ook die pilwizzschos (Beelwitskoot) bekend. Dit
is beskou as die ‘Hekse pyl’ of die ‘Pyl van Diana’ en dui daarop dat ’n siekte iemand skielik getref het
(van Gils 2012a).
Beowulf
Beowulf (of Byewolf) is die naam van ‘n helde-epos wat afspeel in die 4de een v.o.j. in Skandinawië.
Dit was aanvanklik slegs ‘n mondelinge verhaal maar word in die 7de of 8ste eeu op papier gesit. In
die 10de eeu word die verhaal ook in Oudengels opgeskryf, maar dit word pas weer in die 19de eeu
in ‘n moderne taal herskryf. Nog ander bekende eposse is die Roelandslied, Nibelungenlied
(Nevelingenlied), Hildebrandslied, Walthariuslied, ens.
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Berge en Heuwels
‘n Berg of heuwel het ’n besondere betekenis gehad en is dikwels met religie in verband gebring. Dit
was die woonplek van die Gode en Godinne en ook die woonplek van die dooies. Die grafheuwel is
eweneens beskou as woonplek, waar die oorledene tydelik vertoef in die skoot van die Aarde,
onderweg na die Onderwêreld. Dan was die woonplek van die ou Germane ook heuwelvormig
(uitgeholde heuwel) en het die mense hierdie woning ‘n hol genoem. ‘n Heuwel met ‘n grot daarin
was al outomaties ‘n Heiligdom, maar eweneens heuwels met ‘n oorhangende krans wat skuiling
bied. Dikwels is heuwels ook nog (verder) uitgehol om woonplek te verskaf, maar ook die beeld en/of
altaar van die God(in) te huisves.238 Die woord heuwel is verwant aan die woord hol, vergelyk: heuwel
> heul > hool > hol. Vergelyk ook terme soos Holn berge, Holen berge, of Hoberg (Grimm). Germaanse
tempels wat nie in woude gestaan het nie, het dan ook op heuwels gestaan. Dit is Hargur of Haurgr
genoem, maar ook Godsbelt, Godsbult of selfs Olden-God, maar later deur die Christene Afgodsberge
genoem (Westendorp). Vergelyk verder ook die ‘Abdij van de Godsberg’ in België en Gaedsbergh
(Godsberg) te Hattem in Nederland.
Omdat berge en heuwels die woonplekke was van Godhede, is hierdie berge en heuwels na hierdie
Godhede vernoem. Die Germaanse volkstam bekend as die Semnone het selfs ‘n Godin gehad met
die naam Waluburg, wat daarop dui dat die Godin en haar berg sinoniem was. In Noorweë staan baie
heuwels vandag steeds bekend as Odinsberg/burg en ook Fre/Fryberg/burg. In Duitsland is ook
verskillende Wodansberge te vind. Maar ook in Nederland bestaan ‘n Woensberg, maar ook ‘n
Donderberg. In Denemarke vind mens ‘n Thorsberg, en in Swede ‘n Diseberg. In Nederland is ook
Goud- of Goudsberge bekend (byvoorbeeld by Rijsbergen Lunteren en Schin-op-Geul) wat moontlik
voorheen Wodansberge was. Die Duitse Gudensberg by Bonn was voorheen bekend as Wodenesberg
en die Odenberg of Gudinsberg in Hessen was in 1154 nog bekend as Wuodensberg. Michaels kerke
staan dikwels op berge en heuwels wat voorheen aan Wodan gewy was. Die Michelsberg by
Kleebronn staan in die volksmond as Gudinsberg of Wudinsberg (van Gilst 2004).
Volgens die Germaanse mitologie is die Hemelberg of Himinbjorg ook die bekende woonplek van die
God Heimdal in Asgard. In Noorweë word die bergreeks Dovre of Dovrefjeld beskou as ‘n woonplek
van Gode/Reuse. Dovre is egter ook verwant aan die Engelse Dover. Die Reuse/Gode wat in hierdie
berge gewoon het, het bekend gestaan as Dofri of Dofra, waaraan ook moontlik die woord Duif
verwant is.
Ook in ander mitologieë woon Gode in Berge, byvoorbeeld die Olympus, Ida239 en Parnassus by die
Grieke (Zeus heers vanaf die top van Ida); Venus op die berg Eryx en ook die berge Sinai, Golgota en
Sion by die Semitiese volkere. Een van die bekendste Heilige berge is die Athos/Ethos. Athos is tot en
met vandag ’n outonome monnikstaat binne die grense van Griekeland en hierdie berg is steeds een
van die Heiligste domeine vir die Ortodokse Christendom. Vandag woon slegs monnike op Athos en
mag geen vrou die gebied betree nie. Uit sommige Bybeltekste blyk dat die Christelike God in die
heilige berg Sion woon, byvoorbeeld: Psalm 2:6; 9:12; 65:2; 132:13; Jesaja 8:18; Jeremia 8:19; 31:6;
Joël 2:1; 4:16-17, 21 asook Amos 1:2. Maar die Heilige berg Sion was in wese die Godin van die
Jebusiete. Sien Jesaja 66:7-11 waar meer oor hierdie eertydse Godin vertel word en waarin Sion as
die barende Rots/Godin beskryf word. Lees ook meer oor hierdie eertydse Godin in 2 Kon. 19:21;
Jesaja 37:22; Jeremia 4:31; Klaagliedere 1:4,6; 2:13 en Miga 4:10,13,14. Nie alleen is die berg beskou
as die Godin self nie, daar is ook vrugbaarheidsrituele op berge en heuwels uitgevoer, soos omskryf
in Jeremia 3:6. Die bekende Salomo het ook ‘n aantal heiligdomme op berge opgerig soos omskryf in
2 Kon. 23:13. Volgens die Protevangelie van Jakobus 19:1-2, daal ‘n vroedvrou van die berg af om die
bevalling van Maria met Jesus te behartig, wat sou plaasvind in ‘n grot. In dieselfde evangelie word
238
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By die Sint Pietersberg in Maastricht is menslike uithollings van die heuwel/berg gemaak.
Twee Ida’s was bekend in die Outyd: Die een op Kreta en die ander naby Troje.
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berig dat Elizabeth en haar kindjie Johannes (die Doper) gevlug het vir die soldate van Herodes, wat
alle pasgebore babas moes doodmaak.240 Elizabeth vlug egter met haar kind teen ‘n berg op en sy
roep in ‘n helder stem: ‘Berg van God, neem moeder en kind op’. Hierna bars die berg oop en word
moeder en kind daarin opgeneem (Protevangelie van Jakobus 22:3). Volgens die Handelinge van
Pilatus 15:1,5 vaar Jesus op na die hemel vanaf die berg Mamilch in ‘n wolk wat hom omhoog sou
voer.
Berge was voor die koms van manlike Gode, egter die woonplek van Godinne. Dikwels is gepraat van
Vroue Berge, maar ook van Wijvenbelten (Vroue bulte). In Duitsland verwys ‘n aantal berge nog na
Maagde- of ‘Jungfernbergen’ (Jongvrouberge), byvoorbeeld die Magdeburg. In die volksgeloof is ook
sprake van ‘Burchtmaagden’ (Berg-of Burgmaagde). Die Franse Montpellier beteken dan ook
Maagdeberg (afkomstig van die Latynse Mons puellarum). Verder bestaan in Europa ook ‘n hele
aantal Venusberge, veral in Spanje, Frankryk en Pole. Ook die Babiloniese Godin
Ninhoersag/Ninhursag word afgebeeld waar sy op ‘n berg sit as heerseres. Maar die berg was ook die
Groot Moeder self. Die ou volkere het besef dat water uit berge kom, in die sin dat dit beskou word
as die oorsprong van strome en riviere. Die rivier word in die berg gebore en lewende water vloei
voort uit die skoot van die Moedergodin.
Omdat vroue met berge geassosieer is, is die berge of heuwels ook met magie in verbinding gebring.
Witwywe (Wyse Vroue of Vroedvroue) het dan ook in heuwels of berge gewoon. In Duitsland is die
Walburchte241 bekend as berge waar vroulike magie bedryf is. In talle Europese berge of heuwels is
vandag steeds stene of rotse te vind wat dui op ‘n vroeëre kultusoord, waar offers gebring is. Soms is
juis groot stene na die berge en heuwels verplaas, maar soms is juis van hierdie stene uit die berge
en heuwels gehaal en na die dorpspleine gebring. Op die toppe van berge en heuwels tref argeoloë
ook soms ringwalle aan wat daarop dui dat daar ‘n ou kultus beoefen is. Die bekendste is seker die
top van die Odilienberg (of Saint-Odile)242 ten Suide van Straatsburg. Om die top van die berg is ‘n wal
wat destyds drie meter hoog was. Hierdie wal staan bekend as Heidenmauer. Op die berg is ook ‘n
Hexenplatz. Later is op die berg ook ‘n Romeinse tempel gebou en nog later is die hele gebied
gekersten. In die Duitse Walberla vind steeds jaarliks op die eerste Sondag in Mei ‘n bergkermis
plaas, ter herdenking aan die outydse rituele deur Wyse Vroue. In Europa vind ‘n mens ook dikwels
Trojaburgte (Trojaburchten) waar ‘n spiraaldraaiende pad na die piek van die berg lei. Trojaburgte is
in die volksmond ook Dansberge genoem of Tanzplätz. Aan die eindpunt van die spriaalpad is altyd ‘n
rots of ‘n boom. Tekeninge van trojaburgte is in Skandinawië gevind en dateer uit 1600-600 v.o.j. Die
woord Troja is verwant aan die Oudhoogduitse drajan, die Gotiese thraien, die Keltiese troian, die
Middelengelse throwen, die Nederlandse draaien die Friese drai en die Sweedse dreja. Moontlik hou
troja verband met Nederlandse toponieme soos Driebergen, Drieheuvels, ens. Hierdie heuwels met
´n spiraal-draaiende pad na die piek, het van oudsher in Rusland bekend gestaan as Babylons, maar
ook in ander lande kom benamings vir hierdie heuwels voor soos Babel´s berg en toring van Babel
(Farwerck 1970).

240

Hierdie opdrag van Herodes om alle manlike babas dood te maak, word nie deur geskiedskrywers uit die tyd
vermeld nie. Herodes was self geen koning nie, maar ’n Romeinse amptenaar. Hy het geen kompetisie gevrees
van enige Joodse koning nie. Ook word geen vermelding gemaak deur geskiedskrywers van ’n volkstelling nie
(en is die uitslag van die sogenaamde volkstelling onbekend). Bowendien lyk dit onverstandig om ’n volkstelling
in die hartjie van die winter te wil hou. Terloops in die hele Romeinse ryk was daar nooit (in enige gedeelte van
die ryk) ’n volkstelling gehou nie. Die volkstelling en die kindermoord (omdat ‘n koning bedreig word) kom uit
die Indiese verhale oor Krishna.
241

Die woord wal kom dikwels voor in die Germaanse mitologie, byvoorbeeld Walhalla, Walkure, ens. Wal is egter verwant
aan Hel en Hol, maar ook aan Heil en Heilig en eweneens aan Well (Eng) vir fontein asook Quelle (Duits) vir fontein.
242
Odilia was ‘n baie bekende vroulik heilige. Sy was egter waarskynlik ‘n Heidense godin (of Heks). Aanvanklik het die kerk
vroulike biskoppe en priesters toegelaat, want priesteresse was in die Heidendom bekend, maar later moes alle vroue die
priesterlik amp verlaat. Daar was ook meerdere Odiliënberge bekend en ook Odilia-heiligdomme.

296

Farwerck wys voorts ook daarop dat die reidans wat uitgevoer is by die bestyging van die heuwel in
Nederlands bekend gestaan het as Babyloontje. In Westfale is ‘n trojaburg wat as Babilonië bekend
staan en was dit ook die woonplek van die Saksiese koning Widukind of Wittekind. Naby
Christianstadt in Swede is ‘n Trofjaberg (of Walburg) wat ook bekend staan as Jungfrudans
(maagdedans). Dit dui daarop dat die berg al dansend bestyg was. Die Wunderkreis met ’n deusnee
van ongeveer 20 meter op die Haus- of Burgberg in die buurt van Eberswalde naby Berlyn word ook
met vroue in verbinding gebring. Veral op Paasmaandag word die berg steeds druk besoek, wat dui
op die viering van ‘n ouer lentefees. Die dansery teen die berg op, is in werklikheid die uitvoering van
‘n Passiespele. Met die koms van die Christendom is die
Heidense Passiespele egter vervang deur ‘n Christelike
ekwivalent, wat ook teen ‘n heuwel afspeel.
Trojaburgte is verder ook verwant aan die labirinte
(doolhof) en opvallend is dat in die labirint altyd ook ‘n kruis
voorkom. Hierdie afbeeldinge van labirinte neem die kerk
veral in die 9de tot 12de eeu oor. Labirinte word selfs ‘n
Christelike fenomeen, want bedevaarders volg die roete van
die labirint biddend en soms kruipend as ‘n soort
boetedoening. Soms is ook ommegange afgelê op so ‘n labirint, want vir die kerk word dit ‘n
boetepad. Talle van die hierdie labirinte het vroeër in katedrale bestaan, byvoorbeeld in Sens (in
1786 verwyder), Chartres, St. Omer, Amiens, Arras, St Quintin, Reims, ens. Trojaburgte sowel as
labirinte hou verband met die dood en die wederopstanding. Die gang deur die labirint was niks
anders as die gang deur die ‘dood’ na die ‘lewe’ nie, hetsy na die hiernamaals, hetsy na ‘n verdere
lewe in die onderwêreld. Trojaburgte kan egter ook met die Griekse Troy verband hou. Die
stamvaders van die Romeine het onder andere voorgegee dat hulle van Troy afkomstig was (Viktor
Rydberg). Volgens die Heimskringla (van Snorri Sturluson) kom Wodan, sy twee broers en hulle
gevolg uit Tyrkland. Tyrkland word geag Klein Asië te wees waarvan Troy die hoofstad was. Tyrkland
is dus die huidige Turkye. Ook sou daar ‘n Frankiese heerser in Troy geheers het met die naam Priam.
Toe hy Troy verlaat het, sou ‘n deel van sy groep hulle in Macedonië gevestig het . ‘n Ander deel van
die groep, onder leiding van ‘n leier met die naam Friga, sou die stamvader word van die Frigïers
(Phrygians). Vanuit die Frigïers sou ‘n gedeelte van dié stam weer verhuis het na Pannonië om later
weer neer te stryk langs die Ryn. Vanuit hierdie groep sou die Germaanse Franke ontstaan. Hierdie
feite word ook vermeld deur Gregorius van Tours (538-594).
In die buurt van Saverne (Elsas) is vandag ‘n Rotsheiligdom te sien met die gekerstende naam
Michelsberg, voorheen bekend as die Hertenstein. Op die berg is ‘n Rotsplato wat in die volksmond
bekend staan as Hexenschule. Dit was duidelik ‘n ou kultusgebied van Wyse Vroue. By die ingang van
die heiligdom is ook ‘n heilige bos. Hierdie heiligdom beskik verder ook oor ‘n grot bekend as die
Hexenloch. Sommige geleerdes is van mening dat hier in opleidingsentrum was van Wyse Vroue
(Hekse). Tot die gekerstende vroue berge behoort ook die Gertrudenberg naby Osnabrück. Op die
berg is ‘n Michaels kapel gebou, wat met ‘n ondergrondse gang verbind is met die Domkerk. Twee ou
heilige putte is hier te sien asook voorwerpe uit die prehistoriese tyd.
Volgens die volksgeloof het op die toppe van berge en heuwels, vroulike figure gesweef in lang wit
gewade. Dit word onder andere ook vertel in die Engelse sage bekend as Madame Gould. Soms is die
gewade so lank dat dit strek tot aan die voet van die heuwel of berg. Maar die heuwel of berg is
natuurlik beskou as die Godin self. Baie Godinne is afgebeeld in die vorm van ‘n heuwel of berg. Ook
Maria is later afgebeeld waar die kurwe van haar rok die vorm aanneem van ‘n (groen) heuwel.
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Maria in die vorm van ‘n heuwel, op die foto hiernaas.
Vroeër het vroue rokke gedra wat besonder wyd was.
Dit was nie verniet so nie, want die vrou in die wye rok
staan simbool vir die vrou in die heuwel. Hierdie wye
rokke het nooit uitgesterf nie en word vandag nog
gebruik as trourokke, veral met ‘n lang slee. Hoe hoër
die status, hoe langer die slee. Natuurlik, altyd in wit.
Die verwantskap tussen die vrou en die heuwel, was so
groot dat Witwywe in die volkskuns afgebeeld is as
wandelende heuwels. Tot en met vandag word ‘n
spook (witwyf) immers afgebeeld as ‘n swewende
heuwel en natuurlik ook, altyd in wit!
Verwant aan hierdie heuwelvroue is die matroesjka of
baboesjka (babe of baba = vrou). Die matroesjka
bestaan
meestal
uit
7
poppe
wat uit hout vervaardig is. Hulle staan dan langs
mekaar soos orrelpypies. Die matroesjka is altyd
uitgehol (miskien die allerkleinste nie), want hulle pas
ook almal oormekaar. Die matroesjka is ‘n
voortsetting van die vrou in die heuwel, want in die
uitgeholde matroesjka woon die gees van die Godin.
Die Matroesjka is Slawies en is verwant aan die woord
matrone. Die matroesjka word op ‘n sierlike manier geskilder om ‘n Godin voor te stel. Vandag is ‘n
matroesjka in toeriste-aandenking en word ook politieke figure soms as matrooskis afgebeeld. Dit is
ook weer nie verniet so nie, want in die verlede is sommige helde en politieke leiers vergoddelik.
Die woord Berg is verwant aan die woord Bright (Eng) en ook verwant aan die Oudhoogduitse Berath
(glansendes, stralende), maar ook aan die Keltiese Briganti(a), waar die Godin Brigit aan verwant is.
Hieraan is eweneens die Germaanse Godin Berct (Bertha, Perth, Perchta) verwant. Dat die berg met
iets glansends vergelyk word, het waarskynlik daarmee te make dat die son soggens vroeg en saans,
die eerste en laaste strale laat val op die bergpiek.
Die woord berg het egter ook die betekenis van opberg, bewaar of bêre. Dit dui op die funksie van
die Godin as beskermer (van die mens). Die woord berg is ook nog verwant aan brug, burg en bury
(Eng), eweneens beskermer van die mens. Die heuwel of berg word nie alleen met die Godin en die
Vrou in verbinding gebring nie, maar ook met die dood en die wedergeboorte. Vergelyk ook die
Kalvarieberge (Calvarie = skedel) en Golgota. Tot en met vandag bly die verbinding tussen die heuwel
en die dood voortbestaan. Bo-op sommige grafte word ‘n bergie (heuweltjie) gemaak van ‘n hopie
grond en die gebruik bestaan vandag steeds.
Vir die ou Germaan het die Tempel, Dingstätte en Dodeberg bymekaar gehoort. Die woord Heuwel
het na al drie hierdie plekke verwys: Heuwel > hovel > hof (vergelyk Oudengelse heofon, moderne
Engels heaven, maar verder ook die Afrikaanse hawe en Nederlandse haven). Hof het in die voorchristelike tyd die betekenis gehad van Heiligdom of Tempel. ‘n Hof is ook beskou as die woonplek
van die Gode, want die hof is sinoniem van die heuwel. In dié tyd was konings dikwels ook beskou as
afstammelinge van Gode en het ook konings gewoon in ‘n Hof. Maar ‘n Hof was ook ‘n grafheuwel,
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waar die voorouers in begrawe is (of hulle as begrawe is). Die Hof (of Heuwel) was van duidelike
grenspale voorsien, soms van hout en soms van klip. Op hierdie grens was regsittings gehou (in die
aanwesigheid van die oorlede voorouers). Die woord Hof ken ons vandag nog in die woorde kerkhof
en geregshof. Die grens van die ou Heidense Hof het bekend gestaan as die Wand. Rondom die Hof
was daar ‘n pad en hierdie pad het bekend gestaan as die Wand, Wandeling of Wandelgang. Die
mense van destyds het sake in en om die hof bedink en bepeins. Dit was ‘n ontmoetingsplek. Dit was
‘n plek (net soos die kerk of tempel) waar sosiale byeenkomste plaasgevind het en waar
handelstransaksies beklink is. Die uitdrukking ‘om iets in die wandelgange te verneem’ dateer uit
hierdie tyd. Vergelyk verder ook die Engelse betekenis van die woord ‘wand’.
Ter aansluiting hierby kan ook vermeld word dat die Japanse stam Aino of Ainu die Beer vereer het
en hulself ook beskou het as afstammelinge van die Beer, Maar die Beer word ook met berge in
verband gebring. Stamlede vertel dan ook trots : ‘Ek, ek is ‘n kind van die god van die berge; ek stam
af van die godheid wat oor die berge heers’ (Frazer).
Soms is doelbewus deur die Germane en Kelte ’n kunsmatige heuwel of berg geskep, waar op hierdie
hoogtes dan religieuse handeling uitgevoer was. Hierdie hoogtes word Tafelberge genoem. In Huizen
in Noord-Holland is vandag nog vyf van hierdie berge te sien met die name Leeuwenberg of
Venusberg, Tafelberg, Trapjesberg, Eukenberg en Sijsjesberg. Ook by Rhenen is ’n Tafelberg, wat
behoue gebly het tot en met vandag.
Bergelmir
Bergelmir is ‘n Reus. Hy is die enigste Reus wat tydens die skepping van die wêreld nie in die bloed
van Ymir verdrink nie.
Berserkir, Berserker
Die woord berserker is ‘n samestelling van beer+serk en dui op iemand geklee in ‘n beervel. Soms
was Berserkers beskou as alleenlopende (dikwels forse en asosiale) mans in die Kelto-Germaanse
maatskappy wat as individue rondgeswerf het, ‘n kluisenaarsbestaan gevoer het of soms gratis by
hulle gashere ingewoon het. Hulle het geen besittings gehad nie en was wilde figure. Hulle het die
maatskappy soms op verskillende maniere vertoorn en geterroriseer uit verveeldheid. Dikwels was
dit figure wat weens hulle asosiale gedrag uit die samelewing verstoot is. Uit die sagas blyk dat
Berserkers wilde manne was wat in diens gestaan het van ‘n koning. Berserkers is dan beskou as
lyfwagte van die heerser. In die Hrolf Kraki saga word dikwels van 12 Berserkers (persoonlike
lyfwagte) vermelding gemaak in diens van ‘n koning. Vir die reis van Hrolf Kraki na Swede neem hy
100 reisigers mee, plus 12 stoere krygers, plus nog 12 Berserkers.
In oorlogstyd was Berserkers besonder waardevol. Hulle het letterlik soos bere en wolwe tekere
gegaan en in hulle skilde gebyt en gebrul. Hulle verkeer dan in ‘n toestand wat as ‘n trans, ekstase of
besetenheid omskryf kan word. In die toestand van ekstase was hulle selfs bestand teen vuur en
staal. Volgens Saxo Grammaticus kon hulle dan ook selfs gloeiende kole insluk sonder pyn en skade.
Na so ‘n toestand van ekstase, was hulle egter dikwels emosioneel en liggaamlik swaar uitgeput. Om
in ‘n ekstase te raak, was ‘n hele ritueel gevolg en moontlik het bier en ander hallusinerende middels
die proses aangehelp, maar volgens Farwerck (1970) is veral musiek gebruik om die berserker tot ‘n
ekstatiese toestand te help dryf. Militêre musiek is ‘n fenomeen wat ons immers vandag nog teëkom
in die militêre krygskuns, wat al uit die outyd stam. Ook het die skreeu van oorlogskrete, maar ook
die sing van oorlogsliedere (wîcliet, gûdleod) aangehelp om die krygslus op te wek. Hierdie ritueel het
dan ook gepaard gegaan met ‘n krygsdans. Krygsdanse het waarskynlik by alle ou volkere voorgekom
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en is vandag nog deel van die kultuurgoed van sommige moderne volkere. Die doel van die uiting van
brullende berserkerwoede was nie alleen om pynloos en vreesloos te word nie, maar ook om die
vyand te intimideer. Hierdie intimiderende magsvertoon het wel gehelp, want hiermee het die
Germane die Romeinse soldate die skrik op die lyf jaag.
Die berserkers het hulself dikwels gesien as ‘n verpersoonliking van Wodan. Onder die term
berserk(er)gang, word hulle helde verhale besing; hulle kleurryke lewe, sowel as hul kleurryke dood.
Volgens die Ynglingasaga het die manne van Wodan sonder pantserkleding ten stryde getrek, maar
wild soos honde en wolwe het hulle in hulle skilde gebyt en was hulle so sterk soos wolwe en bulle en
geen man, vuur of staal kon hulle keer nie. Dan is die term berserkerbruide ook bekend vir vroulike
figure, wat as volwaardige krygers aan die stryd sou deelneem.
Die berserkerdom ontaard later in rowers en plunderaars en kry die berserkers ‘n slegte naam.
Uiteindelik is die hele berserkerdom verbode verklaar. Hierdie verbod kom in 1014 in Noorweë tot
stand en in 1263 in Ysland, waar in sommige gebiede berserkers al eerder voëlvry verklaar is. Die
agteruitgang van die berserkers is volgens Farwerck (1970) te wyte aan die instorting van die sosiale
struktuur by die invoering van die Christendom. Berserkers het bondgenootskappe gevorm en
mekaar ‘broeders’ genoem. Met die ondergang van die brute berserkers, kom allerlei meer
beskaafde (dog, geheime) manne bonde tot stand. Hierdie bonde sou voortduur tot en met vandag.
’n Bekende berserker was Angantyr. Die Dwerge maak vir hom ’n magiese swaard met die naam
Tyrfing, wat outomaties kon veg.
Bertha, Berchta, Perchta, Perth, Betha
Bertha was veral in Oostenryk en Opperduitsland baie gewild. Sy is beskou as ’n ou Vrugbaarheids-,
maar ook ‘n Doodsgodin. Dikwels was sy die aanvoerder van die Wilde Jag. Sy was onder andere ook
spierwit van gelaat. Sy word meestal beskou as sinoniem met Holda. Tydens die Joelfees (twaalf
nagte) sou die eerste nag (maar ook die laaste nag) aan haar gewy gewees het en bekend gestaan
het as Perahtûn (Perchtenag). Die laaste nag van die Joelfees is dus ook Oujaarsaand. Berta is immers
die Godin van die dood (of afsterwe van die ou jaar), maar ook die Godin van die wederopstanding
(van die nuwe jaar). Tydens hierdie nag(te) loop die feesgangers dan ook met maskers rond.
Bertha of Perchta het gesorg vir vrugbaarheid in die landbou, maar ook sou sy bome en saad met
vrugbaarheid seën. Sy is die saad van die nuwe begin of wederopstanding. Hierdie vrugbaarheid sou
sy bring tydens digte mis/newel. Dan sou sy in haar lang wit gewaad en wit sluier net-net sigbaar
gewees het vir die gewone mens. Sy het mense graag gehelp, maar weë diegene wat haar woede
opwek. Hulle het sy met blindheid geslaan. In Beiere het ouers hulle kinders dikwels met Berta
gedreig, as hulle stout was. Bertha sou dan hulle magies oopsny. Om dit te vermy kon ‘n magie met
vet gesmeer word, sodat die mes afgly. ‘n Dreigement soos: ‘Jy kan jou magie maar vet smeer’, was
gerig aan ‘n kind wat stout was. Is ‘n restant hiervan moontlik terug te vinde by Afrikaner-kinders wat
hulle boude vet moes smeer, wanneer ‘n bestraffing dreig?
Bertha is ook Frau Bert of Frau Bertel genoem, maar ook Wilde Bertha of Eiserne Bertha (Yster
Bertha) genoem, maar ook die Wit Mannekyn of die Witvrouw of Witte Dame. Bertha is egter ook
beskou as ‘n dame wat kan trap. Daarom is sy ook Berthe mit dem fuoze (Bertha met die voete)
genoem en in Middelnederlands Baerte met ten breden voeten. Die Italiaanse Befana is verwant aan
die Germaanse Betha of Bertha, maar ook aan die Baltiese Godin Lauma.
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Bertha se naam is verwant aan die woorde berg, burg, bury (Eng), brug, maar ook aan die Keltiese
Godin met die naam Brigit/Brigitta. Dan is die bekende halsketting van Freya met die naam
Brisingamen ook verwant aan hierdie terme.
In die Alpe lande kom vandag steeds Perchte voor. Dit is gemaskerde persone wat in optogte loop en
dansvoorstellinge uitvoer. Hulle verskyn by haas alle groot feesgeleenthede, soos Driekoninge,
Kersfees, Paasfees, ens. Die ou Perchte het dan Passiespele uitgevoer. Sommige lede van die Perchte
het vroeër ´mooi´ maskers gedra en ander weer ´lelike´ maskers (van demoniese figure). Later
ontstaan twee groepe Perchte. Die lelike Perchte sou snags met fakkelvuur optogte en uitvoerings
lewer, terwyl die mooi Perchte bedags aktief was. In 1848 word die lelike Perchte egter verbied. Slegs
mooi Perchte was nog toegestaan en hulle tree vandag steeds op in prosessies bekend as
Perchtenlauf (Perchtenloop), waar intussen ook al weer ‘lelike’ sowel as ‘mooi’ Perchte aan
meedoen.
Beskermgodinne, Beskermgode, Beskermheiliges
Baie Gode en Godinne is net in bepaalde omstandighede aangeroep. Hierdie Godhede is dan beskou
as ‘n spesialis op ‘n spesifieke vakgebied. Freya en Holla is dikwels is beskou as beskermsters van die
spinsters en weefsters. Baie dorpe en stede het hulle eie Beskermgodinne gehad. So het Rome vir
Roma en Athene vir Athena en Jerusalem vir Sion.
Met die koms van die Christendom neem Christelike Heiliges die plekke in van die Heidense Godhede
en staan hulle voortaan bekend as Beskermheiliges, patroonheilige of patroon. Selfs moderne stede
in Europa het vandag steeds ‘n Beskermheilige of selfs ‘n Beskermengel. So het die stad Leiden vir
Petrus as Beskermheilige; Rotterdam vir Lautertius van Rome; Gouda vir Johannes die Doper;
Amersfoort vir Gregorius; Utrecht vir Martinus van Tours, ens.
Opvallend is dat sommige ‘Christelike Heiliges’ juis name dra afkomstig van die Oud Gode en
Godinne wat die vraag laat ontstaan of hierdie ‘Christelike Heiliges’ ooit bestaan het. Verhale en
legendes oor die lewensketse van hierdie ‘Christelike Heiliges’ is deur die kerk versin om ‘n
bestaansreg aan hulle eie skeppingswerk te gee. In werklikheid het dit hier gegaan om die verdere
verering van ‘n Heidense God(in), maar nou in ‘n katolieke jas. So word in Ierland die Godin Brigit
tydens die kerstening Sint Brigit. Volgens die kerk het Heidense Brigit haar (met haar nonne) tot die
Christendom bekeer. In werklikheid is Brigit ‘n baie ou Heidense Godin. Veel aanneemliker is dat ‘n
groep Wyse Vroue (Hekse) en vereerders van Brigit, tydens die kerstening onder dwang gedoop is,
maar dit wil die kerk nie vermeld nie. Sint Walburgis en Sint Notburga is afkomstig uit die ou
Walburgmaagde. Nog ‘n bekende Heilige is Dionysius van Parys. Hy was volgens oorlewering die
eerste biskop van Parys. Dionysos/Dionusos was egter die Griekse-Romeinse Wyngod. Die heilige
Suturninus (word steeds jaarliks herdenk in Toulouse as ‘n Christelike martelaar onder die naam Saint
Sernin) was heel moontlik ‘n voortsetting van Saturnus. Hierdie ‘heilige’ is glo aan die stert van ‘n
offerbul vasgemaak en is die bul teen die trappe van die Kapitool in Rome afgejaag, deur die strate
tot buite die poorte van die stad. Twee Christelike meisies sou glo sy liggaam later begrawe het, op
17 Oktober, die datum waarop die jaarlikse herdenking steeds plaasvind. In Ravenna sou tussen 75
en 200 ook ‘n Christelike Heilige bestaan het met die naam Apollinaris van Revenna. Ook hier is dus
sprake van ‘n verdere verering van die Heidense Apollo in ‘n Christelike gedaante. Ook Sint Lucia sou
in 303 of 304 gesterf het, maar Lucia was die ou Romeinse Godin Lucine, Lucina of Luxina. Dan trek
veral Barbara die aandag. Sy was ´n die Kaukasiese gebied ´n baie belangrike Songodin en in Georgië
bekend as Barbale, maar ook Barbali, Barbari of Barbala. In die Slawiese gebiede was Barbara rasend
gewild. Sy word egter deur die Christendom oorgeneem waar sy verder vereer sou word as Sint
Barbara.
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Drie matrones wat bekend gestaan het as Einbet, Warbet en Borbet word as heiliges vereer in die
Domkerk te Worms onder die name Sint Embede, Sint Warbebe en Sint Willibede. In die bedevaart
kerk van Meran in Suid-Tirol is daar volgens ‘n oorkonde uit 1382 drie vroue begrawe met die name:
Ampet, Gaupet en Gwerpet. Dan sou daar ook drie maagde begrawe lê in die Alt-St Peter kerk te
Straatsburg met die name Einbetta, Worbetta en Wilbetta. Die name van hierdie Christelike Heiliges
is volgens van Gilst (2004) van Suid-Germaanse Godinne afkomstig.
By die aanval van ‘n ommuurde stad, het die aanvallers eers tot die Beskermgod(in) van die betrokke
stad gebid (en geoffer) en die Beskermgod(in) probeer oortuig om die stad nie langer te beskerm nie.
Die aanvallers het beloof om as nuwe heersers van die stad baie beter vir die Beskermgod(in) te sorg
as die huidige inwoners. Om hierdie rede is die heiligdomme van verowerde stede dikwels nie
vernietig nie, maar gewoon deur die nuwe heersers oorgeneem. Om te voorkom dat aanvallers die
Beskermgod(in) van ‘n eie stad aanroep, is die naam van die Beskermgod(in) dikwels geheim gehou
deur die inwoners. As die vyand die naam van die Beskermgod(in) nie ken nie, kan hulle die
Beskermgod(in) ook nie aanroep nie.
Vandag word Dominicus Savio as voetbalheilige beskou en in 1958 het pous Pius XII, Clara van Assisi
(1194-1253) uitgeroep as beskermheilige van die televisie.
Bestla, Vestla, Belsta
Bestla is ‘n pragtige en beeldskone Reusin en die dogter van Bolthorn. Sy is die vrou van Borr en die
moeder van Wodan, Wili en Wé. Soms word sy ook as die dogter van Buri beskou. Sy word veral
beskou as die Oermoeder van alle Germaanse Godhede en saam met Borr vorm hulle die eerste
Gode paar. In die Griekse mitologie is Gaea die Oermoeder. Sy verskyn uit niks en skenk geboorte
aan haar seun Uranus. Uranus en Gaea vorm die eerste Griekse Gode paar.
Bifrost
Bifrost word beskou as die Germaanse Reënboog of Hemelbrug; die sidderende en driekleurige brug
tussen Asgard en Midgard. Bifrost word bewaak deur Heimdal en Heimdal kon vanuit sy burg
Himinbjörg die hele Bifrost goed sien. Die melkweg was ook vroeër bekend as Bifrost. Die woord
Bifrost is ‘n samestelling waar Bif die betekenis het van beef of bewe. Rost verwys na Reus, rys of
rysende. Volgens die Prosaïese Edda is die rooi kleur in hierdie reënboog, ‘n brandende vuur. Bifrost
of die Reënboog het ook bekend gestaan Asabru (Ase-brug).
Hierdie vlammende brug sal instort tydens Ragnarok, wanneer hy sal beswyk onder die gewig van
Surt en sy gevolg. Alle Gode (behalwe Donar) passeer die brug daagliks te perd. Gevalle stryders
onderweg na die Walhalla moet hierdie brug ook passeer. Behalwe die brug tussen die Asgard en
Midgard, was daar ook ‘n brug tussen Midgard en Utgard (Onderwêreld) en hierdie brug het bekend
gestaan as Gjallarbrug. Mense wat ‘n strooidood gesterf het reis oor hierdie brug na Hel. Die brug
tussen die Hemelryk en die Aardse ryk en nog ‘n brug tussen die Aardse ryk en die Doderyk is ook
bekend in die Vediese en Avestiese mitologie (van Gilst 2004).
In die Griekse mitologie is die Godin Iris simbool van die Reënboog. Iris (dogter van Thaums en
Electra) is ‘n jong Godin wat dien as skakel tussen die mens en die Gode en tussen die Hemel en die
Aarde.
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Bolthorn, Bolthor
Bolthorn is ‘n Rypreus en die vader van Bestla. Volgens die Hávamál is hy ook die vader van ‘n
naamlose Reus wat aan Wodan 9 magiese liedere geleer het.
Bor(r), Bur(r)
Bor(r) is die seun van Buri en hulle is beide Reuse. Bor was getroud met die pragtige Bestla en hulle
het drie seuns met die name Wodan, Wili en Wé. In die Voluspa word egter vermeld dat Wodan se
twee broers bekend staan het as Hoenir en Lodur. Bor beteken in Yslands ‘seun’, maar die woorde
Bor en Buri is in wese dieselfde woord en ook nog verwant aan die woorde boer, buur(t), bouer,
boorling, baar/geboorte, Boergondiër en Boeroes (Boeroes is Nederlandse afstammelinge woonagtig
in Suriname).
Borghild
Borghild is die vrou van Sigmund en hulle het saam twee seuns gehad met die name Hamund en
Helgi. Borghild maak die laaste lig van die dag dood. Sy word vereenselwig met die invallende aand
en mistigheid. Ook word sy met die aanmaak van gif in verband gebring.
Bid- en dansritueel
Nie alle Germane het hulle op ‘gebede’ beroep nie. Daar was immers ‘n sterk geloof in die
vasgestelde Lot van elke wese en aan die Lot ontkom niemand. ‘n Gebed sou dus daarop gerig wees
om ‘n God(in) te versoek om die Lot te omseil en om die Lot te omseil is as onmoontlik beskou en ‘n
gebed dus sinloos. Omdat die God(in) magtig is, ken die God(in) die behoeftes en angste van die
mens selfs beter as die mens self. Die Alwetende God(in) is reeds bewus van die mens se node, lank
voordat die mens daarvan bewus geword het. Om die wens van die mens dan aan die Alwetende
God(in) oor te dra via ‘n gebed, is as nutteloos beskou.
Kommunikasie van die mens na die God(in) het egter wel voorgekom. Baie ou Germane het egter nog
geglo dat die God(in) ‘n abstrakte wese is, wat magtig is, maar nie oor menslike ore en oë beskik nie.
Om die rede is nie met die God(in) in taal gekommunikeer nie, maar in terme van ‘krag’, gedagtes en
aanvoeling. Die bidder moes voor die gebed eers die liggaam reinig of ten minste moes die hande
gewas word. Dan moes die voornemende bidder hom/haarself eers behoorlik klee voor die aanvang
van die gebed. Dikwels is tydens die gebed ‘n gelofte gedoen. As die God(in) die gebed verhoor, sal
die bidder ‘n offer bring of een of ander teenprestasie lewer as vorm van dankbaarheid.
Die Germaanse bidder het dikwels regop gestaan en die kommunikasie tussen mens en God(in) was
dan nie in die vorm van ‘n slaaf teenoor ‘n Heer nie. Beide hande is na die hemel uitgestrek en die
gesig kyk omhoog met geopende oë. Die gebed is nie afgesmeek nie, maar was ‘n plegtige versoek
om die guns van die God(in) te verwerf. Tydens die gebed mag geen hoofbedekking gedra word nie
en ook geen skoene nie. Volgens Jacob Grimm het sommige Germaanse bidders egter ook voor
beelde van die God(in) neergeval. Om voor ´n God(in) te ´val´ is beskou as vorm van verering. Die
kommunikasie met die God(in) is himelspreken genoem, maar ook gebet vrumen, gebete käuen of
gebed utstorten (Grimm). Die gebedsritueel waar die hande na die hemel uitgestrek word, was van
ouds ook gebruiklik by die aanbidding van die Son. Volgens Homeros het ook die Grieke en Trojane
die Gode met uitgestrekte hande na die hemel aangeroep. Westendorp wys daarop dat die
Hemelgod(in) aangeroep is met uitgetrekte hande na die hemel, terwyl op die grond neergeval is by
die aanbidding van die Aardgodin/Moedergodin.
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Die kerk het graag ‘n eenvormige bidritueel nagestreef en alle ander vorme van aanbidding as
ongewens beskou. ´n Nederige liggaamshouding was van die hoogste belang en moes die Christelike
bidder veral diep buig en kniel, liefs in die rigting van die Ooste. Die maak ‘n kruisteken is beskou as
´n onderdeel van die deel van die Christelike gebed. Restante van die Germaanse bidritueel bestaan
egter vandag steeds, want in sommige konserwatiewe Christelike groeperinge, staan die mans
vandag steeds tydens die gebed, wat beskou kan word as ‘n Germaanse erfenis. Wessels skryf dat die
Heidene met uitgestrekte hande na die hemel gebid het (soos dit vandag steeds in die OostersOrtodokse kerke gedoen word), maar na die bekering was dit as ongewens beskou. Die pasbekeerdes
moes met gevoude hande en ‘n geboë hoof bid. Hierdie houding sou ‘n grenslose vertroue in die
skepper uitstraal.
Aansluitend by die bidritueel is ook die dansritueel. By elke kultiese feesviering is daar gedans.
Dikwels is om bome en vure gedans, maar ook by begrafnisse en volksfeeste is daar uitbundig
gedans. Die Oudnoorse woord vir speel en dans is leika, wat in Goties as laiks bekend is en
ooreenkom met die Oudengelse woord vir offer naamlik lâc. Talle mitoloë is van mening dat die
auslaut in ons woord huwelik verwys na die eertydse lâc, leika en laiks. As die mitoloë gelyk het, moet
alle agtervoegsels -lik verband hou met die ou Germaanse (dans)fees.
By die Indo-Europese volkere was die uitvaartfees of dode-fees werklik ‘n vrolike fees waar geëet,
gedrink, gesing en gedans is. Die dood word immers met vrugbaarheid vereenselwig, want die dooies
sorg in die Onderwêreld vir die voortbestaan van lewe op aarde. Die dood is nie die einde van die
persoon se bestaan nie, maar simboliseer die oorgangsfase. Om hierdie rede is by die dood van ‘n
persoon vrolik fees gevier. Die kleredrag was swart, want swart is die kleur van vrugbaarheid (en die
wederopstanding). Tot en met ons huidige tyd word ‘n nagwaak gehou die nag voordat die oorledene
teraardebestel word. In die outyd het die familie al tydens die sterwensuur by die sterwende gewaak,
maar ook daarna. Na die dood van die familielid was dit baie gevaarlik om te gaan slaap. Die siel van
die oorledene is in die buurt en Dood is ook aanwesig om die siel van die oorledene weg te voer. ‘n
Slapende persoon kon maklik meegevoer word, want ‘slaap’ en ‘dood’ was naby aan mekaar en selfs
tweelingbroers volgens die Griekse mitologie. Familielede moes juis ekstra luidrugtig optree om
sodoende die Doodsgees te verjaag. Daar is musiek gemaak en spelletjies gespeel en gedans, maar
slaap, was buite die kwessie. Direk na die afsterwe van die persoon is oorgegaan tot die lui van
klokke om die Doodsgees te verjaag. Veral by gesiene gestorwenes is kerkklokke lank gelui na die
sterwensuur.
Na die dood ingetree het, is die lyk van die oorledene deur die familie gereinig en deftig geklee. In die
outyd is die lyk ook rooi geverf. Tot en met die uitvaart is by die oorledene gewaak. Dikwels is die
oorledene ‘n dag (of twee) later begrawe. Na die kerstening word ‘n oorledene selfs in biskopsklere
geklee en in die kerk opgebaar.243 Tydens die nagwaak is nie alleen mooi verhale oor die oorledene
vertel nie, maar is daar ook gedans. Dit was enersyds uit vrolikheid, want die oorledene vertrek na ‘n
nuwe wêreld en die familie is saam met die oorledene bly oor hierdie gebeurtenis. Andersyds is
religieuse dans is ook beskou as ‘n manier om kontak te bewerkstellig met die God(in). In die jaar
1000 het Biskop Burchard van Worms sodanige dansritueel tydens die nagwaak verbied (van Gilst
2004). Die geestelike, Regino van Prüm (840-915), waarsku teen die ‘wanpraktyke’ tydens die
nagwaak en skryf dat ‘dit verbode is om daar duiwelse liedere te sing, grappe te maak of te dans,
want dit is dinge wat die heidene, deur die leer van die duiwel, uitgevind het...Want dit is duiwels om
daar te sing, vrolik te wees of heildronke te hef....Wie graag wil sing, kan liewer die ‘Kyrie Eleyson’
sing of anders liewer stilbly’ (Janssen). Die Heidense feesvieringe tydens die uitvaart is ook dodenbier
genoem. Reeds in die 10de eeu is priesters in Engeland verbied om ‘Heidense liedere’ te sing en te
243

Hierdie voorreg het net gegeld indien die sterwende (of die familie-lede) ‘n groot geldelike gedrag aan die kerk skenk.
Die beste was dat die oorlede in die sterwensuur al in die biskopskleding geklee word en daarin sterf. ‘n Plekkie in die
Hiernamaals is dan as ‘biskop’ verseker.
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dans tydens die nagwaak, maar dit sou nog tot die 19de eeu duur voordat ‘n meer ‘stigtelike’ sfeer
met stille gebede, sou heers tydens die nagwaak (Janssen). Die Middeleeuse geestelike Heinrich
Seuse (1295-1366) was van mening dat dans ‘des tiufels sprung’ was en waar mense in ‘n kring
gedans het, sou die Duiwel die middelpunt van die kring vorm (Farwerck 1970). Dit is opvallend dat
die kerk juis daarop uit was om elke vorm van vrolikheid te verbied!
Tog het die vroeë Christene dansrituele geken. In die apokriewe boek Handelinge van Johannes,
word vertel dat voordat Jesus gevange geneem is om gekruisig te word, sy dissipels hand aan hand ‘n
kring om Jesus gevorm het. Jesus het in die middel gestaan en hulle het om hom heen gedans en
beurtsange244 gesing (HJ 94-95). Die Christendom sou heftig te velde trek teen dansery omdat dit ‘n
‘Heidense’ ritueel was. Lodewyk die Vrome het selfs ‘n verbod uitgevaardig wat as volg lui: ‘Sang,
springdanse, skandelike gesange en duiwelsspele mag nie in openbare plekke, of in woonhuise of
ander plekke plaasvind nie, omdat dit ‘n Heidense gebruik is’ (Farwerck 1970). Pirminus van
Reichenau (670-753) vaardig die volgende verbod uit: ‘Geen Christen mag in ‘n kerk, of tuis, of langs
‘n kruispad ‘n ballade (nagtelike dans), ‘n heksedans, ‘n towerdans of ‘n duiwelspel uitvoer nie’
(Farwerck 1970).
Aanvanklik was dus ook tydens die Christelike eredienste gedans en dit het sowel in die Noorde as
die Suide van Europa voorgekom. In Carthago het ‘n opstand uitgebreek toe biskop Aurelius van
Carthago (vanaf 391-430) ‘n verbod geplaas het op musiek en dans in sy kerk en dit het hom heelwat
inspanning gekos om die rus weer in sy gemeente te herstel (Janssen). Johannes Chrystostomus (345407) het Christelike gelowiges gewaarsku teen die gebruik van dansery in die kerk en het hy beweer:
‘waar dans is, daar is die duiwel’ (Farwerck 1970). Ephraem die Siriër (306-373) wou selfs gesange in
die kerk verbied. Hy skryf: ‘Sing nie vandag psalms met die engele nie, want môre word met die
demone gedans’ (Farwerch 1970). Caesarius van Arles (502-543) wat ’n preek gepubliseer het onder
die titel ‘Oor Christelike waardes en Christelike handelinge’ maak vermelding van die feit dat
Christene voor in die kerke dans. Hy veroordeel die gebruik en wys sy volgelinge daarop dat dansery
’n Heidense gewoonte is (Farwerck 1970). Keiser Lodewyk die Vrome het selfs die volgende verbod
uitgevaardig: ‘zang- en springdansen, de schadelijke zinnelijke zangen en duivelsspelen mogen noch
op openbare plaatsen, noch in huizen, noch op een andere plaats gehouden worden, daar zij van de
gebruiken der heidenen zijn overgebleven’ (Farwerck 1970).
Giraldus Cambrensis (1146-1223) maak vermelding in 1188 van Boeredanse in die kerk en op die
kerkhof in die Walliese Brecknock, waar mans en vroue reidanse uitvoer en in ekstase selfs op die
grond neerval (Farwerk 1970). In 1282 verrig priester Johannes te Inverkeithing ‘n Paasseremonie. Hy
laat ‘n groep jongmeisies ‘n ekstatiese dans uitvoer wat bekend was as die ‘ou sirkel-dans van die
Amezone’, waar gedans was om die beeld van God(in). Hiervoor word priester Johannes deur sy
biskop op die matjie geroep, maar Johannes behou sy pos, want hy beweer dat die uitvoer van so ‘n
dansritueel ‘n algemene volksgebruik was (Blavatsky). Die sing- en dansritueel by die afsterwe van ‘n
persoon was juis gebaseer op die vaste geloof dat die oorledene verder leef in die Hiernamaals en
dat ook die huidige lewendes binnekort met die reeds oorlede familielede herenig sal word. Die
Christelike uitvaart word juis gekenmerk deur ‘n absolute weerhouding van vrolikheid, waar rou en
verdriet geuit word, asof die rouers nie bly is met die vertrek van die gestorwene na die ‘Ewige
Paradys’ nie.
In 1540 probeer biskop Palladius nog om dansery tydens die huweliksbevestiging in die kerk te
verbied. Die dansritueel as deel van die huwelikseremonie sou egter voortduur tot en met vandag. In
1620 was dit nog ‘n gebruik in Teunitz by Eger om tydens Kersfees voor die kerk te dans, maar in
Franken is op die dag binne in die kerk gedans deur jongmans en jongmeisies. In Limoges was dit tot
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in die 17de eeu gebruiklik om binne in die kerk te dans op die feesdag van die Heilige Martialus en is
daar gesing: ‘Heilige Martialus bid vir ons en ons sal vir u dans’ (Farwerck 1970). Veral tydens Pase en
Pinkster het ook geestelikes in die kerk gedans (Janssen). Pas in 1777 is in Prüm in die Eifel ‘n
dansverbod uitgevaardig wat dansery in die kerk verbied het (Farwerck 1970). Die kerk het die
dansritueel egter afgekeur ten spyte daarvan dat hierdie ritueel ook by Ou Testamentiese Israeliete
voorgekom het. Sien onder andere Ps. 149:3 en 2 Sam. 6:16, waar koning Dawid dans en spring voor
sy God, maar ook Rigters 21:21 waar koordanse uitgevoer word. Vir die Christendom het die
dansritueel ‘n Duiwelsritueel geword en is na dansery verwys as Duiwelsdanse, byvoorbeeld: ‘da man
singet und springet in des tievels dienste’ (Grimm). Die Middeleeuse skrywer Heinrich Seuse (of Suso)
(1295-1366) het na dansery verwys as ‘des tiufels sprung’ (Farwerk 1970).
Selfs in ons huidige tyd beskou die kerk dans as sonde, maar besonder merkwaardig is die feit dat
hedendaagse kerkvaders nie meer presies weet waarom dans ‘n sonde is nie. Hulle noem as redes,
drank, seks en dwelms op, maar hierdie ‘sondes’ het niks met dansery te doen nie, en kan ook
gepleeg word in afwesigheid van ‘n dansparty. In die Christendom sou psalmgesang die plek van die
dansritueel inneem, maar in hedendaagse charismatiese kerke herleef die ou dansritueel. Ander
restante van die dansritueel is die volksdanse (volkspele) en krygsdanse. Tot en met vandag word
dansrituele deur Japanse Sjintoïstiese priesteresse uitgevoer, met as doel om die kami te vermaak.
Die ou bidritueel het ook met musiek gepaard gegaan. Deur middel van dans en musiek kon die mens
verbinding maak met die magiese en die goddelike wêreld. Eintlik is dit nie verrassend nie. Die ou
mense het besef dat musiek ‘n strelende effek het op die gemoedstoestand. Hulle het dan geglo dat
hierdie streling die verbinding vorm na die bonatuurlike wêreld. 245 Met die koms van die
Christendom ontstaan talle twiste oor die gebruik van musiek tydens die erediens (omdat dit as ’n
Heidense ritueel beskou was). Die Ortodokse kerke verbied self alle musiekinstrumente tydens die
erediens, maar keur gesange in menslike stemme goed. Die Latynse Christendom keur alle
musiekinstrumente af behalwe die pyporrel. Tog sou die groot kerkhervormer Zwingli (1484-1531)
alle musiek en sang in Zürich verbied het (ook die sing van psalms was verbode) omdat hy dit volgens
hom afgodery was. By die Reformasie was dit besonder vreemd, want die geheime wapen van die
Reformasie teen die katolieke kerk was juis die gebruik van talryke musiekinstrumente en
psalmgesange (MacCullogh). By hedendaagse Jode en Islamiete word steeds singend gebid en/of
gepreek.
Die eenvoudige dansritueel hou verband met die dramatiese Passiespele of Hekse-spele. Een van
hierdie ou dansrituele wat tot en met vandag behoue gebly het, is die Engelse Horn-dance. Dit vind
steeds jaarliks plaas te Abbots Bromley en is oorspronklik tydens Joel uitgevoer. Tydens die fees word
met die horings van ‘n rendier gedans. Ook in Sint Paul’s Catehedral in Londen (opgerig bo-oor ‘n ou
Heidense Heiligdom), is tot en met 1726 een keer per jaar die horings van ‘n rendier plegtig
rondgedra. Ook het die geestelikes op die dag gewade gedra waarop bokke en bokhorings afgebeeld
was (Farwerck 1970). Alhoewel hier nie gedans word nie, toon hierdie kerkfees ooreenkomste met
die Horn-dance.
Nog ‘n Engelse dansfees wat tot en met vandag behoue gebly het is die Morris dance. Dit was ‘n lente
dans en veral populêr op 1 Mei. Die dans is ook Whitesun-Morris-dance genoem. Hierdie danse toon
ooreenkomste met die ou Germaanse swaarddans en hiervan maak Tacitus vermelding. Hy noem
hierdie dansvorm, waar jongmans tussen regopstaande swaarde dans, as ‘n besondere gevaarlike en
ook gewilde dans onder die ou Germane. Die Germaanse swaarddans was ‘n lentedans. By die
Morrisdans word die swaarde deur stokke vervang. Morrisdanse was ook in Duitsland bekend as
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Honde word onder andere verdrietig by die aanhoor van sommige muskiekinstrumente en gaan hulle oor
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Moriskentänz en in Nederland as Moriskendans. In die Nederlandse Ootmarsum (en enkele Duitse
dorpe) is nog ‘n dansvorm bekend as Vlöggelen. Dansers vorm hand aan hand ‘n lang ry en volg dan
dansend ‘n vaste roete deur die dorp wat al baie eeue lank bestaan. Waar later huise op die roete
gebou is, gaan die dansers vandag deur hierdie huise (by die een deur in en by die ander uit). Die
stadsbestuur het herhaaldelik in die verlede probeer om die dans te verbied, maar sonder sukses. In
1870-1875 het ‘n ‘vooruitstrewende’ burgemeester hindernisse opgerig sodat die dansers nie meer
deur huise kon dans nie. Ook het hy mense gebied om hulle huisdeure te sluit. Dit het tot ‘n
volksopstand in die dorp gelei en die huisdeure op die roete is deur die volk oopgebreek. Die dans
word vandag tydens Paasfees uitgevoer.
Ook in Engeland is die hobby horse bekend. Dit is ‘n soort perde dans, waar met ‘n stokperd gedans
word. Hierdie dansers is perdemanne genoem. Alhoewel dit ‘n dans vir volwassenes was, huppel
seuns later met ‘n stokperd tussen die bene en verdwyn uiteindelik die betekenis van die ou
Germaanse perdedans. Op talle plekke in Europa is heuwels gevind met ‘n pad wat spiraalvormig na
die top van ‘n heuwel lei. Tydens Passiespele is sonloopdanse uitgevoer op hierdie pad na die
heuweltop. Volksdanse en volkspele was op alle volksfeeste uitgevoer in die vorm van kringdanse,
reidanse, volg-die-leier-danse en rondedanse en dit het ‘n religieuse karakter gehad. Die dansritueel
is begelei met ‘n musiekinstrument, meestal ‘n fluit, wat ‘n pyp genoem is. Die volk dans dan na die
pype van die fluitspeler.
In Duitsland geld vandag steeds ‘n dansverbod (volksdanse, sokkies en disko’s) en hierdie dansverbod
is selfs in die huidige Duitse grondwet opgeneem. Die Duitse dansverbod geld tydens die Pase vanaf
Donderdagoggend om 4 uur tot Saterdagaand om 24 uur.246 Sondag mag dan weer vrolik gedans
word. Hierdie dansverbod stam uit die tyd toe probeer was om Heidense dansspele wat ‘n baie
gewilde aktiwiteit was tydens die Goeie Week/Paasweek, met wortel en tak uit te roei.
Nog ‘n bekende gebedsritueel, is die geskrewe gebed. Op plankies en ander voorwerpe is ‘n versoek
geskryf aan die God(in) en hierdie versoeke is by die tempel agtergelaat. Soms is sodanige versoeke
later weer by die tempel opgehaal en aan die liggaam van die vereerder gedra (soms selfs in ‘n sakkie
aan ’n koord).247 Hierdie gebedsritueel kom vandag steeds voor in Japan. By die ingang van
Sjintoïstiese Heiligdomme (soms rondom Heilige bome) word ’n plek ingerig waar hierdie
gebedsversoeke opgehang word. Hierdie geskrewe gebede staan in Japan bekend as Ema. Een keer
per jaar word hierdie gebedsversoeke opgeruim en tydens ‘n spesiale seremonie verbrand/geoffer.
Tydens die verbrandingseremonie word die aandag van die God(in) nogmaals gevestig op die
geskrewe versoeke/gebede.
Ook vermeldenswaardig is die feit dat Moslemgebede nie bestaan uit ’n persoonlike kommunikasie
met Allah nie maar uit vasgestelde rituele en resitasies. Met die uitoefening daarvan hoop die
Moslembidder om die aandag/guns van Allah te trek.
Blót
Blót is verwant aan ons woord bloed. In die Ou Germaanse tyd het die term gedui op ‘n offer. Later
het dit meer gedui op ‘n offerfees of ‘n jaarfees en nog later het dit slegs nog die betekenis gehad
van fees. Bloed is beskou as die siel van die mens en dier. As die bloed die liggaam verlaat, sterf
hierdie mens of dier. Die siel sterf egter nie, maar leef verder voort. Hierdie verbinding tussen bloed
en siel word ook onderskryf deur die Christelike mitologie. Vergelyk Deuteronomium 12:23 waar ’n
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Die geskrewe versoek aan die God(in) op ’n stukkie papier wat aan in ‘n sakkie aan die liggaam gedra word,
word Omamori genoem in Japans.
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verbod geld op die eet van dierlike bloed omdat dit die siel is. Die siel moet in hierdie beskouing
vrygelaat word.
Brisinga, Brisinga-men
Brisinga is die bekende halsketting van Freya, maar sommige saga’s wys daarop dat dit aanvanklik ‘n
sieraad van Frigg was. Brisinga(men) beteken halsketting of ook melkweg en word ook Brisingsgordel
genoem. Die ou Germane het die majestueuse Brisinga met vrugbaarheid in verband gebring en
geglo dat as die Brisinga (melkweg) sou breek, die aarde haar vrugbaarheid sou verloor. Hierdie
besondere sieraad is vervaardig deur die vier Dwerge Alfrigg of Albrich, Dvalinn, Berlinger en Gerr.
Freya moes vier nagte by die Dwerge slaap (elke nag by ‘n ander) om die halssnoer te kon bekom.
Ook Anahita het ‘n halssnoer gehad wat in die Avesta minu genoem word, verwant aan die Sanskritse
manya (nek) wat met die bestanddeel men in Brisinga-men ooreenkom. Ook verwys hierdie woorde
na die mane van ‘n perd. Moontlik was die verligte sieraad en die nek (van mens en dier) voorheen
met mekaar verbind. Ook Afrodite het oor ‘n pragtige halsketting beskik. Beide die woorde Freya en
Afrodite is waarskynlik van een woordstam afkomstig. Dan het ook ander Godinne halskettings gehad
soos Cybele, Artemis en die Soemeriese/Sumeriese Isjtar.
Bragi, Bragur, Brego, Braga, Bagur, Bagi
Bragi is die God van die digkuns. Hy was besonder wys en welsprekend. Sy vrou se naam is Idun. Bragi
is ‘n seun van Wodan en die Reusin Gun(n)lod. Die naam Bragi is waarskynlik afgelei van die
Oudnoorse bragr (belangrike). ‘n Welsprekende persoon sou bekend gestaan het as bragr en hierdie
groep mense (digters en sangers) het die Skalde gevorm. Die woorde prag(tig), bright (Eng) en brag
(Eng) is aan Bragi verwant. Dan is Bragi ook verwant aan die Vediese (Oud-Indiese) brahman wat
priester of aanbidder beteken, maar eweneens ook verwant aan die Galliese brictom (magie) en die
Ierse bricht (waarsêery).
Bragi word ook soms in verbinding gebring met ‘n drinkgelag. Tydens die herdenkingsfeeste van
afgestorwe stamlede is ‘n bragafull gedrink (beker van Bragi) waartydens plegtige geloftes afgelê is.
Bragi het ‘n lang baard gehad en sommige geleerdes is van mening dat hy moontlik ‘n refleksie was
van Wodan.
Bur, Buri, Boeri, Bure, Búri
Buri of Boeri is die vader van Borr. Buri en Bor(r) is in wese dieselfde woord, met dieselfde betekenis,
naamlik: Voorsiener (Boer/bouer). Buri hou ook verband met die woord geboorte. Buri word deur
Audumbla uit die Ys gelek. Hy word dus uit die ys gebore. Hy is die tweede Oerreus (Ymir was eerste),
maar word Buri beskou as die stamvader van alle Germaanse Gode en Godinne. Nie alleen was Bor(r)
die seun van Buri nie, maar moontlik was Bestla ‘n dogter van Buri. Die Gode Wodan, Wili en Wé was
die kinders van Bor(r) en Bestla.
Bye
Bye is soms met die siele van oorledenes in verband gebring en hierdie fenomeen kom nie alleen
voor by die Germane nie, maar ook by ander Indo-Europese volkere soos die Grieke en Romeine. Die
Godin Cybele is onder andere dikwels met ’n byekorf afgebeeld. Wanneer ’n lid van die Germaanse
sibbe sterf is dit deur die sibbehoof aan die bye bekend gemaak deur na die byekorf te loop,
daarteen te klop en te vertel wie pas oorlede is. Hierdie gebruik was ook in Engeland bekend en skryf
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J.C. Foster in haar boek Ulster folklore: ‘In some parts of Ulster it is thought necessary to inform the
bees when death in the family takes place’ (aangehaal uit van Gilst 2004). Dikwels is die korwe
verskuif na die dood van ’n sibbelid. Byekorwe is ook soms op grafstene afgebeeld tot in die 19de
eeu. Die byekorf is moontlik met die doderyk in verbinding gebring. In die Nederlandse Achterhoek
het boere in die 20ste eeu nog ’n swart streep op die byekorf gemaak nadat hy die doodsberig aan
die bye meegedeel het.
Freyr het twee bediendes gehad met die name Beyla (vrou) en Byggvir (man). Beide heirdie figure
word met bye in verband gebring en ook met die brou van bier.
Bye was ook bekend as Imme (of Imbe in Middelhoogduits). In Nederlands staan die byeboer vandag
nog bekend as Imker. Imme is moontlik verwant aan die mitiese wesens Imps. ‘n Imp is ook beskou
as ’n soort elf, maar imme sou later duiweltjies word, waarskynlik onder Christelike invloed.
Dag, Dagr, Dagur en Nag, Nott, Nótt
Die statige en donkerkleurige Nott is die dogter van ‘n Reus Nörr, (soms ook Nörfi of Narfi). Nott
personifieer Nag (donker) en die naam van haar swartperd is Hrimfaxi. Sy kondig die nuwe etmaal
aan wanneer sy die Oosterkim opry. Haar lang swart mantel sleur dan oor die Aarde wat die
aandskemering inlui.
Nott was drie keer getroud. By haar eerste man Naglfari, baar sy die seun Aud. By haar tweede man
Annar, baar sy die dogter Jord en by haar derde man Delling(r) baar sy die stralende seun met die
naam Dag(r).248 Dagr personifieer dus die Dag en sy witperd se naam is Skinfaxi.
Dagr (seun) en Nott (moeder) sou daagliks langs die hemel gery het in opdrag van Wodan en hulle
word ook vergesel van Môre, (Morgen) en Aand (Avond/Abend).
Dag of Dagr is verwant aan die Keltiese God Dagda en onder die Germaanse Swabe is Daguz vereer
as ‘n Songod. Dag, Dagda, Dag(r) en Daguz is dus ou Songode. Die Letse stad Dagda is waarskynlik
vernoem na die Keltiese Dagda.
Beide die nag en die daaropvolgende dag is beskou as heilig: heiligcn tag; heilge licht! Daarby het die
Son en Lig los van mekaar gestaan!
Dagindeling

Die ou Grieke het ’n dagindeling geken wat bestaan het uit 9 Horae, wat later uitgebrei is tot tien en
later tot twaalf. Die Horae of Horai was in werkliheid Godinne. Die name van hierdie Godinne verskil
soms van streek tot streek. Die name van die 9 Godinne (van sonsopkoms tot sonsondergang) was:
Auco, Eunomia (bevel), Pherusa, Carpo (vrug), Dike (regverdigheid), Euporie of Euporia, Irene (vrede),
Orthosie en Thallo. Die name van die latere 12 Godinne is: Auge (eerste lig), Anatole (sonsopkoms),
Mousika (musiek), Gymnastika (oefening), Nymphe (wastyd), Mesembria (noen), Sponde (heildronk
op die Gode), Elete (bidtyd, werktyd), Akte (speeltyd, werkstyd), Hesperis (laatnoen), Dysis
(sonsondergang) en Arktos (aand, nag).
Die name van die latere twaalf Godinne wat die ure van die dag aangedui het was:
Auge
Anatole, Anatolia
248

Eerste lig.
Sonsopkoms.

In die Germaanse mitologie gaan moeder Nag vooruit en haar seun Dag volg haar.
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Mousika
Gymnastika, Gymnastica, Gymnasia
Nymphe
Mesembria
Sponde
Elete
Akte, Acte, Cypris
Hesperis
Dysis
Arktos

Tyd vir eerste oggendmusiek of studie.
Tyd vir oefening.
Badtyd of wastyd.
Middag of Noen.
Heildronk op die Gode en Godinne.
Bidtyd, en eerste middagwerksuur.
Eet en plesiertyd, ook tweede middagwerksuur.
Laatmiddag.
Sonsondergang.
Aand, nag.

Ons Germaanse (en Keltiese) voorouers moes ’n soortgelyke dagindeling gehad het, maar die inligting
het verlore geraak. Ons huidige woord noen in noenmaal of noon (Engels) = nine en moes vanouds na
die 9de uur verwys het. Eve(ning), Ewe en Avond was waarskynlik die laaste/eerste uur (einde/begin
van die etmaal). Ons woord Morgen (môre) word volgens Grimm met ontbyt of ontbyttyd in
verbinding gebring, maar is hoogswaarskynlik verwant aan die Keltiese Morrigan en die Germaanse
Mara. Dan is Daeraad as ’n Germaanse ‘n Godin beskou (en onder die Grieke bekend as Eos en onder
die Romeine Auror). Daeraad (Tagarôd, Daghared) is die Godin van die Oggendstond. Grimm
suggereer dat as daar ‘n Godin van die sonsopkoms was, daar ook ‘n Godin moes gewees het van die
sonsondergang. Haar naam moes Westara gewees het.
Farwerck (1939) wys daarop dat die ou Germane die horison, die jaar en die dag in agt verdeel het.
Volgens Farwerck ken boere in Beiere vandag nog die term ‘grootuur’ (1½ uur) wat ook bekend staan
as eicht. Eicht is verwant aan ons woord aks. Ook het Noorse en Yslandse boere nog in die vorige eeu
agt bakens, of punte op die horison aangewys (rotse, heuwels, bome ens.), maar ook kunsmatig
opgerigte bakens wat hulle att of aett genoem het. Att of aett is verwant aan ons woord etmaal.
Hierdie bakens op die horison hou verband met die sonsopkoms en -ondergang en dui die grense van
die seisoene aan.
Delling, Dellingr, Dellinger
Delling is die vader van sy seun Dag of Dagr. Delling was die derde man van die Godin Nott (Nag) by
wie hy Dag verwek het. Delling word ook met die aandskemering in verbinding getree en is sy naam
verwant aan die woord dawn (Eng). Dog, het die naam Delling ’n vroulike herkoms, want Delling is
vandag ’n bekende vrouenaam in Skandinawië wat ‘flikkerend’ beteken. Daarbenewens is Dawn ’n
bekende vrouenaam in Engelstalige lande. Delling moes vanoud ’n Godin gewees het.
Demoon, monster
Die Germaanse mitologie ken ook demone of monsters. Ons Germaanse voorouers was kwesbare
wesens. Hulle het midde in die natuur gewoon en hulle lewens was voortdurend bedreig deur
vyande, wilde diere en die natuur. Veral die brute natuurgeweld het die mens magteloos en nietig
laat voel. Die natuurkragte is beskou as vyandige Reuse en Reusinne. Hulle kon verskyn in sowel
dierlike- as menslike gedaantes en hulle was daarop uit om die lewens van die mense suur te maak.
Hierdie Demone het in die Berge gewoon maar ook in Water. In die ou epos Beowolf is Grendel
byvoorbeeld ’n Water demoon/monster en van ‘n soortgelyke monster word ook vermelding gemaak
in die Hrolf Kraki saga. Ook was Aegir en sy vrou Ran op see gevreesde See-demone.
Op land is veral reuse slange (Midgardslang) en reuse wolwe (Fenrir) gevrees. Maar ook die wind het
angs gesaai. Tydens stormweer is soms juis groot bome omgewaai. Dit was dikwels Eike en hulle was
statig en heilig. Dan het die stormwinde ook die huise van die ou Germane verniel. Maar die
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Germane het die Wind ook as Godheid vereer, wat dui op ’n konflik tussen die verering van die Wind
en die angs vir die Wind as ‘n Demoon. Daar is geleerdes wat meen dat die naam Wodan verwant
kan wees aan die woord Wind. In ander mitologiee word die wind wel vereer. Die Grieke ken Anemoi
en die Romeine ken Venti, terwyl die Hidoes Vayu ken. Beide laasgenoemde voorbeelde, lyk op ons
woord Wind/waai.
Ook het die angs bestaan vir allerlei geeste en spoke. Mense wat vermoor was, sou wraak en
vergelding soek. Veral tydens mistigheid en newel, maar ook tydens maanlose nagte was spoke en
geeste ekstra aktief. Vir mense wat midde in die natuur geleef het, was die verskyning van hierdie
wesens, angsaanjaend.
Vir die Ou Grieke was demone (daimon) egter nie slegte wesens nie. Demone is beskou as
beskermgeeste wat in die menslike liggaam woon. Die Romeinse Daemon is beskou as ‘n ‘goeie
wese’ en het die woord Demon selfs op ‘n engel gedui, later ‘n gevalle engel en nog later ‘n Duiwelse
wese. Vir die Christendom word Demone en Duiwels as sinonieme beskou en in verband gebring met
magie, siekte en besetenheid.
Diereriem
Van oudsher was die mens geïnteresseerd in die sterrehemel. Daar is geglo dat die stand van die
sterre gevolge inhou vir die mens se handel en wandel. Ook is geglo dat die toekoms afgelees kon
word uit die stand van die sterre. Alhoewel sommige mense wil voorgee dat die astrologie vanuit die
Arabiese wêreld tydens die laat Middeleeue na Europa oorgewaai het, is dié inligting onjuis.
Geleerdes, soos Peter Ellis, wys daarop dat die astrologie al duisende jare met die Keltogermane
saamgekom het, maar dat hierdie kennis tydens die kerstening van Europa verlore gegaan het,
inklusief die terminologie, wat later uit die Arabiese wêreld oorgeneem is. Hiermee is dan ook ‘n
verkeerde persepsie gevestig dat astrologie voorheen in Europa onbekend was. Bewys van die
bestudering van sterre is onder andere gevind in die grot van Lascaux (Frankryk), waar tekeninge van
sterre gevind is wat tussen 20,000 en 16,000 jaar oud is. In die Grotte de la Tête-du-Lion (Frankryk) is
sterrebeelde gevind van die Stier in Aldebaran en ook van die Plejade/Pleiades (Sewe Susters) wat
23,000 jaar oud is. Alpha Tauri of Aldebaran is die helderste ster in die sterrebeeld Taurus en die
vyftiende helderste ster aan die hemel. Alpha Tauri heet in Arabies Aldebaran ‘Navolger’. So genoem
omdat dit ná die sterretros Pleiades (die Sewe Susters) opkom.
So belangrik was sterre by die Germane dat ’n woord soos disaster (Eng) letterlik beteken: van die
sterre geskei. Verder ken die Vediese astrologie ‘n baie ou geskiedenis en juis hierdie Vediese kultuur
is verwant aan die Keltogermaanse kultuur, wat wederom daarop dui dat ons Germaanse voorouers
goed bekend was met die sterrekunde, voor die resente Arabiese invloed. Die woord ster is in
Sanskrit bekend as târâ, in Frans sterna en in Latyn stella.
Vandag word die Diereriem verdeel in vier groepe, naamlik:
Vuur: Ram, Leeu en Boogskutter
Aarde: Stier, Maagd en Steenbok
Lug: Tweeling, Weegskaal en Waterman
Water: Kreef, Skerpioen en Visse
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Dis, Disse, Disen, Disa, Dís, Dísir, Dys, Tys, Tise, Tessa, Idisi, Idise, Zisa, Cisa, Dysen, Spádysen,
Hagedise
Die woord Dis beteken al Godin, maar Dis is ook die naam van ‘n baie ou Godin. Freya is soms
Vanadis genoem (Waangodin) en Nerthus ook Njordis. Die woorde Dis en Dyr/Tyr/Tiwas is verwant
aan mekaar, 249 maar Tyr/Tiwas word as ‘n manlike God beskou, wat moontlik daarop dui dat hier ‘n
oorgang plaasgevind het van die Moedergodin na ‘n manlike God. Ook opvallend is dat die Romeinse
God van die Onderwêreld bekend was as Dis Pater. In Augsberg (voorheen bekend as Ziusburg) is in
die 11de eeu nog ‘n Godin vereer met die naam Zisa, verwant aan Disa. Van Zisa het ook variante
bestaan soos Zysa, Cisa, Cise, Cysa en Cisara250 en is Zizenberg na haar vernoem.
’n Dis is nie alleen as ‘n Godin beskou nie, maar ook as ’n heilige of gesiene vrou en kom voor in
Oudsaksies as Idis; in Oudhoogduits as Itis251 en in Oudengels as Ides. Ides is egter moontlik weer
verwant aan Isis. Die woord Dis kom ook voor in die samestelling van akkedis (hagedis in Nederlands)
wat na bonatuurlike vroulike wysheid verwys (haag+dis). Die slang en akkedis is wysheidsimbole en
daarom is die woord Heks (Haegtesse) verwant aan Hagedis of Akkedis. Die Hekse van ouds het ‘n
besondere kennis gehad van kruie. Baie kruie is dan ook vernoem na Godinne. Een van die bekendste
plante wat met die Heks geassosieer word (en na die Disse vernoem is), is die Blou Dissel (Blauwe
Distel). Hierdie plant het nie alleen medisinale waarde gehad nie, maar is ook geëet. In Europa word
’n soort dissel vandag steeds as groente genuttig onder die naam Arisjok.
Westendorp skryf dat Teus in Bretoens dui op ‘n spook, maar by die Germane was ook bekend Does,
Thoes, Tuisa, Duschi, Dusi, Disae, Dice en Deuce. Hierdie woorde is verwant aan die Disse en het
gedui op spoke of geestelike figure.
Dis vorm dikwels deel van vroue-name soos Thordis, Hiordis, Asdis, Vigdis, Halldis, Freydis, ens.
Thordis was ‘n baie populêre naam vir ‘n vrou, na wie ook Thordisstad op Ysland vernoem is. In
Swede is ‘n pleknaam bekend as Disathing, wat daarop dui dat dit vroeër ‘n gebied was waar die
volksvergadering plaasgevind het. Julius Caesar skryf in sy boek De Gallische Oorlog dat die Kelte
hulself beskou as nakomelinge van Vader Dis. Vir hulle was Dis, Dis Pater of Dispater ‘n belangrike
Godheid.
Disse is vereer tydens die dísablót en hiervan word dikwels in die lektuur vermelding van gemaak. Die
tempel van ’n Dis word Dísarsalr genoem. Die Dingvergadering tydens die offer aan die Disse is
Disathing of Disthing genoem en verwys hedendaagse plekname soos Disathing en Diseberg in
Swede na die ou vereringsplekke van die Disse. Die Noord-Germaanse Dísir (Disse) is in SuidGermanië Idisi genoem soos blyk uit die eerste Merseburgse towerspreuk. Ons woord Godin of
Göttin (Duits) is ’n moderne skepping, want in die Heidense tyd is slegs na Disse verwys as Godinne.
Disse is later ook God(d)isse of God(d)esse genoem en in Engels steeds Goddesses.
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Wisseling van s en r in die inlaut en auslaut – vergelyk: spies, speer en spear (Eng) en haas, hare (Eng).
Ara = altaar of tempel.
251
Itisburg is na haar vernoem.
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‘n Dis of Vanadis

Familiewapen Disselhoff

‘n Skotse wapen met ‘n Bou
Dissel

Donar, Tonar, Donner, Donder, Tho(na)r, Thunar, Thorduna, Tonnerre, Thoro, Dhor, Tóra, Tor, Tôr
Waar Wodan ‘n gevreesde God is, is Donar/Thor daarenteen ‘n seer geliefde God. Die woord tender
(Eng), verwant aan die woord Donar wys op die liefdevolheid van die hierdie God. Naas Wodan, is
Donar die beroemdste van alle Gode. Hy is ook Ase-Thor of Wa-Thor genoem, maar ook Fulltrui
(volkome betroubare), Thrudgudr (die sterke God) of die Thrudvaldr (troue beskermer). Sy
paleis/burg staan in Thrudheim of Thrudvangr, (moontlik) in Asgard, waar hy die siele ontvang van
oorlede Boere en Slawe. Donar is ‘n stoere, struise en brute figuur. Hy is onwrikbaar, robuust, en
vreesloos, dog geliefd onder die gewone volk. Hy is die sterkste onder alle Gode (en mense). Vanweë
sy ongeëwenaarde krag word hy ook met Hercules gelykgestel en in hierdie verband skryf Scheepers
dat daar ook ’n Germaanse Herculesverering bestaan het, wat sou uitloop op ‘n Donarverering.
Donar se hare en baard was rooi en hy het vurige blou oë gehad asook ‘n vurige temperament. Sy
eggenote se naam was Sif en saam het hulle dogters gehad met die naam Trud en Lorride. Donar het
ook by die Reusin Jarnsaxa twee seuns verwek met die name Magni/Magne (Mag) en Modi/Mode
(Moed). Verder sou Donar ook pleegouers gehad het met die name Vingnir en Hlóra. Donar se eie
ouers was Wodan en Jord (Aarde) en Donar het ook ‘n broer gehad met die naam Meili.
Westendorp wys op ‘n verskil tussen die Wodanse godeleer en die Donarse godeleer. Volgens
eersgenoemde (veral deur die Angelsakse aangehang) was Wodan die Oppergod en Donar sy seun.
Volgens die Donarse godeleer, was Donar die Oppergod. Donar, as afsplitsing van Tyr/Tiwas, is ‘n
ouer God as Wodan. Vergelyk ook twee byname van Wodan naamlik Hangatyr (God van die
gehangdes) en Farmatyr (God van die skeepslading) wat duidelik nie van die naam Wodan afgelei is
nie, maar van die ouer Tyr/Thor. Waar Wodan die God van die heersende klasse en die Skalde was,
was Donar die God van die boere. Hy is deur die boere vereer as Krygsgod en Vrugbaarheidsgod
(omdat hy mag gehad het oor die reën, die wind en die landbou). Baie Germane het miniatuur
Thorhamers of klein beeldjies van Donar gedra as amulet.
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Uit die geslagsregisters van Noorse konings wat hulself as afstammelinge van Thor/Donar beskou
het, blyk die volgende: Snäri (sneeu) was die vader van Thor en die vader van Snäri was Frosti (Vorst)
en sy vader was Yokul en die se vader was Fornjoten. Donar sou twee seuns gehad het met die name
Norr en Gorr en ‘n dogter met die naam Goe. Noorweë sou dan vernoem gewees het na Norr
(Westendorp). In hierdie geslagsregisters kom die naam Wodan nie voor nie. In Noorweë en Ysland
was Thor/Donar ongetwyfeld die Oppergod, waar ook die meeste Donartempels gestaan het. In
Ysland was Donar deur byna die hele bevolking vereer. In die beroemde tempel te Uppsala (in
Swede) blyk dit ook uit die drie beelde in die tempel dat Donar hoër in rang was as Wodan en
Frey/Fricco.
Van Donar word ‘n aantal verhale vertel. Een daarvan is sy reis saam met Loki. Hulle sou met die wa
van Donar reis wat deur twee bokke getrek word. Die eerste aand vind hulle onderdak by ‘n boer.
Donar neem die bokke en slag hulle vir aandete en hy nooi ook die boer en sy gesin uit vir die
feesmaal. Die seun van die boer se naam was Thjalfi/Tjalfe 252 en die dogter se naam was
Roskva/Röska. Donar lê die velle van die bokke langs die vuur en versoek elkeen om tydens die ete,
die bene van die bokke op die velle te gooi en dat hulle ook versigtig met die bene moes omgaan. Die
fees sou byna die hele nag duur. Thjalfi sou van die boudvleis van een van die bokke geëet het. Om
by die lekker murg te kom breek hy die been. Die volgende oggend staan Donar op. Hy vou die velle
met die bene daarin toe. Hierna neem hy sy hamer en met ‘n towerspreuk staan die bokke weer op
en is gereed vir die trektog. Gou blyk dit egter dat een van die bokke se agterbeen mank is. Donar
stel vas dat die oorsaak daarvan ‘n gebreekte dybeen is. Hy het wit geword van woede en die boer en
sy gesin het om genade begin smeek en was ook bereid om vir die skade te betaal. Donar besluit om
die twee kinders van die boer as skadevergoeding te neem en hulle sou voortaan sy vaste knegte
word wat hom op alle reise sou vergesel.
Volgens die Prosaïese Edda is Loki op ’n dag deur die Reus Geirrod gevang, toe Loki homself as ‘n valk
vermom het. Loki roep die hulp in van Donar, maar Donar moes na Geirrod reis sonder sy hamer,
yster handskoen en kraggordel. Onderweg word by die Reusin Grid (moeder van Vidar) oornag, maar
sy waarsku Donar teen die magiese kragte van Geirrod. Sy leen aan Donar haar yster handskoene,
kraggordel en ysterstaf. Die volgende oggend vertrek Donar weer op sy reis na Geirrod, maar hy kom
onverwags ’n groot rivier teë met die naam Vimur. Terwyl Donar besig was om die rivier oor te steek
besef hy dat dit ’n besonder magtige rivier was. Toe hy opkyk na die oorsprong van die rivier, merk
hy dat Gjalp,253 een van die dogters van Geirrod, wydsbeen staan en urineer. Eers strek Donar hom
uit na die oewer en kry greep op ‘n struik bekend as Lysterbes (Eng: Rowan tree), wat voorkom dat
hy verdrink. Hierdie struik sou dan voortaan bekend staan as ‘Thors redding’.
Hierna gryp Donar ’n groot rots en slinger dit in die geslagsdeel van Gjalp, waarna die waterstroom
dadelik ophou. Hierna reis Donar verder en by Geirrod aangekom kry hy onderdak in ’n bokstal. In die
stal was net een stoel waarop Donar gaan sit. Hy merk egter dat die stoel stadig omhoog rys en dat
hy teen die dak platgedruk gaan word. Donar neem sy geleende staf en met brute krag druk hy teen
die dak, waarna die stoel met ’n gekraak weer sak tot op die grond. Onder die stoel het Gjalp en haar
suster Greip gesit, maar deur die krag van Donar het beide hulle rûe gebreek. Hierna nooi Geirrod
Donar uit tot ‘n kragmeting. Geirrod neem ’n groot gloeiende houtstomp uit die vuur en gooi dit in
die rigting van Donar. Met behulp van die geleende ysterhandskoen vang Donar die brandende
houtstomp op. Hy wil dit teruggooi aan Geirrod, maar Geirrod skuil agter ’n ysterpilaar. Hierop gooi
Donar die brandende houtstomp dwarsdeur die pilaar en ook dwarsdeur Geirrod.
Donar is beskou as die grootste vyand van die Reuse en die kragtigste verdediger van Asgard en
Midgard. Hy het in ‘n kasteel gewoon met die naam Bilskirnir in die burg Thrudheimr. Thrudheim is
252
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In sy naam is Elf/Alf herkenbaar.

Verwant aan gulp?
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geleë tussen Midgard en Asgard. Die geliefde Donar woon dus digby die mensdom. Donar kom ook
elke dag te voet na die Dingvergadering van die Gode, terwyl al die ander te perd opdaag. Sy
geweldadige uitstraling sou die brug Bifrost kon beskadig. Hiervoor moet hy deur die riviere Kormt en
Ormt swem en ook nog die twee riviere by Kierlaugar.
Donar het oor ‘n strydwa (Reid) beskik wat deur bokke getrek was, naamlik Tanngnjostr en
Tanngrisnir (Tande-knerser en Tande-wyser). Donar word ook ‘Heer der bokke’254 genoem en bestaan
ook die vermoede dat Donar vroeër met bokhorings afgebeeld is. Die dawering van onweer (DonnerWetter) sou afkomstig wees van Donar wat met sy bokkar oor ruwe terrein ry. In Carniola het die
boere selfs na rammelende onweer verwys as gottes fahren (Grimm). Met naderende onweer was dit
gebruiklik onder die gekerstende Germane om kerkklokke te lui en dit te laat lui totdat die onweer
verby was. Dit was gedoen om die onweer te verdryf en haelskade aan gewasse te voorkom.
Donar beskik oor ‘n kraggordel (megingard, megingjörd of megingjardar) waarmee hy in staat was
om sy ásmegin (krag van die Ase) te verdubbel. Hy beskik ook oor ‘n ysterhandskoen (Jarnglofar,
Iarn-greiper of Jarngreipr), asook sy beroemde hamer, Mjölnir of Thrudhamarr. As hy met hierdie
hamer slaan, is die slag op die aarde sigbaar as Bliksem (weerlig). Mjolnir (moker) is ‘n vreeslike
wapen wat Donar sal gebruik om die Midgardslang te tref. Hierdie Thorhamer is deur Dwerge
gemaak en word beskou as die magtigste wapen van die Ase teen alle vyande. Die mooiste van
hierdie wapen is dat dit ook gewerp kan word en dan keer die hamer telkens weer outomaties
terugkeer na die hand van Donar (soos ‘n boemerang). Daarbenewens tref hierdie wapen altyd doel.
Ook die Donderbyl (vajra) van die Indiese Indra keer soos ‘n boemerang terug nadat dit geslinger
was. Moontlik het die mense in die ou tyd reuse bome aanskou wat deur die weerlig getref is. Dit lyk
byna altyd of so ‘n boom het ‘n hamer/byl (donderbeitel) bewerk is. Dit kan as rede aanvaar word
waarom Donar met ‘n hamer geassosieer word.
Die hamer van Donar was moontlik ‘n steenbyl want die Oudnoorse woord vir hamer, naamlik
hamarr, beteken beide steen sowel as hamer. In Sanskrit beteken steen acman en in Avesties
beteken dit asman. Hierdie acman en asman hou moontlik verband met die Germaanse woord ax
(byl), maar ook die verering van Menhir (en Dolmen). Donar se hamer het weerlig veroorsaak, maar
om te voorkom dat huise deur weerlig getref word, het Nederlandse- en Duitse boere tot aan die
begin van die 20ste eeu, Donderbeitels (wigvormige dondersteen) net onder die nok van die dak
vasgemaak (van Gilst 2004). Tal van hierdie beitels dateer uit antieke tye en is van geslag tot geslag
deurgegee. Weerlig is Middelsaksies donnerschlag of blitzschlag genoem en in Middelhoogduits
donerstrâle, wetterstrahl en blitzstrahl. Dan noem Grimm ook donresblicke, donrisslac, blekzend,
schurslac, wolkenschoz, weterwegen, ens. Die donderslag sou nie alleen die aarde tref nie, maar ook
diep in die aarde dring, waarna dit 7 of 9 jaar sou duur voordat dit op die aardse oppervlak verskyn.
Die plek waar die weerlig die aarde tref is dikwels as ‘n Heiligdom beskou. Dit was ook verbode om
diere wat deur die weerlig doodgeslaan is, te eet.
Donar word byna altyd afgebeeld met ’n spitsmus, trouens Frey ook! Dit is in teëstelling met Wodan
wat ’n slaprandhoed dra. Die hoofbedekking wat Donar dra kom egter ooreen met die mus wat die
kersman/kersvader vandag dra. Farwerck (1970) wys daarop dat die mus moontlik as ‘n heilige
kledingstuk beskou is. Dit is onder andere ook by kultiese feeste gedra. Vandag dra kinders
soortgelyke spitsmusse van papier/karton tydens feesvieringe.
Daar is ondersoekers wat meen dat daar ‘n verband is tussen die Thorhamer Mjolnir en die Russiese
woord molnija wat weerlig beteken. Die Litouers het ook ‘n groot hamer vereer. Vir die Christene sou
die hamer later simbool staan vir ‘n duiwelse embleem. So sterk word die band tussen die hamer en
254

‘n Opvallende ooreenkoms kan getref word met die Jode, waar jaarliks tydens die Jom Kippoer twee bokramme aan God
geoffer word.
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die Duiwel dat die Hamer selfs ‘n figuur word, naamlik die Duiwel self. Die uitdrukking: ‘De Hamer
kennt se all’ (die Hamer weet dit al) sou daarop dui dat die Duiwel alle geheime ken. Die Christene
assosieer die Christelike God(e) ook met weerlig. Vergelyk onder andere Deut. 33: 2 waar bliksem uit
die regterhand van Jahweh kom en verder ook ander verwysings oor weerlig: Psalm 144:6; Matt.
28:3; Amos 5:9; 2 Samuel 22:15 en Lukas 17:24.
Die unieke wapen van Donar is bekend by ander Indo-Europese volkere. Hierdie hamer (mjolnir) is in
Lets bekend as milna, in Latyn malleus, in Russies mólot en in Bretons mell, maar in sommige tale
beteken die woord ‘ligflits’ of ‘weerlig’ naamlik in Oudkerkslawies mjuniji, in Oudrussies mólnija, in
Oudpruisies mealde, in Wallies mellt en in Yslands myln.
Hamers van Donar

In die Germaanse volkslewe het die hamer ‘n baie belangrike rol gespeel. Die hamer was ‘n seëninstrument en is huise en vee geseën deur die ‘teken van die hamer’ te maak (net soos Christene die
teken van die kruis maak). Voor die aanvang van ‘n (fees)maaltyd het die ou boere eers ‘n
hamerteken oor die voedsel en drank gemaak voordat dit genuttig is (Miskotte). Hierdie teken is dan
ook Hamarsmark genoem. Volgens Guerber is pasgebore babas met hierdie teken geseën, maar ook
oorledenes tydens die uitvaart op die brandstapel/grafheuwel. Volgens Grimm het die ou Germaanse
wette bepaal dat ‘n boer by die aankoop van ‘n stuk grond, ‘n hamer moes gooi op die aangekoopte
stuk grond waarmee die kooptransaksie beklink was. Ook is die drumpel van nuwe huis geseën met
‘n hamer. Grimm skryf dat in Duitsland selfs na die kerstening hamers teen die
kerkmure en stadspoorte gehang het, maar ook beelde en afbeeldinge van
hamers. Ook was die hamer in die tyd nog ‘n gewilde embleem op familie- en
stadswapens. Tot en met vandag ken die Slawiese en Asiatiese volkere die hamer
as een hulle belangrikste simbole (hamer en sekel). Ook was dit onder die
Germane gebruiklik om Donderbesems te gebruik as afweermiddel. Sien hierby
die Donderbesem-teken wat eintlik ’n soort kruisteken is.
Die meeste ou Germaanse huwelike (bruide altyd in wit geklee - ‘n heilige kleur vir
die Germane) is op ‘n Donderdag gesluit, omdat Donar beskou was as die
Huweliksgod. Volgens die tradisie onder die Germane is die Hamer van Thor/Donar tydens die
huwelikseremonie op die skoot van die bruid neergelê. Die hamer is dus ook beskou as ’n
vrugbaarheidsimbool (fallus). Die huwelik (ooreenkoms) is daarbenewens ook met die slaan van die
Thorhamer beklink. Nie alleen die huweliksooreenkoms nie, maar ook ander ooreenkomste is met
die slaan van die hamer beklink. Tydens Germaanse vergaderings sou die voorsitter ook met sy
hamer alle beslissing bekragtig deur na ‘n genome besluit met die hamer op die tafel te klink. Vandag
word die klink van die hamer steeds gebruik in geregshowe (maar ook by sommige
kerkraadsvergaderings) as teken van bevestiging of finaliteit. Interessant genoeg is die reg om
huwelike te sluit ook soms aan ‘n smit toegeken. Die smit met sy hamer ‘smee’ dan ‘n huwelik.
Sodanige huweliksritueel was in Gretna Green tot onlangs nog gebruiklik. Vandag is Gretna Green
316

steeds een van die populêrste plekke op aarde om te trou, waar een uit elke 6 Skotse huwelike
gesluit word.
Die angs/respek vir hierdie God het in die volkskultuur bly voortbestaan tot en met vandag. Die
woord Donner is steeds ‘n woord wat óf versigtig uitgespreek word óf as ‘n taboe/vloekwoord
beskou word. Dieselfde taboe geld ook vir die woord Bliksem (Bliksem ontstaan wanneer Donar met
sy hamer (Mjolnir) slaan). Die woord bliksem is verwant aan die woord blits; in Middelhoogduits blic,
blikze en blikzen. Betreurenswaardig is die feit dat byna niemand vandag meer weet waarom Donner
en Bliksem ‘vloekwoorde’ is nie. Ook die woord sweer (aflegging van die ou ‘Heidense’ gelofte), word
vandag steeds in somme kringe as ‘n taboewoord beskou. In Engels beteken die woord swear, selfs
om te vloek. Moontlik hou ook die woord swaer (swager) verband met die woord sweer, want
swaerskap kom immers via ‘n gelofte tot stand. Vergelyk ook die Engelse brother in law.
By die kolonisering 255 van Ysland, het die meeste immigrante hulle huise vanuit Noorweë
saamgebring, veral dan die hoofpilare en deurposte. Daar is geglo dat Elwe as huisgeeste in die
deurposte/kosyne leef. Beelde van hierdie Elwe is ook op die kosyne uitgekerf. Hierdie goeie
Huiselwe moes saam met die familie verhuis. Van die immigrante het die pilare/kosyne in die see
gegooi wanneer Ysland in sig gekom het. Donar sou dan aandui waar die huise heropgerig moes word
deur die hout op ‘n bepaalde plek aan land te laat spoel. Ook by die oprigting van nuwe tempels is
aan Donar gevra op die goeie plek aan te wys. Heilig was die Yslander oortuig daarvan dat Donar die
nuwe boupersele sou aanwys. Ook word daar vertel van ‘n man wat sy balk in die see gegooi het om
te kyk waar dit uitspoel, maar hy vind die balk nie meer nie. Hy rig toe maar sy boerdery op op ‘n plek
wat hy reken goed sou wees. Veel later ontdek hy die balk aan die strand op ‘n plek waar hy dit nie
verwag het nie. Die boer het nie geskroom om sy reeds gevestigde boerdery op te breek en te
verskuif na die plek waar die balk uitgespoel het nie (De Vries 1944). Die gebruik kom ook ooreen
met Grieke wat Griekeland verlaat het om hulle in Griekse kolonies te vestig. Emigrerende Grieke het
eers by Dodona of Delphi die orakels van die Gode geraadpleeg betreffende hulle planne oor ‘n
emigrasie en die eindbestemming van sodanige emigrasie (Schmidt).
In Noorweë het ‘n bekende tempel gestaan in Gudbrandsdal. Hierdie tempel het drie beelde
gehuisves, naamlik die van Donar, Irpa en Thorgerd-Holgabrud. Holgabrud of Haurgabrud =
tempelbruid. Opvallend is die afwesigheid van ‘n beeld van Wodan en ook van Frey in hierdie gebied.
Welke beeld van die drie die grootste was, is egter onseker. Volgens die Njalsaga het al drie hierdie
beelde, goue ringe gedra, maar die ring van Thorgerd-Holgabrud was die breedste. In die Njalsaga
word die beeld van Thorgerd-Holgambrud ook eerste genoem en word ook verder vermeld dat haar
beeld van mans-grootte was, waarvan ‘n mens wil aflei dat die ander beelde kleiner was. Te Rheinau
is ‘n koperbeeld van Donar gevind en in die tempel van Uppsala het ook ‘n (naakte) beeld van Donar
gestaan. Te Mari in Noorweë het ‘n beeld van hom bestaan waar hy ‘n goue hamer vashou
(Westendorp).
Tussen die Vediese Oppergod Indra en die Germaanse God Donar is daar duidelike ooreenkomste.
Beide is Oppergode, beide het rooi baarde, is temperamenteel en opvlieënd. Beide word met
vrugbaarheid in verband gebring en beide gebruik die weerlig (bliksem) as wapen. Beide was gulsige
eters. Van Indra word ook vertel dat daar vir hom 300 buffels gebraai is en dat hy ook drie damme
vol Soma (Heilige drank) kon leegdrink. Dan is daar ook ‘n verband tussen Donar en die Keltiese God
Tanaros, Taranus, Toran, Taran of Taranis. Hierdie name toon weer ooreenkomste met die Oudierse
Torann en die Walliese Taran, wat ook op ‘donder’ dui. Donar is voorts ook verwant aan die Baltiese
Perkanus en die Oudpruisies Percunis; in Litous ook bekend as Perkunas en in Lets Perkons waar
hierdie woorde ‘onweer’ beteken. Perkunas/Perkons word net soos Donar met die eik en ook met
bokke geassosieer en gebruik hy soortgelyke wapens as Donar. Soortgelyke ooreenkomste bestaan
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ook met die Slawiese Dondergod Perún, die Oudrussiese Perunu, Die Wit-Russiese Piarun, die Poolse
Piorun, die Tjeggiese Peraun, die Slowaakse Parom en die Finse Ukko met sy hamer Vasara.
Die naam Thor/Donar is ook verwant aan die Keltiese God Donn (en Danu) asook aan die Griekse
Adonis, van oudsher ‘n Fenisiese God bekend as Adon. Maar die naam Donar is ook verwant aan ‘n
ander Griekse God Dionysos. In Semities (afstammelinge van Sem) was hy bekend as Adoni of Adona
en in die Bybel vertaal as Heer.
Met die kerstening van die Germane vorm die kultus van Donar die grootste hindernis. Uit die sesde
sinode van Toledo in 496 blyk dat daar ‘n tweestryd was tussen die Sondag en Donderdag as
religieuse rusdag (Janssen). Predikante het gelowiges voortdurend gewaarsku om hulle rusdag nie op
Donderdag te hou nie, maar op Sondag. Dit is miskien nie so toevallig dat die Christelike Hemelvaart
maar ook Sakramentsdag256 op ‘n Donderdag val nie! Die heftigste verset teen die oorname van die
Christendom het van die boere gekom, want hulle was die trouste vereerders van Donar. Tot in die
17de eeu was Donderdag in sommige dele van Duitsland en in Estland selfs nog heiliger geag as
Sondag.
Grimm skryf voorts dat tot in die 19de eeu Donderdag ‘n heilige rusdag was in Swede. Tot in die 19de
eeu het vroue in dele van Skandinawië en Duitsland op ‘n Donderdag nie gespin nie (van Gilst 2004).
Volgens Aat van Gilst (2012b) was Donderdag nog in die twintigste eeu as heilige rusdag beskou
onder sommige Germaanse stamme. Die Donderdag voor Goeie Vrydag word vandag steeds in veral
Duitsland en Skandinawië as heilige rusdag beskou en in sommige Europese lande word hierdie
Donderdag steeds as openbare vakansiedag gevier, bekend as Witdonderdag, Witte Donderdag of
Groendonderdag. Janssen vermeld dat by sommige kerklike onderwysinstellinge tot in die tweede
helfte van die 20ste eeu, op ‘n Donderdag geen lesse gegee was nie.
Die strydvaardige en hardhandige Donar is dikwels opgestel teenoor die weke Jesus van die
Christendom. Oor die konflik tussen die Christendom en die Heidendom word in die Njalsaga (102)
vermelding gemaak van die digteres Steinunn Refsdóttir. Sy het Thangbrandr probeer oortuig om sy
kersteningsveldtog te laat vaar en die Heidendom met rus te laat. Sy was van mening dat die
voorouerlike Gode waardevoller was as die Romeinse God(e) en sy maak onder andere die volgende
stelling aan die sendeling: ‘Weet jy dat Donar vir Christus tot ‘n tweegeveg uitgedaag het, maar dat
Christus te bang was om die stryd aan te gaan’ (Otten 2000). Toe Thangbrandr die eiland verlaat het,
het hy skipbreuk gelei. Vir die Yslandse digteres was dit ‘n aanduiding dat die Christelike God(e) nie
by magte was om die skipbreuk te voorkom nie (Wessels).
Van die vierduisend name wat opgeteken staan as die eerste koloniseerders van Ysland, in die
Landnámabók, is 984 se name afgelei van Donar. Vandag is op Ysland 20 plekname bekend wat van
Donar afgelei is. Dit teenoor drie wat van Freyr afgelei is, twee van beide Balder en Njord en maar
één van Tyr. Maar van Wodan, geen! In Hvitlycke in Swede is verskillende rotstekeninge gemaak uit
die bronstyd. Op een van die tekeninge is ‘n God met ‘n byl wat ‘n bruidspaar seën. Hierdie God was
heel waarskynlik Donar.
Nie alleen in Ysland was Donar rasend populêr nie, maar dit was die geval in die hele Germaanse
taalgebied. Die aantal plekname in Skandinawië wat na Donar vernoem is, is twee keer meer as
plekname wat na Od/Odin vernoem is en in Normandië is tien plekname wat na Donar vernoem is
terwyl slegs drie plekname van Frey verwys (van Gilst 2004). In Germanië is honderde topografiese
name, maar ook talle voorname en familiename na Donar vernoem. Voorbeelde van plekname in
Engeland is Thunores Hlaew, Thunor’s Lea, Thunderfield, Thundersley, Thursley, Thundridge,
Tusmore en Thundridge en in Swede: Thorsby, Thorshalla, Thorslunda, Thorsvi, Thorsaker, Thorsang,
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Thorsas, Thorso en in Noorweë: Thorsey, Thorsnes, Thorshof, Thorsharg, Thorsborg. In Faroe is
Thorshafn bekend.
Dan is daar ook Heilige stene vernoem na Donar, bekend as Donnerstein. Donar is ook ‘n geliefde
naam vir ‘n hond of ‘n perd. Die chemiese element wat in 1828 ontdek is, naamlik Thorium is na
Donar vernoem. Ook is die woorde boktor en tor (sinoniem vir kewer) afkomstig van hierdie God. Net
soos in Egipte is die kewer as ‘n heilige wese beskou. Wie ‘n kewer wat sy rug lê, weer op sy pote
help, sou 7 keer gelukkig wees. Met die kerstening word alles wat moontlik kan verwys na die ou
Heidendom met agterdog bejeën en as ‘bygeloof’ afgeskryf. So ontstaan in Swede die woord
tordyfvel (torduiwel) en in Yslands tordyfill vir die kewer wat ons as tor ken; in Gotland torbagge en
op Jutland torr, torre. Die grootste kewer in Europa staan in Duits bekend die Donnerkäfer,
Donnergueg, Donnerpuppe, Donnerguge of Donnergugi257 en word ook by hierdie kewer ‘n verband
met Donar aangedui. Dat die tor met Donar geassosieer is, blyk ook uit die Switserse naam vir ‘n
kewer, naamlik Donnerpuppe (puppe = papie, pop).
Tydens die Ragnarok veg Donar teen Midgardslang. Donar verslaan Midgardslang, waarop Donar
nege passe agteruit tree. Die sterwende Midgardslang spuit is sy laaste doodstryd gif oor Donar,
waarna ook Donar sterf.
Die Germaanse Thuringers of Thoriane het hulself na Donar vernoem en die woord
tonteldoos/tondeldoos is eweneens van Donder afgelei. Vir die Christendom word Donar egter ‘n
simbool van die Duiwel en met die woord Donar/Tor het Christene selfs later die Duiwel bedoel.
Moontlik het Donar ‘n baie ouer herkoms as wat algemeen aanvaar word, want daar was ook ‘n ou
God(in) of Reus(in) met die naam Thorri (van Gilst 2004) wat moontlik verband kan hou met Donar.
Aan Donar word soms eienskappe toegedig van ‘n Reus. Hy eet en drink onder andere soos ‘n Reus.
Bokke is as offerdiere aan Donar geoffer.
Dood
In die outyd was Dood ‘n bonatuurlike wese, maar moontlik selfs ‘n God(in). Dood kom die siel haal
van die oorledene en neem dit na die Onderwêreld. Dood veroorsaak nie die einde van die lewe nie,
maar is slegs ‘n begeleier van die menslike siel, maar sommige mense het wel deeglik geglo dat hy ’n
lewe-rower was. Die mens se sterwensuur word vooraf aangekondig en word meestal nie deur Dood
beïnvloed nie. Die Doodsgodin Halja of Hel speel ‘n aparte rol. Sy haal self geen siele weg nie, maar
neem slegs die siele in ontvangs in haar burg/paleis, wat deur Dood aangebring word.
In ons taalgebruik is daar nog uitdrukkings wat verwys na die Dood as wese,
byvoorbeeld: ‘Die dood het hom/haar kom haal’ of ‘Die dood het hom/haar
van ons af weggeneem’ of ‘Die dood het ons geskei’ of ‘Hy soek die dood’
of ‘Die dood kruip nader’, of ‘Die dood wink’, of ‘Die dood het sy/haar kers
uitgeblaas’, of ‘As die dood in die buurt is, moet jy vrees vir jou lewe’, of in
Duits: ‘Mich hat der Tôt gevangen’ (die Dood het my gevang); ‘mit dem
Tôde vehten’ (met die Dood veg); ‘mit dem tode abhehen’ (met die Dood
weggaan) of ‘der Tôt wil mit mir ringen’ (Die dood wil met my worstel). In
die Middeleeue blyk dat in Duitsland Dood al ‘n manlike wese was, wat
selfs aangespreek was as ‘her Tót’ of ‘lieber Tôt’ en selfs ‘Der Heilig Tod’.
Soms is die Dood selfs direk aangespreek: ‘Tot, kum u toete mich’? (Dood,
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kom u na my toe?); Kum Dot! (Kom Dood!) of ‘nun kum Tot’! (nou kom Dood!) (Grimm).
Die idee van ‘n beskermende Gees wat die siel begelei na die Doderyk was ook by die Grieke bekend.
Hierdie Gees is Thanatos (Dood) genoem en onder die Romeine was Mors bekend. Mors is verwant
aan woorde soos morsdood, vermorsel en vermoor, maar ook aan die Griekse Moira (Lotsgodin) en
die Romeinse Oorlogsgod Mars. Thanatos was ‘n gevleuelde swart figuur en hy was die seun van Nyx
(Nag)258 en ook was Thanatos die tweelingbroer van Hypnos (Slaap). Die Griekse Thanatos is verwant
aan die 8ste letter van die Griekse alfabet, bekend as theta. Hierdie letter is geskryf op antieke
stembiljette in Griekeland wanneer daar gestem was ten gunste van die doodstraf. Die Kelte het ook
‘n God met die naam Tuatha geken, moontlik verwant aan Dood.
In die Christendom neem Engele die siel na die Doderyk, sien Lukas 16: 22 en ook blyk dat Dood
iemand se lewe kon beëindig (1 Kor. 15:55). Na die kerstening word terme bekend soos: Doodsengel,
Death-angel en Engel van die Dood.
Draug, Draugr
’n Draug is ‘n spook. Dit was ‘n gevreesde wese wat beskou is as die gees van ‘n ongewilde persoon
wat na sy/haar afsterwe op soek was na wraak. Hierdie persoon sou al tydens sy/haar lewe op aarde
geïsoleerd geleef het en is deur die gemeenskap verstoot. Om te voorkom dat ‘n Draug ontstaan is
die lyk onthoof en ook nog verbrand. Moontlik is Draug verwant aan drog, gedrog.
Draupnir, Drupner
Draupnir is die magiese ring van Wodan en is deur die Dwerge (Brock en Sindre) gemaak. Draupnir
beteken druppelaar, want elke 9de nag drup daar 8 nuwe replikas van Draupnir af (van egte goud)
wat dui op vrugbaarheid. Die ring was ‘n simbool van rykdom en status en dit is beskou as ‘n geskenk
aan Wodan. Wanneer die veldhere en krygers teruggekeer het van hulle plundertogte, het hulle hul
geliefdes oorlaai met geroofde juwele en sierade; die geskenke van Wodan.
Die ring sou uitgroei tot dié statussimbool in die Germaanse gemeenskap. Geloftes of ede is gesweer
op ‘n ring en die ring sou later simbool staan as bindende krag in die Heilige Huwelik tussen man en
vrou. In die tyd was dit deur ‘n man aan sy vrou gegee tydens die huweliksbevestiging. Mans het
aanvanklik geen troupande ontvang nie.
Dan word Draupnir soms ook beskou as die maan. Die agt ringe wat van Draupnir afdrup word dan
beskou as die 8 stande van die maan. Wanneer Balder sterf, lê Wodan hierdie spesiale ring neer op
die brandstapel. Hier skenk hy sy unieke ring aan Balder. Die magiese maan (Draupnir) rus hier op die
geknakte Son (Balder). Tydens die besoek van Hermod aan Balder in die Onderwêreld, oorhandig
Balder die ring aan Hermod met die versoek om dit weer aan sy vader (Wodan) terug te besorg.
Drommel of Drummel
’n Drommel is ‘n klein mannetjie, moontlik ‘n Dwerg. Dit is moontlik dat die woorde drom en
drommel verwant kan wees aan die woord droom. ‘n Drommel is later gesien as ‘n soort Duiwel,
moontlik met die koms van die Christendom. Die woord drommel of drommels het vandag die
betekenis van sukkelaar of trut. Niermeyer is van mening dat ‘n Drommel ‘n Luggees is.
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Drott
‘n Drott is ‘n persoon wat oor goddelike wysheid beskik en ‘n gesiene persoon in die maatskappy.
Soms is na ‘n koning of ‘n besonder geleerde verwys as ‘n Drott. Die woord Drott is verwant aan die
woord Druïde.
Drude(n), Trude(n)
’n Drude is ‘n vroulike demoniese wese wat veral bekend is in Duitsland en Oostenryk. Dit is moontlik
dat die demoniese karakter van hierdie figure ‘n latere ontwikkeling was, want die Drude is verwant
aan die Drott. ‘n Drude word soms ook as ‘n spook beskou of ook as ‘n nagmerrie, of selfs as ‘n bose
figuur en dan veral ‘n bose Heks. In Goties staan hierdie figure bekend as Trudan en in Oudnoors
Trotha. ‘n Pentagram is in Duits bekend as ‘n Drudenfusz.
Duif
Die duif is van oudsher beskou as ’n simbool van liefde en sagmoedigheid. Sewe duisend jaar gelede
was die duif met die Semitiese Moedergodin Astarte geassosieer. Wit duiwe is as ’n ultieme simbool
beskou van die Moedergodinne en ook ‘n simbool van vroulikheid en kuisheid. Die Wit Duif was aan
Afrodite en Venus gewy en het simbool gestaan vir vrede en liefde. In talle godsdienste word die
(wit) duif as ‘n spirituele figuur beskou. Die duif is simbool van die lewensgees of siel van die mens of
‘n Goddelike wese. By die Hindoeïsme word duiwe beskou as die boodskappers van die Gode en
Godinne. Vergelyk ook die boodskappersrol van die duif in Noag se ark wat met ‘n olyftak terugkeer
na die ark. Op die sewende dag van die sondvloed word ook ‘n wit duif losgelaat vanaf die
Babiloniese ark.
Die (wit) duif word vandag steeds beskou as simbool van die siel en verskyn steeds op hedendaagse
grafstene. Volgens die volkslegende vlieg ’n duif uit die mond van die oorledene. Dan was die duif
ook ‘n geliefde offerdier en word volgens die Christendom ook beskou as simbool van die Heilige
Gees. Vergelyk Matt. 3:12-17, Mark. 1:9-11, Lukas 3:21-22 en Joh. 1:31-33. Die Heilige Gees word
egter dikwels as ’n vroulike wese voorgestel. Die sewe gawes van die Heilige Gees, naamlik: wysheid,
verstand, goeie raad, krag, kennis, vroomheid en Godvresendheid, word dikwels as sewe duiwe
afgebeeld. In Aramees en Siries dui die Heilige Gees op ‘n vroulike wese bekend as ruha (Hopkins) en
volgens die apokriewe boek Evangelie van die Hebreërs is die Heilige Gees die moeder van Jesus en
sy bring Jesus na die berg Tabor. Uit die Evangelie van Tomas (44) blyk dat die Heilige Gees
besondere hoë aansien gehad het, want daarin staan die volgende: ‘Jesus sê: Wie laster teen die
Vader, dit sal hom vergewe word en wie laster teen die Seun, ook dit sal hom vergewe word. Maar
wie laster teen die Heilige Geest, sal geen vergifnis ontvang nie, nog op die aarde, nog in die hemel’.
Le Goff skryf dat die verering van die Heilige Gees deur sommige stamme opgevat is as ‘n verering
van die Duif. Ook word Maria self met ’n Duif vergelyk, want in die Protevangelie van Jakobus word
sy as ‘n ‘Schone Duif’ opgevoed in die ‘Tempel des Heren’.
Mitologies gesien is daar ’n verwantskap tussen die Duif en die Duiwel. Beide is spirituele figure en
word as geeste beskou, die een goed en die ander kwaad. Voorts is dit moontlik dat die woorde Duif
en Duiwel ook etimologies verwant kan wees. Die Oudengelse woord vir ’n duif is egter culufre, maar
hierdie woord word verdring deur die latere dove. Vergelyk die woord Duif ook met die Oudsaksiese
duba, Oudnoorse dufa, Sweedse duva, Oudhoogduitse tuba, Duitse Taube en die Gotiese dubo.
Vergelyk verder die woord Duiwel ook die Franse diable, Spaanse diablo, Duitse Teufel,
Oudhoogduitse tiufal, en die Griekse diabolos. Die -d- en –v/w- is Indo-Europese wisselletters
(byvoorbeeld sewe/sieben (Duits)). Daarbenewens is in Nederlands die manlike duif ‘n Doffer. Omdat
die -l en -r eweneens wisselletters is (byvoorbeeld wimper/wimpel), toon die woorde Duiwel en
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Doffer op ‘n gemeenskaplike herkoms. Soms word Duiwel en Duif in die volksmond verwissel.
Duiwelspiek in die Kaap sou aanvanklik Duiwepiek geheet het en was daar ook (onsuksesvolle)
pogings gewees om die naam Duiwelspiek te (her)verander in Duiwepiek.
Soms is sterre beskou as siele van mense.259 Hierdie persepsie was ook in die ou Egipte bekend, waar
die siele van oorlede mense Waaksterre sou word. Die Finne en die Litouers het die melkweg beskou
as die pad wat die duiwe/voëls volg. Hier is die sterre = duiwe = siele. Ook die Grieke en Romeine het
geglo dat die siele van mense gevleuelde wesens was.
Duiwe was ook die draers van geluk. Duiwe het Heilige olie gedra, maar ook het Duiwe Ambrosia
aangedra na Zeus.
Duiwel, Duivel, Duvel, Davel
Die Duiwel as ’n anti-God, is ‘n Christelike uitvinding en skryf Max Muller dat die Ariese volkere
aanvanklik nie ‘n Duiwel geken het nie. Waar die Duiwel in die ou Germaanse volksgeloof afwesig
was, gaan hy in die Romeinse Christendom ‘n hoofrol speel. Die woord Duiwel is verwant aan die
Latynse Diabolus (Italiaans diavolo, Spaans diablo). In Middelhoogduits was hy bekend as tievel,
tiuvel, tivel of teuvel; in Middelnederlands duvel; in Sweeds djefvul; in Deens djävel, knefvel, snefvel;
in Yslands djöfull en in Russies diavol. In Litous beteken Devalus of Devulus egter Groot God, wat
weer verband hou met ons woord knewel, wat groot beteken. Die woord Duiwel het nie altyd na ‘n
slegte figuur verwys nie, maar juis na ‘n goeie figuur. Familiename soos Duvel, Davel, Devil, Devilson,
Duvelaar, Davelaar, ens wys na ‘n eertydse positiewe betekenis. In die Armeense mitologie is Devs,
as engelagtige figure beskou. Ook wys Grimm daarop dat die ou Indiërs Asura beskou het as ‘n slegte
figuur, maar Deva as ‘n goeie figuur. Dan het die ou Perse Ahura beskou as ‘n goeie figuur en Daêva
as ‘n slegte figuur. Vandag word ’n Diva (befaamde sangeres of aktriese) in ’n gunstige lig bekou,
want Diva = Godin! Die Kelte het ’n Godin geken met die naam Deva of Dee, maar ook Devonna of
Divone.
Met die kerstening word aan die Duiwel ‘n spesiale rol toegewys. Alle boosheid en alle onheil word
nou in die skoene van die Duiwel geskuif. Ook die ou eerbiedwaardige Gode en Godinne van ons
voorouers word nou as Duiwels beskou. Misdaad en die hardkoppige weiering van die ou Heidene
om die knie voor die nuwe Christelike God (lees kerkvaders) te buig, is beskou as die ‘werk van die
Duiwel’.
Daar is ook geglo dat die Duiwel in die menslike liggaam kon intrek en so ‘n persoon tot wandade kon
dryf. Geestelikes sou dan weer daarin spesialiseer om hierdie Duiwels uit te dryf en sodoende die
‘krag van God’ aan te toon. Tot en met vandag het die Vatikaan ‘n span gespesialiseerde Duiweluitdrywers ter beskikking van Christelike gemeentes. Die Duiwel is die heerser van die Christelike
doderyk en hy is swart van kleur. In ‘n sekere sin vervang die Duiwel die Germaanse Doodsgodin wat
ook swart van kleur is. In die Middeleeue is die Duiwel ook simpelweg ‘Die Swarte’ genoem of ‘Der
Swarze Meister’. Die Duiwel is ook dikwels gebruik om angs aan te jaag onder die bevolking. Van ‘n
besonder vreeslose persoon is dan ook gesê dat hy die ‘Duivel en zijn moer’ nie vrees nie (Duiwel en
sy moeder).
Die Duiwel word dikwels met die eienskappe van ‘n bok vervleg. Ook sou die Duiwel mank loop,
vanweë sy val uit die hemel en is hy ook die hinkende teufel genoem. Die lam been kom egter ook
voor by Loki, maar by Wieland. Hierdie figure sou ook ‘bokpote’ of ‘perdepote’ gehad het. Ook het hy
‘n stert en horings. Rooi hare en rooi baarde is deur die Christene ook in verbinding gebring met die
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Duiwels en Hekse en is hulle as vals en sleg beskou. Daar het selfs ‘n uitdrukking bestaan: ‘Rode
baard, Duivels aard’! (Niermeyer).
Die Judaïsme waaruit alle vroulike Godinne verban is, ken slegs ‘n manlike Duiwelsfiguur. In die
Germaanse gebiede waar vroulike opperwesens die bo-toon gevoer het op die religieuse landskap,
was ook Duiwelinne bekend. Baie vroeë Christene het ook aangeneem dat die Christelike Duiwel ‘n
vroulike wese moes gewees het. By die vertaling van Bybel in Goties, het Wulfila die vroulike Unholda
gebruik as aanduiding vir die Duiwel (Grimm). Die woord Duiwel is egter ‘n Germaanse woord, wat
Wulfila nie kon of wou gebruik nie. Unholda beteken dan ook letterlik Nie-Holda of Anti-Holda. Holda
was egter in die tyd steeds ‘n hoogs gewaardeerde Germaanse Godin. Ook in die tyd van Karel die
Grote word die term Unholden onder die Franke gebruik as aanduiding vir Duiwels.
Die Duiwel sou net soos die Germaanse Loki ook gebonde word. Vandag verwys ‘n uitdrukking soos:
‘die Duiwel is los’, na die feit dat die Duiwel uit sy kettings losgekom het. Opvallend is dat die insek
met die naam Naaldekoker, beskou was as ‘n geluksimbool. Ook word hierdie geluksimbool met
maagde in verbinding gebring. Naaldekokers staan ook bekend as Waterjuffers of Libelle in
Nederlands. Libel is sinoniem met die Romeinse Godin Libra = weegskaal. In Switserland staan die
insekte bekend as Libellula (Duiwelse naald), wat dui op die afgradering deur die Christendom van ‘n
Heidense geluksimbool.
In die volksmond blyk dat verskillende name gegee was aan ‘n figuur wat as Die Duiwel bekend
gestaan het. Was dit moontlik name van ouer Gode? Die volgende name was onder andere bekend:
Baldac, Peertsvoet (perdevoet), Belzebuth, Capran, Harlekijn, Hobrich, Burnof, Bardas, Malcus,
Hoever, Couwets, Pickstart, Bouler, Hogra, Hinack, Valtin, Swert Tilken, Vroeg op, Barlebas, Hoogen
Noen, Ypocras, Qualick gebrast, Groenen Wout, Qualik gecoct, Emont, Geele Wout, Lange Lobbe,
Plecker, Roelandt, Lichtvoet, Ageos, Tyffele, Serpentin, Groenynck, Belle Harlekyn, Salamas, Moen,
Satanas, Poel, Pereykay, Belzebub, Moonecras, Steert-aff, Lucifer, Judach, Jacob, Jacot, Ysope,
Gingerlo, Ainsi que vous-voulez, Triboulet, Visterlet, Glorieux, Tabory, Trop Galant, Manteau, Claes,
Duyvel van der Hellen, Grote Greete (Grote Griet) en ook Philippe (van Hemelryck) en Abiron,
Serpent, Robin, Blackeman (Murray). Scheltema vermeld egter ook Herman en Hendrik. Behalwe vir
swart, was die kleure wit, groen en rooi ook met die Duiwel in verbinding gebring.
Die Duiwel het ook volgens die volksverhale verskyn in die gedaante van ‘n kat, kalf, bul, bok, ‘n
swart hond met rooi oë, ‘n swart skaap, ‘n groot wit hond, ‘n voël, vlermuis en ‘n vos. Die Duiwel
word nooit in verbinding gebring met ‘n haas, ‘n vark, ‘n padda of ‘n esel nie. Dit is eintlik
merkwaardig, want die haas en die padda word juis met die Moedergodin en die Heks in verbinding
gebring. Ook is die vark die nommer een ondier in die Midde-Ooste, maar vir die Heidense Germane
‘n Heilige dier. ‘n Mens het verwag dat die Christendom die vark en die Duiwel byna as sinonieme
moes beskou het. Die esel is beskou as ‘n koningsdier en behou hierdie dier sy status ook in die
Christendom.
Dwaalligte
Dwaalligte is ook bekend as Dwaallichten, Elvenlichten, Hiplichtjes en in Duitsland Irrlicht en in
Engeland Wandring fire of Elf-fire genoem. Dwaalligte word beskou as bloukleurige (blou = kosbaar)
liggies wat snags oor kerkhowe en ook oor moerasse en rivieroewers sweef. Dwaalligte is beskou as
die siele van gestorwe familielede wat lewende familielede begelei, maar soms is dit ook beskou as
die siele van doodgebore of vroeggestorwe kinders. Daar is ook geglo dat Dwaalligte nagtelike
reisigers die regte pad sou aanwys en dan is ook geglo dat Dwaalligte mense na verborge skatte kon
lei. Ook is geglo dat Dwaalligte die siele was van moordenaars wat nie tot rus kon kom nie.
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Met die kerstening word Dwaalligte beskou as ligte van die Duiwel en ook word dit nou gesien as
siele van sondaars. Dwaalligte word dan nou ook Droglichten of Valsche Lantaarnen genoem.
Die liggies wat ons voorouers sien sweef het, was egter moontlik vuurvliegies.
Dwerge, Dwergies
Dwerge is mitiese wesens van ‘n laer rangorde. In Oudengels is hulle bekend as dweorh, dweorg,
Middelengels dwarrow, Engels dwarf, Oudnoors dvergr en Oudhoogduits twerg, zwerc of gizwerc.
Die Gode sien neer op die Dwerge en gebruik die Dwerge soms vir allerlei take. So dra die Dwerge die
aarde op hulle skouers. Hierdie Dwerge se name was Oos, Wes, Noord en Suid. Dwerge is egter
meestal beskou as hardwerkende en nuttige wesens en word hulle ook beskou as Sindri se geslag.
Die woord Sindri is egter verwant aan Sint, Sinter en Santa en ken hierdie woorde ’n verhewe/sakrale
betekeniswaarde. Dwerge word as wesens beskou wat die son(lig) sku. Hulle lewe in die nag en word
ook as ondergrondse wesens beskou. Dwerge is meestal manlik, het swaar wenkbroue, stewige sterk
hande en arms, met kort bene. Dwerge het altyd ‘n puntvormige mus op en hierdie puntvormige mus
het sakrale waarde gehad.
Hulle was die meesters van die skatte onder die aarde. Hulle is beskou as skatgrawers en
skatbewaarders. Dwerge het mense vermy, maar tog het dit voorgekom dat hulle mense gehelp het
om moeilike take te bemeester. Hulle het ook bekend gestaan as Aardmannetjies, Auvermannekes,
Bergmannetjies, Heuwelmannetjies, Hill-mannikins, Erdmännlein, Erdmanneken, Biergmand,
Biergfolk en Biergtrold. In Denemarke is ‘n vroulike Dwerg ‘n Biergkone genoem. Dwerge het ook
dikwels in berge of heuwels gewoon. Hierdie heuwels staan vandag steeds bekend as Auverberg,
Alverberg, Aardmansberg en Kaboutersberg.
Die Dwerge was vaardige kunstenaars, pottebakkers, kleremakers, skoenlappers en smitte. So
vervaardig die Dwerge die unieke skip van Frey met die naam Skidbladnir,260 maar ook is hulle die
skeppers van die magiese swyn Gyllinborste, die rydier of trekdier van Freyr. Ook sou die Dwerge die
magiese ring van Wodan gemaak het, met die naam Draupnir, asook die spies (geir) van Wodan met
die naam Gungnir. Verder maak die Dwerge vir die Ase ook die magiese tou/veter Gleipnir om Fenrir
mee vas te bind. Dan maak hulle ook vir Donar sy hamer met die naam Mjollnir. Ook maak hulle die
borsspeld van Frigg, maar ook die magiese swaard Tyrfing wat hulle aan Angantyr skenk. Ten slotte
maak hulle vir Freya haar bekende halsketting met die naam Brisingamen, maar ook skep die twee
Dwerge Dain en Nabbi vir Freya die swyn met goue borselhare, bekend as Hildisvin.
‘n Bekende en magtige Dwerg was Andvari. Hy het in ‘n waterval gewoon (volgens die Völsungasaga)
waar hy baie goud bewaar het. Andvari noem homself ‘n seun van Wodan. Op ‘n swerftog van
Wodan, Hoenir en Loki gooi hulle ‘n otter dood. Maar die otter was Otr, seun van die Dwergkoning
Hreidmar. Hreidmar was woedend oor die dood van sy seun Otr en neem Wodan, Hoenir en Loki
gevange. Hreidmar eis goud vir die dood van sy seun, en Loki moes die goud gaan versamel. Hy roof
die goud van Andvari en daarby ook die magiese ring Andvaranaut wat Wodan aan sy vinger steek
toe Loki dit bring. Die Dwergkoning Hreidmar eis al die goud inklusief die ring Andvaranaut, waarop
hy die drie Gode weer vrylaat. Uit hierdie verhaal blyk dat ‘n Dwerg selfs meer mag kan hê as drie
Gode tesame. Dwerge het soms onder gesag gestaan van ’n koning. Bekende Dwergkonings is
Alberich, Elbegast, Gondemar, Laurin, Oberon,261 ens.
Dwerge en Swartelwe word soms as sinonieme beskou, maar dan word Dwerge en Kabouters ook as
sinonieme beskou. Saxo Grammaticus noem Dwerge egter Satyrs/Saters (verwant aan Saturnus).
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Volgens Heimskringla was die skip ‘n magiese skepping van Wodan.

Die vrou van Oberon is Titania (Elf-koningin).
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Satyrs en Satyresse word egter altyd naak afgebeeld en word beskou as ondeunde en humoristiese
figure. Aan die Saters en Sateresse verwant is die Pis-mannekens of Manneken-pis en die Vrouwke-pis
of Jeanneke-pis. Vandag is in Brussel die beelde van Manneken-Pis en Jeanneke-pis besondere
besienswaardighede. Hierdie wesens is verwant aan die Piskies of Pixies wat in Cornwall bekend is.
Budding noem ook Guurkens as ‘n soort Dwerg sowel as Urken of Hurken. Die persoon wat op
sy/haar hurke sit/loop, is klein. Urke(n) is egter ook verwant aan Orke(n). Dan is die Boeman, Boeme,
Bommel,262 Beuman, Bu-mann, Butzerman, Bussemann, Bosmanneken, Bosmannen, ens., ook as ‘n
soort Dwerg beskou (maar moontlik ook as ‘n soort plaaggees) en hierdie figure sou in bosse gewoon
het. Hierdie name is verwant aan die woord Boesman, wat inhou dat die woord Boesman reeds
bestaan het voor die Hollandse koloniste aan die Kaap verskyn het. Merkwaardig is die feit dan die
Boesmans van Suid- Afrika nie in bosse gewoon het nie.
Opvallend van die dwerge is dat hulle dikwels onder gesag staan van ‘n Godin. Huldra/Holle word
byvoorbeeld beskou as die ‘Koningin van die Dwerge’. In die verhaal van Sneeuwitjie speel die
Dwerge ook ‘n gedienstige rol. Sneeuwitjie is in die Slawiese gebiede bekend as die Godin
Swantewit263 of Svantevit. Die Godin wat aan die leiding staan van Dwerge word ook ‘Fair Lady’
genoem in Engeland, waar ook ‘n ‘Queen of Fairies’ bestaan, wat dan waarskynlik gesag voer oor Fee,
want Fairies = Fee. Van die Dwerge is ook bekend dat hulle verlief raak op menslike vroue of
Godinne.
Eilande
Tot ongeveer 3,000 jaar gelede was die Europese religieuse toneel oorheers deur Godinne. Hierdie
Godin of Moedergodin is in vlees en bloed op aarde verteenwoordig deur ’n Vrou. Sy is genoem
Wyse Vrou, Vroedvrou, Wicca, Witwyf, Hagesus, Hagetis, Hagetes, Hagemoeder, Hagal of Heks. Sy
het die hoogste status in die gemeenskap besit want sy was alwys en oppermagtig. Haar rituele speel
af binne ‘n omheinde gebied. Hierdie grens/heining/hek was van groot belang want die grond binne
die grens was heilig. Hierdie grondgebied van die Wyse vrou was meestal sirkelvormig (of
ovaalvormig). Hier het sy haar met orakels besig gehou. Binne die grens van die ronde grondgebied
was dikwels ook nog eens ’n kruis gemaak of getrek, wat haar sirkel in kwarte verdeel het. Die Wyse
vrou het haar altyd in die middelpunt van die sirkel bevind.
Juis hierdie heilige gebied in die vorm van ’n sirkel, sou later lei tot die oprigting van ronde tempels
en nog later ronde kerke. Die woord sirkel is verwant aan die Griekse Magiegodin Circe of Kirke (Sy
was die dogter van Son (Helios) en Perseis/Perse). Sy het op ’n heilige eiland (Aeaea, Aiaia of Aia)
gewoon en haar grens is gevorm deur water. Hierdie heilige grond binne die sirkel van die Wyse Vrou
het ook as Circe/Kirke bekend gestaan en is verwant aan die woord kerk, maar ook aan die woord
sirkus (Latynse circus en Grieks Kurikon, wat dui op ’n ronde vergaderruimte). Ook is die woord kurk
verwant aan kerk en Kirke/Circe, waarskynlik omdat tempels vroeër van kurkeik gebou was. Die Eik
was immers ‘n heilige boom. Ook sluit die wetenskaplike naam vir Eik, naamlik Quercus, aan by kerk,
kurk en sirkus. Opvallend is dat in Pruise in 1249 nog ‘n beeld van ’n God(in) bestaan het, bekend as
Curche, wat tydens die Oesfees vereer was (van Gilst 2012a).
Die Eiland Korfoe of Corfu is vernoem na die Griese Godin Corfu. Die Grieke noem hierdie eiland ook
Kerkyra.
Cornelius Tacitus skryf dat in die jaar 22 n.o.j., dit al meer populêr geword het in Griekse stede dat
mense skuiling gaan soek teen vervolging deur te vlug na die grondgebied (heilige grond) van die
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Boeme-loo.
Volgens Buddingh (1844) is Swantewit as God(in) in die Nederlandse Drenthe vereer. Ook skryf Buddingh (1869) dat
Swantewit die belangrikste God in Boheme was.
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tempels. Hier het nie alleen mense geskuil wat vir skuldeisers vlug nie, maar ook selfs moordenaars
en gevlugte slawe ‘van die slegste soort’ (aldus Tacitus). Op die grondgebied van die tempel kon
niemand vervolg word nie. Hierdie gebruik is oorgeneem deur die Christendom. Tot in die
Middeleeue is die kerk en die ommuurde grond om die kerk beskou as heilige grond. Misdadigers
kon daar asiel kry (kerkasiel) en die lang arm van die gereg was nie bevoeg om op hierdie heilige
terrein op te tree nie.
Hierdie ‘heilige grond’ is soms selfs vereer. In die wetboek Guta Lagh van Gotland uit die 13de eeu is
‘n wet opgeteken wat die volgende bepaal: ‘Voortaan mag niemand meer heilige bosse, heuwels,
heidense Gode, heilige plekke of omheinde heilige plekke aanbid nie’ (van Gilst 2004).
Die mees bekende voorbeeld van die Heilige sirkel is die eiland, waar die landsirkel deur water
afgegrens word. So heilig was die gebied dat die ou Franke wat aan die noordkus gewoon het, selfs
geglo het dat die siele van oorledenes na ‘n eiland gaan. Hierdie eiland is Brittia genoem. Hierdie
geloof is selfs in die Christelike tyd voortgesit.
Oor die Galliese priesteresse, skryf die Griekse skrywer Strabo die volgende. Daar was ‘n klein eiland
in die monding van die Loire wat bewoon was deur vroue van die Samniete stam. Geen enkele man is
op die eiland toegelaat nie. Ook die Romeinse geograaf Pomponius Mela skryf in 43 v.o.j. dat daar
voor die kus van Cornwall in die Engelse see ‘n eiland was waar nege priesteresse gewoon het en ‘n
Orakelgod(in) vereer het. Hulle sou ‘n gelofte afgelê het om hulle hele lewe lank maagd te bly. In
Ierland en Brittanje kom ‘n aantal Holy Islands voor, waar argeoloë duidelik bewyse kon vind dat daar
vroue op die eilande bedrywig was. Opvallend is dat die Ierse sendeling Columbanus (columba = duif)
juis eilande opgesoek het om daar kloosters te bou op plekke waar Heidense heiligdomme gestaan
het. Alleen op die eiland Iona (Eo, Jo, Hy) het hy 30 jaar lank gewoon, waarna hy en sy volgelinge nog
kloosters op ander eilande gebou het, soos onder andere ook op Lindisfarne (Heilige eiland). Ook die
‘Heilige’ St Cutbert (634 – 687) sou ‘n deel van sy lewe geslyt het op Farne eiland. Hy sou glo ure in
die see gestaan en bid het en ook daar teen Duiwels en Demone geveg het (Wessels). Volgens die
Arthur-legende sou ook die Keltiese Koning Arthur op die eiland Avalon beland het, waar hy ‘vir ewig’
sou lewe. Avalon beteken ook Appelland en appels hou verband met die ewige lewe. Avalon was die
Mekka van Godinne en Feetjies: ‘Gotinnen uz Avelun der feinen lant’ (Godinne uit Avalon, die land
van die Fee) (Grimm). Ons woord ‘appel’ hou moontlik verband met Apollo, wat vanouds bekend
was as Apellon (Patricia Monagham).
Die Ierse sendeling Sint Patrick sou ‘n tyd lank in ‘n grot in die Ierse eiland Lough Derg vertoef het om
die ‘ongelowiges’ daar te bekeer. Dit sou glo gelei het tot ‘n groot aantal pelgrims wat die eiland
besoek en dan ‘n nag in die grot oorbly. Hierdie ‘hellegrot’ is in 1497 deur pous Alexander VI vir die
publiek gesluit, maar nogtans besoek ‘n pouslike gesant 20 jaar later hierdie ‘genade-oord’. Die rede
waarom die pelgrimstogte na die eiland gestop was, is naamlik nie omdat Sint Patrick daar sou
vertoef het nie, maar omdat dit al voorheen ‘n ou Heidense Heiligdom was, wat pelgrimsgangers bly
aanlok het. Die kerk wou ‘n einde bring aan die stroom pelgrimsgangers na ‘n Heidense oord, wat die
tuiste was van ‘n ou Godin (Heks). Vandag is hierdie eiland egter ‘n populêre ‘Christelike
pelgrimsoord’.
Baie Christelike geestelikes het ‘n tyd lank ‘n asketiese bestaan op ‘n eiland deurgebring. Daar is
geglo dat hoe meer asketies ‘n persoon leef, hoe sterker die kragte toeneem om wondere te kon
verrig. Die manlike Christelike sendelinge het hierdie resep egter afgekyk by die Hekse wat asketies
op eilande gewoon het.
Baie van die eilande is slegs deur vroue bewoon, soos die Griekse eiland Lemnos (Willis). Dit is ook
die eerste eiland wat die Griekse Argonoute aandoen op hulle wêreldreis. Die Sirene met die liggaam
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van ‘n voël maar die kop van ‘n vrou was woonagtig op ‘n eiland, moontlik op die eiland Sirië. Hulle
sang was onweerstaanbaar mooi en as gevolg van die mooi sang is skippers na die eiland gelok waar
hulle skipbreuk sou ly.
Ook die Griekse Godin Afrodite word ook met ‘n eiland verbind. Afrodite is as volwasse vrou gebore
uit die skuim wat ontstaan op die plek waar die geslagsdele van die gekastreerde God Uranus264 in
die see geval het. Na haar geboorte kom sy aan op die eiland Cyprus265 of Cythera waar sy dadelik
bedien is deur die Gratië en die Horae (seisoene). Volgens Homeros leef daar ook Wyse Vroue/Nimfe
op die eilande Ithaca en Ogygia.266 Die Spaanse eiland Rosas is vernoem na die Godin Rhode, die
dogter van Amphitrite en Poseidon. Die Griekse eiland Lesbos was ‘n bekende eiland waar
Godinverering voorgekom het en ons huidige woord Lesbies is van hierdie Lesbos afkomstig. Talle
eilande is beskou as domeine van Vroue of ‘der meide lant’ (Grimm).
Nog Heilige eilande was onder andere Samothrace in Griekeland en skryf Murray dat ook soortgelyke
Heilige eilande aan die Britse kus bestaan het. So sou op kleiner eilande naby Jersey en Guernsey
soortgelyke rituele uitgevoer as wat by die verering van Bacchus bekend was.
Logan skryf dat haas elke meer in Ierland oor een of meer heilige eilande beskik het, wat met die
koms van die Christendom oorgeneem is. Logan wys ook op talryke klein eilandjies aan die Britse kus
wat beskou was as Heilige eilande. Sommige van die eilande is dan ook gebruik as begraafplase,
vanweë hulle heilige status. Op talle van die eilande bestaan dan ook ‘n Heilige fontein of selfs meer
as een. So sou Valentia eiland oor meer as een Heilige fontein beskik het. Op sommige eilande het
ook Heilige stene (steen met ‘n gat daardeur) gestaan waarby geloftes afgelê was, soos byvoorbeeld
op Orkney en Inis Cealtra in Loch Derg.
Volgens die Griekse mitologie is die eiland Elysion, nie alleen ‘n soort Paradys nie, maar ook ‘n soort
Hemel. Elysion is ook beskou as die Eiland van die Geluksaliges. Ook die Phoenisiërs het ‘n besondere
eiland geken wat hulle Cythera genoem het en waar Afrodite vereer was.
Opvallend is dat vroue-eilande ook in Asië voorkom. Die Japanse Songodin dra die naam Amaterasu
en hierdie Songodin se tempel is te vinde op Ise op die Heilige eiland Honshu. Tot en met WOII kon
Japanse keisers hulle geslagslyne terugvoer tot by Amaterasu. Hierdie keisers was dus nie ‘Seuns van
‘n God’ nie, maar ‘Seuns van ‘n Godin’.
Onder die Germane is die ronde sirkel of die ronde eiland en ook die ronde Son met die Moedergodin
in verbinding gebring, want sy was die ronde ontvangende simbool. Regopstaande suile daarenteen,
is met manlikheid in verband gebring. Die Gotiese letter vir die Son was . Ook die Germaanse runeteken vir S = Sol, Sunna. Die Edda noem die Son ook fagrahvel (fair wheel). Opvallend is dat ook om
grafte ‘n ronde of ovaalvormige grens geplant was d.m.v. klippe of paaltjies. In die Noorde van Israel
is onder andere ‘n graf van ’n Heks gevind wat 12,000 jaar oud is en hierdie graf is ovaalvormig. Nog
later ontstaan veral onder die Vikinge ‘n skeepsvormige graf afbakening, wat daarop dui dat hierdie
grensaanduiding (rond, ovaal of skeepsvormig) wys op die geboortekanaal van die Moedergodin,
waarin die oorledene opgeneem word.
Moderne Hekse van vandag volg steeds ‘n baie ou ritueel tydens die (ronde) volmaan. Die Heks gaan
op ‘n spesifieke plek staan en sy trek dan ‘n magiese sirkel om haar heen. Hierna trek sy die Maan
simbolies op haar af, menende dat die Maan simbool staan vir die Godin. Die Godin neem haar intrek
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Die naam Uranus is verwant aan die woord Oer. Uranus is die seun van die Oer-moedergodin Gaea.
Cyprus = kopereiland (Kypros).
266
Op Ogygia leef Calypso wat veral met Ambrosia in verbinding gebring word.
265
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in die liggaam van die Heks of Priesteres, waarna sy spesifieke rituele kan uitvoer. Die Godin verlaat
die liggaam van die Heks sodra die sirkel verbreek word.
Eddas
Die woord Edda, beteken letterlik Grootmoeder, Oorgrootmoeder of Oermoeder, maar is ook
verwant aan die woord Veda. Veda is weer verwant aan ons woord weet. Die heilige geskrifte van die
Hindoes, staan bekend as die Veda’s. Moontlik is die woord Edda ook verwant aan die Vediese Godin
Aditi. Sy is die moeder van alle Vediese Godhede.
Die Germane het hulle religieuse goed op die hart en in die volksmond gedra. Hierdie heilige goed
het ook bekend gestaan as die Edda. Dit is die erfenis van die Moeder. Die Skalde het ‘n belangrike
bydrae gelewer in die handhawing en oordrag van ons religieuse erfenis. Dit was vroeër as ‘n
swakheid beskou om religieuse tekste op skrif te wil sit. Tog het dit wel later voorgekom. Tydens die
kersteningsproses is alles wat met die Germaanse religie, kultuur en geskiedenis te make gehad het
en in die Germaanse skrifstelsel tale opgestel was, vernietig.
In Noord-Europa kom die kerstening laat op gang. Vanaf die begin in Rome tot en met die kerstening
van die Noorde van Skandinawië het ‘n tydperk van duisend jaar verstryk. Van die gedwonge
kerstening, kom Ysland die ligste daarvan af. Die ‘Heidense’ volkskuns en digkuns word in Ysland selfs
deur die kerk in veilige bewaring gehou. Veral twee digters het groot moeite gedoen om die
Germaanse religieuse goed op skrif te stel. Hulle was Saemund Sigfusson of Saemund die Wyse
(1054-1133), bekend vir sy Poëtiese of Ou Edda, en Snorri Sturluson (1178-1241), bekend vir die
Nuwe of Prosaïese Edda. Later sou nog Yslandse skrywers en digters in hul voetspore volg. Saemund
die Wyse het in Frankryk gestudeer en later op Ysland ‘n opleidingsinstituut gestig te Oddi en Snorri
sou ook sy opleiding by hierdie skool te Oddi ontvang het. Ons kennis oor die Germaanse religie is
byna volledig te danke aan hierdie Yslanders. Gelukkig dat die vandalistiese vernietigingsgolf van die
Christendom nie ook oor Ysland gespoel het, soos dit oor die Europese vasteland gewoed het nie.
Daar is geleerdes wat van mening is dat die woord Edda moontlik afkomstig kan wees van Oddi, maar
ook moontlik van ode wat gedig of lied beteken (MacCulloch).
Die Poëtiese of Ou Edda is ‘n versameling van gedigte wat oor die Gode en Godinne handel. Dit is nie
‘n heilige boek wat ‘n uiteensetting gee van die rituele en gedragsreëls nie. Die Prosaïese of Nuwe
Edda is ‘n samestelling van mitologiese materiaal. Tog weet ons nie alles nie. ‘n Groot deel van die
Germaanse mitologie het vir ons verlore gegaan. Dit wat in die Eddas verhaal word, is verder ook
waarskynlik deur die Romeinse Godeleer (Heidendom sowel as Christendom) beïnvloed.
Einherjar, Einheriar, Einheri
Die Einherjar of Einheri is die kryger wat op die slagveld sterf. Hy word na die Asgard begelei deur die
Walkure. Die Einheri’s sal uiteindelik tussen Wodan en Freya verdeel word. Wodan sal sy deel plaas
in die Walhalla en Vingolf. Freya ontvang haar deel van die Eiherjars in die Folkvanger. In die lektuur
word meestal verwys na die Walhalla as eindbestemming vir die Einheri’s. Daar kan hulle onbeperk
eet van die vleis van die swyn Saehrimnir en onbeperk mede (bier) drink uit die uier van Heidrun. Die
kok Andhrimnir sal die kos voorberei en die Walkure sal vir die bediening sorg. Saehrimnir word elke
aand weer tot lewe gewek om die volgende dag weer geslag te word.
Die Eiherjar berei hulle elke dag voor vir die eindstryd, wanneer hulle onder aanvoering van Wodan
in die Ragnarok sal veg. Hierdie stryd sal plaasvind op die slagveld Vigridr. Vigrid is 120 myl x 120 myl,
maar ‘n myl het verskillende afstande beteken. Een Noorse myl was 10 kilometer; ‘n Romeinse myl
2,5 km; ‘n Spaanse myl 7km; ’n Hollandse myl 5,555km.
328

Die woord Eiherjar is verwant aan die woord heer en die Germaanse stam Harri.
Eir, Eyra, Eria, Eira
Eir is ‘n Asin wat ‘n besondere kennis het van die geneeskunde en kunste. Sy is die Godin (moontlik ‘n
Valkerie) wat moes sorg vir die herstel van siekes en gewondes. Sy is ‘n dokteres en versamelaar van
mediese plante en kruie waaruit sy medisyne gemaak het. Ander Wyse Vroue sou hulle kennis van
haar geleer het. Sy het in Lyfjaberg gewoon, die heuwel van die geneeskunde.
Sy was ook bekend as die boodskapper van Mengloth (bruid van Svipdag).
Eir beteken glansend en heet Cyprus in Yslands ook Eirey (Eir = koper en ey = eiland)
Elende, Elend
Frau Elend word deur Grimm genoem as personifikasie van ellende tot ‘n vroulike wese, maar dit kan
ewegoed andersom gebeur het, waar Vrou Ellende (Godin) die draer was van teëspoed.
Elf, Alf, Elbe, Alwe, Elwe, Elfies, Elver-folk, Elle-folk
Elwe is bonatuurlike vroulike wesens met ‘n besondere hoë status. Die woord Elf beteken letterlik
‘Edele wese’. So hoog staan hulle in aansien onder die ou Germane, dat hulle met die hoogste Gode
en Godinne (Ase en Asinne) gelykgestel word en dit is merkwaardige. In die Eddas word Ase en Elwe
dikwels in een asem genoem, asof hulle soortgenote is. Onder die term Elwe word eintlik Ligelwe,
Lugelwe of Witelwe bedoel. Daar bestaan hoofsaaklik twee groepe Elwe en hulle is volkome
verskillend van mekaar en woon in verskillende wêrelde. Ligelwe, Lugelwe, Witelwe of Ljósáfar woon
in die hemelryk met die naam Alfheim. Swartelwe, Nagelwe, Dökkálfar of Svartálfar woon in
Svartalfheim. Witelwe woon in die lug of hemelruim en Swartelwe op/in die aarde. Onder die
Swartelwe is ook nog subklasse soos Huiselwe, Aardelwe, Veldelwe, Boselwe en Waterelwe.
In Oudhoogduits is ‘n Elf bekend as alp, in Oudnoors álfr en in Oudengels aelf. Hierdie woorde is
verwant aan die Indo-Europese *alph en die Latynse albus, wat glansend of wit beteken en ook
verwant aan Albion, die ou naam vir Engeland, vernoem na die wit kalksteen klif wat uit die verte
sigbaar word wanneer Engeland vanuit die see genader word.267 Opvallend is dat ‘n Swaan in
Oudhoogduits bekend is as Alpiz, in Middelhoogduits as Elbez en in Angel-Saksies as Ylfet. In die
Eddas word die Elwe beskou as ‘n aparte groep naas die mense, Ase, Wane, Dwerge, Reuse en die
bewoners van die Doderyk. Soms is Elwe beskou as geeste van oorlede mense wat rondom
grafheuwels ronddool. Dikwels het Elwe egter voorgekom by waterbronne, watervalle, bome, bosse,
akkers en op heuwels waar hulle vereer is. Ook is daar offers aan hulle gebring bekend as die álfablot
(elf-offer). Swane is ook soms Elwe genoem. Die Germaanse Elwe is waarskynlik verwant aan die
Griekse Riviergod bekend as Alpheios of Alpheus.
Elwe is beskou as fantastiese, mitiese en heilige wesens wat vrugbaarheid bring. Witelwe is beskou as
besonder fyngeboude wesens, slank soos lelies en blank soos sneeu. Lelies is met maagdelikheid en
met onskuld in verbinding gebring. Die stemmetjies van Elwe was lieflik en bekoorlik. In die sonstrale
het hulle gebad en het met sneeuwit vlerke gevlieg. Dan het Witelwe of Ligelwe ook graag in die
maanlig gedans. Hulle was verder ook besonder aktief tydens mistige weer. Elwe word verbind met
die see, riviere, fonteine, bome, woude, grotte, rotse heuwels en berge.
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Daar is geglo dat die Reuse oor ’n enorme skip beskik met die naam Mannigfual. Hierdie skip het net-net in
die Engelse Kanaal gepas en dan ook die klif veroorsaak.
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In Alfheim het die Witelwe of Ligelwe gewoon onder gesag van die Waanse God Freyr. Maar
benewens hierdie groep Ligelwe is daar nog ’n subgroep Ligelwe wat in ‘n ander hemel woon bekend
as Vidblain (wye blou). Hierdie Ligelwe is beskou as mooier as die son. Hulle was Ligwesens en
blouwit van kleur.
Elwe is as vroulik beskou, maar word nietemin in Middelnederlands Alvinne of Elvinne genoem
(dubbelvroulik) en in Oudhoogduits elpinna en in Middelhoogduits elbinne. Elwe is ook nou verwant
aan die Griekse nimfe, eweneens Goddelike vroulike wesens. Nimfe is volgens Isidorus van Sevilla ook
Watergodinne genoem. Die nege Griekse Muzen,268 Muze of Muse woonagtig op Parnassus,269 is
beskou as Nimfe. Die Muse het ook bekend gestaan as die Parnassides. Die woord muze is afgelei van
die geluid (musiek) wat murmelende water maak. Die woorde musiek en mosaïek is daarom
afkomstig van die naam van hierdie groep Godinne, maar ook die naam Moses.270 Grimm skryf dan
die Godin Venus in die volksmond ook Feine, een broosche elvinne genoem is.
In die volksgeloof het die skoonheid van Elwe ‘n belangrike rol gespeel. Die skoonheid van vroue is
vergelyk met die skoonheid van Elwe. Die woonplekke van Elwe is as Heiligdomme beskou. Elwe is
beskou as klein tot baie klein wesens. Die grootte van die menslike liggaam is beskou as ‘n
middelmaat, want vir die Reuse was die mens weer net so klein as wat die Elf vir die mens is.271
Swartelwe, Nagelwe, Donkerelwe, Dökkálfar of Svartálfar word as ‘n aparte groep wesens beskou en
hulle het baie anders gelyk as Ligelwe. Waar die Ligelwe witter was as die Son, is die Swartelwe
beskou as swarter as pik. (Wit)elwe is beskou as simbool van die helder sonnige dag (ook somer),
maar Swartelwe is beskou as simbool van die donker nag (ook winter). Swartelwe het ook bekend
gestaan as Nair. Vergelyk die Franse woord vir swart, naamlik noir. Swartelwe is nie alleen pikswart
nie, maar ook oer-lelik en ook misvorm. Hulle kan lig nie verdra nie en kom slegs in die donker te
voorskyn. Hierdie groep Elwe is Nikkers, Nekkers, Nixe(n), Nikse(n), Nekse(n), Nechde(n) of Nichse(n)
genoem en in Oudhoogduits nihhus en in Oudengels nicor. Nikkers was nie altyd in ‘n gunstige lig
beskou nie, maar is wel as handige en belangrike wesens beskou. Swart is beskou as ‘n vrugbare
kleur, naamlik die kleur van die aarde en ook van roet. Roet kom immers van die Heilige Vuur.
Wanneer dit droog was en die Litouers na reën verlang het, het hulle ‘n swart vers of ‘n swart
bokram of ‘n swart haan geoffer aan Perkunas. Familiename soos de Necker, Neckerman,
Schwarzenegger, ens, is afkomstig van hierdie Nikkers. Soms egter is Nikkers met groot afkeer
bejeën. Nikkers het soms selfs Duiwels geword. Oom Nick, ook bekend in Engels as Uncle Nick is ‘n
oorblyfsel van die Nikker met ‘n destruktiewe karakter. Die woord neger sou later ontwikkel uit die
woord Nikker. Dikwels is Swartelwe en dwerge as sinoniem beskou.
‘n Aparte groep Elwe is die Vormers of Wurmers. Dit is kreatiewe Elwe wat van vorm of gedaante kon
verander. Die woord wurm is afgelei van Vormer, maar met die woord wurm is vroeër ook gedaante
verwisselende insekte bedoel. Dat ‘n wurm kan verander in ‘n vlieg/mot/vlinder was vir ons
voorouers ‘n wonder en ‘n teken van magie. Nog ‘n vorm van Elwe was die Skrat, Schrawaz,
Shorawaz, Kratti of Scrat. In Oudnoors was Skarti egter ‘n Reus(in). Skrat was egter ook moontlik ‘n
Godin: ‘Og hjelp nu moder Skrat!’ (Grimm). Voorts is imps ook beskou as ’n soort elf en moontlik is
bye hiermee in verband gebring, want imme = bye.
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Met name: Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia, Urania.
Tydens die Griekse sondvloed reën dit nege dae. Nadat die water weggedroog het land die skip met Deukalion en Pyrrha
(enigste oorlewende man en vrou) met hulle skip op die Parnassus berg.
270
Die Indiërs ken ’n soortgelyke verhaal as die van Moses. Volgens die Mahabharata het die prinses Kunti swanger geword
van die Songod en het sy ‘n seun (Karna) gebaar, wat sy in ’n rietmandjie neergelê het en hom in ‘n rivier weggesteek het,
waar hy gevind is en deur pleegouers opgevoed is. Karna word later ’n magtige krygsheld.
271
Volgens ander bronne, pas die Elwe tot by die knie van die mens, soos wat die mens op kniehoogte staan teen die Reuse.
269
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Elwe is dikwels beskou as sinomiem vir mara’s (wat ons steeds in die woord nagmerrie ken). In Duits
heet ‘n nagmerrie ‘n Alptraum (Elwedroom). In Middelnederlands dui die woorde Elfs-ghedroch, Elfsghedrochte, Abegetroc of Alfsgedrocht op ‘n onaantreklike persoon en na spoke is verwys as
getrucnisse (Grimm). Met die koms van die Christendom is die Elwe gedegradeer tot wesens van die
Duiwel of sprokiesfigure en in Nederlands het Elwe soms angs ingeboesem, soos blyk uit die roman
Carel ende Elegast: ‘Ist alfsgedroch dat mi quelt’? of in die Middeleeuse klug Lippijn: ‘Het is ene
elvinne die u quelt’ of uit ’n gedig van Jacob van Maerlant: ‘Elfs-gedrochte schuwet hane luud’ (Elwe
vermy hanekraai), waaruit blyk dat Elwe daglig vermy (van Gilst 2004).
In Brabant (Nederland) is daar heuwels wat vandag bekend staan as Alfenbergen of Alvinnenbergen.
Die dorpe Elben (Duisland) en Aplhen aan de Rijn (Nederland) is heel waarskynlik vernoem na hierdie
wesens, asook die bekende bergreeks Alpe. Dan is ook die bekende voornaam, Alfred, afgelei van
Alf/Elf. Alfred was vroeër egter ‘n voornaam vir vroue en meisies, naamlik Älfrêd, Elfrâdr of Alfrat
(geskenk deur die Elwe). Ook is ‘n plant na die Elwe vernoem, naamlik: alpranke, alpfranke, alfsranke
en alpkraut. Ook het ‘n ou geloof bestaan dat ‘n pyl wat iemand uit die bloute tref en waar geen
skutter opgemerk is nie, sodanige pyl deur ‘n Elf afgeskiet was. Dit is ‘n Elfskot genoem, maar ook
ylfagescot, albschoss, äli-skudt, elf-shotten, elf-shot, elf-arrow, elf-flint, elf-bolt, elf-blaster,
Elwenpijlen, Alpen-schoss, ens. Hierdie terme is ook gebruik wanneer iemand skielik (en onverwags)
deur ‘n siekte getref was. Met die kerstening word hierdie terme nou ook vervang deur ‘Duiwelse
vinger’ en is die Duiwel nou verantwoordelik vir die afskiet van siekte-pyle. Daar is egter ook geglo
dat Elwe liefdespyle kon afskiet.272 Die Romeine het hierdie Elwe Kupido’s genoem en vir die Grieke
was dit Eros. Verder is ook geglo dat Elwe ‘n huis kan binnekom deur die kwaste in die houtplanke
waarmee die huis gebou was. Hierdie kwaste is dan ook in Skotland elfbore genoem.
Sommige geleerdes is van mening dat ‘n Fee (feetjie), Fey of Faerie en Ligelwe sinonieme is en dat
hulle ook nog sinonieme is met die Griekse Nimfe. Dan word hierdie wesens ook nog beskou as
sinonieme met die Engele van die Semitiese volkere. Swartelwe daarenteen word egter as
Duiwelsfigure beskou. Al hierdie wesens word beskou as hoër as die mens, maar laer as die Godhede.
Tog skryf Grimm dat Fee dikwels beskou is as sinoniem met Godinne en dat Fee ook bekend was as
Fedas, Feas, Nymphas of Dialas. Hierdie gevleuelde wesens kom ooreen met die Persiese Peri, Pari
of Pairika; by die Kelte bekend as Sidhe, Shee, Sid of Daoine Sidhe, maar ook Banshee. Banshee is die
Elf/Fee wat die koms van Dood aankondig in die Keltiese mitologie. Die Keltiese Sidhe is verwant aan
die Germaanse Seidr. Sidhe, Shee en Banshee is ook verwant aan Sheelagh of Sheela-na-gig.
In die volksgeloof is dit ook bekend dat Elwe eintlik die siele verteenwoordig van gestorwe mense.
Met die oorname van die Christendom waai die persepsie ook oor en stel Engeltjies dan ook siele
voor. Die Semitiese Engele was aanvanklik almal vroulike wesens, vergelykbaar met Elwe en Fee,
maar later sou hulle manlike wesens word. Hierdie Engele is soms selfs ook vereer volgens Kol 2:18.
Engele is ook beskou as diensknegte en diensmaagde van God(e), wat ook bestem is om die mens te
help. Hulle bring die wet (Handelinge 7:53; Gal. 3:19 en Hebr. 2:2). Hulle maak ook mense dood (2
Kon. 19:35). Daar het baie Engele bestaan en die Bybel vermeld duisende en tienduisend maal
tienduisend (Daniël 7:10). Ook die Koran maak vermelding van Engele. Volgens Die Familie van
Amran 123-124, staan duisende Engele gereed om die gelowiges te hulp te snel. Die Engel in die
Koran (Die Verhewe Plekke 11) is egter ‘n wese wat uit vuur (lig) geskape is en daarom ook verwant
aan die Arabiese Djin(n)/Djien. Meestal egter, word die Djin(n), deur die Moslems, as ‘n ongewenste
figuur beskou. Dit skeppingsgeskiedenis van die Engele word nie in die Bybel vermeld nie. Engele kon
ook nie trou nie (Mark. 12:25). Engele het ook eie tale gepraat, vir die mens onverstaanbaar (1 Kor.
13:1). Isodorus van Sevilla onderskei 9 soorte Engele, naamlik Engele (Gen. 19:1); Aartsengele (1
Thess. 4:16); Gerubs (Eks. 25:18); Serafs (Jesaja 6:2-6); Trone (Kol. 1:16); Dominatio, Virtus,
272

In die Japanse Sjintoïsme word die pyl beskou as ‘n heilige instrument met magiese eienskappe. Die kwaad
afwerende pyl staan bekend as Hamaya.
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Principatus en Potestas (Kol. 1:16 en Efesiërs 1:21). Die woord Engel is egter afgelei van die naam van
die Griekse Boodskappergodin Ángelos.
Elli, Ellie
Elli word as ’n magtige Godin beskou, seker een van die magtigste, maar streng gesproke is sy ’n
Reusin uit Jotunheim. Elli tree op in die Gylfaginning waar sy in ’n stoeiwedstryd betrokke raak. Haar
teenstander is die kragdadigste Germaanse God, Donar. Die wedstryd vind plaas op versoek van
Utgard-Loki. Aanvanklik wou Donar nie die wedstryd met Elli aangaan nie, want sy was ’n dame,
tenger en hoogsbejaard. Toe Donar uiteindelik die uitdaging aanneem, het hy gou besef dat Elli geen
gewone teenstander was nie. Geen enkele kraggreep van Donar het effek gehad op Elli nie. Hoe
kragtiger sy greep, hoe vaster het Elli bly staan. Later het ook Elli grepe begin toepas en hierteen was
Donar allermins bestand. Die wedstryd is al gou beklink in die guns van Elli, maar sy kon Donar net
dwing tot ’n knieval, wat ook weer dui op sy krag.
Elli is die Godin van bejaardheid. Niemand is teen bejaardheid bestand nie, selfs nie die magtige
Donar nie. Elli word afgebeeld as ‘n tenger hoogsbejaarde dame. Die naam Elli is vandag steeds
bekend as vrouenaam en verwant aan Ellis en Alice.
Embla en Ask
Volgens die Germaanse mitologie is Embla (vrou) en Ask (man) die eerste twee mense. Hulle is
tegelykertyd uit hout/bome geskape. Ask = Es (Eng: Ash tree) en hieroor is eenstemmigheid onder
die geleerdes.
Oor die herkoms van Embla verskil die menings egter. Daar is geleerdes wat van mening is dat Embla
kan dui op ‘n slingerplant en meer spesifiek ‘n druiwe boom. Die vermoede bestaan dat Embla dan
verwant kan wees aan *Ambilo aan die Griekse ámpelos wat dui op ‘n druiwe boom of slingerplant.
Druiwe en meer spesifiek wyn, word met vroue in verband gebring. Wyn = Venus/vrou. Die
slingerplant sou dui op die elegansie en sjarme van ‘n vrou. Daar is ondersoekers wat meen dat die
Els moontlik kan verwys na Embla, want die Els word by uitstek deur die Kelte beskou as boom wat
staan vir die dood en wederopstanding. Met die kerstening word die Els ook as Duiwelsboom beskou
en in Siberië sou die Kanna (soort Duiwel) in die Els woon (Moens). Die Els = Erle en in die Erle het
ook ‘n gees gewoon (Grimm). Dan is daar ondersoekers wat meen dat Embla verwys na die Lysterbes
(Eng: Rowan tree). Volgens die Finse mitologie is die eerste vrou uit die Lysterbes geskape en
sommige Germaanse volkstamme het ook hierdie mening gehuldig. Hierdie Rowan verwys na die
Finse Moedergodin Rauni of Rönn, ook bekend as Akka. Tot en met vandag word die Lysterbes as ’n
Hekse struik bekou. Daar is ook ondersoekers wat meen dat die naam Embla verwant kan wees aan
die Elm/Olm-boom en dit wil voorkom asof die meeste ondersoekers hierdie mening huldig. Tussen
die Vrou en die Olm was wel ‘n sterk verband want in Kortrijk staan vandag nog ‘n katoliek kerk met
die naam Onze Lieve Vrouwe van-den-Olme. Olm is moontlik verwant aan die Germaanse Godin Ilmr.
Voorts kom ‘n soortgelyke woord voor in die Vediese lektuur, naamlik Emba. Emba is dan ‘n Vediese
Moedergodin (West). Dit wil verder ook voorkom asof Amba, Amma/Emma/Imma (Germaanse
Moeder)273 en Embla aan mekaar verwant moet wees. Volgens Grimm is Ask en Embla in Siberië ook
bekend as Es en Imlia.

273

In die Nederlandse Valkenburg is vandag ook ’n Emmaberg te vinde.
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Ere
‘n Godin met die naam Eer of Ere is bekend. Ere het ook bekend gestaan as Vrô Ere, Ver Ere of Fro
Ere. Grimm vermeld die volgende: ‘Swa vrô Ere wol gevert, daz ist vro Schanden leit’ of ‘fro Ere und ir
kint’; ‘saz ûf der Ere steine’, ‘mantel, da frou Ere hât ir brüste mit bedecket.
Fee, Feetjie, Fey, Faerie, Fairy
’n Fee, Feetjie, Fey of Faerie word soms beskou as sinoniem met Elwe (en ook nog sinonieme met die
Griekse Nimfe). In die Baltiese lande staan hierdie wesens bekend as Laume. Fee word meestal as
Keltiese wesens beskou. Tog is daar geleerdes wat Fee as Germaanse erfgoed beskou. Die woord Fee
hou egter ook verband met die Griekse Fates (en Parcae) en is verwant aan die Keltiese vates/ovates
en Vatikaan (in die Heidense tyd mons vaticanus). Fee is ook nog verwant aan die Noorse Vaettir.
Vaettir staan in Nederands ook bekend as wichten en in Afrikaans wigte. Die woord Fee is verder
verwant aan die Franse Feie of Fée en aan die Latynse Fatua wat vroulik beteken, maar ook verwant
aan die woord Fate (Eng), fataal en Fata Morgana. Dan is die woord Fee ook verwant aan die Latynse
Fatum, wat noodlot, lewenslot, voorspelling of godspraak beteken, maar ook aan die Romeinse
Godin Fama (Grieks Pheme) wat simbool staan vir beroemdheid.
Fee is beskou as groepe vroulike wesens en is hulle ook beskou as heilig en aantreklik. Goede
Vrouwen, Goede Wijfen of Good-Wifes (Eng) en ook Goeie Volk wat snags huise besoek en mense
geseën het met gustige gawes, is beskou as ‘n soort Fee (of Elf) en is hulle ook Goede Fee of Goeie
Fee genoem. In Engels word Fee ook Fair Folk, Good Folk of Faries genoem. Die auslaut (-rie/-ry) in
Faerie of Fairy is kenmerkend in die Germaanse tale. Vergelyk byvoorbeeld trouery, spelery, dansery
ens.
Fee word ook beskou vroulike heilige ligwesens met deursigtige vlerke. Hulle is dus in staat om te
vlieg. Dikwels word Fee ook beskou as die siele van gestorwe familielede. Fee word beskou as
intelligente wesens en het Fee vroeër ‘n baie hoë aansien gehad onder die bevolking. Hulle het selfs
die status van Godinne gehad. Tog is hulle beskou as kleinerige engelagtige wesens van ‘n laer
rangorde as die Elwe. Dikwels word Feetjies beskou as wesens wat in ‘n paradyslike land woon,
bekend as Feetjieland of Fairyland onder gesag van Fairlady. Dáár heers geen verdriet en geen siekte
nie.
Fee is egter vrugbaarheidsimbole en hulle word daarom ook dikwels in verband gebring met paddas
en visse. Trouens paddas en visse is die simbole van die ou Moedergodinne, wat dui op ‘n
verwantskap tussen die ou Moedergodin en die vroulike Fee.
Fenrir, Fenris, Fenrisúlfr (Bose Wolf)
Fenrir of Fenris is die naam van die Bose Wolf wat ‘n groot bedreiging vir die mensdom en die Gode
inhou. Sy naam is verwant aan veen (fen=moeras) en is hy moontlik met ‘n moeras verbind. Loki het
drie ‘kinders’ verwek by die Reusin Angrboda. Die name van hierdie ‘kinders’ was Fenrir,
Midgardslang en die Godin Hel. Die drie kinders word in ‘n sekere mate met die Onderwêreld
verbind. Fenrir met ‘n moeras; Midgardslang met die wêreldsee en Hel as heerseres van die
Onderwêreld. Aanvanklik groei die drie kinders op in Jotunheim, maar Wodan het Loki gebied om sy
kinders oor te bring na Asgard, omdat daar gevrees is vir ‘n vyandige magsopbou in Jotunheim.
Wodan het Midgardslang egter in die see gewerp en Hel na die Doderyk gestuur, maar Fenrir is
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aanvanklik selfs nog kos gegee in Asgard en veral Tyr/Tiwas het vir Fenrir gesorg. Maar ook in Asgard
het die groeiende mag van Fenrir tot angs gelei. Daar is besluit om Fenrir te boei.
Die Gode het ‘n baie sterk tou/veter gemaak en Fenrir uitgedaag om te kyk of hy dit kan breek. Die
Gode was van mening dat die tou/veter onbreekbaar was en hulle het die tou/veter Leuthing of
Loedingr genoem. Fenrir het Leuthing egter baie maklik gebreek. Hierna besluit die Ase om weer ‘n
tou/veter te maak wat hulle Droma (droom) noem, wat twee keer so sterk was as die vorige
tou/veter. Weer is Fenrir uitgedaag om te kyk of hy dit kon breek. Ook die keer breek Fenrir die
tou/veter met gemak. Dit het groot angs onder die Ase veroorsaak omdat hulle bang was dat Fenrir
nie meer onder kontrole gehou kon word nie. Wodan stuur hierop vir Skirnir (die boodskapper van
Freyr) na Svartalfheim om daar ‘n onbreekbare tou/veter te laat maak. Die opdrag is aanvaar en ‘n
tou is gemaak wat so sag en glad was soos sy. Hierdie tou is Gleipnir genoem en het uit 6 bestanddele
bestaan, naamlik: die geluid van die voetstappe van ‘n kat; vroue baard; wortels van berge; die
senings van ‘n beer, die stem van visse en die speeksel van voëls. Gleipnir is egter ´n magiese tou,
want 5 (4?) van die bestanddele waaruit die tou gemaak is, bestaan nie.
Weereens het die Gode vir Fenrir uitgedaag om hom te laat vasbind, maar hierdie keer was Fenrir
egter nie geneë om hom sommer so te laat boei nie. Fenrir het hom op een voorwaarde laat vasbind
en dit was dat Tyr sy hand in Fenrir se bek moes hou. Toe Fenrir hierdie derde tou/veter/tou
(Gleipnir) nie kon breek nie, het hy Tyr se hand afgebyt. Hierdie tafereel het plaasgevind op ´n plek
bekend as Alflidr. Hierna het die Gode ‘n groot klip geneem (met die naam Gjoll) en ‘n tou (met die
naam Gelgja) daaraan vasgemaak en die klip diep onder die aarde begrawe. Die punt van die tou is
aan die geboeide Fenrir vasgemaak. Hierop begin Fenrir aaklig te huil en sper hy sy bek oop. Die Ase
het hierop ‘n swaard in sy bek bedruk met die hef in sy onderkaak en die punt van die swaard teen sy
verhemelte. Kwyl sou voortaan uit sy bek sypel en dit vorm die rivier Von.
Fenrir bly geboei, net soos sy vader Loki, tot en met die uitbreek van die Ragnarok. Met die aanvang
van die Ragnarok sal groot aardbewings die kettings laat loskom. Fenrir is egter ‘n besonderse wolf.
Sy oopgesperde bek reik vanaf die aarde tot aan die hemel. Uit sy oë en neusgate sou vuur straal. In
die Ragnarok sal hy teen Wodan veg. Wodan sal uiteindelik verslind word, waarop die seun van
Wodan, naamlik Vidar tot die stryd toetree en hy sal Fenrir met sy swaard doodmaak. Vidar sal die
Ragnarok oorleef (as een van weinige).
Fenrir is die vader van die twee wolwe Sköll en Hati Hródvitnisson.
Forseti, Forsete
Forseti is ‘n Ase en word beskou as die God van vrede; die God van eendrag en versoening; die God
wat twiste besleg; die God van die Regterstoel. Hy is die seun van Balder en Nanna. In die Asgard
woon hy in die saal/hal met die naam Glitner. Hierdie saal het goue pilare en ‘n silwer dak. Glitner is
‘n regsaal vir Gode en mense. Wie sy/haar regsaak aan Forseti voorlê kan seker wees van ‘n eerlike
en gunstige uitslag.
Sommige ondersoekers is van mening dat die woord Forseti verwant kan wees aan die woord
voorsitter (leier, president). Hy word immers beskou as die God van geregtigheid en ook was hy een
van die twaalf hemelse regters (Diar). Daar is ander ondersoekers wat hierdie God ook met water in
verbinding bring. Volgens van Gilst (2004) was Fosite moontlik ook bekend as Poside en dan verwant
aan die Griekse Poseidon (God van die see).
’n Pleknaam soos Forsetlund in Noorweë verwys nog na die verering van Forseti.
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Fosite, Fosete, Phoseta, Fosta, Fostare, Fostera
Volgens sommige ondersoekers is Forseti en Fosite dieselfde Godheid, maar vir ander is dit twee
Godhede. Die sendeling Willibrord sou tydens sy reise ‘n heilige eiland besoek het wat Fositeland
genoem is en tussen Friesland en Denemarke geleë was. Fosite het groot aanhang gehad op die
heilige eiland, wat waarskynlik vandag Helgoland heet (Helgo = heilig). Die eiland was ook bekend
onder die name Heyligeland, Hilgeland, Hilligeland, Terra sancta en Insula sacra. Die eiland was so
heilig dat niemand die vee op die eiland mog aanraak nie. Op die eiland was ‘n waterbron, waar ‘n
mens water kon put, maar stilswyend. Willibrord het egter mense op die eiland gedoop en van die
vee geslag. Hy is gevange geneem, aangesien die doodstraf gegeld het vir sodanige oortreding.274 Die
lot is egter drie keer gewerp wat gunstig vir Willibrord uitgeval het en is hy vrygelaat. Later sou ook
die sendeling Ludger (742-809), bekeerde Christene gedoop het uit die heilige bron op die eiland.
Volgens die Oera Linda was die eerste Eeremoeder (Opperpriesteres) van Friesland deur Frya
aangestel en hierdie Eeremoeder was bekend as Fasta. Volgens Westendorp sou daar te Dokkum ‘n
bron gestaan het met die naam Fetsepomp, wat beteken dat Vesta met water in verbinding gebring
is. Ook sou daar op Ameland ‘n tempel van Vesta of Vosta gestaan het, bekend as Foswerd, maar op
die vasteland sou ook ’n gehug en klooster bestaan het met die naam Foswerd. Ameland was
voorheen bekend as Fostaland en is die beeld van Fosta en haar tempel in 806 verwoes waarna ’n
kerk op die perseel gebou was (Bergman e.a.). In die Friese dorp Ureterp sou op die plek waar die
huidige Hervormde kerk staan, ’n tempel van die Godin Fostare gestaan het 300 jaar v.o.j.
Fosite is hoogs waarskynlik verwant aan Godinne soos Foseta, Phoseta, Fosta en die Romeinse Vesta
(Vestaalse Maagde). Volgens Westendorp was Forsete en Fosite definitief twee verskillende
Godhede. Fosite was ‘n Godin van die Vuur en Forsete ‘n God van die water. Waterdienste en
vuurdienste was dikwels saam beoefen. Meestal word Godinne egter met water in verbinding
gebring en Gode met vuur! Die Mariakerk te Utrecht het eeue lank twee beelde gehuisves, naamlik
die van Godin Fosta en en die God Weda (Wodan?) en geen beeld van Maria nie. Hierdie twee beelde
staan vandag in die Rijksmuseum te Amsterdam.
Frigg, Frîja, Fricka
Frigg is ‘n besondere Godin, want sy is die vrou van Wodan en dus die belangrikste Asin. Sy word
beskou as die Godin van die atmosfeer of die Godin van die wolke en daarom word sy as ’n sneeuwit
Godin voorgestel. Sy word ook as ’n beeldskone, slanke en deftige dame voorgestel met ’n kroon.
Meestal word sy ook voorgestel in ’n wit gewaad met ’n goue gordel, waar ’n bos sleutels aan hang.
Sy is die Beskermgodin van die weefsters en spinsters en self spin en weef sy wit Wolke met goue
rande, in die hemelruim. Frigg het gesag gevoer oor drie ander Godinne, naamlik: Hlín
(beskermgodin), Gna (Boodskappergodin) en Fulla (Vrugbaarheidsgodin). Frigg is ‘n Godin wat baie
van sierade gehou het en ook baie daarvan in haar besit gehad het. Sy het ‘n paleis gehad met die
naam Fensalir (paleis onder water).
Die naam Frigg (en ook Freya) word in verband gebring met die Oudindiese Priyā (geliefde) en
Oudengels Frēo (vrou) en Oudsaksies Frî (vrou). Maar Frigg/Freya is ook verwant aan die enigste vrou
wat die Griekse sondvloed oorleef, naamlik Pyrrha.
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Volgens Friese wetgewing is iemand wat ‘n Heidense Heiligdom verniel na die seestrand geneem. Daar is sy ore van sy
kop geskeur, is hy ontman en aan die see geoffer.
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Frigg is beskou as ‘n simbool van die huwelik, moederskap, vrugbaarheid, liefde, seksualiteit en goeie
huishouding. Frigg is ‘n dogter van Fjorgynn of Fiorgynn, die Godin van die aarde en die lug. Fjorgynn
is moontlik verwant aan die Oudhoogduitse virgun, die Angel-Saksiese firgen en virgin (Eng).
Alhoewel Frigg ‘n Vrugbaarheidsgodin is, is sy ‘n Asin beskou.
Frigg is beskou as die hoofbeskermer van haar seun Balder. Net sy sou geweet het hoe hy vermoor
kon word. Loki sou hom as ‘n vrou vermom het om die geheime van Balder uit Frigg te kry. Frigg
word beskou as die ‘treurende Godin’ omdat sy na die dood van haar seun Balder nie kon ophou
treur nie. Ook sou Freya die titel ‘treurende Godin ‘ gedra het na die verdwyning van haar man Od.
Ook bekend as treurende Godin is Krumine (Baltiese Godin) wat treurend oor die wêreld swerf op
soek na haar dogter.
Frigg is as ‘n Moedergodin beskou en met die vis geassosieer. Die woord frog (Eng) en in Oudengels
frogga is eweneens verwant aan hierdie Godin, want ook die padda is met Moedergodinne
geassosieer. Volgens ‘n ou Yslandse volksgeloof sou ‘n mens die liefdeslus opwek deur met
Friggjargras (soort gras) onder die kopkussing te slaap.
Frigg word ook beskou as die Godin van huweliksliefde en moederliefde. Sy was ook behulpsaam by
kramende vroue en sou die pyn versag. Ook was sy behulpsaam in die soeke na ‘n naam vir elke
pasgebore kind.
Plekname soos Freckenhorst (voorheen Fricconhorst) Vrekenhorst in Nederland en Vrekeburg in
België is verwant aan die naam van hierdie Godin, maar ook ons bekende woord vrek. Ook ken
Engelssprekendes ‘n uitroep: ‘Oh frigg!’ of ook ‘that rotten friggin...’, wat eweneens na hierdie ou
Godin verwys.
Freyja, Freya, Freda, Frieda
Freyja is die belangrikste Godin uit die Oudgermaanse religie en die Venus van die Germane. Sy was
aanvanklik ‘n Waanse Godin maar word na die oorlog tussen die Wane en Ase as gyselaar geneem
deur die Ase. Sy word beskou as die bruid van die Wane, maar ook die Godin van die Wane en is ook
Vanabruid of Vanagodin genoem. Sy is die tweelingsuster van Fro (Freyr). Freya en Fro is kinders van
Njord. Freya word beskou as die Godin van die liefde, hartstog, wellus, vrugbaarheid, erotiek,
skoonheid, liefdesliedere, weelde en magie. Sy is beeldskoon en buitengewoon aantreklik. Alhoewel
sy beskou is as simbool van vrugbaarheid, is sy soms ook beskou as ‘n gedugte vegter. Sy word soms
ook beskou as die hoof van die Walkure/Valkure.
In die Asgard woon sy op ‘n spesiale plek (negende burg) wat bekend staan as die Folkvangr
(volksveld) waar sy die helfte van die gestorwe krygers mag ontvang en soms ook die siele van
gestorwe vroue. Wodan sal die ander helfte van die krygshelde ontvang in Walhalla. Die naam van
haar saal is Sessrumnir (ekstra ruim en mooi). In Sessrumnir (ses = setel + rum = kamer of room
(Eng)), want rum is verwant aan die woord ruim.
Freya was getroud met Od. Freya en Od het twee dogters gehad met die name Hnoss (kosbaarheid)
en Gersimi/Gersemi (skat, juweel). Op ‘n dag sou Od vertrek op ‘n lang reis, maar hy keer nie terug
nie. Hieroor het Freya lank getreur en rooi-goue trane gehuil. Haar trane wat op rotste geval het, het
die rotse in goud verander en haar trane wat in die see geval het, het in deurskynende amber
verander. Freya sou Od gaan soek het, maar kon hom nooit vind nie. Wanneer Freya op soek is na Od
in verskillende lande, verander ook haar naam in die lande na Mardöll (mar = mare/meisie en doll =
Godin/pop), Hörn, Gefn en Sýr. Ook word die naam Menglöð, Menglod of Mengloth as sinoniem
beskou met Freya. Verder staan Freya ook bekend as Vanadis.
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Haar strydwa word deur katte getrek en word Freya met katte geassosieer. Na die kerstening van die
Germane sou Freya met haar katte as ‘n duiwelse wese en die Hoofheks gebrandmerk word. Ten
spyte daarvan is Freya in Denemarke vandag steeds ‘n nasionale volksfiguur en word sy selfs in die
Deense volkslied besing. Ook het sy (net soos Frey) ‘n wilde swyn gehad met goue borselhare, met
die naam Hildeswin/Hildisvin. Hierdie besondere swyn is deur twee Dwerge geskape met die name
Dain en Nabbi.
Die Vrugbaarheidsgodin Freya toon ook ooreenkomste met ander Godinne soos Cybele, maar ook
met Afrodite of Venus. Ook Cybele het ‘n wa gehad wat getrek was deur panters275 of leeus wat
ooreenkom met die wa en katte van Freya. Ook treur Cybele oor haar man Attis wat verdwyn het. Dit
is ook bekend dat die Griekse Godin Rhea276 se wa getrek was deur leeus. Al hierdie Godinne het ‘n
herkoms wat strek vanuit die prehistoriese Moedergodin(ne). Freya word volgens die Ynglingasaga
beskou as ‘n priesteres. Sy sou seidr (waarsêery) aan die Gode geleer het, maar omdat dit beskou is
as ‘n vroulike aangeleentheid, het sy haar kundigheid eerder aan ander priesteresse geleer.
Freya was voor die kerstening, die allerbelangrikste Godin onder die (Noord)-Germane. Hierdie
populêre Freya het egter ook onder die volk bekend gestaan as Liuba (Liefie). Met die kerstening van
die Germane, sou Maria egter die titels van Freya geërf het. Vandag staan Maria ook bekend as:
‘Onse Liewe Vrou’, maar ook ‘Onse Liewe Vrou Maria’. Hierdie Heidense eretitels verskyn vandag
teen die mure van honderde Katolieke kerke in Nederland en Vlaandere. Die Heidense titels was
aanvanklik: ‘Onse Liewe Frouwa’, of ‘Onse Liewe Freya’. Die pleknaam Franeker in Friesland is
afkomstig van Freya, naamlik Freya/vrou+akker (voorheen Froon-acker), maar ook Vroenhoven in
Vlaandere. Ook sou die nonnerye in diens van Freya, met priesteresse en al oorgegaan het tot die
Christendom, maar eers nadat hulle grondig verneder was. ‘Hare priesteresse werden, na den val des
heidendoms, tot Duivelsdienaresse vernederd’ (Niermeyer).
Die woord Freya was egter vanouds ook ‘n eretitel vir edele dames en koninginne.277 Hierdie edele
dames is aangespreek as ‘Vrouwe’. Soms is die naam van die dame ook gekoppel aan die titel,
byvoorbeeld ‘Vrouwe Anna’. Die moderne oorblyfsel van hierdie titels ken ons vandag steeds,
naamlik ‘mevrou’ (my vrou) en mejuffrou (my jongvrou). In Nederlands het die titel ‘mejuffrouw’
egter intussen verdwyn en dra alle dames (getroud en ongetroud) die titel ‘mevrouw’. Ook in Egipte
was dit gebruiklik by heersers om die naam van ‘n God(in) te plaas voor die eie naam van die
heerser(es).
Ons moderne woord Vrou278 is dus afkomstig van Freya en Frigg en ook is Vrydag na hierdie
Godin(ne) vernoem. Ook is die woord vry afkomstig van Freya en Herbert wys daarop dat
geslagsgemeenskap in Oudengels ook frig of frigu genoem is. Die woord vry beteken vandag in
Nederlands steeds geslagsgemeenskap. Ook is die woord vriend (Oudengels freond) verwant aan
Frey(a). Terloops, die woorde Venus en Afrodite/Aphrodite is ook etimologies verwant aan die woord
vrou.279 Vroeër is Vrydag beskou as ‘n baie belangrike dag van die week en by sommige volkere dié
dag van die week (Heilige rusdag). Ook is Ishtar, Nina, Isis, Venus en Afrodite op Vrydag vereer deur
Visoffers (vrugbaarheidsoffers) aan hierdie Godinne te bring. Freya en Frigg is beskou as die Godinne
van die Huwelik en die Gesin. Tot en met vandag is Vrydag die mees gewildste troudag in Europa. Die
tweede populêrste dag van die week om te trou is Saterdag. Maandag en Sondag is die mees
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Luiperd = leo (leeu) + pardus (panter), leenwoorde uit Grieks en Latyn. Leeu/Leo is ook verwant aan die Lynx (Links).
Dogter van Gaea.
277
Soms egter is die stam van die woord gebruik as eretitel (Fro) vir ‘n man.
278
Grimm vermeld ook hûsfreyja (huisvrou).
276

279

Nog meer woorde verwant aan die naam van hierdie Godin is: vrees, vrug, fruit (Eng), Fries, fright (Eng),
vroeg, first (Eng), vroedvrou (toutologie), vors, ens.
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ongewildste dae om te trou. Uit Die Evangelien vanden Spinrocke (Callewaert) blyk dat Vrydag tydens
die Middeleeue beskou is as die dag ‘vanden heilighen sacramente des huwelics’.
Plekname vernoem na Frigg en Freya is Freefolk (vroeër Frigefolc), Froyle, Fryup en Frobury in
Engeland. In die Noorde is talle plante en blomme na Freya vernoem soos ‘Freya’s hare’ (vroue hare)
of ‘Freya’s oogskadu’. Die vlinder is ook ‘Freya’s hen’ genoem.
Herbert skryf dat alhoewel
Frigg en Freya aanvanklik
dieselfde Godin was, sy
later in twee volwaardige
Godinne gesplits is. Frigg
word die stywe en deftige
Godin. Sy is statig en fier. Sy
word Oppergodin en sy is
die vrou van die Oppergod.
Freya word die liefling van
die volk; die elegante,
sjarmante en sensuele
dame;
die
listige,
verleidelike en wulpse
hoertjie. Volgens Paulus
Diaconus was die naam van
die Oppergod van die Longobarde Godan en sy vrou (Oppergodin) se naam was Frea. Frea =
Frigg/Freya.
Freya is beskou as die Noordelike Venus en aan haar is die Lindeboom gewy. By uitstek was die Linde
beskou as geregsboom en in die 20ste eeu het in Wirdum en Farmsum nog geregslinde gestaan.
Freya is dus beskou as Godin van die Reg. In Griekeland is die Linde ook beskou as medisyne boom,
maar ook ‘n boom vir die Heks en towerkunste. Lindebome is egter ook beskou as Vryheidsbome en
ook Liefdesbome.
Volgens Westendorp is Freya en Thur/(Donar) nog in 1068 in Vorpommern vereer. Hierdie
gesamentlike verering dui daarop dat Freya voorheen die vrou was van Donar, wat weer daarop wys
dat Donar hier die Oppergod was. Buddingh vermeld dat in Friesland nog in 1303 Mater Frisiae280
(Moeder van Friesland) vereer was, toe sy deur Onze Lieve Vrouwe281 vervang is tydens ‘n seremonie
te Vroonloo (Vrouwen-loo). By die omverwerping van haar standbeeld is ‘n houtkruis op dieselfde
plek opgerig waarop die woorde sou gestaan het: ‘Ziet de moeder van Friesland stort neder’
(Buddingh 1844). Buddingh vermeld dat ‘n soortgelyke seremonie ook te Runxputten voltrek is.
Volgens Guerber was daar ’n groot aantal tempels in Germaanse gebiede waar Freya vereer is en het
een daarvan gestaan te Maagdenburg. Hierdie tempel is deur Karel die Grote verwoes.
Volgens die Oera Linda is Freya die dogter van die Oermoeder (Skeppergodin) met die naam
Wralda282 (Wralda = Wêreld).

280

Of Mater Frigia.
Bedoelende Maria!
282
In dieselfde boek word Wralda soms weer as ‘n manlike Alvader beskou.
281
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Freyr, Frey, Fro, Frik, Froh, Frikko
Frey is net soos sy (tweeling) suster nie ‘n Ase nie, maar ‘n Wane en dus ook bekend as Vanagoth.
Beide is ook beskou as Hoëpriesters wat beslissings moes neem oor offerrituele. Frey is ‘n baie
gewilde Vrugbaarheidsgod en hy is ook beskou as die stamvader van die Sweedse koningshuis, die
Ynglingen. ‘n Bynaam van Frey is Yngvi-Freyr. Hy is beskou as die God van Vrede met mag oor
sonskyn en reën. Hy het ook twee bediendes gehad met die name Beyggvir en Beyla. Njord, die
Seegod, was die vader van Freyr.
Freyr het in ’n kasteel gewoon met die naam Uppsalir, wat geleë was in Alfheim. Alfheim is die tuiste
van die Elwe. Die feit dat Freyr die heerser was van die Elwe dui op sy aansien as glansende God. Sy
eggenote se naam is Gerd en sy was ‘n Reusin. Freyr het ‘n bode/booi (boodskapper) gehad met die
naam Skirnir. Maar ook ander Gode sou van Skinir as boodskapper gebruik maak.
Op ‘n dag het Freyr Hlidskjalf (troon/uitkykpos van Wodan) binnegegaan. Van hier af kon hy in al 9
Wêrelde kyk. Toe hy na die noorde kyk sien hy ‘n pragtige vrou staan op ‘n erf by ‘n mooi groot huis.
Toe die vrou haar arm oplig om die deur van die huis oop te maak, straal daar ‘n glans van haar af
wat in alle Wêrelde sigbaar was. Met groot smart het Freyr daar weggegaan, want hy was dadelik
verlief op haar. Haar naam was Gerd(a). Freyr kon die dame nie meer uit sy gedagtes kry nie. Hy het
opgehou eet, opgehou slaap en opgehou drink van verdriet. Hierna stuur Njord (vader van Freyr) die
boodskapper Skirnir om met Freyr te gaan praat en vas te stel wat die oorsaak is van sy verdriet.
Freyr het aan Skirnir vertel dat hy sonder die dame nie verder kan lewe nie en dat Skirnir haar moet
gaan vra of sy met Freyr wil trou. Skirnir stem in met die opdrag, maar daarvoor moes hy die swaard
en perd van Freyr leen om homself teen die Reuse te verdedig. Gerd(a) was immers ‘n Reusin wat uit
die vyandige Jotunheim gebring moes word. As geskenk neem Skirnir die armring Draupnir saam
asook elf goue appels.
By die burg aangekom van Gymir en Aurboda ontmoet Skirnir ‘n reusagtige herder. Dit was die broer
van Gerd(a) wat as ‘n wagter die poort van die burg bewaak, saam met sy huilende waghonde. Ook
was daar ‘n vuurwal om die burg. Trouens die simboliese vuurwal word dikwels met maagde in
verband gebring. Met sy swaard het Skirnir die honde en die broer van Gerd(a) gevel en met sy perd
Blodughofi kon hy oor die vuurwal spring. Hy kon verder ry tot voor die woning van Gerd(a) en ‘n
diensmaagd het Gerd(a) verwittig van die besoeker. Gerd(a) laat Skirnir binne en bied hom ‘n
vredesdrank aan. Skirnir het sy die huweliksaansoek en die waardevolle geskende aan Gerd(a)
oorhandig, maar sy het geweier om dit te aanvaar. Hierop dreig Skirnir om haar te onthoof as sy nie
instem nie, maar Gerd(a) het voet by stuk gehou; ook nie toe Skirnir gedreig het om haar vader te
onthoof nie. Ten slotte haal Skirnir ‘n towertak (gambanteinn) te voorskyn met runetekens daaraan.
Hy wou haar hiermee tik (betower) en ook dreig dat as sy nie instem nie, sy haar verder lewe sou slyt
op ‘n eensame heuwel waar sy deur Reuse geterg sou word. Uiteindelik sou Gerd(a) instem met die
huweliksaanbod, maar Freyr moes nog 9 nagte wag voordat die huwelik voltrek kon word op ‘n plek
wat deur haar aangewys sou word, naamlik Barrey/Barri. Vir Frey was die 9 nagte wat hy nog moes
wag ‘n bitter pil om te sluk. Vir hom was een nag al lank en twee nagte was al gelykstaande aan ‘n
ewigheid, hoe sou hy die 9 nagte omkry? Uiteindelik is die huwelik dan ook voltrek. Die 9 nagte
wagtyd word deur sommige geleerdes beskou as die 9 wintermaande.283 Na 9 wintermaande
ontmoet Somer en Winter mekaar. Gerda word in hierdie verband ook as Moeder Aarde beskou en
Frey as Vader Son.
Freyr het ‘n magiese skip Skilbladnir besit, wat ‘n geskenk was van Loki. Die skip kan opgevou word
om in ‘n broeksak te pas en hy het altyd die wind in sy seile. Alhoewel Freyr ‘n Wane was, was hy
beskou as ‘n gedugte stryder. Hy was beskou een van die beste en dapperste ruiters. Die naam van sy
283

In Noord-Europa is die Somer drie maande en die Winter 9 maande.
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perd was Blodughofi (met bloeiende hoewe). Freyr het ook ‘n strydwa wat getrek word deur ‘n swyn
met die naam Gullinbrosti. Ook het hy ‘n magiese swaard gehad wat outomaties uit die skede kon
spring, sonder dat dit aangeraak was. Hierdie magiese swaard het die vyand ook outomaties kon
beveg. Ongelukkig leen Freyr die swaard uit aan Skirnir, want hy kry die swaard nie weer terug nie.
Verder was die swyn as offerdier aan Freyr geoffer, maar ook perde en soms ook stiere/bulle.
Dit is ook bekend dat priesters van Freyr heilige perde aangehou het, waarop niemand moes ry nie.
In Ysland was so ‘n priester bekend met die naam Hrafnkel wat ‘n heilige perd aangehou het met die
naam Freyfaxi, waarop geen mens mog ry nie en waarop die doodstraf gestaan het vir iemand wat
dit sou waag, soos blyk uit die Hrafnkelsaga. Ook sou kuddes van hierdie heilige perde bestaan het,
wat as offerdiere sou dien, ook aan Freyr.
In die Ragnarok speel Freyr ook ‘n belangrike rol. Sy teëstander is die Reus Surt. Surt is ‘n oerwese
wat in die Ragnarok die eindstryd met vuur sal afrond. Freyr sal tydens die Ragnarok sonder sy
magiese swaard moet veg, want hy het dit uitgeleen aan Skirnir. Die swaard van Surt is helderder as
die son en sal Freyr noodlottig tref.
In Noorweë en Swede is daar talle plekname wat dui op die verering van hierdie God, byvoorbeeld:
Frøishov, Frøisaaker, Fröstuna, Fröslunda, Frösåker. Veral in Swede was hierdie God baie gewild. Sy
goue beeld het ook in die tempel van Uppsala gestaan, saam met die van Wodan en Donar. In hierdie
tempel was hy afgebeeld met ‘n besonder groot regopstaande penis, wat vrugbaarheid simboliseer.
In Engeland is Frey egter nooit vereer nie (Herbert).
Frigg, Freya en Freyr is van een woordstam afgelei, wat beteken dat hulle vroeër een Godheid was.
Frimia, Fimila

Sy is Maagdelike Godin en bekend om die goue lint wat sy in haar hare dra.
Fulla, Volla
Fulla vorm saam met Gná en Hlín ‘n goddelike drie-eenheid onder gesag van Frigg. Fulla word beskou
as ‘n Vrugbaarheidsgodin wat beteken dat sy eintlik ‘n Waanse Godin moes wees, maar tog word sy
as Asin beskou. Fulla word soms beskou as ‘n suster van Freya (volgens die tweede Merseburgse
towerspreuk). Fulla beteken ‘vol’, ‘volheid’ of ‘oorvloed’, maar Grimm meen dat Fulla ook met
Volmaan verbind kan word. In Duitsland is sy beskou as simbool van die vrugbaarheid van die Aarde.
Sy word beskou as ‘n Maagdgodin met lang loshangende hare en ‘n goue ring (of band) wat sy as
kroon dra. Sy het hierdie goue ring ontvang as geskenk van Nanna en Balder. Fulla word ook beskou
as die beskermer van die juweelkissie van Frigg. Frigg sou ‘n passie gehad het vir sierade. Ook sou
Fulla die goue skoene van Frigg opgepas het. Daarbenewens het Frigg al haar geheime met Fulla
gedeel.
Die begrip ‘volheid’ wat hierdie Godin simboliseer, is ook deur die Christene oorgeneem, maar word
‘volheid’ nou aan die Christelike God(e) gekoppel. Sien hiervoor Efesiërs 1: 23 en 3: 19.
Fylgja, Fylgjir, Fylgjur, Fylgie, Fylgje, Fylla
Fylgja is beskou as Beskermgodin, maar ook as ‘n soort dubbelganger en elke mens het so ‘n
dubbelganger. Die woord is verwant aan ons woord volg. Die nageboorte word ook beskou as die
Fylgja. Die Fylgja volg die mens sy/haar lewe lank en kan daarna selfs nog weer oorgaan na ‘n ander
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persoon. Onder die term Fylgja word drie aspekte verstaan. Dit is beskou as die nie-liggaamlike of
nie-stoflike deel van ‘n mens se bestaan. Dus die gees of siel. Dan verwys die Fylgja ook na die
gelukkige- of begeleidingsgees van die mens en derdens dui dit op die karakter van die mens.
1) Fylgja as die siel. Die ou Germane het geglo dat die siel (Fylgja) los van die liggaam bestaan. Na die
dood van die liggaam, leef die Fylgja verder. Hierdie persepsie kom veral voor toe vanaf die
teraardebestelling van oorledenes oorgegaan is na ‘n verassing. Die woonplek (liggaam) word met
vuur vernietig en die Fylgja moet vertrek. Die stoflike liggaam en huis van die Fylgja bestaan nie meer
nie. Daar is ook geglo dat die Fylgja verlore mag gaan wanneer iemand verdrink.
Wanneer iemand slaap kon die Fylgja (siel) via die mond van die slapende persoon die liggaam
verlaat. Die Fylgja kon dan rondswerf en aan ander mense verskyn, soms ook terwyl hulle slaap.
Mense het mekaar dan ook geadviseer om nie met ‘n oopmond te slaap nie. Die besoekende Fylgja
tree dus in drome op. Die moderne mens neem drome meestal ligtelik op, maar die ‘drome’ van die
mense uit die outyd was ’n harde realiteit en ernstige sake. Om hierdie rede is ook hoë waarde geheg
aan die uitlê en verklaring van hierdie ‘drome’. Dikwels is familielede geraadpleeg, maar ook
Sieneresse, Hekse (Wyse Vroue), Priesteresse, Priesters, ens.
2) Fylgja as Begeleidingsgees, ook bekend as Fylgjukona, maar later ook ‘n Voorspook genoem. In
hierdie geval word die mens begelei deur die Fylgja. Die Fylgja is ’n statige- en pragtige vrou wat
gebeurtenisse persoonlik aankondig, soos die (nood)lot, wat deur die Norne bepaal is. Sy verskyn
meestal wanneer ‘n persoon slaap (in ‘n droom) en doen aankondigings van belangrike toekomstige
gebeurtenisse, byvoorbeeld die dood van iemand of ook die dood van die persoon self, of van ’n
ongeluk wat gaan gebeur, of van ’n gelukkige gebeurtenis wat sal plaasvind. Ook is sy
aanwesig/sigbaar by die sterfbed van ’n persoon. Sy is in hierdie geval nie die siel van die mens nie.
Sy wag op die sterwensuur en die koms van Dood. Sy kondig die koms van Dood aan. Dood sal die siel
na die Hel begelei. Soms verskyn hierdie gees in die vorm van ‘n dier en word dan Fylgjur genoem.
Soms is die Fylgja ook ‘n Fylgjuengill (beskermengel) genoem. In hierdie geval is die Fylgja die
permanente beskermer van die individu en ‘n perfekte dubbelganger. Dit kom ooreen met die
Beskermengel soos omskryf in Handelinge 12:15 en Matt. 18:10. As Beskermengel is die Fylgja ook
vergelykbaar met die Joodse vroulike Shekhinah.
3) Fylgja as karakter. Fylgja is beskou as die karaktereienskappe van die mens. Hier gaan die Fylgja
van ouer oor op die kind (kinders dra karaktereienskappe van hulle ouers). Die Fylgja is deur die lot
bestuur. Kinders van ryk ouers, was ook ryk. Kinders van arm ouers, was ook arm. Destyds kon
kinders hulle nie maklik losmaak uit die bindende familie sfeer nie. Daar is geglo dat dit die werk was
van die Fylgja.
Garmr, Garm, Garmur, Gram
Garm is die naam van die hond wat voor die poort van die Hel waak te Gnypa- of Gnupahol. Hy is
daar vasgeketting en kom pas tydens die Ragnarok vry. Die naam Graham en ’n woord soos
gram(skap) is verwant aan Garm. Die Germaanse garm kom egter ook ooreen met die (meerkoppige)
Griekse Cerberus wat die poorte van die Onderwêreld bewaak. Maar Garm kom ook ooreen met die
twee honde van Yama (in die Veda’s) wat oor die Onderwêreld waak. Ook in die Avesta word twee
honde vermeld wat die brug bewaak wat lei na die Onderwêreld. In die Finse mitologie beskik die
Doodsgodin Kalma ook oor ’n hondagtige figuur in haar doderyk met die naam Surma.
In die Völsungasaga (XV) is Gram die naam van ‘n besondere swaard met ‘n lengte van 1.5 meter
(swaard van Sigurd), maar in die Hrolf Kraki saga is Gram die naam van die hond van koning Hrolf.
Hierdie Gram was ‘n strydhond wat opgelei was om sy baas (Hrolf) in die stryd te help en vir niks en
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niemand bang was nie. Die Noorse Dahlbohond was juis geteel en opgelei vir deelname aan die
militêre stryd (Herrmann). By die ingang van talle Japanse tempels staan vandag twee standbeelde
van honde wat die tempel bewaak.
Geeste
Die woord gees is verwant aan gas en ghost (Eng).
Watergeeste: Die bekendste watergees is die beeldskone Lorelei. Sy sou weens liefdesverdriet in die
Ryn verdrink het. Sy sou deur haar pragtige sang in die rivier, skippers uitlok om teen rotse aan te
vaar en te verdrink. Nixe is ook beskou as Watergeeste wat in menslike of dierlike gestaltes verskyn
op plekke waar water aanwesig is. In die Griekse mitologie staan Watergeeste, Watermaagde of
Waternimfe bekend as Naiade(n).
Kwelgeeste: Dit is geeste wat mense lastig val. Hulle was meestal vroulike wesens, maar hulle kon die
slagoffer in velerlei gedaantes benader, byvoorbeeld in die gedaante van ’n veer, grashalm, hond,
kat, muis, ens. Kwelgeeste het die neiging om ’n mens veral snags tydens slaap dood te druk. ‘n
Nagmerrie is as kwelgees beskou en nog voorbeelde van kwelgeeste is Elf, Alp, Mare, Mahrt, Trut,
Trude, Schrattele, Schrätzl, Rätzl, Doggele, Walriderske en Lork.
Gefjon, Gefion, Geffion, Geffione, Gefn, Gefjun, Haeva
Gefjon is die Godin van kuisheid, reinheid en onskuld. Gefjon is die maagdelike Godin wat die siele
van alle oorlede maagde ontvang. Dit is in teenstelling met gestorwe krygers wat Walhalla en
Folkvanger toe gaan; drenkelinge wat na Ran gaan; Boere en slawe wat na Trudvanger gaan; en
mense wat ‘n natuurlike dood sterf, wat na Hel gaan. Waar maagde begrawe was, sou wit lelies op
hulle grafte groei. Gefjon is ‘n vrugbaarheidsgodin en veral verbonde aan die eiland Sjælland. Haar
naam beteken gee (geven). Gefjon was ‘n Noordgermaanse Godin en alhoewel ‘n
Vrugbaarheidsgodin was sy nie ‘n Waanse Godin nie, maar ‘n Asin. Die naam Gefjon is ook verwant
aan dié van ander Godinne met die name Gabiae, Alagabiae, Friagabis en Garmangabis. Ook hierdie
woorde stam af van die woord gee (geven). In Angel-Saksies was die Godin bekend as Geofon en in
Oudnoors Gefjun.
Onder die Suid-Germaanse stamme het Gefjon bekend gestaan as Haeva waarvan hierdie naam op ’n
wysteen gevind is te Geldern. Sommige ondersoekers meen ook in die naam Haeva die naam Eva284
te herken. Heva285 is deur die Semiete vereer. Heva is egter verwant aan Hebe, die Griekse Godin van
Jeugdigheid en Lente, maar van Gilst (2006a) wys ook daarop dat sy in Duitsland bekend was as die
Hebemutter of Hebamme en laasgenoemde is moontlik afkomstig van Heb-Ahne. Moontlik is hierdie
Hebe verwant aan die Skotse Habetrot. Habetrot of Habitrot is ’n Godin van die spinsers en
weefsters. Verder is Hebe die dogter van Zeus en Hera. Onder die Romeine was Hebe bekend as
Juventus.
Volgens ‘n ander verhaal sou Gefjon 4 seuns van ‘n Reus gehad het en sou sy hierdie seuns in ploegosse verander het en hulle vir haar laat ploeg het. So sou hulle ‘n stuk land los geploeg het van Swede
en dit in die see getrek het. Hierdie eiland wat vandag bekend staan as Seeland, is tans deel van
Denemarke.
Gerd, Gerda, Gardi, Gardja, Gerdr, Gärd, Gerdur
284
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Eva is verwant aan die Hettitiese Godin Heba.
Volgens Blavatsky beteken Heva in Semities ook Slang. Beide word met wysheid in verbinding gebring.
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Gerda is ‘n Reusin. Haar naam is verwant aan gard en gaard wat op tuin/paradys/hemel dui. Sy is die
dogter van die Reusepaar Gymir en sy vrou Aurboda of Orboda (verwant aan Jord/Erde/Aarde+bode).
Dan word die naam Gerda ook in verband gebring met die Oudhoogduitse Erda en die Oudsaksiese
Ertha, asook die Engelse Earth. Dit dui daarop dat Gerda ook ‘n Aardgodin was. Gerda is die eggenote
van die God Freyr of Freyr. Gerda en Freyr staan simbool van die Heilige Huwelik. In Swede en
Noorweë het argeoloë talle klein goue plaatjies gevind met die afbeelding van Freyr en Gerda daarop
waar hulle mekaar die hand gee en ook aan mekaar ‘n gerf of koringaar oorhandig. Die gerf is ‘n
simbool van vrugbaarheid.
Die naam Gerd(a) is veral bekend as vrouenaam, naamlik Hildegard, Hildigart, Irmingart, Luitkart,
Hildegardis, Liudgardis, ens., maar ook is die mansnaam Gert is verwant aan hierdie Godin!
Gerd(a) was dus aanvanklik ‘n Reusin, maar deur haar huwelik met Freyr word sy ‘n Waanse Godin.
Sy was ‘n beeldskone Godin en die mooiste van alle skepsels. Sy was egter nie gretig om met Freyr te
trou nie. Die huweliksaansoek is via Skirnir (boodskapper van Freyr) aan Gerd gedoen. Skirnir het
haar selfs 11 goue appels aangebied en ook die ring Draupnir, as beloning, indien sy sou instem om
met Frey te trou.
Die verhaal van Gerd en Freyr toon ooreenkomste met die van Skadi en Njord.
Gerd het ‘n broer gehad met die naam Beli.
Ginnungagap
In die Germaanse mitologie is Ginnungagap die Oerleegte, waaruit die skepping ontstaan. Die woord
Ginnungagap is ’n samestelling waarvan die eerste gedeelte waarskynlik afkomstig is van die
Germaanse woordstam *gin-, wat ons vandag herken in woorde soos geen en begin, maar ook
moontlik verwant aan ‘n woord soos Genesis. Ook word ginn in verband gebring met magie en
towerkuns. In die tweede gedeelte van die samestelling herken ons die woorde gaap, gaping, gap
(Eng) en ginnegaap. Om te ginnegaap beteken om letterlik niks te doen nie.
Ginnungagap moes dus die Oerkragte voorsien waaruit die skepping kon groei. Dit is onseker of
Ginnungagap miskien ‘n Goddelike wese kon wees. Die Germaanse Ginnungagap is egter sinoniem
met die Griekse Chaos en hierdie Chaos is ‘n Oerleegte, waaruit die Griekse Gode ontstaan. Chronos
(tyd) ontstaan dan as ‘n Oergod uit Chaos. Chaos word soms as ‘n vroulike wese beskou. Uit die
Orfiese skeppingsmite ontstaan Chaos egter uit Chronos (tyd) en Adrasteia (Noodsaak) (Willis). Sou
Ginnungagap ook uit ‘tyd’ en ‘nood(saak)’ ontstaan het? Volgens die Chinese mitologie groei Pan Gu
(Chaos) uit ‘n kosmiese eier, waarna die geordende wêreld ontstaan. Was ons Germaanse
Ginnungagap miskien ooit ook ‘n kosmiese eier? Die kosmiese eier, wat simbool staan vir ‘iets’ wat
uit ‘niks’ ontstaan, was kenmerkend van die Germaanse mitologie. Alle aandag was tydens die lente
gevestig op dié eier, waaruit lewe sou ontstaan, met behulp van warmte (van die Son)286. Tydens die
winter is eiers al in die Lewensboom opgehang. Hierdie eiers is later vervang met ‘perfekte’ ronde
glans balle: die ‘volmaakte’ eier. Hierdie volmaakte eiers word instrumente in die hande van die
Hekse en sou ook diens doen as afweermiddel. Vandag pryk die kosmiese eier, saam met die haan en
die kruis op kerktorings. Oningeligte persone beweer dan dat die ronde bal wat op hedendaagse
kerktorings pryk, simbool staan vir die aarde, maar dit is onmoontlik, want die aarde is immers vir die
Christene plat.
Volgens die Joodse skeppingsmite ontstaan die skepping ook uit niks, want die aarde was woes en
leeg (Genesis).
286

Uit ‘n volmaakte eier wat geen warmte ontvang nie, kom ook geen lewe voort nie.
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Gjallarhorn
Die Gjallarhorn is beskou as drinkbekers maar ook is dit gebruik as ‘n trompet. Dit is beskou as ‘n
heilige horing. Hierdie horing word met Mimir verbind. Tydens die Ragnarok sal Heimdal die horing
van Mimir gaan haal en daarop blaas, waarmee hy die Ragnarok amptelik aankondig. Die geluid
hiervan sal in al 9 wêrelde hoorbaar wees.
Gná, Gna
Gná is ‘n Asin. Sy is Hoofbodin/Boodskappergodin van Frigg en sy vorm saam met Híln en Fulla ‘n
goddelike drie-eenheid onder gesag van Frigg. Sy kon blitsvinnig groot afstande aflê om boodskappe
van Frigg oor te bring. Sy sou oor land en see reis met haar blitsperd Hofvarpnir287 en word sy ook
met ’n frisse wind geassosieer. Tydens haar reise moes Gná alles wat sy sien en hoor aan Frigg
rapporteer. Gná self word ook as ‘n vlieënde wese beskou of ‘n wese van ‘n hoë rangorde, naamlik
Gnäffer.
Soms moes Gna nie alleen boodskappe oordra nie, maar ook geskenke besorg. Die bekendste
voorbeeld is die geskenk aan Rerir. In opdrag van Frigg moes Gna ’n appel aan koning Rerir (koning
van Hunaland) bring. Gna laat die appel vanuit die lug val op die skoot van Rerir, wat vir Rerir ’n
wonderbaarlike ervaring was. Hy eet van die appel en deel dit ook met sy vrou. Hierna word die
egpaar vrugbaar en dit lei tot die geboorte van Volsung, een van die grootste Noorse helde en
stamvader van die Volsungen.
Gná is ook verwant aan die Noorse gand288 wat op towerkuns of magie dui. Tacitus maak ook
vermelding van ‘n belangrike Sieneres met die naam Ganna onder die Semnione en haar naam
beteken ‘magie’. Die dorp Gendt sou onder andere uitgegroei het vanaf die heuwel Gannita. Gannita
sou dan verwys na ‘n ou Godin (riviergodin). Buddingh 1844 is van mening dat ook die dorp
Genemuiden (Ganne-muiden) vernoem is na Ganna, die Riviergodin.
Gná is ‘n ou Godin, want haar naam kom ook voor in die naam van die Keltiese Godin Morrigan of
Morrigna (Mare + Gna). Mare = Meisie (wisseling van -r- en -s-). In Ouditaliaans was ‘n heks ‘n gana
genoem en later genes. Gná of Gan is egter verwant aan die Noord-Germaanse kvinn en die Engelse
queen. ‘n Aantal plekname in die Skandinawiese lande is afgelei van kvinn (vrou) wat dui op die
bestaan van ‘n ou Godin met die naam Kvinn (Ellis Davidson). Die naam Gna is voorts verwant aan
Gnoom (soort Fee), maar ook aan die woord gnosis, wat wysheid beteken. Dan is Gná moontlik ook
verwant aan die Yslandse woord Gnaefa, wat edel of belangrik beteken. Grimm skryf dat alle
hoogvlieënde wesens ‘gnaefa’ genoem is en dat ‘gnaefa’ selfs die betekenis geken het van ‘vlieënd en
kruipend’. Gná was as Boodskappergodin dus ‘n soort Engel van Frigg. Dit kom ooreen met Zeus en sy
boodskappers Iris en Ossa; en ook Wodan met sy twee rawe as boodskappers.
Tydens die Germaanse kerstening is Latynse religieuse terme in die omgangstale vertaal. Die Latynse
gratia is deur Ierse sendelinge vertaal as genade. Gotiese sendelinge het gratia egter weer vertaal in
anst en Frankiese sendelinge het voorkeur gegee aan die woord huldi. (Nederlands etymologisch
woordenboek). Al hierdie vertaalpoginge is besonder interessant. Anst verwys na die Germaanse
Gode-groep Ase en Huldi na die Germaanse Holda. Opvallend egter is dat ook die Latynse gratia
(Engelse grace) afkomstig is van die Griekse sjarmante Godinne Charitas (enkelvoud Charis) en die
Romeinse Gratiae. Weer verwant hieraan is die Charisma. Charisma is die Heilige salf-olie wat
katolieke priesters gebruik in wydingsrituele en sommige sakramente. Charisma was in die outyd ‘n
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Hofvarpnir word verwek deur Hamskerper en Gardrofa.
‘n Teks uit 400 n.o.j. wat op rune geskryf staan op ‘n eilandjie ten Suide van Bergen gevind is lui: ‘ek gudija ungandr...’.
Dit beteken: ‘Ek, die priester, weerhou my van die gebruik van magie...’ (Derolez).
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kruiesalf of geneesmiddel, maar die woorde sjarme en grasieus is dus afkomstig van die name van
Godinne.
Die woord Gna is ook verwant aan die woord genade, geneig en geneë, wat ooreenkom met die
Sweedse gnagga en die Oudnoorse gneggja. Gná kan moontlik verband hou met plekname soos
Gnadental, Gnadendorf, Gnadenwald en Gnadenhutte. Vergelyk ook verder woorde soos
Genadekruis, Genadeoord, Genadekerk, Genadekapel, Genadetroon, Genadebeeld van Maria, ens. In
die kloosterkerk van die Beierse Eichstätt is vandag ‘n kalksteen plaat wat bekend staan as
Gnadenstein. Tussen Oktober en 25 Februarie kleur die steen ligblou en stroom daar per jaar 8 liter
heilige ‘olie’ uit die steen, bekend as Walburgisolie, omdat ‘n borsbeen van Sint Walburga op die
steenplaat rus. Hierdie ‘olie’289 sou geneeskundige waarde hê.
Die woord genade is uit die Heidendom gesleep en gekersten en is hierdie woord vandag steeds ‘n
religieus belaaide term in die Christelike religie (God is genade!).
God
Die woorde God of Good (verafgood), goed en Got(ies) kom van dieselfde stam. Vandag is daar ‘n
betekenisonderskeid tussen die woorde Goed en God, wat daar in die outyd nie was nie.
Opperwesens is toe beskou as Goedhede. Vergelyk byvoorbeeld Handelinge van Tomas 28, waarin
staan: ‘Gaan na die waarlik Goeie om van hom genade te ontvang...’ Die verering van die Goede of
Goeie kom vandag steeds voor in die Hindoeïsme. Beda verwys ook na die ‘Opperwese’ as Divine
Goodness (Beda XII). Die woorde God en Goed, hou met nog ‘n aantal terme verband, naamlik Gote,
Gutes of Gutans (Germaanse stam); Gotland, Götaland, Geatland of Gautaland (Sweedse eiland);
Gutes of Geats (Gotlanders) en Gotenburg, Gothenburg en Götenburg (pleknaam in Swede), maar
ook Vanaguth (Waanse God Frey); Godmundr (Goeieman en bynaam vir Wodan); Gaut (bynaam vir
Wodan); Siggautr (Segegod en bynaam vir Wodan), maar ook Hergautr (Heergod en bynaam vir
Wodan). Voorts is ook ons woord Giet verwant aan die woorde Goed en God. Vanouds het die woord
giet die betekenis gehad van offer. Offerbloed, is bloed wat vergiet is.
Onder die ou Germane het ‘n priester bekend gestaan as ‘n Gothi. ‘n Priesteres was bekend as ‘n
Gytha. Die meervoudsvorm van Gothi en Gytha is Godar. By die ou Germane was daar ’n baie noue
band tussen die priester(es) en die God(in). Uit die Indiese Rigveda290 blyk dat ‘n priester selfs
sinoniem is vir ‘n God. So is Agni byvoorbeeld ‘n priester, maar ter selfde tyd ook ‘n Vuurgod.
Reeds voor die kerstening van die Germane het die term God(e) dus bestaan wat gedui het op
bonatuurlike wesens bekend onder die Germane. Die genus van *guda was in die voor-christelike tyd
egter onsydig, maar word dit later manlik. (Terloops die woord Allah is die enigste onsydige
substantief vandag in die Arabiese taal, wat daarop dui dat Allah nie manlik of vroulik is nie). Die
inheemse Gode en Godinne het almal name gehad en hierdie name is gebruik om ’n spesifieke
God(in) aan te roep. God is dan ook as titel gebruik, byvoorbeeld God Donar, God Wodan, ens. Met
die kerstening word die Germaanse term God behou, maar nou gebruik as naam vir die Semitiese
God El/Elohiem/Allah.291 Dit is vreemd dat die naam El/Elohiem/Allah wat in die Hebreeuse teks
staan, nie behou word in die Germaanse Bybelvertalings nie. El (of Allah) is geen tongknoper nie,
maar maklik uitspreekbaar en die vervanging van die naam El met die Heidense term God, kom tog
neer op vertaalbedrog. Met die invoering van hierdie term God, kom die vertalers met nog ’n nuwe
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In werklikheid is die ‘olie’ gewone water!

Die Rigveda is een van die oudste religieuse geskrifte op aarde. Reeds 1000 jaar voor die aanvang van ons
jaartelling is die oudste van die vier Vedas op skrif gestel. Die mondelinge oorlewering daarvan sterk selfs
duisende jare in die verlede terug.
291
El = enkelvoud en Elohiem = meervoud.
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skepping na vore. Die enkelvoudsvorm (God, bedoelende Joodse God) en die meervoudsvorm (Gode,
bedoelende Afgode) dui nou selfs op twee begrippe en dit is taalkundig gesien uniek. Maar wie
is/was El (of Allah) dan?292 Hy is die Semitiese Vadergod en Skeppergod en is vereer deur ouer Jode
soos Abraham, Isak, Jakob en Ismael. In die tyd van Moses word egter ’n nuwe verbond gesluit met
Jahweh en stap die Jode oor na die verering van Jahweh. Die Ismaeliete/Islamiete doen hierdie
oorstap nie en vereer hulle tot en met vandag die Vadergod El/Allah. El/Allah is die vader van Jahweh
en Baal. Sien ook Eksodus 6 wat handel oor die nuwe verbond met Jahweh, waar ook vermeld word
dat Jahweh by Abraham, Isak en Jakob onbekend was.293
Ook die Hebreeuse naam Jahweh,294 eweneens maklik uitspreekbaar, word nie in die Germaanse
Bybelvertalings hergebruik nie. Ook hierdie Hebreeuse naam word vervang met ’n GermaansHeidense term, naamlik HEER of HERE (let wel hoofletters). Hierdie term Heer is deur die Heidense
Germane as titel gebruik om Gode aan te spreek, byvoorbeeld Heer/Herr Mani (en by Godinne,
Frau/Vrou; byvoorbeeld Frau Holle). Ook die Christene gebruik die titel by Jesus, naamlik Here Jesus.
Terwyl argeologiese opgrawings daarop wys dat El en Jahweh twee aparte Gode was, probeer die
outeurs van die Bybel om hulle te laat saamsmelt. Die vertalings na die Germaanse tale probeer
verder uiting te gee aan hierdie samesmelting deur Germaanse titels te gebruik as eiename vir die
Semitiese Gode El en Jahweh. Die Grieke en Romeine het die pas aangegee, want in die Septuaginta
is die Hebreeuse El vertaal met Theos en Jahwe is vertaal met Kurios. Kurios (HEER) en Theos (God).
Ook die Vulgaat maak gebruik van Deo (God) en Dominus (Heer).
In die modernste vertalings word steeds verder gepoog om politeïsme in die Bybel weg te vertaal.
Vergelyk onder andere tekste soos Josua 22:22; Ps. 50:1 en Ps. 82:1 in sowel die 1953 as die 1983
vertaling. Vergelyk ook Gen. 6:2-4, waar ‘seuns van God’ in die 1983 vertaling ‘hemelwesens’ word.
Vergelyk ook Exodus 22:28 in die ou State-Bybel: ‘De goden295 zult gij niet vloeken’, teenoor die nuwe
Afrikaanse vertaling: ’Jy mag God nie vervloek nie’.
Gói, Goi, Góa
Volgens die Saga van Olaf die Heilige (in Heimskringla) was dit in Swede ‘n ou gebruik om die
belangrikste bloedoffer te vier in die maand Goi. Goi moes ‘n ou Germaanse Moedergodin gewees
het. Haar naam is verwant aan die woorde Gau, gou, gowe, goe, gooi en go, wat land of grondgebied
beteken. Plekname soos Delfgouw, Gouda, Gooiland, Wester-go en Ooster-go verwys nog na hierdie
ou Goimoeder. Goi sal ook verwant wees aan die Griekse Oermoeder Gaia (vrou van Uranus), Gaea,
Gea, Go, Ga of Ge, wat Aarde beteken. Goi is moontlik verwant aan die Finse Koi wat vergelykbaar is
met Daeraad, Aurora en Eos. Ook was daar ‘n Vrugbaarheidsgod(in) of Reus(in) bekend met die naam
Goí (van Gilst 2004). Gaia is ook herkenbaar in die naam George (Gaia + ergon). Ergon = werk, en

292 El beteken letterlik Son en is die woord nie verwant aan Deus/Theos nie maar aan Sol (Blavatsky). Die woorde Sol, Son,
El en Helios is ook aan mekaar verwant, wat beteken dat die Joodse God El, die Songod was. Moontlik hou die woorde van
Prediker 1: 9 hiermee verband want daarin staan: ‘Daar is glad niks nuuts onder die son nie’. El/Sol (God) weet alles.
293 In Genesis 1 kom die naam Jahweh nie voor nie, maar slegs Elohiem. Vanaf Genesis 2: 4 kom die naam Jahweh voor in
’n samestelling met Elohiem. Die paring van Godename kom egter wydverbreid voor in mitologie, ook in die Germaanse
mitologie (Hercules Magusanus). Hierdie vroeë gebruik van die naam Jahweh dui op ’n herskrywing van die pre-Mosianse
verlede waarop ’n Joodse stempel afgedruk word. Gen. 1 en Gen. 2 behandel twee skeppingsverhale, waarvan die eerste
versie ’n ouer Semitiese skeppingsverhaal is (sonder Jahweh) en die tweede ’n Joodse skeppingsverhaal (met Jahweh).
294 Jahweh is dan ook as ‘n Heiland beskou. Sien ook Jesaja 43:11 waarin staan dat behalwe Jahweh, daar geen ander
Heiland bestaan nie.

295 Elohim, die meervoudsvorm, word hier korrek vertaal.
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beteken George boer(in). Tetri Giorgi (Wit George) is een van die belangrikste Godhede in die
Georgiese mitologie. Na die kerstening leef George verder in die katolieke kerk as Sint George.
Gordel
Die ou Germane het net soos die ander Indo-Europese volkere geglo in die krag van die gordel. Donar
het byvoorbeeld beskik oor ‘n kraggordel bekend as Megingard. Met behulp van hierdie gordel kon
hy sy Goddelike kragte verdubbel. Daar is ook geglo dat die magiese kragte van Hekse afkomstig is
van hulle gordels. In die Griekse Ilias word van die godin Hera beweer dat sy in haar gordel alle
towerkragte bewaar. Ook het Afrodite oor ‘n gordel beskik waarmee sy liefde kon opwek en het sy
selfs Zeus daarmee betower.
Daar is ook geglo dat indien iemand ‘n gordel sou omdoen wat uit wolfsleer of mensevel (van ‘n
gehangde persoon) vervaardig is, so iemand in ‘n Weerwolf kon verander. So ‘n gordel moes
verbrand word, wil ‘n mens voorkom dat iemand anders hom/haarself in ‘n Weerwolf verander.
Die gespe van die gordel was ook van belang. Soms was dit in die vorm van ‘n Son (sirkel) en soms
was dit in die vorm van drie driehoeke (valknut). By die Grieke, Hindoes en Egiptenare word die dood
en heropstanding versinnebeeld deur die los en vasmaak van hierdie knoop (gespe). By die ou Indiërs
was ‘n drievoudige knoop in die gordel van religieuse belang, want die drie knope het Brahma,
Vishnu en Shiva voorgestel.
By die Albigense (later ook Kathare genoem) was dit gebruiklik tydens ‘n inwydings rite (bekend as
consolamento) dat die kandidaat ‘n woldraad ontvang wat dan as ‘n gordel om die middellyf van die
kandidaat gebind word. Hierdie woldraad staan simbool vir ‘n geestelike gewaad. Hierdie geestelike
gewaad sou siektes en onheil afweer.
Gróa, Groa
Groa is bekend as ‘n Volva en sy was getroud met Aurvandil. Groa is ook die moeder van Svípdag
volgens die Poëtiese Edda (Die Lied van Svipdag). Haar naam beteken groei of groot. Sy word beskou
as Godin van geluk en goeie gesondheid. Grimm skryf dat sy ook aangeroep was as God Kona
(Godvrou).
Grýla
Gryla was waarskynlik vanouds ’n Godin. Sy is vandag baie bekend in Ysland as ’n Heks wat veral
tydens die Kersperiode verskyn. Sou woon met haar enorme Joelkat/Krismiskat in de berge. In die
Kerstyd is sy op soek na stoute kinders wat sy dan in ’n sak stop om later op te eet. In die tyd deel sy
ook nuwe klere of nuwe skoene uit an kinders wat gedurende die jaar soet was. Die Engelse woord
girl is verwant aan Gryla, maar ook ons woord gril.
Gullveig, Gulweig
Gullveig word in verband gebring met die oorlog tussen die Wane en die Ase. Gullveig is ‘n Waanse
Godin en is sinoniem met Heid. Gullveig word egter deur die Ase mishandel in ‘n poging om haar
magiese kragte te breek. Sy word drie keer in die saal van Hár (Wodan ?) verbrand en drie keer word
sy herbore. Sy word sterk met magie en heldersiendheid verbind. As gevolg van hierdie
mishandeling, breek die oorlog uit tussen die Ase en die Wane.
Haan
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Die Haan speel ’n besondere rol in die Germaanse en Keltiese religieë. Die Haan op ‘n paal (heilige
boomstam of totem) was van besondere gunstige religieuse waarde en betekenis. Met die kerstening
behou die ou Haan sy plek op die paal (kerktoring). In die Frankryk van vandag is die Haan steeds ‘n
prominente simbool. Die Latynse woord vir Haan is gallus waarvan die woord Galliërs296 (of Kelt)
ontleen is. Die Haan is met verskillende Godhede geassosieer soos Hel, Apollo, Helios, Athene,
Hermes, Demeter/Demitri en Mithras. Die Haan word beskou as aankondiger. Hy kondig elke etmaal
die koms aan van Dag (seun van Nag) met sy gekraai. Die koms van Dood, word ook met Hanekraai
aangekondig en dan word Hanekraai ook met die Eindtyd of Ragnarok in verbinding gebring. Met die
aanvang van die Ragnarok sal immers drie Hane kraai, naamlik Fjalar, Gullinkambi en Gálgvidr.
Die Haan het simbool gestaan vir manlike vrugbaarheid en was ook ’n belangrike offerdier onder die
Germane en die Kelte. Baie Hane is gekastreer en het dan bekend gestaan as Kapoene. Haantestikels
of ‘Hane klote’ lyk op druiwekorrels en is gaargemaak en as ’n gereg genuttig. In Afrikaans verander
Hane kloot (taboe woord) na Hanepoot as naam van ’n druiwe-soort.
Hagal, Hag, Heks, Haxa, Hegge
Hegge was ook moontlik ‘n Reusin (L.P.C. van den Bergh). Dit wil egter voorkom asof Hagal en
Hegge297 ‘n gemeenskaplike herkoms het. Hagal word baie duidelik verbind met die rune. Die rune is
immers opgedra aan 3 Goddelike wesens, waarvan Hagal een is. Die woord Hagal is verwant aan die
Oudengelse Haga en dus ook aan die Engelse Hedge. Vergelyk verder ook die Engelse hedge-priest,
hedge-lawyer, hedge-wench, ens. Hagal is ook verwant aan die Engelse haw- in hawthorn (Meidoring
of Haagdoring). Hierdie plant wat in Mei blom het ‘n baie belangrike rol gespeel het in die
Germaanse mitologie, maar ook in die Keltiese mitologie. Die Meidoring is veral gewy aan die
Keltiese Blodeuwedd. Ook in Griekeland het die Meidoring hoë aansien geniet. Bruide het die
bloeisels gedra en daar is geglo dat die Meidoring geluk bring. Ook die Romeine het die Meidoring in
verband gebring met die Godinne Maia en Flora.
Hagal verwys ook na ‘n grens (haag). Wyse Vroue het ‘n magiese grens in die vorm van ‘n sirkel om
hulle heen getrek, waarbinne bepaalde magiese handelinge uitgevoer is. Den Haag was vroeër ‘n
sentrum van vroulike magie.298 In Latyn egter verwys die woord saga (Frans sage = wys), na ‘n
waarsegster, heks of Wyse Vrou. Die Latynse saga en die Germaanse saga is daarom ook aan mekaar
verwant. Tog is die woord saga ook verwant aan ons woord sê.
Die woord haag het vroeër gedui op ‘n bos, meer spesifiek, ‘n vroue-bos. ‘n Haag dui dan op ‘n
omheinde ruimte (beide die woorde hek en heining is verwant aan die woord haag). Die Wyse Vrou
was in staat om grense te oorskry. Die grens-oorskrydende ritueel het altyd met ‘n trans gepaard
gegaan. Daar is geglo dat wanneer ‘n heks die Ander Wêreld betree, dit gereik word deur ’n trans.
Die trance kan beskou word as die medium tussen die menslike- en die geestelike wêreld. Die trance
kan ook beskou word as ‘n alternatiewe staat van bewussyn waardeur die Heks op harmonieuse
wyse die grens oorsteek na die geestelike wêreld.
Hagal staan ook in verband met die volgende terme: Haggemoeder, Heggemoeder, Haegmoeder,
Heggemoer, Hagemoer, Haggesus(ter), Heggesus(ter), Hazusa, Hagzissa, Hagazussa, Haggetis,
Heggetis, Haegtesse, Haghetisse, Hecse, Hesse, Hexe, Hedge, Haga, Hag (Eng) haag, behaag, behae,
welbehae en Heks. Aan die woord Heks is ook nog woorde verwant soos hek en heining en hael

296

297

Woorde soos Gallië, Wallis, Wallonië, Wales, Waals, ens is verwant aan die Latynse gallus (haan).

In Nederland is die term Heggendokter vandag steeds bekend en verwys na ’n natuurgeneeskundige, maar
ook ’n veearts (ongediplomeerd) wat van boererate gebruik maak.
298
Vergelyk ook moderne familiename: Ziebenhagen, Wiegenhagen, Hagen, van der Hagen, Verhagen, ens.
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(hagel). Die name van Griekse Godinne Hecate299 en Hestia (of Hexia) is tewens ook verwant aan die
Germaanse Heks. Hecate word beskou as ‘n Travia, of ‘n Trippelgodin. Drie was ‘n heilige syfer. Dit
was die syfer van die Heks. Maar 3+3 is natuurlik dubbel so heilig en gelyk aan ses. Hecate is nie
alleen verbind met die syfer drie nie, maar ook met die kruis(teken). Hecate word ook as Maangodin
beskou en sy was onder andere ook een van die Godinne wat in die Hades gewoon het. Die pleknaam
Hexham (en Hexhamshire) in Engeland is afkomstig van Hagustaldes wat na Heks verwys.
Hagal hou ook verband met die woord hoog. Wyse Vroue (Hekse, Volva’s of Seidkona’s) het gebruik
gemaak van ‘n baie hoë stoel wat as hoog of hoogsit (hjallr) bekend staan. Hierdie stoel was soms
selfs 2 meter hoog. Nadat die Wyse Vrou ‘n aantal rituele uitgevoer het, bestyg sy die hoog of
hoogsit vanwaar sy haar uitleg gee. Hierdie uitleg staan bekend as ‘n seid of ‘n profesie.
Ook is daar op hoogtes geoffer. Hierdie hoogtes was soms ‘n bestaande heuwel of soms ‘n
mensgemaakte heuwel. Die piek van die heuwel is gelykgemaak of afgeplat en het hierdie heuwels
(hoogtes) ook soms bekend gestaan as tafelberge. In die middel van die afgeplatte gedeelte het ‘n
altaar gestaan. Die rand van die tafel (of afgeplatte heuwelspits) is van ‘n heining (haag) voorsien.
Hoogte was by die beoefening van die Germaanse religie ‘n baie belangrike aspek en
het onlosmaaklik verband gehou met ‘n haag en dus ‘n Heks.
Moontlik hou die Heks verband met die syfer 6, want ons Germaanse Hagal, Hegge en Heks hou
moontlik verband met die Griekse Hexa. Die Griekse Hex = Latynse Sex = ses. Vergelyk in hierdie
verband ook woorde soos hexagon, hexameter, hexadecimaal, hexagram, hexameron, ens.
Halfgode
Halfgode was meestal mense wat so gewild was, dat hulle na hulle afsterwe vereer is as halfgode.
Daarbenewens kom ook die name van ‘n aantal tweelinge of duo’s na vore, wat ook as halfgode
beskou word, byvoorbeeld die Romeinse Romulus en Remus; die Angel-Saksiese Hengist en Horsa
(beide name verwys na perde); die Longobardiese Ybor en Agio en onder die Vandale: Raos en
Raptos. Ook ken Freyr twee bediendes met die name Byggwi (of Byggvir) en Beyla. In Swede is Yngvi
en Alf bekend. Hierdie figure toon ooreenkomste met die Romeinse Castor en Pollux (Griekse Kastor
en Polydeukes; Etruskies Castur en Pultuce).
In die outyd is die Gode soms beskou as wesens met menslike eienskappe. Gode was net-net
magtiger as die mens. Wanneer ‘n mens oor besondere talente beskik, kon sodanige persoon uitreik
na die Godewêreld. Hierdie heldefigure is deur die volk vergood (verafgood) as Halfgode. Die term
Hero verwys onder andere na Halfgode by die Romeine. Soms is leiersfigure al tydens hulle lewens
vereer en na hulle dood as Gode (Halfgode) aangeroep en is ook vir hierdie persone spesiale
heiligdomme gebou. Talle Romeinse keisers het hierdie eer te beurt geval, byvoorbeeld die
vergoddelikte Claudius, die vergoddelikte Julius, ens. (Tacitus). In die jaar 65 bespreek die Romeinse
senaat ‘n voorstel om vir Nero ‘n tempel te bou, maar Nero was self hierteen gekant, omdat hy van
mening was dat dit sou beteken dat die einde van sy lewe in sig kom. Ook die Griekse mitoloog
Euhemeru († 260 v.o.j.) het aangevoer in sy boek Heilige opskrif (Hagia anagrafé) dat die Griekse
Gode heldhaftige en gesiene mense was.
Ook word die kruisproduk tussen mens en God ook beskou as Halfgode. Zeus het byvoorbeeld by
mense vroue kinders verwek en hierdie kinders is beskou as Halfgode.

299

Hecate of Hecat is deur beide die Romeine en die Grieke vereer. Die Grieke het haar vereer op die 13de Aug en 30ste
November. Die Romeine het haar moontlik elke maand op die 29ste vereer.
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Hamingja
Hierdie begrip hang nou saam met die fenomeen Fylgja, maar daar is ´n belangrike verskil. Hamingja
(meervoud Hamingjor) hou verband met sukses, geluk en voorspoed. Dit kan as ´n geluksgees beskou
word. Die voorspoed en sukses wat ´n persoon behaal, word toegeskryf aan die Hamingja. Die leier
wat ´n oorwinning behaal in die stryd, wat goeie oeste binnehaal en baie gesond is, staan onder
begeleiding van die Hamingja. Die Hamingja kan ook beskou word as ´n oorwinningsroes. Hierdie
oorwinningsroes kan ook oorwaai na ander individue wat hulle aanspoor en aanvuur. Die Hamingja
word net soos die Fylgja beskou as vroulike wesens (Engelagtige figure).
Harke
Harke of Frau Harke is ‘n ou Godin/Reusin. Sy is ook bekend as Fru Harke, Arke, Harfe, Harre. Harke
vlieg in die vorm van ‘n duif deur die lug en sy dra ‘n stoel by haar want sy mag nie die grond aanraak,
wanneer sy gaan sit nie. Sy bring vrugbaarheid aan landbougewasse. Sy word ook met Herodias
vergelyk. Herodias was bekend as Maangodin en ook koningin van die Hekse.
Heid, Heidi
Heid is ‘n bekende naam vir ’n Vala, Sieneres of Heks en in Oudnoors Heidr genoem. Van oudsher is
Heid egter ‘n gesiene Godin. Heid tree in verskillende saga’s op as Towerheks, onder andere in die
Fithjofsaga waar Heid en haar suster Ham deur Helge versoek word om ’n storm op see te veroorsaak
sodat die vyandige skip Ellida sink en alle passasiers aan boord verdrink. Heid is afkomstig van die
Proto-Germaanse *khaidus wat eer of waardigheid beteken. Heid word ook in verband gebring met
onskuld en opregtheid. Dan verwys die Oudnoorse Heidh ook na glans of helderheid. Hier word Heid
dan in verband gebring met die ou Indo-Europese Godhede wat op glans en glinstering dui. Die
woord Heiden of Heathen (Eng) dui juis op die belangrike rol wat hierdie Godin in die Germaanse
lewensbeskouing gespeel het. Waar Heid aanvanklik ‘n Godin was, word sy later ‘n titel vir alle Hekse
en Sieneresse. In die Heidense tyd is talle kruie en ander plantsoorte na Godinne vernoem. Die
struikgewas Heide is vernoem na hierdie Godin en hierdie naam het behoue gebly tot en met vandag.
Die Heidense volk of Heidevolk verwys na die vereerders van hierdie Godin.
Ook staan die Bloubes of Blou-bosbes (Eng: Blue berry) in Duits vandag steeds bekend as Heidelbeere
(die bessies van Heid). Heide is in Duits ook bekend as Heidekraut of Erika en Heath (Eng). Met die
koms van die Christendom word Heid en haar aanhang egter gedemoniseer tot ‘agterlike’ Heidene!

Heide, Erika

In die lektuur verskyn Heid vir die eerste keer in die
gedig Voluspa, waar sy beskou word as sinoniem vir
Gullveig, In die gedig blyk dat Heid ‘n besondere sterk
figuur is met buitengewone magiese kragte. Heid is
moontlik hier ‘n ander naam vir Freya. Sy word naamlik
as Waanse Godin deur die Ase in die saal van Hárr selfs
drie keer verbrand. Tog word sy drie keer herbore en
word haar magiese kragte nie gebreek nie, maar kom sy
steeds mooier en skoner te voorskyn. Heid staan dus
midde in die stryd tussen die Ase en die Wane. Dit wil
dus voorkom of die Ase hierdie ou Waanse Godin aan
die kant probeer skuif het. Waarom die Ase dit wou
doen, weet ons nie, maar moontlik is sy as te magtig
beskou.

350

Heid word onder andere genoem in die Hrolf Kraki saga, waar sy as ‘n Volva (op ‘n hoë stoel) optree
tydens ‘n fees van koning Frodi. Heid ontvang vir haar dienste onder andere ‘n goue ring van Signy.
Heid word ook genoem as dogter van die Hrímnir, ´n bekende Reus. In die Walhalla kom Heid ook
voor as ‘n bokooi met die naam Heidrun. Uit haar uier vloei mede (bier) om die gaste (gesneuwelde
krygers) te laaf, te voed en van wysheid te voorsien. Hierdie mede (bier) word immers ook met
wysheid in verbinding gebring. Mede is moontlik verwant aan die Vediese Medha wat wysheid
beteken en dan ook nog verwant is aan Mazda (uit die Persiese Avesta). Maar mede is ook verwant
aan die Keltiese Godin Medb, wat besondere gawes gehad het in die brou van heilsame drank.
In Duits is die geslag (genus) van selfstandige naamwoorde wat op -heit eindig vroulik. Dis egter
onduidelik of daar ‘n verband bestaan die Godin Heid en -heid, -heit of -het as agtervoegsel in
Afrikaans-Nederlands, Duits en die Skandinawiese tale. Heid is verwant aan die woorde hede, heide,
heiden en die name Heidi, Adelheid en Heidenreich/Heidenrich, asook die pleknaam Heidelberg.
Heid moes ‘n Godin van besondere aansien gewees het, want in die ou indeling van Noorweë in vier
streke, word Heid vernoem in een van die distrikte (elk met eie volksverteenwoordiging en eie
wetboeke). Die name van die distrikte was Heidsidia, Gulathing, Frostething en Borgething.
Vandag bestaan daar ‘n kerk in Duitsland met ‘n baie opvallende naam. Dit is die Heidenkirche en
hierdie kerk staan op die Altenberg by Ochfurt (tussen Buch en Burgerroth). By hierdie kerk staan ‘n
boom wat in drie krone gesnoei is (of drie vlakke). Baie kultusbome is in die tyd so gesnoei (trouens
dit word vandag steed so gesnoei). Heidenkirche dui op ‘n ou Heidense kultusoord (tempel) wat hier
moes bestaan het. Dieselfde vermoede bestaan by ou kerke soos Hunenkirche en Alte Kirche, maar
ook Frauenkirchen.
Alhoewel Heid beskou word as ‘n vroulike wese, wys Grimm ook op die bestaan van ‘n Heidmann in
Duitse volksverhale. As Heidmann snags by ‘n venster van ‘n woning ingluur en die bewoners sien
hom, sal hulle binne ‘n jaar sterf. Dit was egter ‘n wyd verbreide geloof, want dieselfde is geglo
wanneer Bertha na binne sou loer, maar ook wanneer Dood dit sou doen of selfs ‘n gewone spook.
Heimdal, Heimdall, Heimdali, Rig
Heimdal, ook Rig300 genoem, word beskou as een van die witste (vergelyk witty301 (Eng)), mooiste, en
slimste van die Ase. Hy is ‘n God van helder lig. Heimdal of Rig302 was groot en heilig en ‘n seun van
Hymer/Hymir. Van sy byname is Hallinskídi (ram) of Gullintanni (goue tande). Verder is hy gebore uit
nege maagdelike susters. Die syfer 9 is in mitiese syfer. Dit dui weer op die hoë status of rangorde
van hierdie Godheid en sy mitiese geboorte. Die 9 moeders van Heimdal verwys moontlik na die 9
wêrelde wat die Wêreldboom omsluit. In sommige kulture kom ‘n omgekeerde Lewensboom voor,
byvoorbeeld in die Kabbala. Die Lig skyn van bo (wortels) na onder (kruin) en kan dit hier ook die
geval wees, met Heimdal as ligbron. Moontlik was Heimdal aanvanklik ‘n soort Elf en dat dit die rede
is waarom hy 9 moeders (disse of matrone) het. Daar is geleerdes (soos Dumézil) wat meen dat die 9
moeders verwys na branders303 en dat daar ‘n verband is tussen die wit skuim op die branders en die
witheid van hierdie God. Die wit skuim op die branders word deur die Engelse ‘white horses’ genoem
en deur die Iere ‘white mares’. Volgens Buddingh is die 9 moeders van Heimdal, die Nege Reine
Maagde304 wat aan die rand van die aarde woon en moontlik verwant was aan Dageraad.305 Heimdal
300
301

302
303

Die woord Rig hou verband met begrippe soos regsleer, gereg, rigter, regter, regent (heerser), ens.
Ook in Afrikaans die uitdrukking vir ‘n voorbarige persoon: ‘Hy/sy is so wit!’

Rig is verwant aan ons huidige woord rigter, regter, reg, ens.

Heimdal is immers die kind van Hymir!
304
Hulle name: Gialp, Greip, Elgia, Angeya, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla en Jarnsaxa.
305
Dageraad, ook bekend as Morgenrood.
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word dan deur Wodan by hierdie Maagde verwek. Heimdal het nie ‘n vrou nie en het ook geen
kinders nie.
Die Vediese God Agni het egter drie moeders en hierdie moeders was die Hemel, Aarde en
Onderwêreld (Drie Wêrelde). In samehang hiermee wil ‘n mens dan vermoed dat die Nege Wêrelde
dan ook die nege moeders was van Heimdal.
Heimdal (met sy 9 moeders) is ‘n ongewone God en kan hy nie in dieselfde asem genoem word met
die ander Gode en Godinne nie. Hy speel ‘n heel aparte rol en doen dinge wat geen ander God doen
nie. Die naam Heimdal is ‘n samestelling van heim306 (huis/hemel) + dal/doll/dali, met die betekenis
van Huisgod of Hemelgod. Dal moes ‘n ou Godheid gewees het, want sy naam kom ook in die
Kaukasiese gebied voor, vanwaar hy moontlik met die Germane meeverhuis het na Skandinawie. In
die Georgiese mitologie is hy/sy as Oppergod(in) bekend onder die naam Dali, Deela, Dela, Deyla of
Dalila, (maar ook Mel-Deela). In die Georgiese mitologie is Isthar-Deela beskou as Godheid van die
Onderwereld, wat weer ‘n verband aantoon met die begrip ‘dal’ en die doderyk. Grimm wys onder
andere daarop dat die Hel bekend gestaan het as die ‘verlorne tal’ (verlore dal). Dal (in Heimdal) sal
verwant wees aan die Germaanse God Delling(r). Vergelyk verder ook die bynaam van Freya, naamlik
Mardoll waarin die naam Dal(i) voorkom, maar ook ‘n bynaam vir Sunna, naamlik Alfrodull. Dal(i) hou
moontlik verband met die woord deel of deler. Heimdal sou dan kon dui op ‘n delende (verdelende)
God. Hy deel immers die mensdom (Germane) in drie kaste. Voorts, sal Dal(i) verwant wees aan Doll
(Eng), maar ook aan Dora307 en Theodora en moontlik met die Slawies-Griekse Reëngodin Dodola.
Heimdal is ‘n besonder waaksame God met ‘n besonder sterk sig- en gehoorvermoë. Hy kon die gras
op die aarde hoor groei en ook kon hy die wol van die skape hoor groei. Hy word beskou as ‘n wagter
van die Gode (Asgard), want sy tuiste was aan die einde van die hemel waar hy die brug of reënboog
(Bifrost) bewaak teen die vyandige Rypreuse.
Die pragtige en onskuldige Heimdal ry op ‘n perd met die naam Gulltoppr. Hierdie perd met goue
maanhare het Heimdal vinnig na en van Bifrost vervoer. Hy sou die brug telkemale per dag oorsteek
en veral ook vroeg soggens. As gevolg van sy waaksaamheid slaap Heimdal (byna) nooit. Hierdie
waaksaamheid kom ook ooreen met ander Gode wat ook (byna) nooit slaap nie, soos Aryaman,
Varuna en Mitra. Maar ook sou die ‘oog van Zeus’ nooit slaap nie (West).
Die swaard van Heimdal is bekend as Hofud en die magtige towerhoring waaroor hy beskik het, staan
bekend as Ivalhorn. As die Ragnarok losbars, sal hy egter op ander ‘n horing, Gjoll, Giallarhorn of
Gjallarhoring, blaas om die Gode tot die stryd op te roep. Die skrille geluid van Gjoll sal in al 9
wêrelde hoorbaar wees. Heimdal sal egter sterf in sy tweestryd teen Loki.
Heimdal word sterk verbind met Freya omdat hy dikwels vir haar belange opkom. Daarbenewens
word Heimdal ook met vrugbaarheid in verbinding gebring, so sterk dat hy moontlik as ‘n Waanse
God beskou kan word. Heimdal kan ook as ‘n ‘Eerste God’ of ‘n ‘Beginnersgod’ of ‘n ‘Skeppergod’
beskou word, want hy skep die verskillende stande/kaste in die maatskappy. In die Voluspa word alle
mense beskou as kinders van Heimdal. Heimdal besoek drie ouerpare. Na sy besoek kry elke van
hierdie ouerpare ‘n kind. Uit hierdie kinders sou drie klasse ontwikkel (slawe, vryburgers/boere en
adel).
1) Na sy besoek aan Ái (oorgrootvader) en Edda (oorgrootmoeder) word ‘n lelike kind gebore met ‘n
donker huidskleur. Sy naam is Thraell/Thrall en hy trou met die lelike vrou Thyr. Thyr is sonbruin
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gebrand, lomp en het platvoete. Die egpaar word met ‘n ryke nageslag geseën, maar hulle sou hulle
hele lewe lank hard werk en alle knegte en slawe stam van hulle af.
2) Na Heimdal se besoek aan Afi (grootvader) en Amma/Emma/Imma (grootmoeder) word ‘n seun
gebore met die naam Karel.308 Hy het glinsterende blou oë en ‘n rooierige velkleur. Hy word ’n
ywerige, hardwerkende en kundige landbouer. Karel trou met die pragtige en knap meisie Snor, wat
in ’n vlytige en hardwerkende huismoeder ontpop. Die egpaar word met ’n ryke nageslag geseën en
van hulle stam alle Boere af.
3) Na Heimdal se besoek aan Fadir (vader) en Modir (moeder) word ‘n seun gebore met die naam Jarl
en hy groei in groot weelde op en lei ’n luukse lewe. Hy het stralende ligblou oë met ‘n baie ligte
velkleur en blonde hare. Heimdal skenk aan hom die Rune en die skryfkuns en hy is ’n besonder
intelligente kind wat ’n hoë opleiding geniet. Jarl ontmoet die beeldskone, witblonde en slanke Erna,
’n aristokratiese dame met blou bloed en bowendien is sy ook besonder intelligent. Hulle trou en die
egpaar word ook ryklik met ‘n nageslag geseën. Uit hulle nageslag ontstaan die Adel.
Die klasse-verdeling kom ook elders voor: Die Vediese maatskappy bestaan uit vier kaste (varna’s),
naamlik: brahmane, kshatriya’s, vaishya’s en die shudra’s. Die Sakse het ook vier kaste geken,
naamlik die adel (nobiles), vryburgers (liberi), halfvrye burgers (liti) en slawe (servi) en die Friese het
volgens die Lex Frisionum ook vier klasse geken. In die Germaanse- sowel as die Vediese kaste is die
velkleur (maar ook oë en hare) van die mense uit die hoogste kaste, die ligste. Mense uit die laagste
kaste is die donkerste. Op die eiland Timor glo die Carabaulo dat hulle voorouers uit ‘n groot vagina
uit die grond ontstaan het: eers was die adel gebore, daarna die boere an daarna die armes (Willis).
Hel, Hella, Hellia, Hell, Helle, Hel, Helje, Helja, Halja
Hel is ‘n Godin. Sy word die Godin van die Doderyk in opdrag van Wodan. Tog was die Doderyk self
ook bekend as Hel, maar soms ook as Niflhel (Newelhel) of Niflheim (Newelheim: heim = hemel). In
Niflheim het sy haar paleis met die naam Helheim (maar ook Éljúðnir of Eljudnir).
Hel is die dogter van die God Loki en die Reusin Angrboda. Die woord Hel kom van die
Oudgermaanse woordstam *helan wat verberg beteken. Vergelyk ook halje in Goties, hella in
Oudhoogduits en hell in Oudengels. Die woord hel is ook verwant aan hol en hal (saal), wat veilige
plek beteken, maar dui die woord hel ook op ’n laagliggende gebied. Die Onderwêreld is dan presies
ook ‘n laagliggende Wêreld. Uit die Eddas blyk dat oorlede mense onder die aarde in die doderyk
voortleef. Dit was ‘n wêreld vir mans, vroue, kinders, krygers, boere en die adel. Die woord hel is
verwant aan die woord(e) hol/hal en hil(l) wat na ‘n nes of outydse huis/woning verwys. Hel was nie
alleen ‘n Huisgodin nie, maar ‘n hooggewaardeerde Godin, want woorde soos held en helder,
verwant aan hel, bevestig haar hoë aansien.
Mense wat ‘n natuurlike dood sterf, gaan na Hel. Mense wat verdrink, gaan na die Godin Ran. Sy was
die vrou van die Seegod Ægir. Mense wat op die slagveld sterf, gaan na Walhalla, Folkvanger en
Vingolf. Boere en Slawe wat sterf gaan na Trudvanger onder gesag van Donar.
Volgens die Prosaïese Edda gaan mense van goeie sedes na Gimle of Vingolf, onder gesag van
Wodan, maar ‘slegte’ mense gaan eers na Hel en daarna weer verder na Niflhel. Hier is duidelik ‘n
Christelike invloed in die Prosaïese Edda te bespeur.
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Hel het uit ‘n bord geëet met die naam hûngr/hungr en die naam van haar mes waarmee sy geëet
het, is sultr/sultur/sulltr. Haar verhewe setel het bekend gestaan as Hollunna. En die naam van haar
burg/paleis in Helheim is bekend as Eliud. Haar bed is Kor genoem en haar deurdrumpel was bekend
as Fallandi Forad. Hel het ook ‘n dienskneg gehad met die naam Ganglate/Ganglati en ‘n diensmaagd
met die naam Ganglöt/Ganglot. Sy het gereis op haar witperd met drie bene. Van Gilst (2012a) wys
daarop dat in ’n heuwel by Ludenhausen argeoloë yster ‘driepote’ gevind het (poot met drie tone).
Dit wil verder voorkom asof Hekse kultiese tafeltjies of stoeltjies gehad het met drie pote en hierdie
kultiese voorwerpe is Hunt genoem. In enkele sagas kom ook driepoothonde voor, wat ’n verband
toon met die driekoppige helhond Cerberus. Voorts sou die orakelpriesteresse te Pythia op
driepootstoeltjies gesit het. Volgens Grimm is in die 14de en 15de eeu in Oostenryk ‘n driepootstoel
(drifüs) beskou as ‘n ou Regterstoel. Drietandige vurke is lank deur die kerk as ’n verbode
Duiwelsinstrument beskou.
Die Godin Hel word net soos die Furië 309 of Erinyen as tweekleurig afgebeeld, naamlik
halfwit/halfswart (maar ook halfwit/halfblou),310 maar ook Krishna word so afgebeeld want Krishna
was vanouds ’n Moedergodin. Die twee kleure simboliseer dood en wederopstanding. Doodsgodinne
word dikwels selfs volledig in swart afgebeeld. Swart is die kleur van die begrafnis/uitvaart en die
dood. By die Christene word swart die kleur van rou, maar ook die kleur van die Duiwel. Hel is in
werklikheid ‘n ou Moedergodin en heerseres oor die dood en wederopstanding en dus is sy ‘n
heerseres oor vrugbaarheid.
Moedergodinne is beskou as draers van heil. Hel is verwant aan Holla/Holda. Hierdie Godin het ook
groot voete gehad, soos wat die pleknaam Helvoetsluis aandui. Ook in Duits is die Hellenfuss of Fuss
der Hölle bekend, maar dan was in die volkskultuur ook Druiden-voet en Mare-voet bekend
(Buddingh 1844). Dit wil dus voorkom asof die ‘voet’ hier verwys na ‘n poort (Helpoort) wat dui op
die grens waar die Heuwel as woonplek van die Godin begin. Vergelyk die voet van ‘n berg.
Westendorp wys wel daarop dat die term Druïdenvoet wys na ‘n merkteken (moontlik ‘n soort kruis),
wat mense op huise gemaak het om die kwaad af te weer.
Die Germaanse Godin Hel is moontlik verwant aan die Griekse Godin Helle (dogter van Athamas en
Nephele) en moontlik ook verwant aan die Griekse Helena. Hel is egter verwant aan die Vediese Kala
of Kah en die latere Kali, maar Hel(a) is ook aan die Griekse Hera (l en r as wisselletters) verwant.
Hel, Hell, Helheim, Helgard, Helgafell
Die Oudnoorse Hel was in Goties Halja, in Oudhoogduits Hella, in Angel-Saksies Hellia en in Engels
Hell. Hel of Helheim word beskou as een van die nege wêrelde. Dit is die rusoord vir mense wat ‘n
strooidood (beddood of natuurlike dood) gesterf het. Helheim word soms beskou as sinoniem vir
Niflheim, maar soms word Niflheim beskou as ‘n nog dieper en ysiger oord (volgens
Vafthrudnersmal). In laasgenoemde geval is daar dan sprake van ‘n tweede dood. Die oorledene gaan
dus eers na Hel en daarna verder na Niflhel (Newelheim, Niflheim). Die idee van ‘n tweede dood het
ook onder die Semitiese volkere bestaan. Sien Openbaring 20:6 en 14. Uit Jesaja 14:15 blyk ook dat
die Doderyk verskillende vlakke het. Uit die Egiptiese Dodeboek is dit ook duidelik dat die mense
besonder bang was vir ’n tweede dood en het daar ook besweringsformules bestaan om dit te
voorkom, maar ook was die Egiptenare bang vir ’n verrotting in die Doderyk en ook hierteen het
besweringsformules bestaan.
Hel is dus die Onderwêreld. Hel verwys dus na twee aspekte, naamlik die Hiernamaals (Onderwereld.
Helheim, Helgard) sowel as die Doodsgodin self. Ook in die Griekse- sowel as die Romeinse mitologie
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is Hades die God van die dood sowel as die Onderwêreld self. Die Godin Hel is heerseres van
Hel(heim). Beide die Godin en die Onderwêreld het direk in verband gestaan met die dood en
wedergeboorte. Onder die Germane het die geloof bestaan dat lewende mense, met behulp van
Wyse Vroue, in die doderyk kon afdaal om oorledenes te raadpleeg.
Die woord Hel kom in die Germaanse lande dikwels voor in name en hierdie name verwys na ‘n voorchristelike Hel. Helgard/Hilgard is vandag steeds ‘n bekende voornaam en familienaam, maar ook
plekname is bekend soos Helhoek, Hellevoetsluis, Helmond, ens. Die Nederlandse dorp Elst (in
Gelderland) het in 726 nog bekend gestaan as Heliste. In Heliste het vroeër ‘n ou Heidense Heiligdom
gestaan en dui Heliste moontlik op Heil of Hel of albei. Ook verwys die ou Hellenstein (vandag
bekend as Heidenheim) na ‘n ou Germaanse Heiligdom.
In die Germaanse mitologie word die doderyk geskei van die bewoonde wêreld deur die
geraasmakende rivier Gjoll/Giall (in die Griekse mitologie heet die rivier Styx311). Hierdie rivier omring
die doderyk. Oor hierdie rivier hang ‘n brug met die naam Gjallerbrug en word hierdie brug deur die
maagd Modgud bewaak. By die ingang van die Hel waak ook nog die hond Garm (Helhond). Die Hel is
die tipiese domein van die Wyse Vrou. Sy vorm die middelpunt van die sirkel waarbinne sy heers oor
die magiese dood.
Die ou Germane het koue + dood met mekaar verbind. Die ongenaakbare winter wat dood saai, is
met die einde van lewe in verbinding gebring. Die harde Europese winter maak nie alleen plante
dood nie, maar ook diere en mense. Die Hel, waar die winter heers, is daarom beskou as die
bewaarplek of woonplek van die siele van die dooies. Hierdie Hel was dan ook geleë in die verre
Noorde (Noordpool) en dit wil voorkom asof dit ‘n onaangename en ‘n barre oord was.
Maar die Germaanse Hel lê nie alleen in die Noorde nie. Die Hel is ook die Onderwêreld wat letterlik
onder die aarde is en ook bekend staan as Utgard. In hierdie Germaanse Hel is geen straf uitgedeel
nie. Oorledenes word ontvang in die goue ingangslokaal, waar hulle op kos en drank getrakteer was.
In die Germaanse Hel word die lewe, net soos op die aarde voortgesit. In hierdie Hel is egter geen
siektes en geen honger en dors nie. Om ‘neer te daal na die Hel’ beteken letterlik om onder die aarde
in te skuif. Dit was nie alleen ‘n Germaanse persepsie nie, maar alle Indo-Europese volkere en ook die
Afro-Asiatiese volkere het hierin geglo. Ook die Jode het geglo dat die Doderyk onder die aarde geleë
is. In Numeri 16:32-33 word berig hoe die Aarde sy mond oopmaak en die families van Korag, Datan
en Abíram insluk en hulle lewend afvoer na die Doderyk. Alhoewel die Christendom vandag voorgee
dat daar vir die oorledene slegs een van twee weë is na die dood, naamlik óf die Hemel óf die Hel,
blyk uit talle Bybeltekste dat daar ‘n ‘derde’ Doderyk bestaan wat nie die Hemel of die Hel is nie. Sien
Job 38:17; Job 11:8; 1 Sam. 2:6; Spr. 27:20; Matt. 11:23, ens., vir die Hel onder die Aarde.
Die Algemene beskouing van die Indo-Europese volkere is dat die lewe na die dood voortgesit word,
maar dan in ‘n ander Wêreld, onder die grond. Die Ou Perse het geglo dat Yima ‘n groot grot onder in
die aarde gemaak het, waar oorlede mense verder leef in Paradyslike omstandighede. Kos en drank is
in oorvloed en in lig skyn via ‘n opening aan die dak, by die grot in. Binne die grot woon ‘n duisend
egpare en hulle kry elke 40 jaar ‘n kind. Die grot met ‘n opening aan die bokant kom ooreen met die
tientalle katakombes wat in Suid-Europa gevind is, wat ‘n opening in die dak het en soms meerdere
openinge afhangende van die omvang van die katakombe. In die katakombe word die liggame van
oorledenes ingemessel en soms die as van veraste oorledenes. Die katakombe is ‘n voorstelling van
‘n lewe onder die aarde, in die baarmoeder/geboorte kanaal van die Moedergodin.
Dan bestaan daar in Nederland vandag nog ‘n Helleweg of Heelweg. Dit is die laaste stukkie pad waar
die oorledene na die graf gedra (vervoer) word. Westendorp wys daarop dat die Helweg eintlik
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Heilige-weg beteken. Die paadjie na die tempel, tempelwoud of heiligdom in die tempelwoud, is
Helweg of Helleweg genoem.
Sommige mense reken dat die Christelike Hel en die Katolieke Vagevuur sinonieme is van mekaar,
maar dit is onwaar. Tydens die konsilie van Trente in (1545-1563) is die geloofsleer van die Vagevuur
uitgewerk. Alle gelowiges sou ook eers deur die Vagevuur gaan, waar hulle siele gesuiwer en gelouter
word. Terwyl die siele deur die Vagevuur gaan, kan lewende mense nog bid vir die redding van
hierdie siele. Siele wat nie gered word nie, gaan dan na die bekende Christelike Hel. Geredde siel
gaan na die Paradys. Volgens die Islamitiese lewensbeskouing gaan sondaars maar ook alle
‘ongelowiges’ na ‘n Hel waar die vuur vir ewig brand. Nadat die huid opgebrand is verskaf Allah weer
‘n nuwe huid. Die vagevuur hou egter verband met die outydse reiniging (met vuur en met water)
van die oorledene. Lykverbranding moet in hierdie lig beskou word, maar ook die was en versorging
van die lyk voor die uitvaart. Laasgenoemde gebruik is vandag nog in swang. Die woord Vage hou
verder ook verband met die Wigte/Wichte.
Heer, Hár, Irmin, Eormen, Irman, Irmines, Irmanes, Hirmines, Herman, Hermien, Er, Ear, Eric, Irinc
Volgens Tacitus het Mannus drie seuns gehad wat die drie hoofstamme van die Germane sou vorm.
Een van hierdie stamme het bekend gestaan as die Herminone. Die naam van hierdie stamgod is
*Erminaz wat verwant is aan die modern woord Heer. Hierdie Herminone is waarskynlik verwant aan
die Germaanse stamme bekend as die Hariërs (Harii),312 die Hermunduren en die Herulen of
Erulen.313 Moontlik is hierdie name ook nog verwant aan Jarl (Derolez) en Jörmun of die Gotiese
Airmana (Rydberg). Dan word die Einheri’s, die stryders wat in die Walhalla opgelei word, ook in
verband gebring met die woord Heer. Wodan (maar moontlik ook ander Oppergode) het bekend
gestaan as Herjan (Heer van die krygers), maar ook Alfader, Heervader, Hoerfader en Valfader.
Volgens Grimm moes daar ‘n God (of Halfgod) bestaan het met die naam Er of Erik waarvan
Ertac/Ertag afgelei is en verwant is aan Irîngr. Die melkweg314 wat ook bekend was as Eriksgata,
Iringeswec, Iringesstrâza of Irminstraat sou kon dui op ‘n verbindingsweg tussen hemel en aarde net
soos die Bifrost (reënboog) hemel en aarde verbind. Westendorp wys daarop dat ‘n Germaanse God
met die naam Erik beslis bestaan het.
In die Poëtiese Edda word in die gedig Voluspa, vermeld dat daar probeer is om Gullveig in die saal
van Hár tereg te stel, maar die poging was onsuksesvol. Hár verwys hier na die opperste Heer! In die
verhaal Gylfaginning, in die Prosaïese Edda, word die name van drie Godhede genoem, naamlik Har
(Hoog), Jafnhar (Ewe-hoog) en Thridi (Derde). Hierdie name kom tewens ook voor in Grimnismál, in
die Poëtiese Edda. Twee van hierdie name dui dus op Heer!
Die woord Heer kom in talle Noord-Europese plekname voor en het die woord ook ‘n verhewe
betekeniswaarde wat die vermoede bevestig dat die woord Heer van ‘n Godheid afkomstig moet
wees. In die Germaanse taalgebied verwys die woord Heer ook na ‘n heilige plek, dikwels ‘n ‘hoogte’,
of ‘n altaar, offerheuwel, offerberg, tafelberg of ‘n hoop klippe, waar geoffer was of waar geloftes
afgelê is. Hierdie offerhoogtes is in Duits bekend as haruc, Oudhoogduits harug, Oudengels hearg
Oudnederduits hörgr en Oudnoors hörgr; Oudfrankies Haragho, Hargo. Moderne plekname soos
Harrow-on–the-Hill, Harrowden, Arrowfield Top en Peper Harrow in Engeland verwys na hierdie ou
Heiligdomme. Wat egter opval, is dat hierdie terme ook met Vingolf in verbinding gebring word,
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want Vingolf word ook omskryf as die hörgr van die Godinne. Hörgr is dan sinoniem vir tempel/hemel
in die Asgard.
Die Germaanse offerplekke in die Heilige woude het bekend gestaan as Hara, Hargur of Haugr. Maar
hierdie name het ook gedui op ‘n Heilige woud. Volgens Westendorp is ‘n Heidense Heiligdom deur
die Angel-Saksiese hearg of hearh genoem. Die verwysings na hierdie Heiligdomme is verwant aan
die woord Heer.
Die woord heer, hoar (Eng), har (Oudengels) en Herr (Duits) is afkomstig van die Proto-Germaanse
*khairaz. Die woorde beteken ‘eerbiedwaardige’ en is verwant aan die woorde hero, Herodus,
Hercules, Harry, Herman, Hermien, Irma, heerskare, heerlik, heers, eer en ook vrouename (uit die
elfde eeu) soos Irmfrid, Irmgarda en Irmentrudis. Maar die woord Heer is ook verwant aan IndoEuropese *koros, wat oorlog of stryd beteken. Daarbenewens is die woord heer ook verwant aan die
Griekse kyrios of kurios, veral bekend in die gebedsformule ‘Kyrie eleison’ (Heer ontferm u oor ons).
Die woord Heer is later ook gebruik as titel vir ‘n vername manlike persoon. Maar ook is die titel Fro
voorheen gebruik vir ‘n belangrike man. Fro is afkomstig van die Germaanse God Frey, maar
sommige mans is dus ook vereer met die vroulike titel Freya. Karel die Grote is onder andere Froia
genoem (Grimm).
Die ou Grieke het voor hulle huise klippilare gehad wat hulle Hermen genoem het. Die Griekse God
Hermes sou in die pilare gewoon het en die huis geskerm het teen alle onheil. Hierdie pilare toon
ooreenkomste met die Saksiese Irminsul. In ‘n oorkonde uit 855 word Irminloo vermeld as ‘n Heilige
woud waar Irmin vereer word. Irminsul was ‘n legendariese suil in Eresburg (vandag Marsberg). Maar
ook Eresburg is verwant aan die woord heer. Hierdie enorme pilaar, suil of totempaal was ‘n Saksiese
simbool wat in 772 n.o.j. deur Karel die Grote vernietig is. Onduidelik is of die tweede gedeelte van
die samestelling van Irmin op ‘n manlike of vroulike entiteit dui. Die woord Meermin word immers as
vroulik beskou teenoor die manlike Meerman. Dan word Irma beskou as ‘n Germaanse Oorlogsgodin,
wat die vermoede wek dat Irmin ‘n vroulike wese was. Verwant aan Irminsul is Ermelo, of Irminloo (
(H)eer + min/man + loo (loo = heilige oopte in ‘n bos)). In Oostenryk is ook ‘n pleknaam bekend as
Irmenbrüdl, maar ook Yrminzinsdorf, later bekend as Inzersdorf.
In die Oudhoogduitse Hildebrandslied word vermelding gemaak van ‘n God met die naam Irmingot,
wat die feit staaf dat daar ‘n God bestaan het met die naam Irmin. In Sanskrit beteken die woord
arya ‘eerbare’ of ‘geëerde’ en is verwant aan die Ierse Aire en Éremón, maar ook waarskynlik
verwant aan die Germaanse Ariër. Dit sluit weer aan by die Vediese God Aryaman. Maar hierdie
Aryaman is ook verwant aan die Germaanse *ermina of *ermana. Dan is Wodan ook soms Iormunr
genoem. Maar ook in die ander Germaanse tale is variante van hierdie woorde te vinde, soos: die
Gotiese Ermanareiks; Oudnoorse Iormundgandr (Midgardslang); Oudengelse Eormengrund en
Eormencyn; Oudsaksiese Irminman en Irminthiod (West).
Volgens Grimm was Ear/Eor/Eo ‘n ander naam vir Tyr, maar aan Ear is ‘n ander Rune teken toegeken
, wat weliswaar ooreenkomste toon met die Rune teken van Tyr, maar tog anders is, naamlik .
Beide tekens kom in die Angel-Saksiese Futhorc voor, wat seker nie na dieselfde Godheid verwys nie,
maar na twee Gode. Eresburg sou na Ear vernoem gewees het. In Beiere het ‘n Eritac, Erctac, Ertag,
Iertag en Erchtag bestaan, wat moontlik sinoniem is met Dinsdag, maar Erikdag kon ook moontlik dui
op ‘n ander weeksdag, want die ou Germaanse week het uit 9 nagte bestaan wat ingekort is na 7. Ear
sou dan sinoniem gewees het met Heru en Cheru. Tacitus vermeld ‘n Germaanse stam met die naam
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Cheruscans. Die Sassenchronik van Bothe maak vermelding daarvan dat Karel die Grote ‘n suil
vernietig het wat op Saturnus lyk en wat die Sakse Krodo315 genoem het.
Vandag is nog ‘n aantal plekname bekend met Heer as deel van die naam, byvoorbeeld Haarlem,
Heerlen, ‘s Heeren Loo, Heerenveen in Nederland, Herzele (Heersaal) in België en Harrow,
Harrowden en Harrowdown in Engeland, asook talle plekname in Ysland en Skandinawië waarin
hörgr of hörgur voorkom soos, Hörga, Hörgsdalur en Harg.
Merkwaardig is egter die vermelding in 1594 van twee Duiwelsfigure met die name Hendrik en
Herman (L.P.C. van den Bergh). Dit dui daarop dat die Christendom destyds tog sku was vir die
heidense Heer, vandaar die afkeer van ‘n ‘duiwels figuur’ met die naam Herman316 of Heerman.
Voor die koms van manlike Gode het vroulike Godinne die religieuse toneel oorheers. Heer vloei heel
moontlik voort uit een (of meer) van hierdie Godinne. Die belangrikste Godin wat hierdie
voortrekkersrol kon vervul was die Griekse Oppergodin Hera. Opvallend is dat die naam van hierdie
Godin verwant is die woord Heira, wat heilig/holy beteken en eweneens opvallend is dat hera =
hela/hel (r en l as wisselletters).
Hera, Hêra, Hêrê of Here is die Griekse Oppergodin en sy is veral vereer op 1 Maart. Maar sy was ook
verwant aan die Keltiese Godin Herecura. Haar naam word ook in verband gebring met Hero. Die
priesteresse van Afrodite het as Hero’s bekend gestaan, maar ´n priesteres of diensmaagd van Venus
het ook bekend gestaan as ´n Hero. Hierdie Hero’s was egter almal dames en hulle is vernoem na
Hera. Hulle was ook heilige tempel maagde en het ook diens gedoen as tempelprostitute. Hera was
‘n baie ou Godin, met ‘n herkoms uit die verre verlede en sy was ook onder die Germane bekend as
Vrouw Hera (Buddingh 1842). Sy is in werklikheid ‘n pre-Helleense Godin, want sy is al deur die
Grieke vereer voordat die Grieke of Hellene die huidige Griekeland binnegetrek het. Hierdie preHelleense samelewing was waarskynlik ‘n matriargale maatskappy. In die ou Babilonië was die Groot
Godin bekend as Har en haar priesteresse het bekend gestaan as Harine.
Hera is nie alleen beskou as ‘Koningin van die Hemel’ nie, maar sy is ook beskou as die Koeigodin.
Hera word hier in verband gebring met die mitiese Oerkoei. Aanvanklik was sy ‘n
Vrugbaarheidsgodin, maar ook Godin van geboorte en die heilige huwelik of ‘hiëros gamos’. Hera
was die oudste dogter van Rhea en Kronos. Beide haar ouers was Reuse of Titane.317 Kronos verwys
hier eweneens na die woord Heer. Kronos = Griekse Koiranos en die Oudpersiese Kara. Vergelyk die
Proto-Germaanse *khoron wat dan weer verwant is aan die woord Hoer.
Hera is waarskynlik nie deur haar ouers opgevoed nie. Sy word opgevoed deur Okeanos en Tethys,318
maar sy word ook deur die Horae opgevoed, naamlik Akraia, Prosymna en Euboia. Hera word dikwels
beskou as een van die Horae. Horae, Hore of Horai is ‘n groep Godinne. Soms word hulle beskou as
drie,319 soms nege, soms tien en soms as twaalf Godinne. Hierdie Godinne was verantwoordelik vir
die reëlmatigheid in die natuur, byvoorbeeld die seisoene. Die woord uur of hour (Eng) is ook afgelei
van hierdie Godinne. Hulle sou die seisoen aandui en ook die ure van die dag. ‘n Romeinse dag (nie
die nag nie) het aanvanklik uit 9 ure bestaan, toe tien en later twaalf. Die woord jaar (ook ‘n
tydsaanduiding) is verwant aan die woorde uur en Horae. Maar ook woord soos horlosie, horoskoop
en harem word verbind met die Horae. Die Horae het bekend gestaan in Persië as Houris, in Babilon
as Harines of Harimtu en onder die Semiete het hulle bekend gestaan as Hoere en verwant aan die
315

Krodo is verwant aan die Griekse Krodo, Croda, Creda of Crodico, verwant aan Krottorf in Halberstadt en Krottenstein.
Krodo is ook Krode Duvel genoem deur die Christene (Grimm).
316
In Engeland is Old Harry en Old Dave ook as Duiwels beskou.
317
Titane was die kinders van Uranus en Gaea.
318
Haar naam is verwant aan Thetis, die Godin met die silwer voetjies.
319
Thallo, Carpo en Auxo.

358

Horiete. Aan Hera verwant is ook die Romeinse heldin Hersilia. Hersilia, van Sabynse oorsprong, sou
na die Hemel opgevaar het waar sy bekend sou staan as Hora of Horta.
Hera het ‘n besondere hoë status gehad. Sy is die vrou van Zeus (ook soms die suster van Zeus). Maar
Hera en Zeus was nie altyd gelukkig nie en het hulle huwelik flinke rusies geken. Hera was ‘n
drievoudige Godin, naamlik Pais (Bruid), Teleía (Vrou) en Khêra (Geskeide vrou). Sy was ‘n liefdevolle
meisie, maar ook ‘n getroue eggenote en dan ook ‘n vurige vegter. Hierdie laaste eienskap van haar
sou ook daarvoor sorg dat Hera uitgroei tot ‘n ware Oorlogsgodin. Sy is nie bang vir Zeus nie. Sy is
bang vir niemand. So verwerf Hera die status van Krygsgodin.
Hera was ook rasend populêr. Dit blyk uit die enorme tempels wat in die tyd gebou is ter ere van
haar. Op die woudryke eiland Samos is waarskynlik die eerste dak bedekte tempel gebou ter ere aan
Hera in ongeveer 800 v.o.j. Hierdie tempel is later met ‘n baie groter Heraion vervang wat toe een
van die grootste temples in die wêreld was. Haar tempels het dus bekend gestaan as Heraion. Die
belangrikste plekke waar sy vereer was en waar talle tempels gestaan het ter ere van haar, is Argos,
Olympië, Korinthe, Tiryns, Mycene, Sparta, Athene, Knossos, Perachora en ook die Noorde van
Griekeland, asook die eilande Samos en Delos. Maar haar verering sou ook oorgewaai het na Italië
waar talle tempels ter ere van haar gebou is.
Hera het dan ook kinders gehad wat na haar vernoem is, naamlik Eris en Ares. Hera is egter ook
verwant aan die Germaanse Godin Hertha/Nerthus. Maar die Griekse Hera word ook verbind met
Siriese Moedergodin Dea Syria. Hera = Sera/Sirië. In die Griekse mitologie kom Hera ook te voorskyn
onder die naam Europa. Hera sou haar ewige maagdelikheid behou deur haar jaarliks bad in die bron
Canathus. Hierdie reinigingsritueel is ook uitgevoer by Afrodite en Isthar. Die Romeinse Cybel is ook
jaarliks in die Almo gebad. Die Germaanse Hertha/Nerthus het eweneens dieselfde ritueel
ondergaan.
Hera is ook verwant aan Hermione. Hermione is die dogter van Helena. By die Etruske320 was sy
bekend as Ermania en dus verwant aan die Son (Erus). Dan hoort ook die Etruskiese Landbougodin
met die naam Horta by hierdie Godinne, asook die naam van die Griekse Hermes.
Die melkweg sou ook sy kleur gekry het van die melk wat uit een van die borste van Hera sou spuit.
Maar die melkweg is in Nederlands ook bekend as Erikstraat, maar ook Eringstraat of Iringstraat.
Erik/Ering is afkomstig van Ir/Heru. Dit dui nogmaals op ‘n verband tussen Erik/Heru/Heer en Hera.
Ir/Heru word hier weer in verband gebring met die ou Germaanse God (T)yr.
Hera was moontlik ‘n Indo-Europese Godin, want haar naam is verwant aan Hindoeïstiese
meerborstige Moedergodin Hariti. Die moderne Persiese woord vir ‘besoeker’, is Erman. Maar Erman
is afkomstig van die ou Persiese God van die Huwelik, naamlik Airyaman, (Middelpersies Ahriman)321
wat weer aansluit by die Vediese God Aryaman. Aryaman is beskou as die God van gasvryheid. Dan
word daar in die Hindoeïsme ook verwys na hara wat dui op die sentrum van die lewe en harakiri
weer dui op die beëindiging daarvan. In die outyd was die woord Har of Hoer nie ‘n lelike woord nie,
maar ‘n eretitel (Fransen). Die woord Hoer hou ook verband met die Arabiese Hoeri of Houri, wat op
´n nimf dui. Hoeri beteken ook maagd, of die ewige maagd, of die maagd met swart oë en sy word
verder ook beskou as ‘n nimf van Mohammed. Ook is die woord harem afgelei van Hera/hoer.
Die woord Heer is egter ook verwant aan die woord Eer. Jacob Grimm wys daarop dat die Germane
‘n Godin geken het met die naam Ere en hy haal ‘n aantal voorbeelde aan waaruit blyk dat Frau Ere
vereer was, byvoorbeeld: ‘vrô Ere kumt mit im gerant’ of ‘dâ hât vrou Ere ir wünschelruot’ of ‘vroun
320
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Die Etruske het in die middel van Italië gewoon.

Ahriman = Ahura (Mazda) = Heer.
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Eren dienen’ of ‘vroun Eren bote’. Volgens die Oera Linda was die Opperpriesteres van die Friese
Eeremoeder genoem.
Met die aanvaarding van die Christendom deur die Germane word in Nederlands (en later Afrikaans)
die naam Jahweh vertaal met HEER (hoofletters) en Adonai met Heer (kleinletters), wat dui op die
belangrikheid en verhewenheid van hierdie woord in die Germaanse maatskappy.
Heildronk
Die outydse Heildronk was niks anders as ‘n Drankoffer nie. By die ou drankoffer is die volle beker na
vore gehou en is ‘n klein bietjie van die drank uitgestort op die grond. Dit is beskou as ‘n offergawe
aan die Moedergodin. Selfs in die 18de eeu was dit nog in Litoue die gebruik om telkens wanneer
daar bier gedrink word, ‘n bietjie op die grond te stort met die woorde: ‘Zemenyle ziedekle, pakylek
musu ranku darbus’! Dit beteken: Bloeiende aarde, seën die werk van ons hande (van Gilst:2006).
Die Germaanse drankoffer het aanvanklik bestaan uit mede/mee. Dit was ’n soort bier wat ’n
oerverlede ken. In Oudengels was dit bekend as medu of meodu, in Oudindies madhu en in Grieks
methu. Onder die Germane was mede beskou as ’n Godedrank. Dit sou onder andere van die
Yggdrasil se blare gedrup het as goue dou. ’n Volle drinkbeker of drinkhoring het bekend gestaan as
full (of bragarfull) en is uitgebring by die inwyding van ’n nuwe vors of leier. Daar is geglo dat
Wysheid gedrink moes word.
Daar is altyd drie heildronke uitgebring wat van hartlikheid, liefde en vriendskap moes getuig. Die
drinkbeker of drinkhoring moes voor die uitbring van die heildronke ook eers gewy of geheilig word.
Behalwe full is ook soms ´n minni gedrink, waar die woord min(ne) van ontleen is, wat na liefde of
herinnering verwys. Die minni/minne was ’n heildronk ter herdenking aan die gestorwe geliefdes.
Minne was ook herinneringsdranke aan sakrale figure, byvoorbeeld: Gertrude minne, Wuotans
minne, Freya minne, Thors minne en met die koms van die Christendom ook Johannes minne, Maria
minne, Krist minne, Michaels minne, St Jans minne, ens. Die Heidense Heildronk word onder die
Christene selfs ‘liefde-beker’ genoem. Die drankoffer sou verder help om die feesgangers letterlik in
vervoering te bring. Kenmerkend van die heildronke is dat daar dikwels uit een beker gedrink is deur
alle lede van die groep. Die beker het plegtig van mond tot mond gegaan om die groepsgevoel te
versterk. Met die koms van die Christendom word die heildronke behou (gekersten), maar voortaan
is gedrink op Jesus, Maria, Sint Stefanus en ander katolieke heiliges.
Nadat die kerk die heildronk oorgeneem het, is steeds probeer om dit weer te verbied. In 854
verbied Aartsbiskop Hincmar van Reims sy priesters om enige heildronke te drink (van Gilst:2006).
Tydens die sinode van 1416 te Breslau word geestelikes verbied om heildronke te drink. Tog verdwyn
die gekerstende heildronk nie. Tydens die reformasie word weer ‘n poging onder die protestante
onderneem om die heildronk af te skaf. In 1856 verbied die kerkraad van Arnhem die drink van ‘n
heildronk op iemand se gesondheid, omdat dit ‘n Heidense ritueel sou wees (Farwerck 1970). Die
Germaanse drinkgelag sou in die Middeleeue in die kerke voortleef. Dit is toe daar ‘Church-ales’ of
‘Scot-ales’ genoem, maar die gebruik is later deur die biskoppe verbied (Farwerck 1970).
Heildronke was later, as restant van die ou offer gebruik, by haas alle feestelikhede in gebruik. Die
bedoeling was om seënwense van die God(in) af te smeek en dit het gepaard gegaan met meerdere
rituele. By die uitbring van die heildronke (3x) is bekers teen mekaar geklink; mooi wense of
besweringsformules is uitgespreek en ook nog ‘n lied gesing, waarin die seënwense aan een of meer
persone opgedra was.
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Vandag is so ‘n lied (of restante daarvan) steeds in gebruik en die Nederlandse versie toon meer
Heidense kenmerke as die Afrikaanse versie, naamlik: Lang zal zij leven, lang zal zij leven, lang zal zij
leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloriaaaa... Hiep hiep Hoera (3x). Opvallend is dat ‘lang zal zij
leven’ drie keer gesing word. Gloria ook drie keer en ‘Hiep hiep hoera’ ook drie keer! Verder is dit
opvallend dat al word ‘n man toegesing, baie Nederlanders steeds ‘zij’ sing in plaas van ‘hij’. Ook
word die meervoudsvorm selde gebruik (zullen zij), waar meerdere persone toegesing word. Die ‘Zij’
wat hier besing word, is die Godin. Beide Gloria322 en Hoera (Hera) is Godinne! Was daar van ouds
nog die naam van ‘n derde Godin ter sprake? Hierdie ou Heldelied word vandag steeds tydens
verjaardae gesing en by bereiking van besondere prestasies. Volgens Heuvel is dit ’n baie ou
Germaanse krygslied wat vanouds gebruik was om leëraanvoerders toe te sing. In Afrikaans word
hierdie lied nog selde gesing. Verjaardagliedere is ook deur die Christendom gekuis. Die Afrikaanse
kinderliedjie ‘Veels geluk liewe maatjie, omdat jy verjaar’ word tans selfs deur volwassenes aan
volwassenes gesing. Ander ou Helde liedere het selfs verdwyn.
Buddingh 1842 wys daarop dat daar soms baie gedrink was en selfs geleenthede gesoek was vir ‘n
drinkgelag. Pous Bonifacius VIII sou selfs hiervoor reëls opgestel het en hierna is verwys as: ‘Een
glaasje na de gracie, de wet van Bonifacie’, wat op die kloosterbroeders van toepassing was om hulle
drinkgedrag te beheer.
Tydens bruilofte is ook deur die ou Germane ’n drankie gedrink bekend as Bruidstrane. Moontlik
verwys die trane na huweliksvreugde of angs om die ouerhuis te verlaat, maar moontlik verwys trane
na druppels (bruidswyn).
Buddingh 1842 wys ook daarop dat dit by die ou Germane ook gebruiklik was om vroue, veral mooi
en jonge dames toe te sing en ‘n Heildronk op hulle te drink, bekend as Vrouwen-toast. Dit moet
gesien word as ‘n vorm van verering gelykstaande aan heldeverering.
Behalwe feestelikhede, dames- en heldeverering, is ook by verwagte gevare en verwagte onheil ‘n
Heildronk gedrink. Ook by die aanvang van ‘n reis, is direk voor vertrek ‘aan den wagen’ of in die
geval van ‘n skeepsreis ‘op den valreep’ nog ‘n Heildronk uitgebring (Buddingh 1842).
Hercules of Herklaas
Volgens Tacitus het die Germane Hercules as God vereer. In Friesland sou suile van Hercules
(Herculem colunt) gestaan het. Sommige geleerdes is van mening dat Tacitus ‘n Latynse naam
genoem het en dat Hercules onder die Germane onder ‘n ander naam bekend moes gewees het.
Scheepers is egter van mening dat Tacitus wel deeglik in hierdie geval die goeie God by sy naam
genoem het en dat die Hercules-verering onder sommige Germaanse stamme deeglik bekend was.
Scheepers is voorts van mening dat Hercules later op die agtergrond gedruk is en vervang is deur
Donar.
Hercules moes ook onder die Germaanse Cheruske vereer gewees het, want hulle het die Heilige
Woud van Hercules geken. Onder die Franke moes Hercules ook bekend gewees het, want die
sendeling Eligius van Noyon (588 -660) waarsku die Franke teen die verering van hierdie God
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Gloria is ’n Romeinse Godin. Vergelyk ook die volgende rympie/lied wat tydens ‘Santehansfeuer’ deur die
jeug in Swabe opgesê/gesing was. Hieruit blyk dat Gloria nou as ’n Christelike heilige beskou word:
‘Sankt Veit, Sankt Veit, Sankt Gloria,
Werfet au a Scheitle ra;
Eins Zwei drui,
Kommet au zum Funkefuir’ (van Gilst 2006).
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(Westendorp). Onder die Germaanse Batawe was Hercules Magusanus selfs die Oppergod en is hy
deur verskillende stamme ten Weste van die Ryn vereer. Ook in Zeeland is Hercules Magusanus
vereer en het aan die mond van die Schelde ‘n tempel van hierdie God gestaan. Hierdie Godheid is
ook beskou as die hemelse heerser oor oorlog. Hy is naak afgebeeld met ‘n fors liggaam en ruige
baard. Sommige ondersoekers is van mening dat Magusanus verwys na die oorspronklike naam van
hierdie Godheid. Hercules is baie bekend in die Romeinse-Griekse mitologie. In Grieks was hy bekend
as Herakles. Hercules of Herklaas was dus deeglik bekend by die Germane en Kelte. Tog sou die
Keltiese Hercules Ogmius, volgens die beskrywing van Lucianus, heel anders gelyk het as die
Romeinse Hercules (Westendorp).
Die woord Hercules is ‘n samestelling waarvan die eerste gedeelte afkomstig is van die Griekse Godin
Hera en die tweede gedeelte van die woord verwys na die Griekse kleos wat glorie beteken. In die
naam Hercules word twee Godhede gekoppel naamlik Hera+Klaas. Koppelinge tussen Gode het
dikwels voorgekom. Hierdie Klaas is moontlik verwant wees aan Sinterklaas, Sint Nicolas, Santa Claus
(Eng) en Klaas Vakie.323 Soortgelyke benamings is ook in die volkstaal bekend soos Oom Klaas,
Klaaskerel (Nederland), Klaüse (Switserland), Old Nick (Engeland), Niklo of Nickel (Duitsland) en selfs
Klaai den Duivel (Vlaandere). Klaas verwys hier dan na die Duiwel, wat daarop dui dat die ou Klaas ‘n
Godheid moes gewees het wat deur die Christene gedegradeer is. In Nederland is mans met losse
sedes Klase genoem; buite-egtelike seuns het dikwels die naam (of bynaam) Klaas gekry en ‘n meisie
van losse sedes is meisje van Sinterklaas genoem (Janssen). Klaas en Sinterklaas word dus met
vrugbaarheid verbind.
Volgens die Romeinse mitologie word Hercules egter as ‘n Halfgod beskou. Buddingh (1844) verbind
Hercules met Hera sowel as met Irmin en Westendorp is van mening dat Hercules deur die Germane
Irmin genoem was.
Hermod, Hermode, Heer Modur, Heer Moder
Hermod is ‘n seun van Wodan. Hy word deur Frigg na die Onderwêreld gestuur om met Hel te
onderhandel oor die terugkeer van Balder uit die doderyk. Vir hierdie unieke reis, mag hy die perd
van Wodan leen, met die naam Sleipnir. Hierdie reis sou 9 dae duur en sou hy ook die rivier Gjoll
moes oorsteek via die Gjallarbrú (Gjallarbrug). Hierdie brug is van ys gemaak is en met goud versier.
Sy sending was egter onsuksesvol.
Hermod word gekenmerk deur sy panserkleding, sy helm en ook sy staf, wat aan hom ’n besondere
status verleen het. Sy staf het bekend gestaan as Gambantein(n).
Hermod word as vaardige boodskapper van die Gode beskou. Hermod toon ook ooreenkomste met
die Griekse Boodskappergod Hermes.
Hert
Die hert speel ‘n baie belangrike rol in die Kelto-Germaanse mitologieë. Die hert is immers ‘n baie
belangrike jagdier. Ook staan die hert simbool vir vrugbaarheid en hergeboorte. Veral die gewei wat
jaarliks afval en dan weer aangroei was imponerend en daarom beskou as simbool van herlewing. Dit
is ook vergelyk met die slang wat vervel, as teken van hergeboorte. Die Keltiese God Cerunnos is met
herthorings afgebeeld en is hy beskou as die Heer der Herte.
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Klaas Vakie moet verband hou met die Sandman(n). Grimm is van mening dat die Sandmann moontlik afgelei is van
Sendman (stuurman). Ook wys Grimm daarop dat Slaap = Sandman en dat die Sandman ook bekend was as Aardman, SandJack, Sand-Pieter, ens. Sandman is egter ook verwant aan die Keltiese Sandde, Sandda, Sandav, Sandav (soort Stuurengel).
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Hertha, Erda, Eerde, Ertha, Arce, Erce, Eorce, Erc, Harda,
Hertha ‘n Germaanse Godin. Sy word beskou as Moeder Aarde. Die naam Hertha beteken Aarde. In
Sanskrit beteken Artha ‘rykdom’, maar hierdie Artha is verwant aan die Gemaanse Erce en wederom
verwant aan woorde soos Aartsbiskop (vroeër Erce-biscop en Heah-biscop) en Aartsengel. Vergelyk
die bekende gebed: Erce, erce, erce, eorpan modor (Erce, erce, erce, Moeder van die Aarde).324 Die
drievoudige herhaling van erce, erce, erce is vergelykbaar met die Latynse sanctus, sanctus, sactus en
beteken dan ook enersyds heilig, heilig, heilig. Andersyds verwys Erce na die naam van die Keltiese
Moedergodin.
Hertha is verder ook bekend as Urd, Urth, Erda, Ertha, Hretha, Eortha, Erce, Heortha en Irtha. Sy
word ook beskou as sinoniem van Hlodyn of Hludana. Grimm wys daarop dat die woord Hlod
verwant is aan die Oudhoogduitse Hërd, maar ook herd/haard en hearth (Eng).
Hertha is ook verwant aan die Harlekyn. Kyn is ‘n ou woord vir vrou, ook kona genoem en verwant
aan queen (Eng) en mannekyn. Verwys ook die Franse hellequin. Die Harlekyn of Hellequin word ook
beskou as die leidster van die Wilde Jag. Die Herlequinvolk of Harlekynvolk is die geselskap waaruit
die Wilde Jag bestaan. Hertha is egter ook verwant aan Nerthus en ook verwant aan die Griekse
Hera. Hertha se sierwa word getrek deur koeie.
In Beiere was ook voorheen ‘n Erik-tac of Erc-tac (Aard-dag) bekend. Hierdie dag het na Maandag
gevolg en is moontlik ‘n ander naam vir Dinsdag. Nog ’n moontlikheid is dat Erikdag/Aarddag die
naam van ‘n weeksdag wat verdwyn het toe die weeksdae van 9 na 7 verminder was. Met Aarddag
word ‘n Drie-eenheid op ‘n ry vereer, naamlik die Son, Maan en Aarde.
Hiernamaals
Van ouds het die Germane net een Hiernamaals geken en dit was Hel(heim) en daar het aanvanklik
alle siele na toe gegaan. Die Hel het van ouds onder gesag van die Godin Hel gestaan, waarvan ‘n
mens wil aflei dat sy onder die Germane ‘n besondere hoë status moes gehad het. Later ontstaan ‘n
aparte Hel met die naam Walhel of Walhal(la). Onder die Wodanse leer word hierdie Walhel
uitgebou as ‘n besonderse Hiernamaals waar die helde van Wodan na toe gaan: die elite en die
heldhaftige krygers wat op die slagveld sterf. Tog was daar nog meer Hiernamaalse, wat van gebied
tot gebied ook nog verskil het.
Waar Donar die Oppergod was, is Trudheim as Hiernamaals besonder populêr. Trudheim beteken
ook ‘Ware Hemel’. Dit was die Hiernamaals van die boerevolk en in die Trudheim was geen plek vir
die skynheilige elite nie; ook nie vir grootpraters en oorlogsugtige ‘helde’ nie. Trudheim was die
Hiernamaals van die stoere boer en boerin wat hulle brood in die sweet van hulle aangesigte verdien
het. Ook Slawe sou na hulle dood na Trudheim gaan, wat daarop dui dat die Germaanse slaaf in
sekere opsigte gerespekteer was en as harde arbeider beskou is, as die sout van die Aarde. Tog was
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Hierdie gebed toon ooreenkomste met die gebed aan Moeder Aarde (hier Ester genoem) soos vermeld deur
Nicolaus Hocker (van Gilst 2012b):
Eostar, Eostar, (Ester, Ester,)
Eordhan modor (Moeder van die Aarde)
geune these
(laat hierdie)
acre vaxeandra, (akker gedy)
and virdhendra, (en groen word),
èa cinendra
(en bloei)
eluiendra,
(en vrugte dra),
Frida him
(gee hom vrede).
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daar nog meer Hiernamaalse: Drenkelinge sou na Ran in Ranheim gaan; Maagde sou na Gefjon gaan.
Freya sou die helfte van die krygsvolk ontvang in haar Folkvanger; regters sou na Forseti gaan in
Glitnir; vredeliewende en saggeaarde mense sou na Balder gaan in Breidablik; meinediges, egbrekers,
verbond verbrekers en leuenaars gaan na Newelheim, ens.
Daar moes egter meer Hiernamaalse gewees het, wat die tand destyds nie deurstaan het nie. Die
vereerders van die Waanse Gode en Godinne moes Wanaheim as Hiernamaals beskou het. Die
Germaanse God Frey staan aan die hoof van Alfheim en wil ’n mens vermoed dat daar ’n noue band
moes gewees het tussen Wanaheim en Alfheim as Hemelse paradyse.
Hnoss, Hnos, Nossa, Hnosser
Hnoss is die dogter van Freya en Od. Sy was ‘n besonder aantreklike Godin en haar naam beteken
kosbaar. Alles wat mooi, elegant en waardevol was, is ‘hnossir’ genoem en dit sluit veral juwele in.
Die Germaanse Hnoss is hoogs waarskynlik verwant aan die Griekse Knossos. Die ou Griekse stad
Knossos, was ooit die grootste stad van Europa.
Hoder, Hodur, Höder, Hodr, Hod, Haudur, Hotherus, Hado, Chado
Hoder is ‘n seun van Wodan. Hy was buitengewoon sterk, maar blind. Hoder vermoor sy
tweelingbroer Balder, wat ‘n baie geliefde God was. Agter die moordverhaal sit Loki, want Loki laat
Hoder ‘n pyl afskiet wat Balder noodlottig tref. Hoder is ook as ‘n ervare kryger beskou wat ten spyte
van sy blindheid akkuraat kon skiet met ‘n pyl en boog. Hoder (Swartgod) simboliseer die nag of
donkerte, teenoor Balder (Witgod) wat lig en helderheid simboliseer. Volgens Saxo was beide die
broers Hoder en Balder egter verlief op die beeldskone Nanna, en was dit moontlik die motief vir die
broedermoord. Volgens Saxo was Hotherus egter nie blind nie, maar ‘n knap skutter.
Hlín, Hlin, Hlyn, Lín, Linia, Lyna, Luna, Len, Leen
Hlin word beskou as ‘n Beskermgodin. Sy is ‘n diensmaagd van Frigg en sy is dikwels deur Frigg
uitgestuur na mense wat in nood verkeer. Lyn beteken lig of ligflits. Sy word beskou as die helder lig
in die donker nagte. Sy is ook beskou as die Godin wat troos bring onder mense wat groot verdriet
beleef en treur. Sy sou mense ook bystaan wat in rou verkeer by die verlies van geliefdes.
Sy sou ook na die gebede van mense luister en Frigg hiervan verwittig het. Sy het Frigg advies gegee
betreffende die manier waarop mense se gebede verhoor kon word en die wyse waarop verligting
gebring kon word in tye van nood. Hlín sal in ‘n diepe rou verval tydens die Ragnarok wanneer
Wodan deur Fenris gedood word.
Haar naam is verwant die moderne name Helen, Helena en Lyn. Hlín vorm ‘n goddelike drie-eenheid
met Fulla en Gna. Hlin het egter ook bekend gestaan as Lun, Lyna en Luna wat beteken dat Hlin met
die maan in verbinding gebring word. Karel die Grote sou ‘n beeld van haar vernietig het te Luneburg: ‘Koningh Karle toch vort up de borch to Lunenborch, unde verstorde dar ok den afgode, de heit
Luna. It was ein sule, dar uppe stonde ein bilde mit hogen oren, dat hadde vor sik einen vergolden
man (maan)’ (Buddingh 1844).
Plekname soos Luunhorst, Lunen Lunenburg en Loenen is aan haar naam verwant. Moontlik is ook
die Lindeboom aan haar verwant en ook familiename soos: Van der Linde, Verlinden, Lindhorst,
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Lindeman, Lindhuis, Lindveld, ens. Hlin sou moontlik verwant kan wees aan Neha-lennia (Neha =
nag).325
Hoenir, Haenir, Hönir, Hänir
Hoenir is beskou as die skenker van intelligensie. Hy is beskou as ‘n wyse God maar ook een van
stilte. Sy stilswye het selfs bewondering afgedwing. Na die oorlog tussen die Wane en die Ase is hy
(asook Mimir) as gyselaar deur die Ase afgestaan aan die Wane. Freya en Freyr is deur die Wane aan
die Ase gegee as gyselaars. Die Wane was egter so ongelukkig met Hoenir en Mimir dat hulle selfs
Mimir onthoof het en sy kop na die Ase teruggestuur het.
Voordat Hoenir aan die Wane geskenk was, tree hy op saam met Wodan. Hoenir, Lodur (Loki) en
Wodan vorm saam ‘n Goddelike drie-eenheid. Hulle skep die eerste twee mense Ask en Embla uit
twee stukke hout (boomstamme). Wodan sou aan die stukke hout asem gee, Hœnir sou aan hulle ‘n
gees gee en Loki sou hulle kleur gegee het.
Hoenir word ook met water in verband gebring. In die Völsungasaga was Wodan, Loki en Hoenir op ‘n
swerftog en kom hulle by Andvari aan. Andvari of Anvarafors was ‘n magtige Dwerg wat deur middel
van ‘n magiese ring goud en ander rykdomme versamel het.
Hoenir sou die Ragnarok oorleef en deel vorm van die Nuwe Wêreld.
Holle, Holl, Holda, Hulda, Holde, Holte, Olda, Holden, Hulle, Hulla, Huldr, Huldra, Huldre, Hludan,
Elde
Holle is ‘n Germaanse Godin, ook bekend as Vrou Holle. Sy word beskou as ‘n Vrugbaarheidsgodin.
Die woord hol is afkomstig van Protogermaanse *khulaz en van PIE wortel *kel- en ook verwant aan
Hel. Vrou Holle was vroeër ‘n baie gewilde Godin. Sy moes ‘n hoë status onder die volk gehad het,
want ook die melkweg is na haar vernoem, naamlik Frauen Hulden Strasze, Vron Hilden Straet,
Vroneldenstraet, Vrouw Hollenstraat, Vrouw Eldenstraat of Huldestrasse. In Middelnederlands was sy
ook bekend as Verelde (frau Hilde of frau Hulde). Sy staan ook bekend as Holle, Holla, Hollefru, Vrouw
Wolle, Hilde, Frau Holt, Frau Hulle, Frû Gôde, Frû Freke, Olle Wief, Olle, Hollefrau, Hullefra, Die Hulla,
Frau Holle, Frau Helle, Frau Holt, Haule-mutter, Hylle-frau, Hildi-moder, Vrouw Elde, Huldgöttin, ens.
Dit wil dan ook voorkom asof sy groot ooreenkomste toon met Freya. Die Germaanse God Ullr of
Holler is verwant aan Vrou Holle, maar ook die Godin Hel. Holle word egter as sinoniem beskou met
Bercht. Holda word as ‘n beeldskone blonde Godin beskou met ‘n wit gewaad en ‘n goue gordel. ‘n
Beeld van die Godin is vroeër geplaas op plekke waar regsittings plaasgevind het, dus onder magtige
Eike bome en ook Linde bome. Om hierdie rede word Holda beskou as die Godin van Geregtigheid.
Vrou Holle word ander andere ook in verbinding gebring met die haas wat met Dagbreek in verband
staan, asook die begin van ‘n nuwe lewe. Ook word sy met die Haan in verbinding gebring wat ook
simbool staan vir ‘n nuwe dag. Vrou Holle word veral in verband gebring met spinnery. Sy het ook
bekend gestaan as die Spinnstubenfrau. Spinsters het juis ‘n beroep op haar gedoen om hulle by te
staan met spin- en weefwerk.326

325

Volgens Niermeyer is Nehe(n) = Nekker, Nikker.

326

Vroue het tot in die Middeleeue saans bymekaargekom in ‘n huis van een van die vroue waar hulle saamgewerk het aan
hulle spinwerk. Hierdie geleentheid is spin aande genoem, maar ook spinmarkt, spinning, spinnery, ens. Soms het hierdie
bedrywighede uitgegroei tot gespesialiseerde bedrywe. In die Vlaamse stad Ieper was daar in 1431 nog 56 wolspinnighen, 6
vlasspinninghen, 1 stoppespinninghe en 1 rockspinninghe (Callewaert).
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Vrou Holle moes ‘n baie populêre Godin gewees het. In Duitsland word gesê, wanneer dit sneeu:
‘Frau Holle schüttelt ihr Federbett aus’ (Vrou Holle skud haar verebed uit), of ‘Frau Holle macht ihr
Bett’ (Vrou Holle maak haar bed op). Ook is mense gewaarsku met die woorde: ‘Die Holle kommt’
(Grimm). Ook was daar ‘n Hollendag, wat daarop dui dat een van die weeksdae na Vrou Holle327
vernoem was, maar moontlik was Hollentag sinoniem vir Vrydag, of nog ‘n moontlikheid was dat
Hollendag ‘n feesdag was. In die lektuur word immers ook melding gemaak van Frau Hollenabend
(van Gilst 2004). Daar moes ‘n noue verwantskap tussen die twee Godinne Holle en Freya bestaan
het, want hulle word aan mekaar gekoppel (Frau/Vrou Holle). Freya vorm nou die titel van Holle en
hierdie gebruik het vroeër dikwels voorgekom, ook onder die Egiptenare. Die feit dat sowel Freya as
Vrou-Holle beskou word as aanvoerders van die Wilde Jag (Hollefahren), wil die vermoede bevestig
dat hierdie Godinne sinonieme was van mekaar. Sowel Freya as Holle is beskou as Mittwinterfrau.
Holla word ook beskou as ‘n Doodsgodin wat weer die vermoede wek dat Holla en Hel dieselfe Godin
was. Omdat dood en wedergeboorte as een proses beskou is,328 is die Doodsgodinne egter ook
Geboortegodinne. In die Nederduitse taalgebied kom ook Elfagtige wesens voor wat bekend staan as
Hollen, Gute Hollen, Gute Holden, Guden Holden, Holderchen, Huldevolk, Huldrefolk, Hulder, Hyll-fru,
Hyl-moer, Scha-Hollen, Schanhollen, Schanhölleken, ens. Elfagtige nimfe staan in Noorweë ook
bekend as Hulderfolk, Huldrefolk en Huldafolk. Hierdie ‘kinders’ van Holle wys daarop dat Vrou Holle
’n verre voorgeskiedenis het. Holle is soms ook in die meervoud gebruik en wys dan na Nagvroue,
Witte Vroue, Witte Wiver of Witte Wieven. Hierdie Holle is ook Goede Hollen genoem, maar ook
Frowen Hullen der edelen juncfrowen. Ook wys Grimm daarop dat ‘n spel onder die Germane bestaan
het wat bekend gestaan het as Frau Hollen-spiel.
In Duitsland bestaan talle legendes oor hierdie Godin. Die berg met die naam Hohe Meissner, by
Eschweg en Bad Sooden-Allendorf was haar tuiste. Ook tussen Hilgardshausen en Kammerbach is ‘n
rots, bekend as Hollestein of Hohlstein, waarin ook ‘n verborge grot is. By die ingang is vandag steeds
‘n offersteen. Binne in die grot het meisies in die druppelende water gestort en in die grotpoel
gebad. Hulle sou daarna hulle jeugdigheid behou. Hierdie rituele het plaasgevind tydens religieuse
feeste. Nog ‘n bekende berg waar Holda verblyf het, was die Hörselberg. Hier sou sy die geeste van
gestorwe mense ontvang het. In die gebied van Hörselberg is haar naam langsamerhand verdring
deur Venus. Hörselberg is dan later ook Venusberg genoem, maar hierdie naamsverandering vind
eers in die 15de of 16de eeu plaas (Grimm). Uit hofverslae wat opgestel is tydens die Heksejag in
1628 blyk dat Holda en Freya as sinonieme beskou is en dat die Godin in die Venusberg regeer het
(van Gilst & Kooger 2000). In die Venusberg het ook Frau Fenus of Frau Vrene gewoon en geheers.
Aan Holda is blomme, kruie en ook broodjies geoffer. Sommige van hierdie offerbrood is in die vorm
van ‘n vlegsel gebak (die deeg is gevleg329). Die gevlegte brood staan simbool vir die haaroffer. Wat
ook met Vrou Holle (Deens: Hyldemoer of Hyllefrao) in verband gebring word, is die Vlierboom en is
Vrou Holle ook Vliermoedertjie genoem. Hierdie boom word juis geassosieer met geboorte, dood,
wederopstanding en die Onderwêreld. Die boom is selfs as ‘n kinderboom gesien wat kinders kon
voortbring. Die Duitse naam vir hierdie boom is Hollunder of Holunder (Holle-unter) en die Deense
naam is Hylde. Die Vlierboom word soms in Nederland ook Alhoren, Elhoren, Holderboom of
Holentere330 genoem. In Oudhoogduits is die boom ook Holantar,331 Holentar of Holder genoem. In
Engels staan die boom bekend as Elder. In die boom sou ‘n vroulike wese woon en sy is genoem:
Hollermutter, Frau Ellhorn of Hollerfrau. In Deens staan die Hollemutter bekend as Hyldemor
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Die ou Germaanse week het immers uit 9 nagte bestaan.
Vergelyk ook Joh. 12:24 waarin staan dat die koringkorrel eers moet sterf voordat hy baie vrugte kan dra.

’n Vorm van gevlegte gebak wat vandag nog in Nederland met dood en wederopstanding in verband staan is
die krakeling.
330
331

Verwant aan die Engelse woord ‘tree’.
Verwant aan die Engelse woord ‘tree’.
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(Hollemoeder) en in Sweeds Hyllefro of Hyllefroan. Later sou Maria die plek van die Hollemoeder
ingeneem het en is Mariabeelde in bome ‘n staanplek gegee. Na die kerstening word die Vlier as
Duiwelsboom beskou en in die Duitse Pfalz is Duiwelinne Hölderline of Hollabirbon genoem.
In Karinthië was dit gebruiklik dat jongedames ’n vlierboom sou opsoek en dan die volgende rympie
opsê:
Hollerbam, i schüttl di, (Vlierboom/Hollerboom ek skud u)
Frau Holle, i bitt di, (Frau Holle, ek smeek u)
Lass mir den im Tram ershein, (laat my in ‘n droom sien)
Welcher dass mein Mon wird sein. (wie my man sal word) (van Gilst 2006).
Heuwels en berge is beskou as die woonplek van die Godin. By Holle was dit ook die geval, maar
vanouds was ’n Germaanse woonhuis dan ook ’n Hol genoem, verwant aan hel, hil, hool, heuwel,
heul, hal, ens. Hierdie hol as woning was in werklikheid ‘n uitgeholde heuwelstruktuur of ‘n geboude
heuwelagtige struktuur. Die inwoners van hierdie strukture is selfs Holle en Hollinne genoem.
Aardgeeste het egter ook bekend gestaan as Holle en Hollinne. Dit blyk egter dat die volk soms bang
was vir hierdie Holle en dat hulle die oorsaak van kindersiektes by Mevrou Holle gesoek het. So het
ouers wol en brood na ‘n Vlierstruik gebring met die woorde: ‘Hollen, hier breng ik u wat te spinnen
en te eten; u zult spinnen en eten en mijn kind vergeten’.
In die Lae Lande is talle plekname wat dui op Hol of Vrou Holle, byvoorbeeld Holendrecht332 (vroeër ‘n
gehug, vandag ‘n woonwyk van Amsterdam), Holwerd, Hilversum (Hil+fort+soom), Helledoorn,
Holbrecht, Schiphol, Helvoet, Helium, Helvoetsluis, Holstein, Holler, Holledoorn, ens. In Wesfale het
boere wat vroeër probleme gehad het met plunderaars bymekaar gekom om ‘n plan van aksie op te
stel. Hierdie vergaderings is Holttings genoem (van Gilst & Kooger 2002).
Ook familiename soos Hollebeek, van Helsdingen en Holleerder dui op ‘n ou verwantskap met Vrou
Holle. Dat kan ook Holland, Halland in Swede, Hâlogaland (Helgeland) in Noorweë en Helgoland in
Denemarke met Vrou Holle verbind word. Ook kan woorde soos hulde en helde met hierdie Godin
verbind word.
In die Bybel word vermelding gemaak van ‘n Sieneres met die naam Hulda, Huleddah of Huldah (2
Kon. 22:14 en 2 Kron. 34:22) wat moontlik dui op ‘n verre verwantskap met die Germaanse Vrou
Holle/Hulda. Grimm wys ook daarop dat vanouds ‘n Reus(in) bestaan het met die naam Hulle.
Hugin en Munin of Hoegin en Moenin
Dit is die twee boodskapper-rawe (swartkraaie) van Wodan. Hulle het rondgevlieg en nuus versamel
wat aan Wodan oorgedra is. As daar vir hulle geen werk was nie, het hulle op die skouers van Wodan
gesit. Hugin is verwant aan die woord ‘geheue’ en Munin is verwant aan die woord ‘memory’ (Eng).
Die raaf of kraai word in die Germaanse mitologie met wysheid geassosieer en Wodan is die God van
Wysheid. Uit die sagas blyk dat ‘n kraai/raaf, arend of valk op die skouer van ‘n heerser as ‘n
besonder belangrike statussimbool beskou is. Wodan het selfs twee gehad. Die raaf of kraai verwys
na die sterrebeeld Corvus.
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Drecht is ‘n ouer woord vir Drif(t), waar cht = ft. Drecht kom dikwels voor in ander plekname, byvoorbeeld, Utrecht,
Maastricht, Ossendrecht, Pendrecht, Woensdrecht, Dortrecht, Moordrecht, ens.
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Hymir
Hymir en Aegir word soms as sinonieme beskou. Hymir is ‘n Reus. Op ‘n dag besluit Donar om saam
met Hymir te gaan visvang. Hymir wou aanvanklik nie dat Donar hom vergesel nie. Hy vertel dan ook
aan Donar dat elkeen vir sy eie aas moes sorg. Hiermee was Donar nie bly nie. Hy stap na die beeste
toe van Hymir en kies die grootste os uit met die naam Himinrjotr. Tot groot ontsteltenis van Hymir,
ruk Donar die kop van die os af en neem dit mee in die boot. Toe hulle ‘n ent van die kus af was, wou
Hymir anker uitgooi want hulle het die geskikte visveld bereik. Ook was hy bang om dieper in die see
te gaan vanweë sy angs vir Midgardslang. Donar het egter nog kragtiger bly roei die diepsee in.
Hiermee was Hymir glad nie bly nie. Hierna maak Donar die oskop vas aan ‘n baie sterk lyn en hy gooi
dit oorboord. Nie lank daarna nie byt Midgardslang aan die oskop en hy verskyn angsaanjaend voor
die vissers. Donar was woedend en die krag van Midgardslang was enorm. Ten einde Midgardslang in
bedwang te kon hou, trap Donar deur die boot se romp en staan hy met sy voete op die seebodem.
Ook gryp Donar na sy hamer om die kop van Midgardslang te verbrysel, maar net voordat hy dit
doen, sny Hymir vinnig die vislyn deur en Midgardslang val terug in die see. Hierop slaan Donar vir
Hymir met die vuis dat hy ook in die see val. Donar het egter genoeg gehad van die hengeltog en hy
loop op die seebodem terug na die strand.
Hrungnir
Hrungnir is ‘n Reus en staan ook bekend as die koning van die Steenreuse. Tussen Wodan en
Hrungnir ontstaan ‘n wedstryd oor wie die vinnigste perd sou hê. Wodan wen die wedstryd wat by
die poort van Asgard sou eindig op sy perd Sleipnir, maar Hrungnir op sy perd Gullfaxi was nie ver
agter Sleipnir nie. Hrungnir op Gullfaxi glip egter die poort van Asgard ongenooid binne (vir Reuse
verbode gebied). Daarbinne word hy nie uitgejaag nie, maar vir ‘n drinkgelag uitgenooi wat hy ook
aanneem. Later begin hy met ‘n grootpratery wat egter aanstoot sou gee. So beweer hy dat hy
Walhalla wil afneem van die Ase en oorbring na Jotunheim. Hy sou Asgard vernietig en alle Gode
doodmaak behalwe Freya en Sif. Hiervan het die Ase genoeg gehad en hulle roep Donar se hulp in.
Hy verskyn woedend met sy swaaiende hamer en wil weet waarom ‘n Reus op ‘n drinkgelag onthaal
word deur die Ase. Hrungnir daag Donar hierp uit tot ‘n tweegeveg.
Hiervan skrik die Reuse in Jotunheim, want hulle was bang dan hulle held Hrungnir die tweestryd sou
verloor, wat vir die Reuse ‘n baie groot ramp sou wees. Na onderlinge beraadslaging besluit die
Reuse om op Grjotunagardar ‘n vegter uit leem te vervaardig. Hulle noem die vegter ‘n Leemreus en
hy kry die naam Mökkurkalfi. Hierdie Leemreus was 9 myl hoog en 3 myl breed by sy bors. Om die
Leemreus tot lewe te wek, moes hy ‘n hart kry. ‘n Merrie se hart is in hom oorgeplant en so kom hy
tot lewe. Van Hrungnir word ook vertel hy ‘n baie besonderse hart gehad het. Sy hart was van
steen/klip en dit was ‘n driehoekige hart met skerp punte. Ook was sy kop van steen/klip en daarby
het hy ook ‘n skild gedra van steen/klip wat groot, dik en swaar was. Sy swaard was ‘n slypsteen.
Die Leemreus, Mökkurkalfi, sou Hrungnir bystaan in die tweegeveg. Donar sou bygestaan word deur
sy kneg Thjalfi. Toe Donar en Thjalfi op Mökkurkalfi en Hrungnir afkom, het Mökkurkalfi in sy broek
geplas van angs. Thjalfi het egter vooruit gehardloop en aan Hrungnir geskree dat Donar hom van
onder die grond sou aanval. Hierop gooi Hrungnir sy skild op die grond neer en gaan daarop staan.
Intussen verslaan Thjalfi vir Mökkurkalfi vernietigend. Terwyl Hrungnir op sy skild staan, slinger
Donar sy hamer in die rigting van Hrungnir wat soos ’n donderende weerligstraal deur die lug klief.
Hrungnir hou sy slypsteen uitdagend omhoog, maar die hamer van Donar tref sy doel en die skedel
van Hrungnir word verbrysel. Vanweë die geweldige slag bars ook die slypsteen van Hrungnir in
stukke en ’n splinter daarvan tref Donar teen sy kop sodat hy val. Met die val van Hrungnir val hy so
dat sy been op die nek van Donar lê. Thjalfi het sy bes probeer om die been van Donar se nek af te
lig, maar sonder sukses. Ook die ander Gode storm nader, maar ook hulle kon die sware been van die
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Reus nie optel nie. Hierop verskyn Magni, die jongste seun van Donar en Jarnsaxa op die toneel. Hy
was drie dae oud. Met gemak tel hy die been van Hrungnir op en red sy vader.
Donar was verheug en loof Magni. Ook skenk hy aan Magni die perd Gullfaxi, eiendom van die pas
verslane Hrungnir. Hieroor was Wodan nie bly nie. Hy was van mening dat die perd liewer aan hom
(Wodan) geskenk moes word. Die stuk slypsteen het nog steeds in die kop gesit van Donar. Hy sou
die Reusin Gróa (groei/groot) besoek wat met towerformules die steen uit sy kop sou loskry. Toe die
steen byna los was (Donar het gedink die steen was al uit sy kop) vertel hy haar dat haar man,
Aurvandil, binnekort huis toe kom. Gróa was so bly dat sy al haar towerformules vergeet het en die
slypsteen vandag nog in die kop sit van Donar. Volgens die volksgeloof moet ‘n mens daarom nooit ‘n
slypsteen neergooi af hardhandig neersit nie, want anders beweeg die splinter in die kop van Donar
en ly hy pyn. Volgens die lied in die Haustlöng het Gróa wel daarin geslaag om die stuk slypsteen uit
Donar se kop te kry.
Idun, Iduna, Idunn, Idunna, Idoen
Idun is die vrou van die God Bragi en die dogter van die Reus Ivalde. Sy word ook afgebeeld as die
Godin met die goue harp. Sy is veral bekend om die goue appels wat sy by haar dra. Hierdie appels
verseker ‘n ewige jeug en onsterflikheid en daarom word sy as die ewige Lentegodin beskou. Die
Gode moes van tyd tot tyd ‘n appel van Idun eet, of ‘n hap daaruit neem om nie oud te word nie. Ook
die Eiherjar kon van haar appels eet om nie oud te word nie. Die Gode en die Eiherjar kon op die
manier bly leef tot die Ragnarok ‘n aanvang neem. Idun bewaar haar appels in ‘n kis (uit Eshout) en
alhoewel daarvan geëet word, raak die kis nooit leeg nie. Idun se appels kom moontlik van die
Yggdrasil, want sy val op ‘n dag vanaf ’n tak uit die boom, waarop sy gesit het. Hierdie val van Idun
word egter deur deur mitoloë beskou as die begin van die Winter.
Idun moes haar appels uit die hande van die Reuse hou. Tog sou die Reus Thjassi daarin slaag om
Idun en haar appels te bekom. Dit was alles die skuld van Loki. Loki word ontvoer deur Thjassi en vir
sy vrylating bied hy Thjassi die Godin Idun en haar appels aan as losprys. Die Gode was woedend en
het Loki gebied om Idun en haar appels terug te besorg aan Asgard, wat dan ook gebeur het.
Die Griekse mitologie ken ook goue appels. Afrodite word onder andere met goue appels in
verbinding gebring, maar ook die Hesperide. Die Hesperide333 was naamlik 7 nimfe wat in die land
van Hesperia die Boom met Goue Appels bewaak het in ‘n paradyslike tuin.334 Mense wat van die
appels eet, sou onsterflik word. Sommige geleerdes is van mening dat die Goue Appels moontlik
Lemoene was, want Lemoenbloeisels het ook hoë aansien geniet as simbool van vrugbaarheid (veral
onder bruide). Terloops in Nederland is ‘n lemoen ‘n sinaasappel (Chinees + appel), wat op ‘n
verband dui tussen die appel en lemoen.
Die Jode het die bome in die Paradys waarskynlik beskou as appelbome en in Spreuke 25:11 word ‘n
‘woord op sy tyd’, vergelyk met goue appels op silwer borde. Die woord appel is in Latyn malum,
maar die woord kwaad is ook malum (appelboom = malus) in Latyn. Die appel is in die outyd beskou
as een van die edelste vrugte, maar moontlik het die kerk dit beskou as vrug van die kwaad. Vir die
Germane is die appelboom gewy aan Idun, maar ook aan Nehalennia. In die Keltiese mitologie word
die appel verbind met Morrigan en Abellio. In die Romeinse mitologie word die Godin Pomona met
appels in verbinding gebring.

333
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Hesperide is soms ook drie Godinne met die name: Aegle, Erythea en Hesperathusa.
Van Hera kry ook die Draak met die naam Ladon opdrag om die Goue Appels te help bewaak.
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Die naam Idun is moontlik verwant aan die Semitiese Eden (paradys). Idun en Eden is die siel van die
Aarde en dra die kern van die ewige lewe. Idun word veral met jeugdigheid en die lente in verband
gebring.
Ing, Inc, Ingo, Inguio, Ingvi, Ingwaz, Inguz, Yngvi, Yngvin, Ingwine, Ingwina, Inguin
Ing is ’n baie ou Godheid. Hy word deur Tacitus genoem as die stamvader van alle Inguæone
(Germaanse volkere wat aan die kus gewoon het). Maar die naam Ing kom ook voor in die
geslagsregisters van Oudengelse en Sweedse koningshuise, byvoorbeeld die Ynglingen. Die Ynglingen
was die oudste bekende koningshuis van Swede. Met hierdie geslagsregisters kon die konings
aantoon dat hulle ‘Seuns van Gode’ was. Dieselfde gebruik was ook onder die Farao’s bekend.
Dan het Wodan ook ´n seun gehad met die naam Yngvi. Moontlik is Ing verwant aan ‘n ouer Godin
Ingunn. Dan is Ing waarskynlik ook verwant aan Enki, een van die belangrikste Gode in Mesopotamië.
Ing kom dikwels voor in vroulike name soos Inge, Ingeborg, Ingoberg, Ingred, Ingrid ens., wat daarop
dui dat Ing vanouds moontlik ‘n Godin was. In die Germaanse tale word -ing dikwels as agtervoegsel
gebruik en verwys hierdie Ing as agtervoegsel, na die God(in) Ynvi of Yngwine (Herbert). Vandag is die
naam Ingve steeds ‘n populêre naam in die Skandinawiese lande (meestal vir ‘n man). Ingo is ook
verwant aan die ouer Ango. Talle geografiese name verwys na Ing, onder andere Enkhuizen,
Scheveningen, Wageningen in Nederland; maar ook familiename soos Wassink, Besselink, Ruesink,
Hassink, ens.
Dikwels word Ing ook in verband gebring met die God Fro: Ingunar-Freyr of Yngwi, maar Ing is ook
vroeër as ‘n titel beskou vir ‘n hoog gesiene persoon (man).
Ing was ‘n baie ou en ook ‘n baie belangrike God. Hy het net soos Tiwas ‘n eie Rune-teken gehad wat
tot in die Laat Middeleeue bekend was. Twee Rune-tekens was vir Ing bekend, naamlik
en
.
Hoogswaarskynlik was Ing vanouds beskou as die God(in) van die skryfkuns en is ons moderne woord
ink aan sy/haar naam verwant.

Ruene tekens op die kerkmure te Burculo, Nederland
Vandag nog is in Nederland kerke te vinde waarop Rune tekens pryk, soos onder andere die kerk te
Borculo (foto hierby), waarop onder andere Ing Rune teken te sien is maar ook Odil-teken of Odaalrune wat as verbinding beskou word tussen twee sonne, of die son en die maan. Volgens Farwerck
ontwikkel hierdie teken tot ons huidige 8. Die eerste teken links op die afbeelding (Fleur335 de Lis),336

335

Flora of Fleur was die Romeinse Godin van blomme en die lente.
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is die teken van die Maagd. Hierdie teken kom op ‘n groot aantal stadswapens en familiewapens
voor. Die maagd word dikwels voorgestel as ‘n lelie. Die lelie staan simbool vir reinheid en
ongeskondenheid en word altyd met drie blomblare afgebeeld wat die drievoudige Maagd
simboliseer. Die Christendom het hierdie simbool graag oorgeneem en dit met Maria verbind. Die
drie blomblare het goed te pas gekom, want dit sou nou simbool staan vir die drie-enige Christelike
God.
Irpa
Irpa en Thorgerd-Holgabrud word beskou as susters en beelde van beide Godinne het in
Gudbrandsdal in ‘n tempel gestaan. Beide beelde het goue armbande gedra volgens die Njalsaga.
Hierdie Godinne was Beskermgodinne van die Jarl van Lade, maar Irpa hou moontlik verband met
vrugbaarheid en die Aarde.
Jarnsaxa, Iarnsaxa
Jarnsaxa is ‘n Reusin. Sy en Donar verwek twee seuns met die name Magni en Modi. Jarnsaxa is ‘n
samestelling waarvan die eerste gedeelte verwys na Yarn (Eng), wat verband hou met spinnery en
wewery. Vergelyk ook die Oudhoogduitse garn, Middelduitse gaern, die Duitse garen en die
Afrikaanse garing. Die tweede gedeelte van die samestelling, naamlik -saxa, is sinoniem vir heks
(Wyse vrou), maar Saxa was ook ‘n Reusin en in die Gislisaga word vermelding gemaak van ‘n eiland
met die naam Saxa (moontlik die woonplek van ‘n Saxa). In Latyn verwys saxa egter ook na rots(e).
Jotunheim, Jotland
Jotunheim is gestig deur Bergelmir en sy vrou en is Jotunheim een van die 9 wêrelde van die
Germaanse heelal. Dit is die wêreld van die Reuse of Jotuns. Jotunheim word soms beskou as
onderdeel van Utgard, maar Jotunheim en Asgard word volgens die Poëtiese Edda slegs deur ’n rivier
geskei met die naam Ifing. Loki en Angrboda se drie kinders Fenrir, Jormungandr (Midgardslang) en
Hel het aanvanklik opgegroei in Jotunheim, voordat Wodan Loki gebied het om sy kinders na Asgard
te bring, omdat daar gevrees is vir die groeiende mag van hierdie kinders.
Jetta, Jettha, Jette, Jetter, Jotun, Jodute
Jetta was ‘n sieneres, maar vanouds ‘n Godin of Reusin. Haar naam is verwant aan Jette of Jotun of
Jote(n) (Reuse). Jotuns dateer uit die Steentyd en was vereer voor die koms van die Wane en die Ase.
Hulle was waarskynlik Keltiese Godhede wat in die huidige Germanië vereer is, voor die binnekoms
van die Germane na die gebied. Jetta moes ‘n Godin gewees het met ‘n baie ou herkoms, want haar
naam is ook verwant aan Jodute, eweneens ‘n ou Godheid. Die naam is moontlik verwant aan die
Germaanse stam Jute woonagtig in Jutland (huidige Denemarke). Verskillende ondersoekers maak
ook melding van die uitroep Jodute, wat vandag nog bekend is337 en verwant moet wees aan hierdie
Godheid. Name soos Jutte, Jettha, Jody en Judith is afkomstig van hierdie Godheid asook die Belgiese
pleknaam Jette, naby Brussel en Jettenberg en Jettenbach in Beiere.
Digby Heidelberg is ‘n heuwel wat bekend staan as Jettenheuvel en hierin sou Jetta gewoon het. Sy
word beskou as ’n bekende sieneres in die gebied (van Gilst 2006a).

336

Lis is verwant aan die Griekse Godin Lyssa, Lytta, Lisa of Liza (ook te vinde in Mona Lisa en ander name soos Annelise en
Lizzy).
337
Talle uitroepe kan herlei word na ‘n (ou) Godheid. Vergelyk in moderne Engels: Oh my God!
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Jord, Jörd of Jørð (Aarde)
Jord is soms as ‘n Asin beskou, maar soms ook as ‘n Reusin. Sy was die minnares van Wodan. Wodan
en Jord het ‘n seun gehad met die naam Donar wat ‘n rasend populêre God was. Nog ‘n seun van
Wodan en Jord (broer van Donar) was Meili. Jord was oorspronklik ‘n Aardgodin met ‘n baie ou
verlede. Die Aarde word immers altyd as vroulik beskou. Bowendien is Jord = Aarde, maar Jord is ook
sinoniem met Hlodyn en Fjörgyn. Volgens die Gylfaginning is Jord/Aarde die dogter van Nag (Nott) en
Annar(r).
Kaboute(rs), Couboute(n), Kobold of Kaboutermannetjie
Kabouters of Kaboute is huisgeeste (of Huisgode) en het dus tussen die mense in hulle huise gewoon.
Maar hulle het ook in grotte, onder heuwels (hol) en in splete in die grond gewoon. Kabouters is
altyd lig van kleur en nooit swart nie (Elwe is soms swart). Kabouters is klein van postuur (15 tot
45cm), dra lang baarde, is misvorm, vrolik, lewendig en altyd behulpsaam met take in en om die huis.
Hulle kleding is meestal rooi en groen. Kabouters kom steeds dikwels voor in talle Germaanse
‘sprokies’. Naby die dorp Gelrode is ‘n heuwel wat vandag nog bekend staan as Kabouterberg en
waar daar Kaboutermannekens in woon. Tussen die dorpe Turnhout en Casterle is daar ook ‘n
heuwel wat vandag nog bekend staan as Kaboutermannekensberg. Kabouters word meestal as
manlik beskou, maar Kaboutervroutjies kom ook voor. ‘n Kabouter staan ook bekend as
Kabaatermanneke, Kabouterkens, Havermannetje, Ierdmantsje, Owermanneke, Outermannetje,
Aardgees, Berggees, Kabout, Kabot, Kobolden, Kabotermanneken, Katerman, Katirman, Wolterken,
Wouter, Woutermanneken, Wouterken en Walter. Daar is ondersoekers wat meen dat Kabouters en
Dwerge sinonieme is. Figure soos Klein Duimpie en Duimelijntje is kabouteragtig figure wat maar ‘n
duim groot is, maar ‘n Däumling kan selfs so klein wees as ‘n mier. Ons woord Kabouter stem ooreen
met die Duitse Kobold wat afgelei is van *kuba-walda, wat dui op ’n huisgees (van Gilst 2004). Kobold
is verwant aan die Duitse Koben (stal/skuur), Middelnederlandse Cove/Cave, Sweedse Kofve en die
Engelse Cove.
In Duitsland en Nederland staan ‘n watergees ook bekend as ‘n Klabautermann. ‘n Klabauterman is ‘n
klein matroos en in geel geklee met ‘n wolmus op sy kop en ‘n pyp in die mond. Hierdie figuur word
ook ‘n Dreutel genoem en in die Skandinamiese lande ‘n Skibsnisse. In Engeland is ook Brownies
bekend, maar ook Hobs en Hobbits. Dit is vriendelike kabouters met bruin musse, maar ook is in
Engeland Spunkies bekend, wat as engelagtige wesens beskou was. Dan het in Duitsland ook klein
engelagtige wesens bekend gestaan as Heimchen, wat met vrugbaarheid in verbinding gebring word.
Heimchen is die verkleining van heim (hemel/huis) en huidige krieke (inseksoort)mheet in Duits
Heimchen. In talle lande is Elfagtige figure bekend as Imps. In die Skandinawiese lande is Vaettir
bekend of Huldufólk. In Vlaandere is ‘n Witje ‘n vroulike kabouter en op die Nederlandse eiland Texel
kom Sommeltjes voor. In Klein Brittanje (Bretagne) is Korrigans bekend; in Malta is Gremlin bekend
en in Cornwall is Spriggans bekend; in Skotland Kelpies en op ‘n eiland aan die Schweriner See is
Petermännchen bekend.
In sommige Europese lande is ‘n klein figuur bekend as ‘n Gnoom. ‘n Gnoom leef ondergronds en is
verwant aan ‘n Fee. In Duitsland is dit bekend as ‘n Gnom en in Italië en Spanje bekend as Gnomo. ‘n
Gnoom is verwant aan die Godinne Gna en Morrigan. Gnome(n) was volgens Buddingh ook aan die
Rynrivier bekend.
In die Slawiese mitologie kom ook klein vroulike figure voor wat bekend staan as Kikimora of
Sjisjimora. Mara = meisie. Hierdie figuurtjies is soms so groot as ‘n vingerhoed en die manlike
eweknie staan bekend as Domovoj. Die kikimora stam moontlik af van ‘n ou Slawiese Godin met die
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naam Mokosch. Maar die kikkimore is ook verwant aan ‘n klein paddasoort wat in Nederlands
bekend staan as ‘n kikker.
In die Griekse mitologie kom ook kabouteragtige figure voor, bekend as Kallikantzaros. Hulle is veral
aktief tydens die Joeltyd (tot en met Driekoninge op 6 Januarie). Om die Kallikantzaros op ‘n afstand
te hou, maak die Grieke swart kruise op hulle deure as afskrikmiddel. In Duitsland kom tydens die
Kersperiode Wichtels of Wichtelmännchen voor; in Frankryk Lutin; in Spanje Duende en in Ysland
Jólasveinar.
Kabouteragtige figure kom ook voor in die Keltiese gebiede, bekend as Puca, Puwka, Pooka, Puka,
Phouka, Pwca, Puge, Puck, Bucca of Pouque. In die Weste van Engeland is bekend: Piskie, Pixy, Pexy,
Pixhy en in Skotland Paikie. Hierdie figure het vurige oë en is pikswart. In Ysland is hierdie figure
bekend as Púki. Die Keltiese koningin Boudicca, maar ook ons woord Pikkie of Pukkie (kleintjie) is
hieraan verwant. Ook verwant aan hierdie figure is die Finse en Estlandse Peko, Pekko, Pekka en
Pekko, wat ‘n Oesgod was. Besonder opvallend is ons woord Piekanien, wat verwant moet wees aan
Pikkie, en pik(swart).
Onder die Kelte (maar ook Germane) in die Lae Lande was klein swart heuwelbewoners bekend as
Knockers, Knackers of Kloppers. Hierdie figure het ook in myne gewoon en sou ‘n geluid maak voor
die instorting van ‘n myn. In Bretagne is hierdie figure ook bekend Korrigan, Korr of Korrik, verwant
aan die Baltiese Karla of Karlele.
Westendorp vermeld dat in Noorweë die geloof bestaan het dat mense met ‘n baie klein postuur,
bekend as dwerge/dwergies van Kabouters afstam.
Kar, Kara, Kär of Kárr
Kar is ‘n ou Germaanse Godin. Kar is onder andere ook bekend as ’n Valkerie en sy word per ongeluk
gedood deur Helgi. In die saga van Grettir woon Kar de Oude in ’n grafheuwel. Kar moet volgens
Moens egter beskou word as ‘n Godin van Wysheid omdat sy verwant is aan die profetiese Godin
Carmenta338 (Kar de Wyse). Uit die werk van Frazer kan ‘n mens aflei dat ‘n Godin soos Karnaval
bestaan het, maar ook Caramantran, Carley en Carline, wat almal verband hou met ons Germaanse
Kar. Kar is verwant aan die Keltiese Godin Corra, die Keltiese Korrigan (dwerge), die Keltiese Cáer, die
Keltiese Carman en waarskynlik ook verwant aan die Griekse Kore339 (Maagd) en eweneens verwant
aan ons woorde koring, karig en care (Eng). Die Griekse Lakoniërs het die okkerneutboom ‘n Karyai
genoem en het hulle jaarlikse dansfeeste ter ere van Karyai gevier. Ook het die Lakoniërs Karyatide
beskou as ‘n soort Okkerneutnimf.340
Ons Germaanse Kar is voorts verwant aan die Romeinse Godinne Carna, Carda, Cardea of Cardina en
eweneens verwant aan moderne name soos Karin, Karla, Karel (en kêrel), Carmen en Charmaine. Ook
sal die religieuse term Karma (hergeboorte) wat in die Hindoeïsme en Boeddhisme voorkom,
verband hou met ons Germaanse Kar.
Streekname soos Karië en Karinthië verwys na hierdie Godin(ne), maar ook Karregat, Karregatbeek,
Karreput, ens.

338

Carmenta is verwant aan die Bosnimfe bekend as Camena/Camene
Ook Kora of Ceres.
340
Okker = Akker.
339
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Katte
Deur die eeue heen is katte beskou as raaiselagtige en mistieke diere wat afstand van die mens hou.
Katte onderwerp hulle nie aan die wens van die mens nie en hierdie karaktertrek verskil dus
hemelsbreed met die van honde, wat die mens juis gehoorsaam. Die woord kat is in Frans chat, in
Oudengels catt, in Oudhoogduits kazza, in Duits Katze, in Latyn cattus en in Grieks katta of gata.
Katte speel nie net ‘n belangrike rol in die Germaanse mitologie nie, maar ook in ander mitologieë,
soos die Griekse-, Romeinse-, Egiptiese- en ook die Etruskiese mitologieë. By die Etruske was Cautha,
Cat, Cath of Catha die Songodin. Die wa van Freya word deur katte getrek. Cybele, Libertas, Isis en
Diana is ook met katte in verband gebring. Ook die Grieke vereenselwig die kat met Artemis en ook
met Llithyia. Sommige Germaanse priesteresse het mantels en handskoene gedra wat van katvel
gemaak was. Ook het priesteresse van Diana klere van katvel en ook katmaskers gedra. Katagtige
wesens word onlosmaaklik met vroue verbind. Dit was dié simbool van die Moedergodinne en
eweneens dié simbool van die Heks (Wyse Vrou). Daar is ook geleerdes wat van mening is dat die
Griekse Godin Hecate se naam verwant kan wees aan kat. Dit sou beteken dat die verband tussen die
woord Heks en die woord Kat ook etimologies onderskryf kan word. Maar dan was daar ook Reuse
en Reusinne bekend met die naam Cat of Kött. Volgens MacCulloch het Reusinne dikwels die naam
Kött of Cat gedra (afkomstig van Kat). In die Middeleeue was die naam Katlyne ‘n besonder populêre
meisiesnaam.
Die Egiptenare het die Katgodin Bastet of Babustet vereer. In Grieks het hierdie Katgodin bekend
gestaan as Boubastis en in Hebreeus is die naam van ‘n dorp na hierdie Godin vernoem, naamlik Pîbeset (Esegiël 30:17). Boebastis of Bast is ook die hoofstad van Amkent, die 7de provinsie van OnderEgipte. Dit was die sentrum van die verering van Bastet. In die gebied is honderdduisende katmummies gevind. Vandag is die plek veral bekend vanweë die ruïnes van Tell-Basta. Alhoewel Bastet
‘n Katgodin was, is sy met die Sonlig in verbinding gebring. In werklikheid was daar twee Egiptiese
Katgodinne, naamlik Bastet en Pasjt (of ook Pasch, Pecheth, Pechet, Pekh). Dan was ook ‘n ander
Egiptiese Godin met die Kat geassosieer en dit was Sechmet. Sy is dikwels met ‘n leeukop afgebeeld.
Ook ander Egiptiese Godinne is met katagtige wesens verbind soos Hathor, Mehit, Pacheth, Menat,
Renenet, Sebqet, Oert-Hakau, Asthertet. Madfet en Nechebet. Maar dan is ook die Sfinx katagtig
afgebeeld. Ook Assiriese en Babiloniese Godinne soos Ningirsoe, Ninlil, Ninoerta, Isjtar, Inanna,
Astarte en Damkina is met katte in verbinding gebring. Opvallend is dat die Egiptenare die liggaam
van die mens ‘n Khat genoem het en die siel ‘n Ka (maar ook soms Ba). Beide siel en liggaam word
met geboorte en wedergeboorte in verbinding gebring. Magiese kragte het die Egiptenare Hekau of
Hek genoem. Hierdie woorde is moontlik weer verwant aan die Griekse Hecate, die Engelse Hag en
die Afrikaanse Heks.
Van oudsher is die mens van mening dat die Kat heldersiende is. Katte sou spoke kon sien; op ‘n
telepatiese manier kommunikeer en ook sou hulle aardbewings, storms, vulkaanuitbarstings en
ander rampe kon aanvoel. Die nege lewens van die kat verwys na die heiligheid van die dier, want die
getal nege was onder die Indo-Europese volkere die heiligste getal. Die Kat met 9 lewens verwys
voorts na die vermoë van die dier om uit die dood op te staan en daarom is die kat vereenselwig met
die dood en wedergeboorte. Dit blyk ook uit die volgende: In Oos-Europa word tydens begrafnisse en
herdenkings dae van die oorledenes ‘n gereg geëet bekend as kutja, maar dan was die leë stoel wat
by ‘n graf geplaas is waarop die oorledene ‘moes sit’ om aan die herdenkingsfees (van die oorledene)
deel te neem, ‘n cathedra341 genoem (Janssen). Grafheuwels is Venusberge genoem, maar ook
Wijvenbelten (vroue bulte), Vroue berge en Kattenbelten (Katbulte) (van Gilst: 2006). Die grafheuwels
word egter beskou as die geslagsdeel (kosbaarste Heiligdom) van die Groot Moeder, die pad/kanaal
van die wederopstanding. In Tjeggië staan die bekende skedelkerk (gebou op ‘n heuwel) vandag
341

Later word cathedra ook die stoel van die biskop of die pous.
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bekend as Kutna Hora. Kutna beteken vroulike geslagsdeel en Hora = Hoer. Die skedelkerk-heuwel
(ou kultusplek) is dus die vulva van die Grootmoeder en is hierdie kerk letterlik onder die grond
ingegrawe. Vandag dui die Nederlandse woord kut of kutje steeds op die vroulike geslagsdeel. Die
woorde kuit (viseiers) en cute (Eng) is ook verwant aan kut/cut. Die woord cut (Eng) het vroeër ook
die betekenis gehad van vroulike geslagsdele (snit, spleet). Maar die woorde kat en kut is ook aan
mekaar verwant. Die kat word immers nie alleen met vroue geassosieer nie, maar ook met vroulike
geslagsdele (kut). Dat daar ‘n verband bestaan tussen die woorde kat en kut word via ‘n ander woord
bevestig en dit is die woord poes wat beide ‘n (vroulike) kat sowel as vroulike geslagsdele beteken.
Vergelyk ook die Engelse pussy. Daar is ook geleerdes wat meen dat die woord poes verwant is aan
die Egiptiese Katgodinne Bastet en Pasjt (Conway). Ook in Frans dui le chat en la chatte op die kat
maar ook op die vroulike geslagsdeel. Le chat is ook verwant aan die woord chat (Eng).
Die Egiptenare het nie alleen die Katgodinne Bastet en Pasjt vereer nie, hulle het lewende katte
vereer. Argeoloë het duisende beelde en skilderye van katte in die Nylgebied ontdek. Talle
katfiguurtjies (uit glas, marmer, ivoor, aardewerk, goud en silwer) is ook gevind wat as halssnoere om
die nekke van Egiptenare gehang het. Die lewende kat en ook katvormige figure wat as halssnoere
gedra is, sou geluk bring. Die eienaar van die kat of die draer van ‘n kat-halsnoer sou gevrywaar word
teen allerlei vorme van kwaad. In Egipte is talle besweringe, magswoorde en towerspreuke gevind
wat dui op die magiese waarde van die kat. Ook is pragtige edelstene gedra bekend as katoog of
tieroog, wat gedien het as simbool van die alsiende oog. Die Katgodin Bastet is byvoorbeeld die ‘Oog
van Re (Ra)’ genoem. Volgens die Arabiese volksgeloof sou hierdie katoog die draer daarvan in
sommige omstandighede selfs onsigbaar maak. Die katoog/tieroog is vandag steeds ‘n populêre
edelsteen. Baie Egiptenare is ook begrawe saam met ‘n beeldjie van ‘n kat of ‘n katkop. Hierdie
beeldjies is dikwels rooi gekleur (heilige kleur en kleur van die dood, maar dus ook die kleur van
vreugde en wederopstanding). Die nuwer kleur van die dood was egter swart. Daarom was swart
katte die allerheiligste diere in Egipte. Sommige Egiptenare het die kat beskou as ´n inkarnasie van
die siel van Isis.
Argeoloë het op die bekende Turkse kultusdorp Catal Hüyük uit die Steentyd van 8,000 jaar gelede,
nie alleen talle beelde van Moerdergodinne gevind nie, maar ook beelde van leeus, tiers en katte.
Een van die belangrikste tempels in die dorp (waar moontlik die belangrikste besluite geneem is) is
ook die Luiperdtempel genoem omdat daar soveel katagtige beelde gevind is. In Japan word katte
ook in tempels vereer. Vandag word katte steeds vereer in die Gotoku-ji tempel in Tokyo. Dit is
verder opvallend dat die Islam wat uit die Godinne-verering voortspruit, nie alleen die Maan as
besonder belangrik beskou nie, maar ook die Heilige dag Vrydag (die dag van die ou Godinne) en ook
die Kat. Dit word as ‘n Heilige heldersiende dier beskou, teenoor die hond, wat verag word. Die ‘Kat
van Mohammed’ sou ‘n belangrike rol gespeel het vanaf die prille begin van die Islam tot en met
vandag.
Die Germane het katte beskou as gelukbringers en dit het veral gegeld vir swart (maar ook wit) katte.
Tydens die Middeleeue is ook geglo dat indien iemand seksuele begeertes (in die kop of die
onderbuik) wou onderdruk, so ‘n persoon geen katvleis moes eet nie (Callewaert). Hierdie advies
kom uit die boek Die Evangelie vanden Spinrocke uit 1510. Katoffers het in die Middel-eeue
voorgekom, maar ook het katvleis as voedselbron gedien. Opmerklik is dat die eet van katvleis met
seksuele begeertes in verbinding gebring word. Om impotensie by ‘n man te voorkom, moes hy
katvleis eet. Ook kon sy vroulief kathare in sy kos meng of moes hy cattencruyt (katte kruid) as ‘n
slaai nuttig (Callewaert). Tydens die Germaanse volksfeeste is graag gedrink. Die geluksalige effek
wat alkoholiese drank op die gemoedstoestand uitoefen is katr genoem. Maar drank het ook nog ‘n
effek en dit is dat dit seksuele gevoelens opwek. Onder die Noord-Germane is dit kat genoem
(Jochens). Daar is in die outyd ook geglo dat katte ’n heilsame uitwerking het op bose kragte. Om ’n
nuwe huis te beskerm was dit gebruiklik in Frankryk om ’n lewendige kat in die muur in te messel
(Darnton).
375

Die (swart) kat word egter in die Middeleeue as gevolg van die kerstening beskou as bondgenoot van
die Bose Heks en die Duiwel. Christene kon glo die Duiwel herken in die oë van ‘n kat en ‘n Hekse kon
haarself in ‘n kat verander. Om hierdie rede is katte tydens volksfeeste in ‘n kou (of mandjie of sak)
gestop en bo-oor ‘n vuur gehang. Af en toe is die kou met die kat(te) daarin tot in die vuur laat sak.
Die doodsangs en doodskrete van die kat(te) het as volksvermaak gedien, omdat die Duiwel en sy
Magte gekasty word. Hierdie kat(te) is uiteindelik met kou en al verbrand. Soms is ’n hele aantal
katte tegelyk aan die martelingsritueel onderworpe en in die omgewing van Metz was dit gebruiklik
om 12 katte per keer te verbrand (Darnton). Tydens sommige feeste is katte in ‘n kas toegemaak wat
dan tussen twee bome opgehang is aan ‘n tou. Die kas is met knuppels geslaan totdat dit breek. Ook
hier dien die marteling en angskrete van die kat tot volksvermaak en ‘n kastyding van die Duiwel.
Hierdie katverbranding het dan dikwels op Vastenavond, maar ook tydens Pase plaasgevind. Soms is
‘n lewende kat aan die punt van ‘n lang stok vasgebind en stadig oor ‘n vuur gerooster, want die kat
wat die Duiwel verteenwoordig, kon nie genoeg ly nie (Frazer).
Daar is ook geglo dat heksery bestry kon word deur katte te vang en hulle te vermink. Die ore en
sterte is afgesny, pote is gebreek en liggaamsdele van die kat is gebrand of stukkend gesny. Ook is
kinders aangemoedig om katte ta vang, aan ’n stok vas te maak en die dier lewend bo ’n vuur te
verbrand. Daarmee is gehoop om die Heks binne-in die kat te tref. Die gekrys van katte in doodsangs
is in Frans Faire le chat genoem en in Duits Kantzenmusik (Darnton).
Dit is verder opvallend dat spinnery (en wewery) met vroue en katte in verbinding gebring word. Die
Norne het die lewensdrade van elke individu gespin. Maar ook gewone vroue was spinsters. Elke
vrou het haar met hierdie take besig gehou en dit geld ook vir vroue uit die adel. Dit was as ‘n edele
taak beskou. Tydens die spinnery is verhale vertel en uitgewissel deur die vroue. Hier kon hulle hulle
vreugde en verdriet uit en planne smee. Die woord ‘spin’ kry dan ook later die betekenis van: ‘n
verhaal vertel. Tydens die Middeleeue is vroue ook Spinrokke of Spinrocke genoem. Behalwe vroue,
kan ook katagtige diere spin. Katte spin slegs wanneer hulle rustig verkeer. Volgens die volksgeloof is
spinnende katte dan besig om planne te smee. Volgens Callewaert het die persepsie in die
Middeleeue bestaan dat katte ook slegs agter vroue aanloop. In ons uitdrukking ‘Kaatjie van die
baan’, wys Kaatjie op Katy/Kat. Katte vermy besige strate, maar ‘n vrypostige dame (of kat) soek die
straatlewe op.
Dan word die temperament, grasie en sjarme van vroue ook dikwels met katte geassosieer. Die
parade van beeldskone modieuse dames vind ook plaas op ‘n Catwalk (Eng) wat die verwantskap
tussen die vrou en die kat beklemtoon. Talle vrouename dui dan ook juis op ‘n afkoms van ‘n kat.
Voorbeelde is Catharina, Catherine, Katherine, Katerine, Kathryn, Katrina, Kathleen, Catalina, Cate,
Cathy, Kady, Kat, Kaat, Kate, Katy, Katie, Katherin, Kathi, Katlina, Kay, Kit, Kitty, Catrine, Katarina,
Katee, Kaatje, Katinka, ens.
Plekname wat na katte verwys en waar soms belangrike argeologie opgrawings gedoen was, is:
Kattebos, Katwijken, Kattendrecht, Katten-polder, Kattendijkdok, Kattegat, Katterot, Kattebroek,
Katlijk, Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee, Katham, Kathûs, Kats, Katje, Kattenwaard, Kathoek,
Katershorn, Kettenkamp, Kettenbach, Catshill, Katzenbuckel, Kattengracht, Kattenschoot,
Kattenbeek, Kattenberg, Kattenhil, ens.
Vandag word steeds in die Wes-Vlaamse stad Ieper op die tweede Sondag van Mei (Moedersdag) die
Kattefees gevier. Hierdie fees stam uit die outyd en was in 962 al in Ieper gevier. Opvallend is dat die
Kattefees saamval met die verering van Freya, later Maria en vandag Moedersdag. By sommige
Europese volkere is die persoon wat die laaste gerf oes, ‘n kater genoem of ook soms kattin (vroulik).
Dan was dit in Boheme ook gebruiklik om ‘n kat te begrawe in ‘n koringland om vrugbaarheid te
bevorder. Sommige Noorse- en Engelse platboomskuite is vroeër katte genoem en ‘n katskip is in
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Nederlands steeds bekend. Moontlik is die wysheid van katte vroeër in die skeepvaart benut. Dan
kom katte ook voor op familiewapens. Hiervan is die Romeinse Feices Seniores bekend maar ook
familiename soos Dekater, Kater, Chazot, Katte, Chaurand, ens.
Opvallend is dat op St Catherine’s in Brittanje Cat-cake’s gebak word en oor die koek word
vlierbessewyn gegiet (Moens). Dit wil dus voorkom asof daar ‘n sterk verband moet wees tussen die
naam Katharina en die kat. In Skotland is die streek Caithness (Katanes) vernoem na die ‘n volkstam
bekend as die Catti (katmense). Die Kat word verder ook nog in verband gebring met die Germaanse
stam Chatte (of Katte) op die Europse vasteland, maar dat was daar ook ‘n Skotse volkstam bekend
as die Chatten.
Verder was ook nog die Kathare bekend. Die Kathare of Albigense het hulself egter nooit Kathare
genoem nie. Dit is ‘n naam wat later die kerk aan hulle toegedig is. Kathaar sou afgelei wees van die
Griekse catharos wat ‘gesuiwer’ of ‘gereinig’ beteken, maar hieraan hang ‘n groot vraagteken.
Waarom sal die katolieke kerk die afvallige Albigense dan Kathare (gesuiwerdes) noem? ‘n Katolieke
teoloog Alain de Lille het in sy werk De Fida Catholica in 1200 al ‘n antwoord hierop gegee. Hy skryf
dat Heidene, Kathare (ketters) genoem word omdat hulle die agterste van katte sou soen. Maar De
Lille maak hier ‘n vernederende opmerking oor die Heidene. Wat hy eintlik bedoel, is dat die hierdie
Heidene katte vereer. Latere teoloë het verder ook daarop gewys dat Katte met Satanisme
geassosieer word. Kathare (ketters) is dus in die oë van die kerk, Katte-aanbidders, Duiwelaanbidders
of Sataniste. Die woord Kathaar duik vir die eerste keer op in die 12de eeu in ‘n preek van monnik
Eckbert von Schonau. Eckbert noem die ketters in die Rynland, Kathare. Later duik die woord Kathaar
ook op buite Duitsland. So verskyn daar in ongeveer 1200 ‘n werk in Italië met die naam De haeresi
catharorum in Lombardia en in 1241 die Adversus catharos en nag later die Summa de Catharis, van
Rainier Sacconi. Eers vanaf die 19de eeu word die woord Kathare sinoniem met die Albigense. Die
Albigense was katvereerders. In die 13de eeu het pous Gregorius IX laat weet dat die Albigense katte
telers was. Hy noem spesifiek dat hulle telers was van swart katte en swart is die kleur van sonde,
maar ook die kleur van die Duiwel en die doderyk. Hiermee roep die pous die Christene op om ‘n
‘heilige oorlog’ teen die Albigense te begin, wat uiteindelik fataal afgeloop het vir hierdie groep
mense. Verder skryf D.J. Conway (in de ban van de kat) dat die Galliese volkere die kat as ‘n magtige
totem beskou het. Voorbeelde vind ‘n mens by ander Keltiese stamme. In die Ierse mitologie stry die
held Finn teen ‘n stam wat bekend staan as die ‘katkoppe’. Krygers van die Ierse koning ‘Carbar of
the Cat’s Head’ het katvelle as helms gedra. Die Kelte het ook geglo dat gesiene vroue soos Hekse en
Godinne hulself in katte kon verander en vice versa. Om hierdie rede was mense ook versigtig om te
skinder in die aanwesigheid van ‘n kat, want die kat is miskien ‘n ander vrou of Heks uit die buurt.
In Grieks beteken die woord katharos suiwerheid en kan teruggevoer word na die son/vuur, maar
hou ook verband met reiniging en desnoods ook met die viervoetige dier. Die kat kom immers uit die
wêreld van die Godinne. In die outyd is geglo dat vroue/hekse hulle in die gedaante van ‘n kat kon
verander. Hulle sou dan aan nagtelike feeste deelneem en poot-aan-poot gedans het. Mans het seer
selde katte geword. Hulle het eerder in Weerwolwe verander.
Tot ongeveer die 13de eeu is die kat onder die Germane beskou as ‘n heilige dier, maar hierna gaan
dit berg afwaarts met die Kat. Die toenemende mag van die kerk lei daartoe dat harder opgetree
word teen ou Heidense praktyke. Al meer sou geestelikes begin om die kat in ‘n slegte lig te beskou.
Die kerk beskou die kat nou as ‘n bondgenoot van die Christelike Satan. Veral die swart kat word in
verbinding gebring met magie, Hekse, Heidense priesteresse en towery. Aan die volk word geleer dat
Hekse en Katte, wat ‘n outomatiese verbond vorm, Duiwelsgoed is. Hierdie Duiwelsgoed moes
uitgeroei word. ‘n Engelse geestelike, Walter Map († 1209) het beweer dat die volk die Duiwel vereer
het in die gedaante van ‘n swart kat (Janssen). Omdat die kat onder die Heidene ook met vuur
geassosieer is, word die kat nou lewend verbrand. Hierdie handlanger van die Duiwel moes soveel
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moontlik ly en veral deur middel van vuur. Die gekerstende volk het gekraai van plesier by die sien en
hoor van die doodsangs van ‘n sterwende kat. In 1489 gee pous Innocentius VIII opdrag om nie alleen
alle Hekse in Christelike lande uitgeroei moes word nie, maar ook alle katte. Die Malleus Maleficarum
(Heksehamer) sou as handboek dien vir die uitroeiing van hekse én katte. Vir meer as 300 jaar sou
vroue en Katte met vuur verbrand word. Meestal is slegs swart katte verbrand, Nicolas Remy, wat
selfs trots daarop is dat hy meer as 900 vroue op brandstapels laat verbrand het, was van mening dat
alle Katte uitgeroei moes word omdat hulle Demone was. Volgens hom het vroue in die gedaante van
katte, die Duiwel aanbid. Die grootskaalse uitroeiery van Katte het nou ook ‘n rampspoedige newe
effek. Met die uitroeiing van Katte, kon muise en rotte met rasse skrede aangeteel. Dit was die
voedingsbron van die Swart Pes of Swart Dood wat oor Europa sou woed. Terwyl die siekte toeslaan,
word ter selfde tyd ook die dokters van die volk (Wyse vroue) uitgroei. In hulle plek kom nou manlike
dokters (slegs mans). Hierdie nuwe manlike dokters beskou die Kat juis as ‘n draer van die pes en
moedig die uitroeiery van Katte selfs nog aan (Conway).
Die ‘sprokie’ wat ons vandag ken as Aspoestertjie is in talle lande bekend. In hierdie verhale bestaan
daar telkens ‘n verband tussen ‘n meisie en ‘n kat. Die verhale moet dus baie oud wees. Sommige
verhale toon gekerstende trekke, want die Kat word ‘n slegte lig afgebeeld. Opvallend in die verhale
is dat die kat, meisie en vuur saam voorkom. In die Italiaanse verhaal word ‘n mooi meisie deur haar
gesin verstoot. Sy word gedwing om klere van katvelle te dra en by die vuur te slaap. Sy word later
ontdek deur ‘n ryk man, wat haar om haar hand sou vra. In Engels is verskillende soortgelyke verhale
bekend. Een daarvan staan bekend as Catskin. Ook hier moes ‘n ongewenste dogter ‘n katvel dra en
by die vuurherd slaap. Toe die koning ‘n bal gee, het sy in die geheim daarheen gegaan en ‘n ryk
edelman ontmoet. In die Deense verhaal word ‘n meisie deur haar ouers gestraf omdat sy melk aan
swerfkatte sou gegee het. Ook sy moes by die vuur slaap. Ondanks die afkeuring van haar ouers, gee
sy die volgende dag weer melk aan ‘n arme dorstige kat wat by die deur aangekom het. Nadat die kat
die melk gedrink het, het hy reusagtig groot geword en uit sy vel gebars. Sy vel het hy aan die meisie
gegee as ‘n kleed en hyself het ‘n man geword wat die jongedame om haar hand kom vra het.
Die woord Aspoester(tjie) is in Nederlands Assepoester of Assepoes. Ase dui hier op die Germaanse
Godegroep As/Ase (vergelyk ook name soos Äsherling, Asherbrodel en Askefis) en poes = meisie.
Vergelyk ook Asjas en ook Asgat wat as troetelname vir meisies gebruik word. Aspoester(tjie) word in
Noors Askungen genoem, waar die laaste gedeelte van die woord dui op kind of meisie (kona =
vrou). As is egter ook verwant aan die boomsoort Es. Ook is die es ‘n vuurherd of altaar en voorts dui
as ook op die reste van ‘n uitgebrande vuur.
In Suid-Afrika is Kerkstraat een van die bekendste straatname in die ouer dorpskerne. Hierdie straat
is dan ook in die buurt van ‘n kerk. In Nederland kom die naam Kerkstraat in ouer dorpskerne nouliks
voor. Baie bekend is Catharinastraat en hou Catharina hoogs waarskynlik verband met die Kat en/of
Katgodin. Die oudste kerke in Nederland is immers gebou op plekke waar Heidense Heiligdomme
gestaan het. In Naardenvesting word egter drie opmerklike name genoem in die buurt van die kerk,
naamlik Cattenhaegestraat, Katten en Katrepel. Een van die bastions waaruit hierdie bolwerk opgerig
is, heet ook Bastion Katte.
Katrien, Katelyne, Catryne, Catherine moes vanouds ’n Godin gewees het, want talle
martelaarsverhale is deur geestelikes versin om haar tot ’n Christelike heilige te omvorm. Van Gilst
(2012a) vertel van ’n Keiserin wat haar tot die Christendom wou bekeer, maar sy is so deur die
Heidene gemartel dat uit haar liggaam geen bloed gevloei het nie, maar melk en dat haar melk
gevloei tot by Sinai. Ook is tot en met vandag ’n Vlaamse rympie bekend wat Katrien met die son
verbind: ‘Sinte-Kathelijne, laat het zonneke schijnen’ (van Gilst 2012a).
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Klok(ke)
Om bose geeste te verdryf het die Heidene daaraan geglo om ‘n lawaai op te skop deur op
ramshorings te blaas of klokke te lui. Die gebruik van ramshorings het (byna) verdwyn, maar vandag
word kerkklokke gelui voor die begin van ‘n Christelike erediens. Ook tydens die mis in die Katolieke
kerk word klein klokkies gelui (en ook wierook gebrand) om bose geeste te verdryf. Midwinterhoorns
en Alpenhoorns word egter steeds gebruik by hedendaagse religieuse feeste soos Kersfees en Pase in
Lande soos Duitsland, Switserland en Nederland. Die lui van klokkies het egter ook die doel gehad om
die aandag van die goeie God(in) te trek. Die gebruik was ook by die Jode bekend. Sien Exodus 28:
33-35. Tot en met vandag hang daar by Japanse tempels ‘n klok/gong. Die vereerders gaan voor die
aanvang van gebed dan eers aan die bel trek om die aandag van die God(in) te wek. Aan sommige
Sjintoïstiese priesteresse se gewade hang trosse klein klokkies342 en ook is dit gebruiklik deur die
priesteres om tydens ’n seremonie, ’n tros vol klein klokkies bo die koppe van die gelowiges te laat
rinkel.
Klokke het nie alleen gedien om Bose Geeste te verjaag nie, maar ook die volk bymekaar te roep vir
’n vergadering. Hierdie Klokke is dikwels in torings gehang en vandag is talle Stadhuise in Europa
steeds voorsien van so ’n kloktoring. In Vlaandere staan die kloktoring bekend as ‘n belfort. Later sou
kerke ook kloktorings bou, maar op ’n afstand van die kerk. In moderne tye vorm die kerktoring deel
van die kerkgebou.
Kraai, Raaf
In die outyd is die kraai of raaf met voorspellings geassosieer. Soms word die raaf as manlik beskou
teenoor die vroulike kraai. Die raaf is soms swart en die kraai wit-swart. Die kraai of raaf was in die
outyd beskou as ’n positiewe simbool van wysheid en spiritualiteit. Volgens die Germaanse
lewensbeskouing is kraaie as besonder wyse en pratende diere beskou. Hekse het hulle immers leer
praat, soos wat papegaaie vandag geleer word om enkele woorde te uit.
Die kraai of raaf is nie alleen met Hekse en Godinne (soos Morrigan) in verbinding gebring nie, maar
ook met Gode. Die Germaanse God Wodan en die Keltiese Gode Lugh en Bran het almal twee
magiese rawe gehad, maar ook het die Griekse Apollo (Etruskies: Apulu) en Kronos rawe gehad. Ook
was die raaf/kraai vir die Jode ‘n besondere dier. Volgens 1 Kon. 17:6 bring kraaie vir Elia brood en
vleis. In Gen 8:7 laat Noag ‘n kraai vry uit die ark wat heen en weer sou vlieg totdat die aarde droog
was. In Lukas 12:24 staan dat kraaie nie saai en nie maai nie, maar tog deur God gevoed word. Vir die
Christene word die kraai egter ‘die boodskapper van die Duiwel’.
Krampus, Ruprecht, Swarte Piet
Hierdie figure tree op as hulp van Sinterklaas op die aand van 5 Desember (en ook gedurende die
daaropvolgende dag). Hierdie figure is ook onder ander name bekend soos Knecht Ruprecht in
Duitsland, maar ook Nickel of Pelznickel (in Mittelrhein), maar ook Barrel of Bartholomeus
(Steiermark), Schmutzli (Duitstalige Switserland), Klaufbauf(mann) of Strohbart (Beiere), Pöpel of
Hüllepöpel (Würzburg), Belzmärte en Pelzmärtel (Swabe en Franke), Père Fouettard (Frankryk),
Schimmelreiter (Oos-Pruise), Bullerklas of Beëlzebub (Noord-Duitsland), Klaus (Allgäu), Housecker
(Luxemburg) en Grýla (Ysland). Hierdie figure stel almal dieselfde begip voor, naamlik: Die Dood!
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In Japans bekend as Suzu.
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Kruie
Kruie speel in die volkskultuur ‘n baie belangrike rol en dit is ook beskou as die vakgebied van vroue.
Oor duisende jare heen is hierdie kennis van moeder na dogter deurgegee. Vandag speel kruie by die
moderne mens ‘n nietige rol, maar nog enkele eeue gelede was kruie van lewensbelang vir die mens.
Dit was net so belangrik soos voedsel en daarom gebruik ons vandag steeds woorde soos kruidenier
en kruideniersware. Onder kruie word egter ook groente verstaan. Alle medisyne was van kruie
afkomstig en het magiese waarde gehad. Hierdie kruie is nie sommer net gepluk nie. Talle rituele was
verbonde aan die pluk van kruie. Die rituele het ook per kruie soort verskil. Tydens die pluk van die
kruie is veral Godinne aangeroep, maar soms is ook spreuke of besweringsformules geprewel. Baie
kruiesoorte het ook die name van Godinne gedra, maar met die koms van die Christendom is hierdie
name uitgewan. Vir die kerk was dit wel aanneemlik om die ‘Onse Vader’ op sê tydens die pluk van
die kruie, maar alle ander spreuke was verbode.
Talle kruie is na Godinne vernoem, byvoorbeeld: Mariengras, Veneris, Freyjuhâr, Fruehaar,
Venusstraa, Venusgras, Mariegras, ens. Varings sou ‘n besondere rol gespeel het as kruieplant
(Farnkraut). Talle varingsoorte het name gehad wat na Vroue-hare verwys. Varings is as mitiese
plante beskou want hulle dra geen blomme nie en oënskynlik ook geen saad nie. Dit is as ‘n wonder
beskou! Varingsaad sou oor die magiese eienskap beskik dat dit ‘n mens onsigbaar kon maak, maar
hierdie saad was onvindbaar. Daar is geglo dat varingsaad op Midsomersnag om 12 uur verskyn,
direk ryp word, direk op die grond val en direk verdwyn! Die kerkvaders het hierdie soektog na
varingsaad gelaak. So het die sinode van Ferrara in 1612 die volgende ordonansie uitgevaardig: ‘Die
soektog na varingsaad tydens die nag wat die fees van Sint Johannes die Doper voorafgaan, word ten
strengste verbied’ (van Gilst 2006).
Die huidige mediese wetenskap haal steeds voordeel uit die ervaring wat Hekse (Wyse Vroue) oor
duisende jare opgedoen het. Hollandse medisyne is egter ‘n direkte uitloper van die outydse kruiemedisyne. Hierdie medisyne is vandag steeds bekend, soos: staaldruppels, witdulsies, lewensessens,
jamaikagemmer, rooilaventel, haarlemensis, duiwelsdrek, balsem-kopiva, doepa, kraamdruppels,
sterksalf, bruindulsies, wonderkroonessens, borsdruppels, hoffmansdruppels, stuipdruppels, ens.
Behalwe die name van kruie, wys Grimm daarop dat ons ou Germaanse name vir siektes en medisyne
byna almal verban is, soms selfs met wetgewing. Griekse en Latynse name sou die plekke vul van die
ou verdrewe mediese terme. Baie mense het geglo dat die kruidwis (bossie gemengde kruie) geluk
bring. Die kruidwis was aanvanklik deur Freya gewy. Die kerk probeer dit verbied, maar sonder
sukses en wy dit nou aan Maria. Nou word die kruidwis in die kerk gebring en deur die priester gewy,
deur eers Ps. 64 voor te lees en daarna die woorde: ‘Moge zij mens en dier beschermen tegen
ziekten, besmettelijke ziekten, tegen duivelse besweringen, beten van slangen, en andere giftige
dieren, tegen duivelse voorspiegelingen, tegen bedrog en misleiding overal waar deze kruiden
worden neergelegd of heengebracht’. Nadat die priester die bos kruie geseën en ingewy het, word
dit tuis opgehang (of in die stal).
Die Wyse vroue was in staat om medisyne aan te maak vir elke kwaal en dit het ook pynstillers
ingesluit, maar ook vrugbaarheidsopwekkers en selfs voorbehoedmiddels. Van die name van
Heksekruie wat vandag bekend is, is: Alruin, Amandelwolfsmelk, Bilzekruid, Bitterzoet, Doornappel,
Heggenrank, Jacobskruiskruid, Klaproos, Kerstroos, Madeliefje, Maretak, Monnikskap (Duiwelsknol of
Wolfswartel), Nagelkruid (naeltjies), Slaapbollen, Sleutelbloem, Vingerhoedskruid, Vliegenzwam,
Wolfskers. Afweerkruie is ook gebruik om betoweringe of ander Kwade weg te hou, soos: Anys,
Blauwe knoop, Boerenwormkruid, Duizendblad, Duizendguldenkruid, Kamille, Goudsbloem,
Grasklokje, Hemelsleutel, Herfsttijloos, Hulst, Klavertjevier, Klein Kruiskruid, Knoffel,
Lievevrouwbedstro, Lijsterbes, Maagdenpalm, Sempervivum (Donderblad), Baldurs-bra (Sint380

Janskruid), Vlasbekje, Sambucus nigra (Vlier), Heksenkruid, Heksenbezem, Chaosmagie, Fytotherapie,
Spagyriek, Steranys, Valeriaan, Wilg en Va.
Kvasir, Kwaser
Kvasir word beskou as ‘n ombudsman of diplomaat. Tussen die Ase en die Wane het ‘n rusie ontstaan
omdat die Ase ‘n muur om Asgard wou bou om die vrye deurgang tussen die Ase en die Wane te
verhoed. Dit sou lei tot die oorlog tussen die twee godefamilies. Kvasir ontstaan deurdat lede van
beide partye in ‘n vat spuug. Die speeksel is vermeng en daaruit ontstaan Kvasir. Hy sou as
bemiddelaar optree in die konflik tussen die twee partye. Hy word dan ook beskou as simbool van
vrede (en wysheid). De Vries (1944) wys egter daarop dat speeksel die oudste vorm van suurdeeg is.
Om die gistingsproses by die brou van ‘n drank te laat begin, is daarin gespuug. Later is heuning
gebruik as suurdeeg. Frazer wys daarop dat baie volkstamme in die wêreld spuug gebruik by die sluit
van ‘n ooreenkoms. Ook in Afrika is speeksel tussen twee partye uitgewissel tydens die sluit van ‘n
ooreenkoms en is hierdie speeksel bewaar. Verbreek een party die ooreenkoms, kan die teenparty
die bewaarde speeksel gebruik in ‘n magiese beswering. Frazer vermeld voorts dat in Oos-Afrika dit
gebruiklik was by twee partye wat ‘n verbond sluit dat elk in die mond van die ander spuug.
Die Germaanse Kvasir was wyd bekend vanweë sy wysheid en sou daarvoor baie moes reis. Op een
van hierdie reise is hy in ‘n lokval gelei en vermoor deur dwerge, Fjalar en Galar, wat sy wysheid wou
bekom. Hulle het die bloed van Kvasir met heuning vermeng en ‘n wysheidsdrank gebrou en die
drank is in twee vate bewaar met die name Son en Bodn en die res in die brouketel Odrärir of
Odreyrir. Later is hierdie drank deur die Reus Suttung gesteel wat hy bewaar het in die ontoeganklike
Hnitberg, waar sy dogter Gunlöda dit sou bewaak. Uiteindelik sou Wodan vir Gunlöda verlei en nadat
hy drie nagte in haar arms geslaap het, het hy die heilige drank na die Walhalla geneem.
Wie van hierdie drank drink, sou grote wysheid verwerf en ook die gawe van die digkuns ontvang.
Kvasir word dus in verbinding gebring met ‘n Wysheidsdrank. Die Slawe ken vandag steeds ’n drank
bekend as Kvas en in Afrikaans is ‘n vrugtemoes steeds bekend as kwas. Hierdie drank hou verband
met die seremoniële drank (van wysheid) wat vroeër deur stamlede gedrink is en waar die beker van
mond tot mond gegaan het.
Kwees(t), Queste
’n Kwees is beskou as ’n Heiligdom, ’n Heilige plek of ’n Heilige voorwerp.
Ook word Kwees beskou as ’n soektog of die uitvoering van ’n byna
onmoontlike opdrag met talryke hindernisse. Dan dui Kwees ook op die
nimmer-eindigende soektog na wysheid en kennis en voorts dui die
werkwoordsvorm ‘kweesten’ op geslagsgemeenskap en word die
bedrywers daarvan Kweesters en Kweesterinne genoem.343 In Duitsland
staan op die Questenberg vandag steeds ‘n Kwees/Queste (sien die
afbeelding hierby). Jaarliks vier die inwoners van die dorp Questenberg
tydens die huidige Pinkster ’n fees wat met danspartye gepaard gaan.
Tydens die fees word ook die ou kranse van die vorige jaar wat aan die
Questenboom hang, deur die Questenmannschaft verbrand en met nuwe
kranse vervang. Op die tweede Pinkersdag trek die inwoners in ‘n Oostelike
rigting, singend en dansend die berg op. Daar word die hele nag vertoef en die volgende oggend keer
die feesgangers weswaarts terug na die dorp, waarna ’n kerkdiens volg. Die jaarlikse feesviering is in
die hande van die Questenvereninging en hierdie fees word tot en met vandag gevier. Die fees hou
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Dui op tieners. ’n Jongeman is toegelaat om ‘n naggie in die kamer van ‘n meisie deur te bring, maar die
lakens moes tussen hulle bly.
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verband met die Sonwending, want ’n soortgelyke fees is ook in Denemarke gevier, bekend as
Mitsommer-Quoos. Die woord Queste/Kwees is verwant aan ons moderne woorde kwes, kwessie en
question (Eng).
Laga
Laga is beskou as die Godin van fonteine en putte. Sy sien toe dat putte en fonteine gesonde water
oplewer. Sy leef in Sokkvabekk in ’n silwer paleis, vanwaar die waters oor die aarde vloei. Wodan sou
haar elke dag besoek om in een van haar baddens te bad. Sy kom ooreen met die Keltiese Laha,
Godin van goeie gesondheid en welsyn. Laga is moontlik sinoniem met Saga, alhoewel Saga meer
geskou is as Godin van welsprekendheid, poësie, verhaalkuns en die vertelkuns.
Lahra, Hlara, Laeren, Leeren
Lahra is ‘n Godin wat in die Suide van Germanië vereer is. Dit is egter moontlik dat die huisgeeste
wat as Lare(n) bekend staan, verwant kan wees aan Lahra. Dit is verder ook moontlik dat ‘n aantal
plekname verwant kan wees aan Lahra soos: Laren, Zuid-Laren, Laarne, Berlaar, Bottelare, Hoeilaart,
Koekelare, Roeselare, Vosselare, Rotselaar, Goslar, Edelare, Leerbeek, Leers, Leerdam, Leersum, ens.
Lahra is hoogs waarskynlik verwant aan die Romeinse Lar344 en die Romeinse Godin Lara, van
Etruskiese oorsprong. Lara is ook verwant aan die Etruskiese Liefdesgodin Lasa. Laran was onder
andere die Etruskiese oorlogsgod. Lares of Lararia is later onder die Romeine as Huisgodinne vereer,
soms saam met die manlike Huisgode Penates. Hierdie Godhede word weer verbind met die
Romeinse Larentalia, ter ere aan die Aardgodin Larenta of Larunta. Larantalia word gevier op 23
Desember. Lara = Lasa, die Etruskiese Godin van die Lot. Lara was onder die Gote bekend as Lôs/Lôr.
Ook is Lahra verbind met wysheid en onderwys. Haar naam is verwant aan Löhr, Löhra, Leur, Laer en
Leer.
Die verering van Lahra het so wyd voorgekom dat die woord Lahra later verwys het na ‘n heiligdom
of tempel, in Romeins fana genoem. Later word hierdie heiligdomme Kirika of Kyreca (kerk) genoem
(Buddingh).
Leva, Leba
Die naam Leva is op gedenkstene gevind, wat daarop dui dat Leva ‘n Godin was. Levae fanum te
Rhenen sou na hierdie Godin verwys, later Lievendaal, Leefdale. Ook die Belgiese dorp Leefdaal is
waarskynlik verwant aan Leva. Leva was vroeër baie gewild as naam en het lav, lef, lif, lief, leif en lev
dikwels deel uitgemaak van mansname en in vrouename Lea, Leva of Lefa.
Leva is ‘n Geluksgodin en haar naam is ook verwant aan die woorde lief, leef, leben en lieben. Hierdie
Godin word in Duitsland in verband gebring met Runinne (Runemeesteres), wat daarop wys dat sy ‘n
Wyse Godin was.
Links-Regs
Die ou Germane het die linkerkant beskou as die kant van wysheid. Hekse het hulle kruie met die
linkerhand geknip (Grimm) en dit is met ‘n baie spesiale mes gedoen (soms selfs van goud). Om ‘n
goeie verloop van sake te verseker is veral tydens ‘n tydperk van wanorde en ongelukkigheid,
bewegings gemaak van regs na links in ‘n poging om die orde te herstel.

344

Seun van Merkurius en Lara.
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Vir die ou Noordelike Hekse moes elke beweging ook van regs na links plaasvind, volgens die baan
van die Son. Elke daad wat ‘n mens sou pleeg teen die rigting van die Son, is beskou as vergryp teen
die natuurlike gang van die Son en dit sou ongeluk bring. Die woord Sonde dui juis daarop dat die
mens iets doen teen die gang (wil) van die Son. Hierdie beweging is dus volgens ons huidige
opvattinge anti-kloksgewys en vir die Christene was dit juis ‘n grote boosheid en ‘n verkeerde
beweging. Rituele waar oor ‘n vuur gespring moes word, moes plaasvind van Oos na Wes.
Die Heks kyk immers na die Noorde, na die Hiernamaals. Vir haar kom die Son op aan haar regterkant
en gaan onder aan haar linkerkant. Dit is ‘n ‘anti-klokse’ beweging en dus ‘n goeie beweging. Vir die
mense uit die Midde-Ooste (en die latere Christene) word na die Suide gekyk en dan kom die Son aan
die linker kant op en gaan aan die regterkant onder. Dit was vir hulle ‘n goeie en heilsame beweging.
Wat regs was, was vir die Christene suiwer, want wie aan die regterkant van God sit, sit goed. Mans is
daarom ook beskou as
regse wesens en vroue
linkse wesens. Vir die
Christendom was regs =
goed en links = verkeerd.
Vir die Heiden was links ‘n
simbool
van
vroulike
wysheid en regs ‘n simbool
van manlike dapperheid.
Wyse Vroue of Hekse het
hulle linkerhand opgesteek
by die aflegging van die
eed.
Hierby ‘n skildery uit 1531
van Hans Burgkmair, waarin
ons voorouerlike geloof as
bekrompe-duiwels-afgeleef
voorgestel word, teenoor
die
jong-verligteengelagtige
Christendom
uit
Rome.
Aan
die
linkerkant die Heidense
voorstelling van wysheid
teenoor die Christelike
voorstelling daarvan aan die
regterkant. Die jongman
hou sy bron van wysheid
(Bybel) ook vas met sy regterhand. Tot en met vandag beskou die Japanners die linker kant as die
wyse kant. Op ’n teaterverhoog sal die belangrikste spelers vanuit die linkerkant van die verhoog
verskyn.
Lodur, Lother, Lotter, Luther, Lothar, Lodhur, Lothur
Lodur vorm saam met Wodan en Hoenir ‘n Goddelike drie-eenheid. Hy is mede-skepper van die
eerste twee mense, Ask en Embla. In die gedig Voluspa sou Lodur aan hierdie twee mense goeie
kleur gegee het. Sommige ondersoekers is van mening dat die vertaling nie korrek is nie en dat Lodur
die mens sou vorm na die beeld van die Gode.
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Daar is ondersoekers wat meen dat Loki en Lodur dieselfde God is. In die Skandinawiese tale is
Saterdag vernoem na Lodur: Lördag of Lørdag. Die Engelse woorde Lord en Lady is verder verwant
aan Lodur. Lodur is tewens ook moontlik verwant aan Lara, Lares en Laren, wat deur die Romeine as
Huisgodinne beskou is. In Jutland was Saterdag bekend as Luora.
Lofn, Lofna, Löfna, Lobna
Lofn is ‘n Asin en die gewer van toestemming. Haar taak was om liefdesverhoudings tussen man en
vrou te bevorder. Sy kon ook help om ‘n huwelik tot stand te bring, selfs in gevalle waar die families
gekant was teen sodanige huwelik. Haar naam beteken loof, verloof of verlof (goedkeuring). Sy word
ook beskou as Godin van die bruidsnag wat bemindes aan mekaar verbind. Sy sou ook help om
onenigheid in die huwelik te voorkom.
Lofn is beskou as ‘n vriendelik en liewe Godin (ook Liefdesgodin) en sy ontvang haar magte van
Wodan en Frigg.
Logi
Logi is ‘n Vuurreus. Hy word beskou as ‘n heerser oor die Vuur. Hy is die seun van die Ysreus Fornjótr.
Logi het nog twee broers gehad met die name Kari (verwant aan die voornaam Karin) en Hler. Hler
word beskou as ‘n heerser oor water en word met Aegir in verband gebring. Logi is verwant aan Loki.
Loki, Lopt, Loptr, Loptur, Loke, Loge
Die woorde Logi en Loki is verwant. Dit beteken dat Loki beskou kan word as ‘n God van die vuur of ‘n
God van die lig. Loki is die seun van die Reusepaar Farbauti en Laufey/Laufeya of Nal/Naal en het Loki
ook broers gehad het met die name Byleist en Helblindi,345 maar niks is verder oor hulle bekend nie.
Wodan en Loki is bloedbroers, maar hierdie bloedverwantskap het deur ‘n eed tot stand gekom.
Tydens die ritueel waar twee persone bloedbroers word, is onder andere ‘n klein snytjie op die
vingerpunte van die wysvingers van beide persone gemaak. Die bloed wat daaruit gekom het, is
vermeng. Volgens Saxo was bloedbroederskap net so ‘n hegte band as ‘n natuurlike broederskap.
Loki is net soos Wodan uit Reuse ouers gebore. Beide is egter nie Reuse nie, maar Gode. Die Reus
Loki word dus ‘n Ase na aanleiding van die bloedbroederskap met Wodan.
Aanvanklik was Loki ‘n baie gewilde God, naamlik die God van die kaggelvuur. Loki as God van die
Vuur tree daarom ook dikwels saam met Donar (Onweersgod) op. Later sou Loki ‘n wispelturige
karakter vertoon. Hy sou ‘n God geword het van voorspoed en van teëspoed. Hy sou sowel geluk as
ongeluk bring. Sommige Germane het hom egter later met groot wantroue bejeën. Hy het in ‘n soort
anti-God verander. Sy lippe is geskeur, want hy het eens ‘n eed verbreek waarna die dwerg Brokk sy
lippe met naald en gare aanmekaar gewerk het. Loki sou uitgroei tot die Vader van alle Leuens. Die
Germaanse volkere het in latere tye opgehou om hom te vereer en is ook geen tempels tot sy eer
gebou nie.
Loki sou indirek die baie geliefde God Balder vermoor het en is hierna deur die ander Gode met ‘n
ketting aan ‘n rots vasgebind. ‘n Slang spuug af en toe gif in die gesig van Loki. As Loki van pyn aan
die ketting ruk, bewe die aarde. Sigyn staan hom by en probeer sy pyn en lyding te versag deur veral
‘n kom te hou waarmee sy die druppende gif opvang voordat dit op Loki se gesig val.
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Wodan was ook bekend as Helblindi en dan was Helblindi ook die naam van ‘n Reus.
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Loki sou, voordat hy vasgeketting is, by Sigyn (Sigunn, Sugin) twee kinders gehad het met die name
(V)ali en Nar(f)i, uit sy derde huwelik. Tydens sy eerste huwelik was hy getroud met Glut (Gloed) en
hulle het twee dogters gehad met die name Eisa en Einmyria/Embers (beide woorde is verwant aan
die woord ‘as’. In sy tweede huwelik met die Reusin Angrboda verwek hy drie ‘kinders’, naamlik
Fenrir (Bose Wolf), Midgardslang en die Doodsgodin Hel. Tydens die Ragnarok breek Loki uit sy
kettings en veg hy saam met die Reuse en die monsters teen die Gode. Tydens die Ragnarok breek
ook Fenrir uit sy boeie en kom Midgardslang uit die see, waar Wodan hom ingegooi het. Beide die
Midgardslang en Fenrir sal aan die kant veg van Loki teen die Gode. Loki is die enigste God wat téén
die ander Gode veg. Sommige ondersoekers meen dat Loki daarom nie as ‘n God beskou kan word
nie, maar as ‘n Reus of Jotun.
Wat opval, is veral twee ‘kinders’ van Loki: Midgardslang en Fenrir. Die eens geliefde en beminde
God van die lig en God van die Vuur, bring nou veragtelike en verwerplike ‘kinders’ voort. Beide sy
‘kinders’ word in ‘boeie geslaan’ en kom hulle eers vry tydens die Ragnarok vir die verskriklike en
fatale eindstryd. Hierdie metafoor sluit aan by die ingebonde Satan van die Christendom, wat ook in
die eindtyd vrykom, maar ook die Griekse Prometheus346 en die Persiese Ahriman sou vir 1000 jaar
gebonde wees. Loki sterf egter in die Ragnarok in sy tweegeveg teen Heimdal. Terloops beide Loki en
Heimdal sal dan sneuwel.
Logi/Loki is in Goties bekend as Laúha/Luka en in Oudhoogduits Loho/Locho. Loki is verder ook
verwant aan Lucifer. Die woord Lucifer (Lucis+ferre) bestaan uit ‘n samestelling waarvan die eerste
gedeelte verwant is aan Loki en ook die Keltiese God Lugh, maar ook aan die Latynse woord lux (in
die genitiewe vorm lucis). Lux beteken lig en is verwant aan die Latynse logos en die Griekse logica,
wat eweneens lig beteken. Die tweede gedeelte van die samestelling verwys na die Latynse ferre,
wat dra of draer beteken. Lucifer beteken dan draer van lig. In die Latynse Bybelvertaling word die
môrester Lucifer genoem.
Maar die Môrester is ook bekend as Venus, vernoem na die Romeinse Godin Venus. Dat Lucifer en
Venus met die môrester vergelyk word, is nie vreemd nie, want dit blyk dat Lucifer ook ‘n vroulike
keersy gehad het, naamlik die Romeinse Godin Lucine, Lucina of Luxina verwant aan Lucifer en dus
Loki. In Duitsland was hierdie Godin ook bekend as Lutzelfrau of Lutscherl, maar ook Luz, Luzi en
Luzel. Na die kerstening heet sy Sint Lucia. Met die kerstening het Luficer egter ‘n Duiwelsfiguur
geword of ‘n gevalle Engel.347 Vergelyk Jesaja 14:4-23 waar die vervloeking van die Babiloniese
koning met die val van hierdie môrester vergelyk en volgens vers 12 was die môrester die seun van
Daeraad. Volgens Jesaja is die Môrester dan manlik.
Verder is Loki in Oudnoors Lúka (sluit). Die Engelse woorde lock, luck en lucky is verwant aan Loki
asook die woorde geluk en luik. In Ysland word sy naam verbind met die groot leuen (loka-lýgi), dus
Loki die leuenaar. Daar is ondersoekers wat meen dat Loki en Lodur een en dieselfde God is.
In teenstelling tot ander Gode, verklee Loki hom soms as ‘n vrou, maar Loki kan ook van gedaante en
van geslag verander. So kon hy homself in ‘n merrie verander en ‘n vul baar met die naam Sleipnir.
Bekend van Loki is ook sy vlugvoetigheid. Hy het sewe-myl-skoene gehad waarmee hy oor land, lug
en water kon loop.
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Prometheus word deur Haphaestus aan ‘n rots vasgeketting.
In die Koran word ook na ‘n gevalle engel verwys. Sy naam is Iblies. Nadat Adam geskape was het Allah alle Engele
opdrag gegee om voor Adam te buig, maar Iblies het geweier (Die Verhewe Plekke 11). Hierdie Engele is wesens wat uit
vuur geskape is, teenoor die mens wat uit klei geskape is, aldus die Koran.
347
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Uit ‘n rympie wat ‘n Engelse predikant uit Lincolnshire, in die 19de eeu nog kon onthou, blyk dat Loki
nie alleen ‘n belangrike God was in die geweste nie, maar dat die dobbelspel in die tyd steeds baie
belangrik was. Die rympie lui as volg:
Thrice I smite with Holy Crock348
With this mell349 I thrice to knock
One for God and one for Wod350
And one for Lok351 (Ellis Davidson).
Dat Loki ‘n baie gewilde God was blyk ook uit die feit dat daar ‘n groep Wyse Vroue bestaan het wat
bekend was as die Loka maer (maagde van Loki). Hierdie dames word dus met Loki in verbinding
gebring en word vermeld in die Ynglingasaga. Hierdie dames besoek sterwende mense in die laaste
oomblikke van die lydensweg. Moontlik is hierdie dames verwant aan ‘n ou Reusin met die naam
Leikin/Leikn. Leikin word ook as ‘n Sieneres beskou. Was die manlike Loki miskien vanouds ‘n
Reusin/Godin? Is dit ook die rede waarom hy soms vroueklere dra?
Loki word vandag steeds met Vuur in verbinding gebring. By ‘n veldbrand in Ysland word gesê dat:
‘Loki daar ingevaar het’ en swael geure wat uit die Vulkaniese rotse kom, word ‘Loki’s damp’ genoem
(Westendorp).
Loo
‘n Loo is ‘n heilige plek of plein in ‘n bos, maar word loo ook met water in verbinding gebring,
byvoorbeeld Loo, Loosdrecht, Loosbeek en Looveen. Die pleknaam Lochristie in België dui moontlik
op ‘n vermenging van Heidense en Christelike terme (Loo+Christ). Vandag bestaan talle plekname
wat van Loo afgelei is, byvoorbeeld Waterloo, Hengeloo, Hoenderloo, Het Loo, Ermelo, Brussel
(Broecse-loo) ens, maar ook Leeuwarden.352 In Engels is leah, lea en ley bekend, byvoorbeeld
Thunderley en Lindley en in Duits is dit loh of lau, byvoorbeeld Heiligen-loh. Buddingh is van mening
dat ‘n Loo altyd met water-eredienste in verband gebring kan word en dat die woord loo ‘water’
beteken. Die Germaanse Loo is hoogs waarskynlik verwant aan die Griekse Lo. Lo was die dogter van
Inachus353 en Iasus en sy is ook beskou as ‘n priesteres van Hera.
Lýtir
Lýtir was ‘n ou Germaanse Godheid. Lýtir word met heldersiendheid in verbinding gebring. ‘n Aantal
Sweedse plekname verwys na Lýtir soos Lytisberg en Lytislunda.
Maagd
Die betekenis van die woord ‘maagd’ was in die outyd ‘n breër begrip vergeleke met die betekenis
van die woord soos ons dit vandag ken. Vergelyk ook die gebruik van die term diensmaagd in Exodus
20.10. Germaanse Maagde (Burchtmaagde) was priesteresse. Maagde was ongetroud en moes die
priesterlike amp opsê indien hulle wou trou. Dan het Maagde (priesteresse) hoë aansien in die
gemeenskap geniet.
348

Crock = kruik of beker.
Mell = mengsel. In dobbelspel ook bekend as ‘hand’ (kaarte in die hand). Mell is moontlik ook ‘n hamer.
350
Wod = Wodan.
351
Lok = Loki.
352
Buddingh (1861) wys daarop dat die leeu in Leeuwarden verwys na Leo=Loo, dus water. Tog toon die stadswapen ’n leeu
langs ’n waterstroom!
353
Inachus = Riviergod.
349
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Die woord maagd is verwant aan woorde soos Meier, Mayor (Eng), majoor, Mei, meid/meisie,
merrie, Maria/Marie/Myra, merry (Eng) en marry (Eng) en bowendien ook nog verwant aan die
Griekse Godin Moira. In Sanskrit is ‘n maagd bekend as ‘n kumara.
Verwant aan die woord maagd is die Madeliefie. Die Madeliefie is ‘n samestelling tussen
maagd+liefie en staan in die Nederlandse volksmond ook bekend as Maagdeliefje, Matelieve,
Medesuete, Mariënbloemkijn, Meisoentje; in Sweeds bekend as Mariablomma en in Duits
Marienblümchen, Mutter-Gottesblümke en Magdelief. Soms is daar ook weer ‘n maagdelike
verbinding met die kat. Vandaar ook Kattenblum, Chatzenblüemli, Müli-Büseli354 en Katzenkäse. Die
Madeliefie staan ook bekend as ’n Ma(r)grietjie en in Engels as Daisy (verwant aan die woord Dis of
Disa). Dit word voorts beskou as ‘n orakelblom en word verbind met die liefde: ‘Hy het my lief, hy het
my nie lief nie, hy het my lief, hy het my nie lief nie’! Ook word Vergeet-my-nietjies as naam vir
Madeliefies gebruik, maar Grimm wys daarop dat Vergiss-mein-nicht; Vergiss-man-nicht en Vergissnit-mein as naam gebruik was vir talle blomsoorte.
Magie en beswering
Magie en religie het in die verlede hand aan hand gegaan. Die Germaanse woord wat in die outyd
gebruik was om towery aan te dui, was gand. Dit het om Wit en Swart magie gegaan. Wit magie was
om ’n gunstige effek te verkry. Swart magie was om ’n ongunstige effek te bestry. Magie gaan ook
met beswering gepaard. In die Germaanse tale verwys die werkwoord galan na hierdie besweringe.
In Oudhoogduits en Oudsaksies was dit galdar, in Oudengels gealdor en in Oudnoors galdr.
Die Lappe is deur die Germane beskou as die grootmeesters in die towerkunste. Die Lappe is daarom
deur die Germane Finne genoem. Met verloop van tyd het die woord finn die betekenis aangeneem
van towenaar. Opvallend is dat by die Lappe (dus Finne genoem) ook mans towerkunste beoefen het,
terwyl towerkunste in die res van Europa as ‘n saak vir vroue beskou was.
Ook is ‘n seid of sejd beskou as ‘n vorm van magie. ‘n Seid is egter ‘n profesie of ‘n voorspelling wat
gemaak word deur ‘n Wyse Vrou. Maar dan het die Rune ook ‘n rol gespeel in magie. Die vermoë van
Rune te ‘lees’, het magiese talent vereis. Letters (Rune) is beskou as magiese tekens en daarom is
skrif en boeke later in die Middeleeue steeds beskou as magiese voorwerpe; veral as dit nog geskryf
is in ‘n vreemde taal soos Latyn, of Arabies of Hebreeus (Janssen). Hierdie boeke was immers vol
geheime wat nie sommerso ontsyfer kon word nie. Alleen besondere mense kon dit ontrafel en in die
Middeleeue was dit Christelike geestelikes.
Ook is geglo dat sommige kruie magiese kragte kon opwek. Volgens die Saliese Wet (Lex Salica) uit
die 6de eeu is bepaal dat indien iemand aan ‘n vrou kruie sou gee sodat sy nie meer kinders kon kry
nie, so ‘n oortreder strafbaar was met ‘n boete van 62,5 Schellinge.
Magie het egter ook verband gehou met spesifieke rituele of juis die vermyding van bepaalde
handelinge. Laasgenoemde word ‘n taboe genoem. Om ‘n gunstige resultaat te behaal is ‘n spesifieke
religieuse ritueel uitgevoer (doen dit sodat dat gebeur). Om ‘n ongunstige resultaat te vermy was ‘n
taboe afgekondig (doen dit nie, sodat dat nie gebeur nie). Verpligte handelinge en taboes was
algemeen by die hele Indo-Europese samelewing.
Afgesien van handelinge of die vermyding daarvan, was die gebruik van beweringsformules (ook
towerspreuke of mantras) kenmerkend van die Indo-Europese volkere. Die ou Hekse (priesteresse)
het ‘n fyn studie gemaak tussen oorsaak en gevolg in die natuur. Hierdeur het hulle die gevolge van
gebeurtenisse in mense se lewens probeer voorspel. Wanneer ‘n voorteken optree en die Hekse het
354

Büseli is ‘n troetelnaam vir ‘n kat in Switserland.
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vermoed dat die gevolge nadelig sou wees, is ‘n besweringsformule uitgeroep in ‘n poging om die
verwagte nadelige gevolge teë te hou. Een van die voortekens van ‘n aankomende verkoue is nies.
Wanneer iemand enkele kere nies, het die ou Hekse al snuf in die neus gekry en voorspel dat ‘n
verkoue op koms is. Om te voorkom dat ‘n verkoue toeslaan is ‘n besweringsformule geroep soos:
Gesondheid!355 of Bless you!, maar ook Helf dir Gott! (God help u) of Helfgott! (Godshulp) en selfs
Wyk Satan! Besweringsformules was nie alleen geroep om die ‘Bose’ af te weer nie, maar ook die
‘Goeie’ te verwelkom. Besweringsformules wat uitgespreek is om ‘n gunstige effek te behaal bestaan
vandag steeds, byvoorbeeld die uitspreek van ‘n seën. Hierdie taak is veral deur predikante
oorgeneem en word ‘die seën’ uitgespreek met uitgestrekte arms oor die toehoorders. Die uitspreek
van ‘n ‘goeie wens’ is ook ‘n restant van ‘n ou positiewe besweringsformule. Opvallend is dat die
woord wens verwant is aan die woord Wodan (Woens). Wense, seënwense en seëninge word vandag
steeds met God(e) in verbinding gebring: ‘God seën u!’ Die Heildronk is ‘n baie ou Heidense vorm
van positiewe beswering waar ‘n handeling uitgevoer word om die kwaad af te weer. Glase word
geklink (vroeër drinkhorings) en die gepaardgaande krete daarby soos Gesondheid, Proost,356 Heil,
ens., is restante van ou positiewe besweringsformules. Goeie wense wat mense mekaar vandag
toedig, soos tydens geboortes, huwelike, verjaardae, ens., is restante van ou Heidense
besweringsformules.
Sommige van ons huidige groetwoorde is eweneens ou besweringsformules of restante daarvan.
Goeie môre en Goeie naand (Goeden avond) was ou besweringsformules. Hiermee ‘wens’ die
begroeter die gas spesifiek goedheid toe en geen kwade. Ook die groetwoord hallo/hello is ‘n ou
besweringsformule. Hallo is afgelei van heil (vergelyk Heil Hitler), maar eweneens verwant aan die
naam van die Godin Holda/Hel. Vroeër het mense, wanneer hulle skrik, nog ‘n uitroep geken: hela,
heila of hella. Hiermee word juis hierdie ou Godin se naam geroep as beswering teen ‘n moontlike
kwaadheid. Heidense besweringsformules is dus in die Christendom oorgeneem en gekersten.
In die Christelike mitologie hou magie verband met ‘wonderwerke’. In die apokriewe boek met die
titel Handelinge van Andreas, word vertel hoe ‘n gesiene boer bekommerd was oor sy beste slaaf wat
siek geword het (deur die Duiwel getref is). Alle Heidense magiërs het die moed al opgegee, maar die
apostel Andreas kom in sy voddige klere by die huishouding aan, waar hy minagtend behandel word.
Die apostel bid tot die Christelike God en op dramatiese wyse word die slaaf uit die dood gered. Die
apostel maak nie gebruik van towerkragte nie, maar bid slegs tot God (wat nie na magiërs luister nie,
maar na Andreas). Dadelik laat die boer en sy hele huishouding hulle doop. Hierdie ‘wonderbaarlike’
genesing is in werklikheid niks anders as ‘n vorm van magie nie, want ook Andreas se gebed is ‘n
towerformule.
Opvallend is wel dat Jesus nie wondere kon verrig waar mense hom verag het nie. Sien hiervoor
byvoorbeeld Mark. 6:5. Nie alleen Jesus het wondere verrig nie, maar ook sy volgelinge. Jaarliks
tydens Pinkster word vandag steeds in Rome ‘n belangrike fees gevier om ‘n besondere wonderwerk
te herdenk, wat beskryf word in die Handelinge van Petrus 4-32. Hiervolgens sou Simon die
Towenaar (afvallige Christen) met sy wonderwerke die sendingwerk van Petrus in die wiele ry. Op ‘n
dag wil Simon aan die Romeine wys hoe hy soos ‘n voël deur die lug kon vlieg. Hy styg op vanaf die
Via Sacra en vlieg al in die rondte terwyl die volk na hulle asem snak. Petrus besef dat al sy volgelinge
nou na Simon sal oorloop en dadelik bid Petrus tot God dat Hy Simon uit die lug moet laat val en dat
hy sy bene op drie plekke moet breek. Die wonderwerk gebeur! Petrus se gebed word wonderbaarlik
verhoor en Simon val soos ‘n klip uit die lug en breek sy bene op drie plekke, waarna die volk hom
stenig. Skielik het Petrus ‘n baie groot aanhang gehad.
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Die woordstam is Son en verwys gesondheid na die eertydse heilsaamheid van die Sonmoeder.

Die woord proost is verwant aan profeet en profyt.
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Volgens Chanson de Jérusalem sou ‘n geestelike in Palestina geweet het waar die lans begrawe is
waarmee Jesus deurboor was (Le Goff). Dit is glo deur Andreas aan hom bekend gemaak. Op die
aangewese plek is gegrawe en inderdaad is ‘n lans gevind. Die omstanders was egter nie seker of dit
werklik die lans was waarmee Jesus doodgemaak was nie. Die geestelike met die naam Petrus is aan
‘n ‘godsoordeel’ van vuur onderwerp om vas te stel of hy die waarheid praat. Na 5 dae sterf Petrus
aan sy wonde. Tog was die omstanders daarvan oortuig dat Petrus die godsoordeel op
wonderbaarlike wyse deurstaan het en dat sy verhaal eg was. Sy bene is egter verbrand omdat hy
aanvanklik aan sy eie visioen getwyfel het.
Kerkvaders het egter bevestig dat Heidene ook wondere kon verrig, maar dit was dan die werk van
die Duiwel. Ook sou katolieke priesters hulle besig gehou het met die verrigting van wondere. So is in
’s-Hertogenbosch (Nederland) tussen 1381 en 1388 in totaal 461 wondere aangeteken deur
besoekers aan die beeld van Maria. In Amersfoort (Nederland) is melding gemaak van 398 wondere
tussen 1445 en 1451 by die Mariabeeld. Ook opvallend is dat talle beelde uit die ou Egipte,
Griekeland en Rome beelde geken het wat trane kon stort, soms selfs trane met bloed. Tydens die
restourasie van beelde van Christelike heiliges uit die klooster te Maulbronn in Würtemberg wat in
1138 gebou is, is vasgestel dat beelde van buisies voorsien was, waarmee die beelde trane kon stort.
Tussen 1945 en 1995 is in Italië 150 gevalle aangeteken waar beelde van Maria en ander Heiliges,
trane kon stort (van Gilst & Kooger 1999). Ook in Japan kon die beeld van die Godin Kannon (Godin
van barmhartigheid) in 1980 trane stort.
Opvallend is dat Krishna ook wondere verrig het. In die Mahabharata word vermeld dat Krishna
mense uit die dood kon opwek, melaatsheid kon genees, blindes kon laat sien, dowes weer kon laat
hoor en verder kom hy op vir die armes en die swakkes in die maatskappy (van Gilst & Kooger 2002).
Dit is verder opvallend dat die name Krishna en Christus groot ooreenkomste toon. Dan kon ook
Boeddha op water loop en ook het sommige Christelike Heiliges beweer dat hulle op water kon loop.
Boeddha kon ook uit een brood 500 mense voed, bekend uit die verhaal Jataka (van Gilst & Kooger
2002).
Besweringsformules is dikwels ook gerepeteer. So is ‘n besweringsrympie dikwels herhaaldelik agter
mekaar opgesê om ‘n bepaalde effek te verkry (byvoorbeeld pynverligting). Met die invoering van die
Christendom is die besweringsformules behou, maar die name van Heidense Gode is vervang met
Christelike Gode of ‘Christelike’ heiliges. So gee Hildegard van Bingen (1089-1179) die volgende
besweringsformule op aan ‘n vrou wat onophoudelik menstrueer. Die vrou moet die teks laat opskryf
(op papier, vel of been) en dit teen haar onderbuik vashou (in haar klere dra). Die gekerstende
woorde is as volg: ’In die bloed van Adam is die dood gebore; in die bloed van Christus word die dood
oorwin. Deur dieselfde bloed van Christus beveel ek u, o bloed, om op te hou vloei’ (Milis).
Heidene het dus die gebruik geken waar Heilige tekste op die liggaam gedra was. Dit was uitgekerf op
been, hout of metaal. Die gebruik het egter nooit uitgesterf nie, want tot en met vandag dra mense
tekste op ‘n plaatjie aan hulle liggaam. Dis is veral populêr by Moslems. Die Jode het die gebruik ook
geken. Sien Exodus 28: 36 waar die woorde ‘Aan Jahweh gewy’ op ‘n goue plaat gedra is deur die
priester.
Die gebruik van besweringsformules bestaan vandag nog in die Moslemgemeenskap waar Korantekste herhaaldelik opgesê moet word, soms honderde kere per dag of duisende kere per week. Die
telling word bygehou deur ‘n teller (selfs digitaal) wat hierdie mense by hulle dra om seker te maak
dat hulle die teks genoegsaam herhaal. Op die Franse platteland glo boere vandag steeds dat die
katolieke priester spesifieke besweringsformules ken waarmee hy mag het oor reën en vrugbaarheid.
Met hierdie besweringsformules word die Christelike God in wese ‘gedwing’ om die wens van die
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boer uit te voer en hiervoor is selfs spesiale misse opgedra soos die ‘Mis van die Heilige Gees’ en die
‘Mis van Siant-Sécaire’ (Frazer).
Met die koms van die Christendom, word magie nie afgeskaf nie, maar juis verder opgevoer. Die
Heidense magie word nou met Christelike magie bestry. Deur Duiweluitdrywing, deur die gebruik van
die naam ‘Jesus’ of ook die naam ‘Christus’, deur die kruisteken, deur wywater en deur tallose
plegtige handeling en rituele moes die Heidene oortuig word dat die Christelike magie kragtiger is as
die Heidense magie. Ook ‘n nuwe gebruik was verbode, naamlik om die Bybel sommer oop te laat val
en dan te begin lees en daar op die spesifieke blad ‘n ‘boodskap’ te vind. Dit is beskou as ‘n vorm van
Heidense magie wat sy uiting vind in die Christendom. Nie die sedelike krag van die nuwe geloof nie,
maar magiese kragte sou die Christendom laat seëvier. Vrome preke en teologiese uitleg het geen
waarde gehad in die oorreding van die Heidene om die Christendom te aanvaar nie, want dit was vir
die volk onverstaanbaar.
Blavatsky skryf dat die Heidense skole vir magie wat in Keltiese Spanje bestaan het, onder die
Christendom voortbestaan het. Sy skryf dat in Toledo, Sevilla en Salamanca belangrike skole bestaan
het waar die studie van Magie beoefen was in die Middeleeue, maar dan onder ’n Christelike
vaandel.
Manne bonde
Hierdie bonde het van oudsher bestaan. Tydens die Middeleeue gaan sommige mannebonde
spesialiseer. Bouers en messelaars, maar ook ander vakmanne het bonde gevorm om hulle belange
te beskerm. In die outyd egter, was die mannebond die manlike lede van ‘n stam. Wanneer ‘n seun
volwasse genoeg was, moes hy eers ‘n inwydingsrite voltooi alvorens hy tot die mannebond
toegelaat is. ‘n Seun is beskou as lid van sy familie, maar as man is hy beskou as lid van die stam. Om
man te kon word moes elke seun eers ‘n hele aantal toetse slaag. Seuns is nie in die binnekring van
die Loo toegelaat nie en hierdie Loo het baie duidelike grense gehad. Tydens die laaste gedeelte van
die inwydingsrite wag die Heks in die middel van die Loo. Die geslaagde kandidaat kom dan hinkend
die kring van die Loo binne. Hy word dan simbolies deur die Heks doodgemaak en as man word hy
weer deur haar opgewek uit die dood. Hierdie proses word nie deur ‘n man begelei nie, maar deur
die Wyse Vrou van die stam, omdat die vrou wat geboorte skenk ook die hergeboorte van kind na
man ‘skenk’. Ook die inwyding van leiers en die kroning van konings is slegs deur vroue gedoen.
Mani of Máni
Vir Mani, sien ook Sol.
Die Maan speel in die outyd ‘n hoofrol in die Germaanse mitologie. Die Maan is veral met
vrugbaarheid en geluk/ongeluk in verbinding gebring. Budding skryf dat in die Germaanse gebiede
ook Maan-dienste plaasgevind het. ‘n Pleknaam soos Monster sou na die Maan verwys: Maan=ster.
Daar is geglo dat die Maan ‘n groot invloed uitoefen of die mens. Die maan het die menstruasiesiklus van vroue gereël en dus ook vrugbaarheid. Ook het die Maanstand bepaal wanneer saaigoed
die grond in kon.357 Ook het die maanstand bepaal wanneer hare en naels geknip kon word. Dan het
die maanstand ook geluk en ongeluk; heil en onheil; gesondheid en siekte bepaal. Die geheimsinnige
Maan het ook vertelsels kon voortbring van ‘n Man in die Maan,358 maar ook was die maanstand
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So is by die Biologiese Instituut van Stuttgart bewys dat landbougewasse wat gesaai word twee dae voor Volmaan, die
beste resultaat oplewer (van Gilst 2006).
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Volgens talle volksoorleweringe kan in die vlekke op die maan ‘n man gesien word met ‘n bondel (of rugsak) op sy rug.
Dikwels woord ook ‘n haas in die maanvlekke gesien, vandaar die band tussen die maan, die haas en die Moedergodin.
Heuvel skryf dat daar onder die Agterhoekse gekerstende volk geglo is dat die man in die maan daar is om sy straf uit te
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belangrik by die sluit van die huwelik, behalwe as die bruid ‘n weduwee was: ‘Het is quaet huwelic te
doene alse die mane es in tauro of virgine, ten si met weduwen’ (Buddingh 1844). Ook het die stand
van die maan bepaal wanneer ‘n oorlog kon begin. Caesar skryf ook dat Germaanse sieneresse
bepaal het wanneer ‘n oorlog gevoer sou kon word en hiervoor was die stand van die maan in ag
geneem.
Alhoewel dit aanvaar word dat die ou Germane die Maan as ‘n manlike wese beskou het, was dit nie
altyd die geval nie. Die Maan is dikwels met Godinne, Vroue en Hekse in verband gebring. In die
Midde-Ooste, maar ook Suid-Europa is vroulike mag verbind met die Maan. In Grieks is Selene of
Selena die Maangodin en onder die Romeine is Luna die Maangodin. Die Maan is as die Groot
Moeder beskou en simbool van vrugbaarheid. Die verskillende stande van die Maan het haar
ontvanklikheid aangedui. By die Midde-Oosterse volkere is die Son as manlik en onoorwinlik beskou:
die Almagtige Vader. Onder die Germane, (maar ook die Slawe en Japanners359) was dit egter presies
andersom. Hier is die Son die Moedergodin en Maan is beskou as ‘n manlike wese. Ook op taalgebied
is die tweespalt duidelik. In die Suide (ook by die Kelte) word die Maan beskou as Moeder, die
Matrone, maar ook as meter. Sy was ‘n meetinstrument omdat sy die gang van die Maankalender
bepaal. Om hierdie rede is woorde soos mate, maand en meter verwant aan die woord Maan. In die
Noorde van Europa is die Maan ‘n manlike simbool. Die Maan is die man! Om hierdie rede is ook die
woorde maan en man heel waarskynlik verwant. In Persies beteken die woord Mah beide maan
sowel as Maangod. In Phygië, Klein Asië, was Men die Maangod en in Oudlets was Meness die
manlike Maangod. Meness was die man van die Songodin Saule. In Litoue het die manlike Maangod
bekend gestaan as Menulis. Volgens die Hindoeïstiese skeppingsverhaal is Pitrs/Pitris die maanvoorouer van die menslike ras en is die mens ’n afstammeling van die Maan. Die Maan is in Goties
bekend as mena; in Oudhoogduits mona; in Oudnoors mâni en hierdie woorde is almal manlik; en dui
moontlik op ’n verband tussen die man en die maan. Onder die Germane was die Maan soms egter
vroulik, byvoorbeeld diu maenin, diu maeninne, diu mâninne, ens, maar die Son ook: diu Sunne of
Sunnenfroh (Grimm).
Die Romeine en die Etruske het ‘n Godin van die dood geken met die naam Mania of Manea. Saam
met Mantus het hulle oor die Doderyk geheers. Heel waarskynlik was Mania van ouds ‘n Maangodin
en Mantus ‘n Maangod. Onder die Romeine is Manes of Di Manes beskou as die siele van geliefde
oorledenes. In die Griekse mitologie is Maniae (enkelvoud Mania) ‘n groep spirituele wesens.
Moontlik was daar van ouds ‘n verband tussen die Maniae en die Maan.
Mannus
Volgens Tacitus was Mannus die seun van die God Tuisto. Mannus beteken ‘mens’ en ook ‘God van
die mens’, wat ooreenkom met die Vediese Manu, die Indiese Manus en die Frigiese (Phrygiese)
Manes. Manu word volgens die Vediese mitologie beskou as die stamvader van alle mense (Rv 1,26).
Dan was Manes ook die eerste koning van die Lidiërs; Menes van die Egiptenare en Minos (‘n seun
van Zeus) van Kreta. Grimm beskou Mannus as Oppergod van die Teutone en Oervader van die
volk.360 Die Germaanse Mannus het drie seuns gehad wat die drie hoofstamme of Mannusstame van
die Germane sou vorm, naamlik: die Inguæone, Herminone en die Istævone. Die name van die
kinders van Munnus was *Ingwaz, *Erminaz en *Istraz361 wat as stamgode beskou kan word. Die drie
kinders in die skeppingsmite kom ook ooreen met Borr se drie seuns asook die van Adam en ook die
drie seuns van Noag.
dien omdat hy hout versamel het op ’n Sondagmôre: ‘Daor zit ’n männeke in, dat hef op Zöndag margen holt esprokkeld en
nou mot het daor veur staffe altied staon’.
359
Die Japanse Songodin heet Amaterasu en haar broer Tsuki-yomi is die Maan.
360
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Die naam van die vrou van Mannus word nie vermeld nie. Was dit moontlik die Oppergodin Sunna/Sol?
Istraz, Istra of Istvas kan moonlik verbind word met die Godin Ostara.
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Die Mannuz rune-teken
, dui ook op mens en die goddelikheid van die mens. Die woord
man/mens is dus verwant aan die God Mannus, maar ook die woord mind (Eng.)
Die taalindeling van die drie hoofstamme aldus Tacitus, is:
Ingvaeoons/Ingaevones: latere Angele, Friese en Sakse.
Herminoons/Hermiones: latere Alemanne en Suebe.
Istaeoons/Istaevones: latere Franke.
Plinius de Oude noem in sy Naturalis Historia 5 Germaanse stamme naamlik:
Ingvaeones (Crimbre, Teutone en Chauke);
Istvaeones (Rynbewoners);
Hermiones (Suebe, Hermundure, Chatte en Cheruske);
Vandale (Boergondiërs, Warne, Charini en Gutone);
Basternae (Peucini aan die grens van Dacië).
Maretak, Mistel, Misletoe, Misteltein, Marestruik
Die Maretak (Viscum album) is beskou as ‘n besonder heilige plant. Die Maretak is ’n ander naam vir
voëlent, dus ‘n parasiterende plant wat op bladwisselende bome groei. Die woord mare en meisie is
verwant aan die woord maagd en dui die naam op die reinheid van die plant. Die Heiligheid van die
plant is te danke aan die feit dat dit in staat is om te kan groei sonder dat dit in Moeder Aarde
geanker is. Alle ander plante sterf immers wanneer hulle van Moederaarde ontwortel word. Die
Maretak bly ook groen in die winter, selfs op bladwisselende bome. Wanneer die maretak op ‘n
magtige eik gegroei het, was dit as besonders beskou.
Plinius die Oude skryf in sy boek Naturalis Historia, oor die Druïde die volgende: ‘Die bewondering
onder die Galliërs vir hierdie plant was besonder groot. Vir die Druïde, so noem hulle hulle magiërs, is
daar niks meer heilig as die Maretak en ook die boom waarop dit groei nie, veral as dit ‘n wintereik is.
Hulle heiligste bosse het uit hierdie eike bestaan en sonder die blare van hierdie eik, verrig hulle geen
enkele gewyde handeling nie’ (Ugo Janssens). Grimm skryf dat die blare van die Eik vir sommige
volkstamme so heilig was dat hulle dit nie aangeraak het nie. Orakels het onder die Eike plaasgevind
en die priester(es) het boodskappe aan die Eik gefluister. Plinius skryf verder dat die Kelte geglo het
dat alles wat in die boom groei van die hemel afkomstig was en dat ‘n God die boom persoonlik
uitgekies het, vir die vestiging van die Maretak. Plinius beskryf hoe die Maretak met groot
omsigtigheid en fyn beplanning uit die boom gehaal is vir ’n spesifieke sakrale geleentheid wat sou
plaasvind ‘op die sesde dag van die maan’. Voordat die Maretak uit die boom gehaal was, is twee wit
jong bulle na die boom gebring. ‘n Priester met ‘n wit gewaad klim dan in die boom en sny met ‘n
goue sekel, die Maretak af. Die Maretak word dan met ‘n wit doek opgevang. Hierna word die wit
bulle geslag en geoffer en die Gode gedank vir die geskenk uit die hemel. Daar is geglo dat ‘n
aftreksel van die Maretak ‘n wondermiddel was wat alle siektes kon genees en elke onvrugbare mens
of dier vrugbaar kon maak. Nie alleen vir die Kelte was die Maretak heilig nie, maar ook vir die
Romeine en die Germane.
Die Maretak was medisyne. As magiese wondermiddel is dit by ‘n groot aantal volksrituele betrek.
Die Maretak is ook beskou as ‘n weerligafleier, maar dit kon ook magiese besweringe en ander vorme
van heksery afweer. Dit kon selfs nagmerries afweer! Baie boere het geglo dat hulle sonder ‘n stukkie
Maretak in huis, geen voorspoed sou geniet nie. Stukkies van die plant is in huise opgehang en ook by
die stalle, want dit sou veesiektes afweer.
Die Maretak was (en is vandag steeds) in Europa nie ’n skaars artikel nie. Veral in bladwisselende
bome is die groen Maretak in die winter goed sigbaar. Die lewensduur van die Marestruik is nie
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onbeperk nie en sterf so ’n plant na ’n paar jaar af, waarna die hele plant goudgeel verkleur. Om
hierdie rede word die Maretak ook ‘n ‘Goue tak’ genoem. J.G. Fraser vernoem sy indrukwekkende
boek met die titel The Golden Bough (De Gouden Tak) na die goue Maretak.
Mari, Mare, Mara, Mori, Meri, Mera, Maerin, ens.
Mari moes vanouds deur die Germaanse volkere as Moedergodin vereer gewees het, want daar
bestaan aanwysings voor. Veral in die Noorde van Germanië dui Mare, Mari en Mara op vroulike
wesens gelykstaande aan Elwe en Godinne, maar in die Suide van Germanie is hierdie wesens bekend
as Mare(n) en ook Maartje. Vergelyk in hierdie verband ook die naam van die Godin Mardoll en
Sinmara (vrou van Surt) wat uit samestellings bestaan. Verder is die heilige Maretak (voëlent) na
hierdie Godin vernoem en die Maretak was ’n struik met ’n besondere hoë waardering in die
Germaanse maatskappy. Ook bestaan daar talryke Mari(a)berge,362 soos Mariënburg maar ook ’n
landstreke soos Morawië (vernoem na die Riviergodin Morava, later Magna Morava en Magna
Moravia). ’n Aantal ou riviere in Europa is na Mari vernoem soos Morava, Marica, Marisos, maar ook
is groter plasse na hierdie Godin vernoem. Terloops, die moderne Duitse naam vir die rivier Morava
is March en hierdie rivier is ’n ‘swartwaterrivier’. Swartwater ontstaan wanneer ’n rivier stadig deur
moerasgebiede vloei. March sou later op ’n grensgebied dui en ook op ‘n maateenheid. Die moderne
Duitse woord vir sprokies is Märchen, maar Mär(chen) verwys vanouds na vroulike mitiese wesens.
Onder die Indo-Europese maar ook Afro-Asietiese volkere is Mari beskou as die Seegodin. Die see
was verder in Goties bekend as Marei, in Oudsaksies Marî en in Oudhoogduits Meri wat dui op ’n
verband tussen die Moedergodin Mari en die Groot Waters.
Ook verwys ’n aantal plekname na die ou Maries. In Swede is Mora bekend, waar onder andere ’n
groot aantal Hekse tereggestel was. Ook kom Mari in Noorse topografiese name voor en Maera was
’n Oudnoorse kultusoord. Ook is ’n Germaanse volkstam na Mari vernoem naamlik die
Marsi/Marse(n). Hierdie stam is volgens Tacitus, in die jaar 14 tydens ’n volksfeesviering, deur die
Romeine aangeval en uitgeroei. Terloops ook die Grieke het ’n volkstam geken bekend as die Marsi
(deel van die Samniete). In Swede is die Mora Sten of Mora Stenar (steen(e) van Mora) vandag nog te
sien, ongeveer 10 km van Uppsala. Hierdie gebied was ook bekend as Mora äng en hier was die Mora
Ding/Thing gehou. Sweedse konings was eeue lank op die Mora Sten beëdig. Die Mora Stenar is
vergelykbaar met die Skotse Stone of Scone.
Verder is daar nog aanduidings vir die bestaan van ’n Germaanse Godin met die naam Mari, want ’n
Lente- en Herfsdans wat vandag steeds gevier word, staan in Duits bekend as Moriskentänz; in
Nederland Moriskendans en in Engels as Morris dance. Voorts wemel dit vandag in die Germaanse
(maar ook Keltiese en Slawiese gebied) van vroulike voorname soos Marie, Martie, Myra, Mariska,
Marissa, Marina, Marinda, Marella, Margot, ens., maar ook familiename soos Marais, Maree, ens.
Verder is ook ’n groot aantal Mariabronne, Mariaputte, Mariafoneine en Mariabome, ens., bekend
wat nie na die moeder van Jesus vernoem is nie, want sy het niks met putte en fonteine in gemeen
nie (ook Bergman e.a. bevestig hierdie feit). Waterbronne = Mare/Mere en die enkelvoud hiervan in
Latyn is Mare, maar die meervoud is Maria. In België is vandag ‘n opvallende pleknaam, verwant aan
Mari en dit is Mortsel-Oude God wat daarop dui dat hier van ouds ‘n Heidense God(in) vereer was.
Hierdie moderne dorp is ’n samesmelting van twee gehugte naamlik Mortsel-Dorp en Oude God.
Laasgenoemde het ook in die volksmond bekend gestaan as Oude God onder de Linde (Bergman e.a.).
Voorts is ook woorde soos vermaard, moeras, marry (Eng) en merrie verwant aan die Maris, maar
ook moontlik ons woord meisie (letterwisseling -s- en -r- en die daaropvolgende diftongering). Die
Maris word deeglik met water in verbinding gebring en word ook nog ’n mitiese waterwese na die
362

Volgens van Gilst (2006a) kom Mariaberge talryk voor in Duitsland en die Alpe.
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Maris vernoem, maamlik die Naaldekoker (geluksimbool) wat in Nederlands bekend staan as ’n Libel
(enkelvoud), maar ook Moriaantje. Die woord libel is trouens verwant aan die naam van die Godin
Libra.
Mari is die belangrikste Godin in die Baskiese mitologie. Die Baske het in Europa gewoon voor die
koms van die Indo-Europeërs na Wes-Europa. Die Baskiese Godin, Mari, (of Dea Mari) was getroud
met die God Sugaar. Mari word voorts ook beskou as ’n Akkadiese Godin. Meidag (1st Mei) word in
Engeland ook met die Keltiese Godin Maid Marian in verbinding gebring (ook in Frankryk bekend as
Marion). Sy is beskou as die ‘Queen of May’ of die ‘Lady of May’, maar ook as die koningin van die
skaapherderesse.
In Bulgarye is vandag nog ’n Godin bekend met die naam Baba Marta (Grootmoeder Maart) en haar
feesdag is steeds op 1 Maart (tot eind Maart). Tydens haar feestyd skenk mense mekaar ‘n
martenitsa. Die martenitsa is ’n armband uit rooi en wit wol geweef waar twee klein wolpoppies aan
hang. Soms bestaan die martenitsa uit twee poppies (een manlik en een vroulik, rooi en wit) wat dan
tuis opgehang word. Die bestaan van Baba Marta dui daarop dat ons maand Maart (lente maand)
eerder na hierdie ou Godin vernoem is as die Romeinse God Mars. Hierdie Romeinse God Mars word
ook met vrugbaarheid in verbinding gebring en vrugbaarheid is veral ’n aspek wat by Moedergodinne
hoort. Frazer wys op ’n ou fees wat steeds in Kalabrië (Italië) gevier word op ’n Vrydagaand in Maart.
Waarskynlik is die fees vanouds gevier op die eerste Vrydagaand na Volmaan. Tydens die fees loop
inwonders deur die strate en hulle roep: ‘Maart het gekom, Maart het gekom!’ Hiermee word gedui
op die koms van die Moedergodin Maart. In die Georgiese mitologie staan die Godinne Lamara en
Tamar(a) hoog in rang van die belangrikste Kaukasiese Godhede.
Dan is daar ook ’n Godin met die naam Marici. Marici is nie alleen ’n Latynse Godin nie, sy is ook in
die Midde-Ooste bekend en ook as Vediese en Boeddhistiese Godin. Ook in Japan was Marici bekend
en vereer onder die Samoerai. Op die eiland Lemnos, wat as ’n vroue-eiland beskou was, is die stad
Myrine deur vroue gestig waar Myrine vereer was.
Mari word dikwels as ’n swartkleurige figuur geskou. Dit is nie vreemd nie, want ander waterwesens
word ook as swartkleurige wesens beskou soos die Nikkers. In die Griekse mitologie is die God van
die noodlot met die naam Moros (verwant aan Mari), die dogter van Nyx (nag). Vergelyk ook die
Swartgodin wat in Hooglied 1:5 beskryf word: ‘Ek is swart en mooi o dogters van Jerusalem’.363 Ook
word sommige Marias (as voortsetting van die Maris) as swart madonnas afgeleeld in talle Europese
kerke. Ons woord Nagmerrie verwys ook na die swart vroulike figuur, want Nagmerrie is die
Donkermerrie of Swartmerrie. Verder word die Maris ook met die Dood in verbinding gebring asook
met bitterheid. In Russies is ‘n Mora ‘n heks. Ook die Poolse Marzanna, en Slowaakse Mora of
Morena en die Bulgaarse Morava, verwys na demoniese figure, vanouds Godinne. Ook word Mari
verbind met berigte of gerugte en daarom is sy ook nog herkenbaar in ons woord Treurmare. Die
woord Mari is immers verwant aan ons woord moor(d). In Sanskrit het Mara die betekenis van dood
en is Skandha-Mara die Godin van die Dood (Lurker). Behalwe die Nagmerrie bestaan ook die
Dagmerrie (Daymare) met die betekenis van dagdroom of lugkastele bou.
In Duits word ‘n nagmerrie ‘n Alptraum (Elfdroom) genoem, maar ook Mara, Mahr en Mare, wat die
Mare of Mari gelykstel aan die Elf. In Deens en Noors is ‘n nagmerrie bekend as ‘n mare, mareridt of
mareritt en in Sweeds ‘n mara. Ook hier dui die woord Mare of Mara op ‘n Elf. Mareridt/Mareritt
verwys na rit of ry. Die Nagmerrie is ‘n nagmeisie en in Middelnederlands niemare genoem, maar ook
naht-farâ, naht-frouwâ en naht-ritâ. In Nederlands is die Nachtmerrie vroeër dan ook ‘n nachtvrouw
of ‘n nachtmoeder genoem. In Duits was die dames bekend as Nachtfrauen en in Engels Night363

Volgens Patai word hier verwys na Shekhinah, wat in verbinding staan met die Songod.
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women of Shining mothers en is hierdie figure beskou as Elwe of Fee.364 Dit was beeldskone (maar
donker) vroue wat mense tydens hulle slaap lastig geval het.
Om nagmerries af te weer, is besweringsrympies geprewel. Een hiervan lui as volg:
O maer gy lelyk dier,
komt toch dezen nacht niet wêer,
alle waters zult gy waeyen,
alle boomen zult gy blaeyen,
alle spieren gerst zult gy tellen,
komt my toch dezen nacht niet kwellen!
(Jacob Grimm).

Oh (nag)merrie jou lelike dier
kom vannag tog nie weer nie
in alle waters kan jy gaan swem
alle boomblare kan jy gaan omkeer
alle gars-are kan jy gaan tel
kom my vannag tog nie pla nie!

Voorts ken ook die Lette ’n Godin met die naam Mari/Mara en sy is nie alleen die Geluksgodin nie
maar Oppergodin. Sy is Moederaarde en haar groot feesdag (Maras) is 15 Augustus (presies die dag
waarop Maria-hemelvaart gevier word)! In ander Baltiese lande word Mara of Marsa beskou as die
Melkmoeder. Ook die Wende het ’n Godin geken met die naam Mara wat op die Kottmarberg vereer
is en aan haar is gekookte melk en kruie geoffer (van Gilst 2006a). Voorts ken die Kelte ’n baie
gewilde Godin met die naam Morrigan. In die Slawiese taalgebiede kom ’n figuur voor bekend as
Mora en sy word as ‘n Heks beskou. Dit is verder opvallend dat Meimaand vernoem is na die
Romeinse Lentegodin met die naam Maia/Maja, maar dat hierdie maand ook bekend gestaan het as
Mariamaand. Mari(a) = Maia. Dan is Myria ook beskou as ’n bynaam van Isis. Die naam van een van
die Griekse Nereïde was bekend as Maira of Maera en dan was die Griekse Lotsgodin ook bekend as
Moira en die Griekse Skikgodinne was bekend as Moire. Bowendien ken die Grieke ’n bekende Godin
met die naam Myrrha. Voorts word vermelding gemaak van die Finse Godin Mariatta in die Kalevalaepos. Moontlik hou ook die heilige stad Meroë in die huidige Soedan met sy 200 pirmaides ten weste
van die stad, verband met die ou Mari.
Mari het dus ’n ou geskiedenis, want haar naam kom ook buite die Indo-Europse taalgebied voor. Sy
was in Sirië bekend as Mari; in die ou Egipte as Meri; in Babilon as Marratu; in Israel as Marah; in
Persië as Marian, Merjan of Mariana; in Indië as Kel-Mari en in die Boeddhisme as Mara. Dan is Mari
ook bekend onder die Dravidiërs in Indië, waar sy ‘n baie populêre Moedergodin en Reëngodin was
voor die koms van die Ariërs na die gebied. Mari word vandag steeds onder die Indiërs vereer tydens
die lente en staan sy ook bekend as Mariamman, Maryamma, Mariaai, Maariamma of selfs Amman
of Aatha. Mari of Mariamma (Moeder Maria) is/was ook ’n bekende Godin onder die Tamils. Verder
is Maritala een van die name van Krishna se moeder. Ook is Mariamna of Mariamma ’n bekende
Godin in Bithinië (Klein-Asië). In Persië is die magtige Morgiane bekend, wat met Ali Baba verbind
word.

364

Vroulike besoekers wat mense in hulle slaap besoek het, was ‘n bekende fenomeen onder die
Indo-Europese volkere. Nagmerries was voorheen dus vroulike besoekers en is meestal positief
bejeën, maar soms was nagmerries beskou as Bose Vroue. Nagmerries is sinoniem met Goede
Vrouwen en ook Saligen of Saligen Fräulein (salige vroutjies). Goede Vrouwen het slapende mense
besoek en hulle geseën met goeie gesondheid en welvaart. Hoe sterk hierdie geloof was, blyk uit ‘n
verhaal in die Speculum Morale, waar 2 jongmans hulle as vroue verklee en een nag ‘n ryk boer se
huis binnegaan. Al dansende neem hulle waardevolle besittings en sing in piepstemmetjies dat elke
item wat hulle neem honderdvoudig terug geskenk sal word. Die boer het sy vrou gerusgestel en
haar uitgelê dat dit Goede Vrouwen is en dat die egpaar binnekort honderdmaal ryker sal word
(Janssen).
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Mari was ook ’n Babiloniese koninkryk tussen die jare 2,900 en 1759 v.o.j. en skryf MacCullogh dat
hierdie koninkryk nie deur konings geregeer was nie maar deur profete of profetesse. Was Mari die
eerste profetes van dié koninkryk? In die 2de eeu voor ons jaartelling was Mari in die Midde-Ooste
bekend as ‘n soort Sibelle. Gode en Godinne het via haar mond met die volk gekommunikeer.
Die Godin Mari word onder die Semiete ook met die God El verbind en ontstaan name soos Mari-El,
Mariel en Mariëlla. Vergelyk verder ook toponieme soos vermeld in Gen. 22:2 waar Isak geoffer word
in die landstreek Moria en ook 2 Kron. 3:1 waar die tempel van Salomo staan op Moriaberg. Moria =
tempelberg. Vergelyk voorts ook plekname soos Mara in Eksodus 15:23-24 en Numeri 33:8. Dan kom
Mirjam ook voor in die Bybel. Sy word vermeld in 1 Kron. 4:17 as dogter van Mered. Maar dan
verskyn nog ’n Mirjam in die Bybel. In 1 Kron. 6:3 staan dat die ander Mirjam die suster is van Moses
en Aäron (kinders van Amran) en hierdie Mirjam was ’n besonderse profetes volgens Eksodus 15:2021 en ook speel die drie-tal Moses, Aäron en Mirjam volgens Miga 6:4 ’n leidende rol in die Joodse
uittog uit Egipte. Maar Mirjam = Maria. Die Koran vermeld dat Mirjam die moeder is van Jesus. Die
Afrikaanse vertaling van die Koran gebruik die woord Mirjam nie, maar slegs Maria. Volgens die
Koran is die vader van Maria se naam Imran. Maar die naam Imran lyk baie op die naam Amran wat
in die Bybel gebruik word as vader van Mirjam, Moses en Aäron (Numeri 26:59). Maar kan Maria as
suster van Moses en Aäron ook die moeder wees van Jesus? Volgens die Koran wel, want in die
Koran (hoofstuk Maria (19):28) staan duidelik dat Maria die moeder van Jesus, ook die suster is van
Aäron!
Besonder opvallend is dat soveel Marias in die Nuwe Testament verskyn, naamlik: Maria as moeder
van Jesus; Maria van Magdala (Lukas 7:37); Maria van Betanië en ook haar suster Martha (Joh. 11:1),
maar Martha is ’n variant van Maria; Maria as moeder van Jakobus en Josef (Matt. 27:55-61); Maria
as moeder van Klein-Jakobus, Joses en Salome (Markus 15:40); Maria as moeder van Johannes
Markus (Handelinge 12:12); Maria van Rome (Rom. 16:6); Maria van Klopas (Joh. 19:25) en dan ook
nog die Ander Maria (Matt. 27:61).
Dit is verder opvallend dat die Bybelse Maria dikwels afgebeeld word met ’n klein kind in haar arms
of op haar skoot (die vrugbare Godin). Slegs enkele kere word sy afgebeeld met haar oorelede seun
in haar arms (die treurende Godin). Nêrens word sy saam met haar man en haar kind (ook die ander
kinders) afgebeeld nie. Ook nie toe Jesus 12 jaar oud was nie. Ook nêrens ‘n gesinsbeeld van Josef en
Maria en Jesus toe hy 18 of 21 geword het nie. Waarom nie? Die oer oue Maria (en haar baba) word
as Heidense Godin die Christendom binnegesleep en deel gemaak van die Christelike kultus.
Opvallend is dat die Godin Mari (maar ook ander Godinne) die titel dra van: Stella Maris (ster van die
see) en hierdie titel word ook oorgedra na Maria (die moeder van Jesus).
Met die koms van die Christendom verskyn die ‘nuwe’ Godin op die toneel en haar naam is Maria. Sy
is egter ’n ou Godin in ’n nuwe jas. Die grens tussen die ‘nuwe’ Maria en die ou Maras/Maris word so
flenterdun dat die een die ander geruisloos oorneem.
Verwant aan Mari, is Margriet, Margarita, Magrietha, Margareth, Margaretha, Margareta, ens., wat
ook met maagdelikheid (en water) verbind word. Van hierdie naam is Grote Griet afgelei wat
waarskynlik na die ou Godin verwys. Vandag is Griet = meisie. Margareta moes ‘n baie ou naam
gewees het wat in Sanskrit bekend was as Marakata; in Oudhoogduits Marigreoz; in
Middelhoogduits Mergriez; Oudsaksies Merigriota en in Angel-Saksies Meregreot of Meregrot
(Grimm). Hierdie name word met ‘groot water’ of ‘reine water’ in verbinding gebring.
Margriet (Sint Margriet) is deur die volk met die aanvang van die Oestyd in verbinding gebring (20
Julie) wat op vrugbaarheid dui, maar ook met water; veral reënwater. Sy is daarom ook Pis-Margriet
of Pissende Griet genoem. Tydens die oestyd het boere reënval gevrees en daarom ontstaan ook
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rympies soos: Margaretenregen bringt keinen Segen. Maar volgens van Gilst 2012a, ook die
volgende:
Regen op Sint Margriet
Zes weken boerenverdriet.
Of ook:
Sint Margriet pist in ’t riet
Zes weken boerenverdriet.
En ook:
Mooi weer op Sinte Margriet,
Dan regent het zes weken niet.
In die Olafs saga ens Helga kom ’n fragment voor wat bekend staan as Völsa thattr. Hierin word
melding gemaak van ’n Noorse boer wat ’n perde fallus offer aan Mörnir. Die geslagsdeel van die
perd is gekruid en gesout en saans het die sibbelede die fallus van persoon tot persoon laat rondgaan
en elkeen sou die volgende uit: ‘Thiggi Mörnir thetta bloeti’ (neem aan, Mörnir, hierdie offer). Die
manlike geslagsdeel is in Noors völsi genoem, verwant aan die woord fallus en die Afrikaanse vool.
Völsi hou ook verband met die Oudnoorse völr (staf). Van Gilst (2004) is van mening dat Mörnir na
Frey met sy groot fallus verwys, maar Mornir verwys na die Maris, Mares of Maras. Opvallend is dat
die Völsungen koningsgeslag ’n stamvader het met die naam Völsi.
Mate
Mate is ‘n vroulike wese, ook bekend as Vrou Mate. Sy is ook beskou as ‘n ‘edel vorstinne’ en sy het
matigheid voorgestaan. Grimm meen dat sy ‘n voorbeeld was van personifikasie. Hy haal voorbeelde
uit die volkstaal aan soos: goet ghemoet, gude motte, bose motte, lyks-mot en karing-mote.
Matrone, Matres, Matrae
Matrone is Germaanse- sowel as Keltiese Moedergodinne en hierdie Moedergodinne het veelvuldig
voorgekom in Engeland, Gallië en die Rynland. Die woord Matrone is verwant aan die woord Moeder.
Matrone is soms as individuele Moeders beskou, maar dikwels het Matrone voorgekom as
drievoudige figure. Westendorp wys daarop dat ‘n God(in) onder die Germane bestaan het wat
bekend was onder die naam
Maternus en hierdie naam verwys
ongetwyfeld na die Matrone.
In Europa is daar ongeveer
elfhonderd inskripsies gevind van
Keltiese- en Germaanse name wat
dui op die verering van Matrone.
Dit gaan dan hier om geloftestene
(votiefstene), waarop die name van
die aflegger van die gelofte
uitgebeitel is. Die geloftesteen is
gemaak wanneer die gelofte aan ‘n
spesifieke Godheid volbring was.
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Maar dit gaan ook om wystene, wat gemaak is uit dankbaarheid aan ‘n spesifieke Godheid. Die
matroonse naam wat die meeste voorkom op hierdie stene is Vacallinehae. Uit die afbeeldings wat
gevind is, is dit duidelik dat dit gegaan het om die verering van vroue, (getroud of ongetroud).
Getroude vroue het kappies of ander hoede gedra en ongetroude dames se hare hang los, sonder
hoofbedekking. Die meeste beelde is gemaak van sittende dames op ‘n troon, soms word ook ‘n
hond(jie) saam met hulle afgebeeld (simbool van trou). By sommige beelde is selfs ‘n skip te sien.
Byna alle beelde simboliseer vrugbaarheid en oorvloedigheid deur die aanwesigheid van ‘horings van
oorvloed’, maar ook mandjies met appels, pere, neute, eiers en ander vrugte. Dikwels het een van
die vroue ook ‘n kind op die skoot of aan die bors.
Groepies vroue moes in die outyd ‘n belangrike funksie vervul het. Nie alleen is groepies van drie
vroue gevorm nie, maar ook ses en nege. Hierdie groepies vroue is in verbinding gebring met rotse,
heuwels, steeksirkels en fonteine. Bekend is onder andere die ‘Nine Maidens’ te Achindoir en ook die
‘Nine Wells’ te Ochils in Perthshire. Matrone in Italië het bekend gestaan as Mater Mutata, Mater
Mursina, Luna Mater, Stata Mater, Iuno Mater, ens. Argeoloë het talle voorbeelde kon opgrawe
waaruit die verering van die matrone blyk. Een daarvan is die Heiden tempel by Nöthen, Pesch in
Duitsland waar ook nog standbeelde van die Godinne te sien is.
Hoe belangrik die rol van die Matrone was in die volkskultuur blyk uit ‘n argeologiese opgrawing in
1928 onder die Domkerk in Bonn, waar ’n kunswerk gevind is, waarop drie vroulike figure (Godinne)
uitgebeeld word. Op die agtergrond van die kunswerk, is ook die familie van die offeraar afgebeeld.
Omdat fotografie nog nie bestaan het nie, is hier ‘n ‘foto’ gemaak in die vorm van beeldhouwerk om
‘n baie belangrike seremonie (waarskynlik die aflegging van ‘n gelofte) vas te lê.
Dit is ook opvallend dat by die kruisiging van Jesus telkens drie vroue vermeld word. In drie
verskillende tekste word drie vroue vermeld met telkens ‘n ander samestelling. Vergelyk Matt. 27:56,
Mark. 15:40 en Johannes 19:25. Voorts was die Matrone ook onder die Jode bekend as Matronit
(Patai).
Meda, Medea, Meid, Mei
Meda was ‘n Suid-Germaanse Godin en as Moedermaagd beskou. In Friesland het ‘n tempel gestaan
in Medemblik met ‘n beeld van Meda daarin. Haar beeld is egter deur die Friese sendeling Wigbert
neergetrek en vernietig en hy sloop ook die hele tempel (Westendorp). Medemblik verwys al na
Meda. Ook ander plekname verwys na Meda soos Medemahem, Medanheim, Medem en ‘n gehug
naby Utrecht met die naam Medemlake (Medemlake = Medemleek, waar leek verwys na lekkende
water; lake (Eng)). Ook is Mendonk in Oos-Vlaandere moontlik vernoem na Meda, want Mendonk
het in 694 n.o.j. bekend gestaan as Medmedung of Memmedung. Meda is ‘n Maagdgodin. Die
woorde meid, mädchen (Duits), maid (Eng) en meisie is verwant aan hierdie Godin asook name soos
Mieta en Mieti. Meda is ook verwant aan die woorde maagd en Mei. In Oudnoors was ‘n meisie
bekend as ‘n maer (wisseling van r en s in inlaut en auslaut). Dit beteken dat merrie en marry (Eng)
eweneens verwant is aan Meda. Sien ook nagmerrie. Meda is ‘n Maagdgodin en is Meifeeste na haar
vernoem asook die maand Mei of Maagdemaand. Sy is verwant aan Mei en die Romeinse Maia.
Mede, Mee, Meê
Mede is ’n biersoort. Alle Indo-Europese volkere het alkoholiese dranke geken en kan ‘n mens
vermoed dat die voorouers van die Indo-Europese volkere dit al met hulle saamgebring het. Mede
was egter meer as net ’n alkoholiese drank. Mede is beskou as ’n onsterflikheidsdrank en is ook
geassosieer met wysheid, meer spesifiek, vroulike wysheid. Dit het ook bekend gestaan as Methu,
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maar is ook verwant aan Amrita, Ambrosia en Nektar. Hierdie dranke is gemaak met heuning as basis
en is beskou as ‘Drank van die Godin’ of ‘Lewenswater’.
Mede of Made is verwant aan Megede. Megede = Maagd. Mede is dus in werklikheid ‘n maagdelike
drank. Heilige dranke of Heilige water is altyd met vroue (maagde) in verband gebring en is Mede ook
slegs deur vroue gebrou. Elke Germaanse vrou moes haar in die vak bekwaam. Ook is sy die skinker
van hierdie Heilige water. Dit word nooit deur ‘n man geskink nie. Die vrou/maagd staan dan ook
simbool vir die fontein van Heilige water, wat uit haar voortvloei.365 Vroulike Wyn en Vroulike Melk is
attribute van die Moedergodin. Dikwels is Wyn en Heuning selfs as sinonieme beskou, moontlik
omdat die wyn van destyds stroopsoet was (volgens Homerus). Melk is ‘n geskenk van die
Moederlike borste en Wyn/Heuning is ‘n geskenk van die Moederlike skoot. Die beloofde land van
‘Melk en Heuning’ wat onder die Jode bekend was, dui op die Paradys van die Moedergodin en haar
gawes. Dit blyk onder andere uit Jesaja 66:11-13, waar die volk vertroosting vind aan die borste en
skoot van Jerusalem. In Jesaja 55:1 is sprake van gratis wyn en melk, terwyl ander verse ‘n Utopia
skets met Melk en Heuning (byvoorbeeld Eksodus 13:5; Eksodus 33:3; Numeri 14:8, ens.).
Die ou Germane het soortgelyke metafore geken want volgens Grimm is kosbare Wyn in Duitsland
unser liebfrauen-milch of Liebenfrauen-milch genoem, wat dui op die melk van Freya (Onse Liewe
Freya), maar ook Marien-milch. Aan die Romeinse Godin Flora (ook in sommige Germaanse gebiede
vereer) is onder andere melk en heuning geoffer (Bergman). In Rome het ‘n tempel gestaan van Bona
Dea (op die Aventine heuwel). Bona Dea beteken ‘Goeie Godin’. In haar tempel is twee keer per jaar
fees gevier en veral gesiene dames het aan die leiding gestaan van die tempelbestuur. By die twee
jaarlikse feeste (lente en herfs) is ook die Vestaalse Maagde betrek. Baie vroue het aan die
eredienste deelgeneem, maar ook mans en selfs slawe. Aan die diepste rituele wat in groot
geheimsinnigheid voltrek was, het egter slegs dames deelgeneem en was dit ‘n verbode terrein vir
mans. Die man wat selfs net ‘n glim van hulle verrigtinge sou opvang, sou met blindheid geslaan
word. Tydens die herfsfees is ook geen mans toegelaat by die feesgeleentheid nie en kon ook geen
manlike dier die tempel getree nie. Vroulike diere is geoffer. Tydens die feesmaal tree ook slegs
vroulike musikante op en word die hele nag lank fees gevier en spelletjies gespeel. Tydens die
feesviering speel Wyn, Melk en Heuning ‘n sentrale rol in die mitiese rituele. Soms is Wyn ook
Heuning genoem, want die Wynkan is soms die ‘Heuningpot’ genoem, maar soms is die Wyn ook
‘Melk’ genoem. Melk, Wyn en Heuning is immers ‘geskenke’ van die Moedergodin.
Die woord wyn is verwant aan Venus. Venus moes vanouds wyn geskenk het. Tog vind daar ‘n
oordrag van hierdie attribute plaas na manlike Gode. So word Dionysos/Bacchus Wyngode. By ou
offerrituele is bier en wyn gedrink as simbool van die Melk en Wyn/Heuning van die Godin, maar by
die latere manlike godsdienste soos die Mithraïsme en die Christendom sou wyn egter simbool staan
vir die bloed van Mithras en Christus. Die Grieke het aanvanklik methu as offerdrank gebruik en later
volledig oorgestap op wyn (De Vries 1944). Hierdie heilige dranke is uit een beker gedrink en die
beker het van mond tot mond gegaan, nadat dit eers deur die priester(es) aan ‘n God(in) gewy was.
Vandag vind dieselfde ritueel steeds plaas onder Christene tydens nagmaal. Wyn het Mede egter
volledig verdring. Tydens sommige inwydings rites (ontgroening) is spesiale dranke gebrou wat net
vir daardie groep bedoel was. Sowel asyn as vinegar (Eng) verwys na sodanige inwydingsdrank en
verwys beide woorde eweneens na vroue, naamlik die Asinne en Venus respektiewelik. Opvallend is
dat ontgroeningsdranke vandag steeds asyn as basis het. Hierdie inwydingsdranke is bitter.
Kandidate wat sterk genoeg is om die bitter drank te drink, is dan ook goed genoeg vir opname in die
spesifieke bond of gilde.
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Moontlik hou ‘n ou Nederlandse spreekwoord (maar na die kerstening) hiermee verband. Die spreekwoord word geuit
wanneer iemand iets lekkers drink (of selfs eet) en lui: ‘Het is net alsof een engeltje op mijn tong piest’. Engele was
aanvanklik klein vroulike wesens.
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In die Vediese mitologie word die heilige drank soma genoem. Maar soma was meer as net ‘n drank.
Dit was ‘n magtige Godheid en simbool van die voedende lewenssappe uit die natuur. Die
bestanddele waarmee hierdie heilige drank gemaak word, was afkomstig van die mitiese berg
Sharyanavat. Die heilige drank onder die Perse het bekend gestaan as homa of haoma. Die ou Grieke
het ‘n Heilige drank geken met die naam kykion, wat veral met Demeter/Demitri in verbinding
gebring is.
Die Germane het ook ‘n Digters-mede geken. Hierdie Godedrank wat ook bekend gestaan het as
odroerir sou die ontstaan van die odr bevorder. Digkuns is in Oudnoors odr genoem en is die woord
moontlik verwant aan ode en Odin (die God van ekstase en digkuns).
Meer
Water is beskou as ‘n lewende wese. Om hierdie rede is riviere vernoem na Godinne. Jacob Grimm
skryf dat die meeste riviere se name in Duitsland vroulik is, omdat hulle vernoem is na vroulike
Godinne of Watergeeste. Ook buite Duitsland is talle riviere vernoem na Godinne. So is die Maas
vernoem na die Godin Mosa; die Schelde na die Godin Scaldia; die Seine na die Godin Sequana,366 die
Roer na Godin Rura, die Marne na die Godin Matrona en Boyne na die Keltiese Wit Koeigodin Bóinn.
Nie alleen riviere is vereer nie, maar ook waterbronne, mere, reën en dou.
Mere was heilig. Die Griekse skrywer Strabo, skryf onder andere in sy Geographika, dat daar ‘n
heilige meer in die omgewing van die Franse stad Toulouse was, waarin ‘n groot skat sou lê, wat
onder geen omstandighede aangeraak moes word nie, want dit sou die woede van die Gode
ontketen. Nog ‘n heilige meer is die Neufchâtel in Switserland waar ‘n groot aantal wapens in gevind
is. In Llyn Cerrig Bach op die Walliese eiland Anglesey was ‘n heilige meer waarin argeoloë ‘n groot
hoeveelheid wapens gevind het.
In die slik van verskillende mere is beendere gevind van mense, beeste, perde, varke, ens. Dit dui
daarop dat offers in die mere gebring was. Die meer of water is beskou as die Moedergodin en aan
haar is geoffer. ‘n Meer is beskou as rein, onbevlek en maagdelik en daarom is die woord Meer ook
verwant aan woorde soos mare, meisie, maagd, ens. Verwys ook na plekname soos Alkmaar en
Almere. Die woorde meer en moeras is egter ook verwant en ook nog weer verwant aan die woord
Moeder. In Afrikaans word die woord moer met groot omsigtigheid uitgespreek. Die woord moer
kom van die woord moeder. Die rede waarom die woord moer as ‘n ‘sensitiewe woord’ beskou word,
lê in die feit dat daar ‘n besondere groot respek vir die Groot Moeder was, wat uit die verre verlede
stam en steeds van geslag tot geslag oorgedra is. Moerse beteken immers groot: Groot Moeder. Oor
haar word met ontsag gepraat! Met die koms van die verering van manlike Gode ondergaan die
Groot Moeder egter ‘n swaar degradering. Die woord moer, word ‘n vloek(woord).
Moedergodinne is veral in verband gebring met seë, oseane en mere, want dit dui op die Oerwater
en die vrugwater van die Groot Moeder. Volgens die Indo-Europese opvatting ontstaan alle lewe uit
water (uit die oerbron) en keer alle lewe ook weer terug in die water. Volgens hierdie volksgeloof
hou water verband met wedergeboorte en heropstanding. Die oorledene moet deur water gaan om
herbore te word. Talle dooprituele is hierop afgestem. Die dopeling word onder water gedompel om
met die Groot Moeder herenig te word, waarna die hergeboorte plaasvind. Die onderdompeling
word dus geassosieer met ‘n suiwerende en reinigende effek, ongerepte onskuld, maagdelikheid,
transformasie, vernuwing, verjonging en wedergeboorte. Die afwassing van die liggaam van ’n
oorledene staan ook hiermee in verband.
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In 1963 is ‘n tempel van hierdie Godin ontdek met ongeveer 200 houtfigure daarin (Ellis Davidson).
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Meerminne
Meerminne is mitiese wesens met ‘n ou verlede. Meerminne word meestal gesien as vroue wat in
water woon. Die onderste gedeelte van die vroulike liggaam word dan vervang deur die agterste
gedeelte van ‘n vis. Hierdie vrouvis was nie beperk tot die Germane nie, maar was ook bekend by die
Babiloniërs en die Sumeriërs. Die woord meermin is ‘n samestelling waarvan die eerste gedeelte
verwys na meer (water), maar ook maagd. In Middelnederlands was die see bekend as ‘n mere
(Latynse mare). Die tweede gedeelte van die woord meermin verwys na ‘n vrou, byvoorbeeld die
Nederlandse: meerwijf of meerwiif. In Middelnederlands was die Meermin ook bekend as wildez wîp,
wilde merwîp (wîp = wyf), maerminne, merewîf, merwîp, merfrouwe, meer-frau, meer-weib,
merminne, mareminne, ens. In Engels is ‘n Mermaid bekend. In Noors is mareviv (meerwyf),
marequinder (meervrou of meerkoningin) en mareminder (meermin) aangeteken en in Deens
maremind. Meerminne was byna altyd vroulik, maar ‘n manlike vorm van hierdie wesens was ook
bekend, naamlik meermanne. In Engels word ‘n manlike meermin ‘n merman genoem.
Meerminne is woonagtig in oorhangende rotse aan die see/meer en matrose het dikwels meerminne
op hulle reise teëgekom. Meerminne is ook verwant aan die Griekse Sirene/Sirena. Volgens Buddingh
1844 was Sirene ook onder die Germane as Silla bekend. Dit is eweneens vroulike wesens, maar half
voël, half vrou. Opvallend is die feit dat ‘n aantal Ierse en Anglo-Noorse families in die verlede daarop
aanspraak gemaak het dat hulle voorouers het wat van meerminne afstam (Zucchelli).
Menja/ Menia en Fenja/Fenia
Menja en Fenja was die Reusinne wat die wondermeule bekend as Grotti/Grotte (Sampo in die Finse
mitologie), moes draai. Hierdie meule was in besit van die Deense koning Frodi (seun van Fridleifr). In
Swede koop Frodi twee Reusinne bekend as Menja en Fenja en hulle word ingespan om die
meulstene van Grotti te draai. Tydens hulle werksaamhede sing die dames pragtige liedere, wat die
Dene bekoor. Frodi besef gou dat die Reusinne oor magiese kragte beskik en hy gee hulle opdrag om
ook goud, vrede en voorspoed uit die draaiende meule voort te bring. Die wens van die koning gaan
in vervulling, maar sy gierigheid was so groot dat hy die dames voortaan geen ruskans meer gun nie.
Hulle moes onophoudelik werk, dag en nag. Die positiewe gesindheid van die Reusinne het
omgeswaai en hulle harte is met wraak vervul. Hierop wysig die dames hulle liedere een nag terwyl
Frodi slaap, in ‘n wraaklied, waarin hulle die Seekoning Mysing(er) oproep om hulle te bevry. Terwyl
die Dene nog slaap val Mysing(er) Denemarke binne en hy neem die Reusinne met die maalstene
mee op sy skip.
Gou besef die dames dat dit onder die gesag van Mysing(er) self erger was as onder Frodi. Sout was
in die tyd besonder waardevol en die Reusinne kry opdrag om sout maal. Nog op see word die dames
ook geen ruskans gegun nie. Hulle moes dag en nag sout uit die draaiende maalstene voortbring.
Hierop besluit die Reusinne om hulle eie tragiese dood te bewerkstellig. Hulle het so ’n groot massa
sout geproduseer dat die skip die vrag nie kon dra nie en het dit gesink by Penland-Firth. Die sout het
in die water opgelos en van toe af was die see sout.
Midgard, Manheim, Manaheim
Midgard of Manheim is die middelpunt van die heelal. Dit is die middelpunt van al 9 wêrelde en die
woongebied van die mense; in Oudhoogduits bekend as Mittilgart; Goties Midjungards en in
Oudengels Middangeard en later Middellaerd of Mittelerde. Midgard word omring deur water of die
Oersee. In hierdie see woon Midgardslang. Dit is ‘n reuse slang wat om Midgard gekronkel lê en
homself aan sy stert byt. Aan die einde van Ragnarok sal ook Midgard vermorsel word en in die see
wegsink.
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Midgardslang, Jörmungandr
Die Midgardslang was een van die ‘kinders’ van die God Loki en die Reusin Angrboda. Wodan en die
ander Gode het die Midgardslang egter in die see gewerp omdat hulle sy krag gevrees het.
Midgardslang sal daar bly tot aan die eindtyd (Ragnarok) wanneer hy saam met Fenrir (Bose wolf) en
ander monsters teen die Gode sal veg. Midgardslang is so groot dat hy in die see, om Midgard heen
lê en homself aan sy stert byt. In die Ragnarok sal Donar en Midgardslang teen mekaar veg. Donar sal
die stryd wen deur Midgardslang met sy hamer te vermorsel, maar hierna tree Donar 9 passe
agteruit en sterf in die gif wat Midgardslang in sy laaste stuiptrekkings spuug.
Midgardslang staan ook bekend as Jörmundgand. Jörmundgand is ‘n samestelling van drie woorde,
waarvan die eerste woord (Jör) dui op Heer, die middelste woord (mund) op mond/man en die laaste
woord (gand) op magtig/magies.367 Midgardslang toon ook ooreenkomste met die Wyse Slang
bekend as Fafnir in die Völsungasaga. Hierdie Wyse Fafnir kan ook praat en kon Sigurd selfs vertel
welke Norne by die geboorte van Sigurd se moeder aanwesig was. Fafnir word egter deur Sigurd
(seun van Sigmund/Simon) doodgemaak. In die apokriewe boek Handelinge van Thomas, voer
Thomas ook ‘n gesprek met die Draak.
Die Slang wat ‘n belangrike rol speel in die vernietiging van die wêreld is ook bekend by die Perse.
Hierdie Slang met die naam Azhi Dahaka word deur die held Thraetaona oorrompel en in die berg
Demavend geboei. Tydens die aardbewings aan die einde van die wêreld breek die slang los uit sy
boeie en rig ‘n groot verwoesting aan voordat die held Keresaspa die Slang vel.
Die Groot Slang wat in water woon en teen ‘n God stry, kom ook voor in Jesaja 27:1, waar die mitiese
Leviátan teen Jahweh stry.
Mímir, Mim, Mimo, Mimilo
Mimir is ‘n Godheid uit Asgard wat bekend was vir uitmuntende wysheid. Mimir word egter na die
oorlog tussen die Wane en die Ase aan die Wane uitgeruil. Die Wane onthoof later vir Mimir en die
kop word na die Ase teruggestuur. Wodan sou die kop van Mimir voortdurend raadpleeg. Selfs as die
Ragnarok uitbreek, word Mimir nog om advies benader deur Wodan. Dat ‘n skedel kon praat en
advies gee, stam uit ‘n nog ouer tyd. In die Griekse mitologie kon die kop van Orpheus wat by Antissa
uitgespoel het, voorspellings doen. In antieke tye is die skedels van oorlede voorouers (in die huis)
bewaar, sodat hulle geraadpleeg kon word. Soms is Heilige Water of ‘n Godedrank uit so ‘n skedel
gedrink om wysheid te bekom; daarom is ons woorde vir koppie (teekoppie) en kop (skedel) aan
mekaar verwant.
Mimir word ook beskou as ’n Oerreus en ‘Heer van die Oersee’. Maar daar was ook ‘n derde Mimir.
Vir die Germane was Mimir ook die Oerbron of Oerfontein van alle kennis en wysheid. Hierdie
Oerbron is geleë by ‘n wortel van die heilige Lewensboom Yggdrasil. By Mimir kon Wodan die
hoogste advies inwin. Om volkome wysheid te verwerf, offer Wodan sy een oog aan hierdie fontein
Mimir en sak sy oog weg in die dieptes. Deur water uit Mimir te drink, verwerf Wodan ook nog ’n
diepe wysheid en insig in die verlede, hede en toekoms. Water en wysheid word met mekaar
geassosieer, want beide is afkomstig van die groot Moedergodin. Alhoewel Mimir ‘n manlike wese is,
word sy naam egter met vroue in verbinding gebring. Voorname soos Mimi, Mimmi, Mimilo, Mima,
Mimidrut, Mimihilt, ens is almal name van dames. Voordat Sieneresse in ‘n trance gaan om haar voor
te berei op haar voorspelling, drink sy eers water uit ‘n heilige bron. Dit is ook gedoen deur
367

Hierdie woord gand kom ook weer voor in die woorde Gigant (Reus) en Boergondiër (Germaanse stam wat
verromaans het).
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Pytha/Pythia die orakelpriesteres van Delphi. Die woord Mimir is voorts verwant aan ons woord
mymer(ing).
Minne
Minne is moontlik ‘n baie ou Godin. Haar naam is waarskynlik verwant aan Mana, Mene en Mania en
word sy met die Maan verbind. Sy is ‘n Liefdesgodin wat ook les gee in die liefdeskuns. Sy het twee
dames wat haar bystaan in haar taak. Minne staan ook bekend as Vro Minne, Frau Minne en Minne u.
Wîsheit.
Sien ook Meerminne.
Muspelheim
Muspelheim is een van die 9 wêrelde. In hierdie wêreld woon die Vuurreuse, ook bekend as die
kinders van Muspel. Surt (Swart) staan hier aan die hoof. Muspelheim (Suid) en Nevelheim/Niflheim
(Noord) staan direk teenoor mekaar. Muspelheim is die wêreld van die vuur en Niflheim die wêreld
van die ys. Surt en Muspel sou sinonieme van mekaar wees. Die woord Muspel beteken vuur.
Volgens De Vries (1944) is die woord Muspell ‘n ou woord onder die Franke en Sakse en het dit
alreeds ‘wêreldondergang’ beteken. Voorts duik hierdie woord, Muspilli, ook op in die Oudduitse
gedig Heliand (Heiland) met die betekenis van Eindtyd.
Naglfar
Naglfar is die naam van die skip wat tydens die Ragnarok op die toneel verskyn met Hrym aan die
roer. Die skip bestaan uit mens-naels van alle oorledenes. Naels wat mense tydens hulle lewe genip
het, is aangewend om hierdie skip mee te bou. In die outyd het sommige volkere geglo dat ‘n mens
nie dele van sy/haar liggaam mag verwyder nie. Word dit tog gedoen, moet hierdie liggaamsdele
bewaar word op ‘n heilige plek, want met die wederopstanding moet die ‘hele liggaam’, en dus ook
alles wat verwyder is (soos naels en hare) verhuis na die Hiernamaals. Die Armeniërs het hulle naels
en hare voor die kerstening in heiligdomme (hol boomstamme en uitgeholde pilare) bewaar en
daarna in die kerk. ‘n Soortgelyke gebruik was volgens Frazer ook in Ierland bekend waar hare en
naels bewaar is in die strooidak van die huis tot en met die dood van die persoon, waarna dit saam
met die liggaam begrawe of veras is, maar Frazer vermeld dat ‘n soortgelyke gebruik ook onder die
Turke bekend was. Baie mense het hierdie naels en hare op ‘n geheime plek bewaar om te voorkom
dat ‘n vyand dit vind en vernietig. In Italië is geknipte hare en naels verbrand, want daar is geglo dat
die naels en hare (tydens die verbranding) vooruit vertrek na die Hiernamaals en die liggaam later sal
volg. Hare en naels is ook verbrand om te voorkom dat dit in die hande val van towenaars. Hare en
naels het immers magiese kragte besit.
‘n Soortgelyke persepsie oor naels en hare moes ook onder die Germane bekend gewees het. Veral
die Germaanse adel was besonder huiwerig om hulle hare te knip. Dit is dan nie vreemd nie, dat ‘n
skip (Naglfar) wat uit naels bestaan en waarskynlik vol naels gelaai was, juis op die horison verskyn
tydens die Ragnarok! Die persepsie van die ‘ongeskonde liggaam’ op die laaste oordeelsdag moes
ook ‘n vroeë Christelike persepsie gewees het, want in die Openbaring van Petrus 4 staan dat die
wilde diere en die voëls bevel sal kry om al die mensvleis wat hulle verslind het terug te gee, omdat
dit God se wil is dat mense as ‘volwaardige mense’ voor hom verskyn. Volgens dieselfde teks moet
aan die doodsbeendere bevel gegee word dat been weer met been verbind en ook met gewrigte
verbind word en dat daarop weer spiere, senuwees, vleis, huid en hare gevorm word.
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Nanna
Nanna is die vrou van die baie gewilde God Balder. Sy is ook die dogter van Nep, Nef, Neff of Neppr.
Aanvanklik was Nanna ‘n Reusin, maar sy word ‘n Asin deur haar huwelik met Balder. Balder word
egter deur sy blinde broer Hoder vermoor. Nanna kon die dood van Balder nie verwerk nie. Tydens
die verassing van Balder, breek haar hart en sterf sy ook. Sy word saam met Balder veras. Soms word
beweer dat sy egter lewend in die vuursee (brandstapel) gespring en gesterf het.
Volgens Saxo het Balder vir Nanna gesien terwyl sy besig was om te bad. Hy het dadelik smoorverlief
op haar geraak. Ongelukkig was ook Hoder verlief op Nanna en dit was die aanleiding vir die
broedermoord op Balder. Volgens Saxo was Nanna die dogter van Gewar.
Die Engelse woord nanny, maar ook die Afrikaanse woorde non, nonna,368 nonnie, nôi en nooi is
verwant aan Nanna. Verder is die voornaam Anna eweneens verwant aan Nanna. Nanna is verwant
aan die Grieks-Armeense Godin Nana, die Sumeriese Godin Inanna en moontlik ook verwant aan die
Sumeriese Maangod Nanna. Die naam Anna of Nanna beteken Moeder en dui op die verering van die
Groot Moeder(godin).
Naudr
Naudr word in verband gebring met Lot. Naudr word ook beskou as ‘n Skikgodin wat nog ouer is as
die Norne. Die woord Naudr is verwant aan die woorde nood, nodig, nyd en need (Eng). Die ander
twee ouer Skikgodinne was dan Orlog en Aldr (Oud). Sien ook Norne.
Nehalennia
Nehalennia is ‘n ou Kelto-Germaanse Beskermgodin van die seelui en die handel. Sy word ook as ‘n
Vrugbaarheidsgodin beskou en is sy vereer in Nederland, Suid-Engeland en in Duitsland in die
omgewing van Keulen. Sy word ook beskou as ‘n Godin van die Onderwêreld, want honde is aan haar
geoffer. Sy was moontlik ook ‘n Bataafse Riviergodin. Sy is meestal in ‘n sittende houding afgebeeld
(soms in ‘n staande houding). Sy het ‘n lang gewaad gedra, met ’n mandjie appels op haar skoot. Aan
haar sy is dikwels ’n hond of ’n wolf afgebeeld. Nehalennia is moontlik ‘n Latynse vertaling van ‘n
Kelto-Germaanse Godin en is die oorspronklike Kelties-Germaanse naam van hierdie Godin vandag
onbekend. Sy was egter nie ‘n Romeinse Godin nie, maar haar naam is moontlik verwant aan die
Griekse Helena.
In 1647 is op die strand van Domburg teenoor die eiland Walcheren (in Nederland) ‘n hele aantal
beelde van hierdie Godin (met die naam daarby) ontdek. Saam met die beelde is ook altare, munte,
potte en bekers gevind asook die reste van ‘n tempel wat in die Romeinse tyd gebou was. Uit
ondersoek blyk dat die tempel in gebruik was teen 273 n.o.j. Hierdie beelde was egter verniel tydens
die kerstening van Nederland. Na die herontdekking van hierdie beelde in 1647, is hulle opgegrawe
en in ’n kerk bewaar. Tydens ’n brand in die kerk in 1848 word talle van die beelde egter beskadig.
Tussen 1970 en 1974 is by Colijnsplaat nog 122 beelde en altare van Nehalennia uit die
Oosterschelde opgevis. Ook in die omgewing van Keulen is ’n aantal van haar beelde gevind.
Uit argeologiese opgrawings blyk dat sy deur southandelaars vereer is. Sommige geleerde is van
mening dat sy verbind kan word met Minerva. Volgens die Oera Linda is Hehalennia/Nyhellenia en
Minerva sinonieme en word Hehalennia/Nyhellenia as oorspronklik Fries beskou.
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Nonna of Nonnie was selfs in Afrikaans gebruik as aanspreektitel vir ‘n gesiene dame.
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Nege Edele Deugde
Die Nege Edele Deugde is vergelykbaar met die Christelike Tien Gebooie.369 Maar daar is ’n groot
klemverskil. Die Germaanse maatskappy konsentreer op die aanmoediging van goeie gedrag, terwyl
die Christelike leer konsentreer op die afstraf van foutiewe gedrag.
Vir ons Germaanse voorouers het veral Drie Deugde die harde kern gevorm van hulle
lewensbeskouing, naamlik Moed, Trou en Eer. Hierdie gedragskode was die fundament van die
Germaanse maatskappy. Elke persoon moes hom/haar met hierdie norme identifiseer. Daar is ’n
verdere klemverskil tussen die nuwer denkpatroon van die Ase teenoor die ouer denkpatroon van
die Wane. Die oplewing van die ou Germaanse religie het gelei tot geherstruktureerde riglyne op
basis van oorlewering, soos hieronder uiteengesit:
Wodanisme/Odinisme Vanatru

Asatru

1 Moed

Respek en sorg vir die natuur

Sterkte is beter as swakheid

2 Eer, eerbaarheid

Moed

Moed is beter as lafhartigheid

3 Waarheid

Eervol lewe

Vreugde is beter as skuldgevoel

4 Trou en lojaliteit

Verwantskap

Eer is beter as oneer

5 Dissipline

Selfbeheersing

Vryheid is beter as slawerny

6 Gasvryheid

Gasvryheid en vrygewigheid

Verwantskap is beter as vervreemding

7 Vlyt

Vlyt

Realisme is beter as dogmatisme

8 Selfstandigheid

Matigheid

Krag is beter as leweloosheid

9 Deursettingsvermoë Vriendelikheid en barmhartigheid

Verbondenheid is beter as die universele

Nege Wêrelde
Vir ons ou Germaanse voorouers het die heelal uit Nege Wêrelde bestaan. Daar was egter geen
eenvormige standaard oor die indeling van hierdie Wêrelde nie en het die talryke Germaanse
volkstamme die Wêrelddele verskillend benoem. Dit is moontlik dat sommige volkstamme meer
Wêrelde geken het. Westendorp reken dat daar Nege Aardse ryke bestaan het, maar ook Nege
Hemelryke. Dit is moontlik dat sommige stamme net drie Wêrelde geken het of 6 of 9 of 12!
Die indeling van die ondergenoemde Wêrelde is nie volmaak nie. Dit is moontlik dat van die burgte
wat in Asgard genoem word, ook Wêrelddele is. Moens is van mening dat die volgende Wêrelde

369

Die Joodse Tien Gebooie toon trekke van die ouer Boeddhistiese Tien Gebooie, soos vermeld in die Pratimoksha Soetra,
maar met die verskil dat die dreigtaal van die Joodse Tien Gebooie afwesig is by die Boeddhistiese versie (Bron: Blavatsky):
1) Gij zult geen levende schepsel dooden.
2) Gij zult niet stelen.
3) Gij zult uw kuisheidsbelofte niet breken.
4) Gij zult niet liegen.
5) Gij zult de geheimen van anderen niet verraden.
6) Gij zult niet verlangen naar de dood uwer vijanden.
7) Gij zult de rijkdom van anderen niet begeren.
8) Gij zult geen beledigende en vuile woorden uitspreken.
9) Gij zult u niet overgeven aan een weelderige leefwijze.
10) Gij zult geen goud of zilver aannemen.
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bestaan: Muspelheim, Alfheim, Godheim(Asgard), Wanaheim, Vindheim, Manheim, Jotunheim,
Myrkheim370 en Niflheim (Westendorp). Hy plaas die een nie noodwendig bo die ander nie.
Daar is ook geleerdes wat meen dat die Nege Wêrelde heringedeel kan word in drie vlakke, naamlik:
1 Hemelryke, 2 Middelryke en 3 Onderwêreldryke (soos weergegee in modelle A-C) en in hierdie
modelle word daarvan uitgegaan dat Trudheim in Asgard geleë is en nie ’n aparte Wêrelddeel vorm
nie:
Model A
1

Asgard

Vanaheim

(Lig)Alfheim

2

Jotunheim

Midgard

Nidavellir

3

(Nif)Helheim

Svartalfheim

Muspelheim

Vanaheim

(Lig)Alfheim

Model B
1

Asgard

2

Jotunheim

3

(Nif)Helheim

Midgard

Nidavellir

Svartalfheim

Ginnungagap

Muspelheim

Asgard

(Lig)Alfheim

Model C
1

Vanaheim

2

Jotunheim

3

(Nif)Helheim

Nidavellir

Midgard

Svartalfheim Muspelheim

Daar is ook geleerdes wat uitgaan van die polarisasie van die Nege Wêrelde soos in Model D
Model D

370

Myrkheim = woonplek van die Dwerge.
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In hierdie model word 8 van die 9 wêrelde gepolariseer, rondom Midgard. Sien onderstaande tabel:
Wêrelde

Kontraste

Muspelheim Niflheim

Niflheim is in die Noorde, koud,
Muspelheim is in die Suide, warm, vuur.
mistig en ysig. Wêreld van die
Wêreld van die Vuurreuse.
Ysreuse.

Asgard

Helheim

Hemelryk, heil

Vanaheim

Jotunheim

Vanaheim is in die Weste. Vrugbaarheid, Jotunheim is in die
orde, Skepping
Vernietiging en chaos

Alfheim

Svartalheim

Vroulikheid, lig, hemel

Doderyk, verderf

Manlikheid, donker,
onderaardse

aardse

Die Nege Werelde kan kortliks soos volg saamgevat word:
Vanaheim: Dit is die rustige en vrugbare wêreld (soms Hemelryk) van die Waanse Godhede.
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Ooste.
en

Asgard of Asaheim: Dit is die wêreld (Hemelryk) van die Ase. Die Asgard bestaan uit 12 burgte en ‘n
aantal sale.
(Lig)Alfheim: Ook soms Alfheim genoem en soms ook Ljossalfheim (Ljoss = helder, lig). Dit is die
Hemelryk van die Elwe, maar ook van die plante, diere en natuurkragte. Hierdie wêreld lê soms
tussen die Gode en die mense.
Jotunheim: Dit is die wêreld van die Reuse, Gigante of Jotuns. Hierdie wêreld verteenwoordig ‘n
chaotiese element in die heelal. Meestal word die Reuse as vyande van die mense en Godhede
beskou.
Midgard: Dit is die wêreld van die mensdom. Midgard is die Aarde en staan onder gesag van die God
Thor/Donar. Midgard word beskou as die sentrum van die heelal, wat alle ander wêrelddele aan
mekaar verbind.
Nidavellir: Dit is die wêreld van die Dwerge. Hulle is meesters wat oor die skatte in die Aardse bodem
waak, soos goud en ander (edel)metale.
Svartalheim: Dit is die wêreld van die Swartelwe. Hierdie groep Elwe het ook bekend gestaan as
Nikkers. Swartelwe word as onvriendelike, dog as nuttige wesens beskou. Hulle word soms as
sinoniem met Dwerge beskou. Svartalheim is soms deel van die Onderwêreld.
Helheim, Nifhelheim, Newelheim, Niflheim: Dui op die Onderwêreld of Utgard en staan onder gesag
van die Godin Hel. Dit is die Rusoord vir die siele van mense wat ‘n natuurlike dood gesterf het.
Hierdie wêreld is koud en ysig.
Muspelheim: Dit is die wêreld van die element Vlam of Vuur en vorm die teenpool van Nifhelheim of
Niflheim. Muspelheim staan vir warmte en geselligheid, maar ook vir vernietiging en gevaar.
Nerthus
Tacitus skryf dat die Moedergodin Nerthus ‘n baie belangrike Germaanse Godin was. Sy is deur ’n
hele aantal Germaanse stamme vereer. Etimologies gesien is Nerthus verwant aan Njord. Ook is die
naam Njördis bekend wat dui op ‘n vroulike wese. Daar is ook ondersoekers wat reken dat Nerthus
die suster was van Njord en dat Freyr en Freya die kinders was van Nerthus. Nerthus is ‘n
Vrugbaarheidsgodin en dus ’n Waan. Sy word beskou as sinoniem van Hertha. Nerthus word ook in
verband gebring met die Griekse nerteroi (onderaardse) en die Sanskritse naraka wat Hel of
Onderwêreld beteken. Netrus was dus ‘n ou Moedergodin wat verband hou met die donker vrugbare
Onderwêreld. Jung skryf dat die verering van ‘die Godin met die halsring’ reeds ‘n duisend jaar voor
ons jaartelling bekend was en dat dit Nerthus was of ‘n voorgangster van Nerthus. Baie Germane het
klein beeldjies van die Halsringgodin in hulle klere gedra, maar ook as amulet om die nek. Die
beeldjies van die Godin was naak en haar enigste ‘kleding’ was ‘n koperhalsring en oorringe. Soms
het hierdie beeldjies as offergawes gedien.
Volgens Tacitus het Nerthus op ‘n bosryke eiland in die Oossee gewoon en het sy jaarliks tydens na
die vasteland gekom. Sy sou in ‘n heilige wa gereis het, wat alleen deur priesters aangeraak was.
Haar wa is deur koeie getrek en slawe sou die trekdiere begelei. Sy sou dan dorpe en gehugte besoek
het waar sy met groot eerbied ontvang is. Tydens haar besoek is die dorpe versier en is daar op
grootse wyse fees gevier. Wanneer die wa terugkeer na die eiland is dit eers in die meer gewas. Die
slawe wat die trektog begelei het, is dan ook in dieselfde meer verdrink.
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By Jasmund op die eiland Rügen, ‘n Duitse eiland in die Baltiese see, is ‘n deel van die buitemuur van
die ou kasteel van Nerthus nog te sien. Die kasteel was gebou aan die rand van die meer.
Westendorp is van mening dit die eiland was waarna Tacitus verwys het. Maar die eiland Fuhnen sou
ook hiervoor in aanmerking kon kom, want ook hier sou ‘n Hertha-dal bestaan het (Westendorp).
Nerthus was nie die enigste Godin wat op ‘n vroue-eiland vereer is nie. Vroue-eilande was ’n
algemene konsep onder die Germane, Kelte, Grieke en Romeine.
Nidhogg, Nidhogr, Nydhakker
Nidhogg is die draak wat by een van die drie wortels van die Wêreldboom Yggdrasil leef. Hy knaag
onophoudelik aan een van hierdie wortels. Nidhogg word soms ook as ‘n slang gesien. Hy sal die
Ragnarok oorleef.
Die Draak speel ‘n belangrike rol in talle mitologieë oor die hele wêreld. Die Draak word beskou as ‘n
byna onoorwinbare monster en met die reptieltong van die draak/dinosourus word ‘n vuurspuwende
wese gesien wat angs inboesem. Net die allergrootste held is ‘n staat om ‘n Draak te verslaan. Soms
word die draak ook met ‘n berg of ‘n rots in verbinding gebring en dit is ook in Suid-Afrika bekend,
naamlik Drakensberg en Drakenstein. In China is grotskildery gevind van vuurspuwende drake,
waaruit dit blyk dat die mens en die dinosourus moontlik saam moes geleef het, maar tog is
geleerdes van mening dat die dinosourusse al uitgesterf het voor die verskyning van Mensagtiges.
Volgens die Hindoeïsme vermorsel ook Krishna die kop van die Slang, nadat hy deur die Slang aan sy
voet gebyt is. Die Draak verwys in al die mites na die sterrebeeld Draco. Die slang verwys na
sterrebeelde Hydra en Serpens. Krishna verwys waarskynlik na die sterrebeeld Hercules.
Niflheim, Newelheim, Nevelheim
Niflheim is een van die 9 wêrelde. Dit is die ysige wêreld in die Noorde en staan regteenoor
Muspelheim. Die woord Nifl = newel. Dit is egter onduidelik of Niflheim en Helheim een en dieselfde
oord is en of hier sprake is van twee oorde. Op die diepste punt van Niflheim is Niflhel geleë. Die
Godin Hel heers oor Niflheim. Niflheim is die Wêreld van die Ysreuse, Rypreuse of Friesreuse. Volgens
die Prosaïese Edda is Niflheim al geskep voor die skepping van die Aarde. In die middel van Niflheim
is ‘n fontein/bron waaruit elf riviere voortvloei met die name: Svöl, Gunnthra, Formfimbul, Thul, Slídr,
Hríd, Sylgr, Ylgr, Víd, Leiptr en Gjöll. Die elf riviere het gesamentlik bekend gestaan as Elivágar.
Nikkers
Sommige ondersoekers is van mening dat Nikkers deel vorm van die Elwe (Swartelwe). Sien die
bespreking van Elwe. Ander ondersoekers wys weer daarop dat Nikkers vroulike watergeeste is en
los staan van Elwe. Nikkers is swart van kleur. Hulle is soms beskou as goddelike figure en is hulle
selfs vereer, maar soms is Nikkers in ‘n negatiewe lig beskou. Wodan is soms Nikarr, Hnikar, Nikus,
Hnikarr of Hnikudr genoem. Nikkers is vandag steeds bekend in Friesland, waar hulle in moerasse,
mere en waterstrome woon.
Nikkers het ook bekend gestaan as Nixe. Die manlike vorm hiervan is Nix of Nicker. Nixe is dikwels
beskou as figure met die bolyf van ‘n vrou en die onderliggaam van ‘n vis. In Swede was hulle bekend
as Näck. Hierdie figure is egter ook verwant aan die Griekse nimfe, bekend as Nyx. Hierdie Griekse
Nyxe het simbool gestaan vir die nag. Die Griekse Nyx en die Latynse Nox is egter ook beskou as die
Oergodin van die nag. Vergelyk ook die Slawiese Rusalka en die Japanse Ningyo. In die
Nibelungenlied word Nixe beskou as Wyse Vroue wat voorspellings doen. In Oudhoogduits was die
figure ook bekend as nihhus, nichus, nykus of nikhus en in Duits wassernixen; in Nederlands necker of
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nikker; in Sweeds näk en nek; in Deens nök, nok en nocke; in Engels nickers. Hierdie Nikkers het een
kleur gehad: ‘zoo zwart als een nikker’ (Grimm).
Die waterlelie (nymhaea) staan ook bekend as nixblume in Duits, maar ook näckblad in Sweeds.
Njord, Nierd, Niord
Njord is ’n Waanse God en vader van Freyr en Freya. Hy het mag gehad oor elemente soos wind,
water en vuur. Seevaarders en jagters sou op sy steun kon reken. Ook was hy bekend as die God van
welvaart en rykdom. Die eggenote van Njord is Skadi, maar dit was ‘n ongelukkige huwelik wat op ‘n
skeiding geëindig het. Njord wil graag by die see woon, maar Skadi wil in die berge371 woon te
Trymheimr. Die naam Njord vertoon groot ooreenkomste met Nerthus (Moeder Aarde). Moontlik
was Nerthus ‘n voorganger van Njord. De Vries merk in sy vertaling van die Lokasenna in die Poëtiese
Edda op dat Njord van ouds ’n Godin was en lank in Swede as ’n Godin vereer was.
Sommige Sweedse koningshuise het hulself beskou as afstammelinge van Njord.
Norne, Norni, Norner, Nornar, Skikgodinne
Norne is ook bekend as Tydgodinne, Skikgodinne, die Drie Wyse Maagde, die Drie Susters, Tha Thriu
Wufer, Die Drei Heilrathinnen, ens. Die woord Norn kom moontlik van die Indo-Europese wortel
*(s)ner-, wat draai of wend beteken en vandag verwant is aan die woord norm(e). Norne is
mitologiese wesens wat met spinnery en wewery geassosieer word. Die lotsbestemming van elke
God, Reus, Dwerg of mens word bepaal soos spindrade tussen die vingers van die Norne. Vandag ken
ons steeds uitdrukkings soos: ‘Sy/haar lewe hang aan ‘n sydraadjie’ of ‘sy/haar lewensdraad word
geknip’. Hierdie ‘drade’ verwys na die spindrade van die ou Norne of Skikgodinne. Die Norne het die
lewensweb gespin en die lewensdrade deurgeknip. Die woord ‘spin’ beteken in moderne Duits:
fantaseer; verhaal vertel; onsin vertel. Ook in Afrikaans kan iemand ‘n ‘verhaal spin’ (onsin verkoop).
Verder maak ook die Rigveda melding van die spin van lewensdrade, maar daar blyk die Vuurgod
Agni, die grootmeester te wees by die spin van lewensdrade.
Die Norne is oppermagtig. Hulle kennis was oneindig en hulle het alles geweet, van alle ewigheid tot
in alle ewigheid. Hulle name is Urd, Word en Skuld. Urd = oerverlede of oorsprong; Word (Wordende,
Werand, Verdandi, Verthandi, Verdanki) = hede, en Skuld = wat nog verskuldig is in die toekoms.
Hierdie name van die Norne is eintlik vervoegings van die werkwoord is, (verlede-, hede- en
toekomstige tyd): was, is en sal wees. Opvallend is dat te Saïs in Egipte ’n beeld van die Godin Neith
gestaan het met die inskripsie: Ek is die een wat is, was en sal wees (van Gilst 2012c). Die AngelSaksiese naam vir Urd is Vyrd en in Saksies Wurth of Wurdh en in Oudengels Wyrd, Vurd, Vyrd, Virdsisters of Weird sisters. In Nederland is bekend: Wurth, Wierda, Woerd, Weurt, Waart, Wert, ens.
Woorde soos waardig, werd, maar ook (lug)waardin verwys na hierdie Godin, asook plekname soos
Woerden, Waarden, Wierden, Werte, Doorn-weert, Bolswert, Bolsward, Holwert, Helwerd,
Bornwert, Waardenburg, Heerewarden, Dooden-Waard, Adu-wert, ens.
As verpersoonliking van die tyd, word die susters van verskillende leeftye voorgestel. Urd (ook Wurd)
word as hoogsbejaard en afgeleef voorgestel. Sy kyk ook voortdurend om, na agter, asof sy in die
geskiedenis tuur. Verdandi/Word is baie jonger as Urd. Sy kyk reg voor haar uit. Sy is vreesloos, aktief
en vol lewenslus. Sy sit altyd in die middel. Die derde suster, Skuld, is die jongste suster en sy sit altyd
regteenoor Urd. Haar gesig is soms agter ’n sluier bedek en sy kyk soms in die teenoorgestelde rigting
as Urd. Sy hou ’n boek of boekrol was wat nog oopgemaak moet word. Sy hou die toekoms in haar
hande.
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Godinne en Berge is dikwels sinoniem.
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Die Norne is afkomstig van die Reusinne, naamlik Thursa-Meyjar. Hierdie Meyjar (Meiers) is deur die
Jotuns (Reuse) opgevoed en is dus ouer as die Godedom. Daar is ook ondersoekers wat van mening is
dat hierdie Norne nie die lot bepaal nie, maar alleen die lot kan uitlê of voorspel. Die Lot is alreeds
bepaal deur nog ouer Skikgodinne, naamlik deur Orlog, Naudr en Aldr. In die Völsungasaga wou
Sigurd van die wyse Fafnir (slang) weet waar die Norne vandaan kom (wat in staat was om ‘n baba uit
die moederskoot van ‘n swanger vrou te bevry). Fafnir antwoord dat Norne afstam van die Ase en
Elwe maar ook uit die geslag van Dvalin (Dwerge).
Sommige ondersoekers is van mening dat daar vroeër meer Norne (moontlik 9) bestaan het en dat
die ontwikkeling na ‘n drie-eenheid redelik resent is. Grimm is van mening dat Muss (Moet) en Kann
(Kan) naas Wurt (Word)
ook eertydse Skikgodinne
was. Die vermelding van
Drie
wewende
en
spinnende dames word
veelvuldig in die lektuur
gemaak, byvoorbeeld Drei
Puppen, 372 Drei Marien,
Drei Maris, Drie Marrigu,
Drie Meide, Drie Brigittes,
Drie
Morgans,
Drei
Docken, Drei Jungfrauen,
Drie
Santinnen,
Drie
Susters, ens.
Soortgelyke figure bestaan ook in die Griekse mitologie, naamlik die Moira of Moerae (Klotho,373
Lachesis374en Atropos375) en ook in die Romeinse mitologie, naamlik die Fatae376 of ook bekend as
Parke, Parcae, Parcen, Parzen of selfs Perchten (Nona, Decuma en Morta). Die Grieke ken egter nog
meer Godinne wat in drieë voorkom en met die noodlot verbind word, naamlik die Gratiën (Aglaia,
Euphrosyne en Thalia); die Graeae (Deion, Enyo en Pemphredo); Gorgone (Stheno, Euryale en
Medusa) en dan ook die Hore(n), die drie dogters van Zeus en Themis377 met die name Thallo, Auxo
en Carpo, maar ook bekend as Eunomia, Diké en Eirene. Die drie Baltiese Skikgodinne staan bekend
as Laima, Dalia en Mara.378 In die Skotse volksgeloof is die drie Norne ook bekend as die Three
Vijrdsisters en in Shakespeare se Macbeth is hulle bekend as die Vierdsisters. Die Slawe noem hulle
Skikgodinne Rojenice of Sojenice en die Hettiete het hulle Skikgodinne Gulses genoem.
Die Oppermagtige Norne of Skikgodinne was selfs magtiger as die Gode en Godinne, want ook dié se
lot is bepaal deur die Norne. Daarom is die Norne ook Skikgodinne genoem. Hulle skik en rangskik die
lewe van elke mens en elke God. Daagliks word die Norne deur die Gode opgesoek om raad.
Veral by die geboorte van ‘n kind was die Norne vroeër aanwesig. ‘n Nuwe kind is immers ‘n produk
van die Lotsbeskikking van die Norne. In die Middeleeue is steeds in elke kraamkamer drie messe
372

Dit is moontlik dat Poppe ook Godinne was. Poppe of Puppe kom dikwels voor in die lektuur waar na vroue
verwys word, onder andere Puppenbrun en Puppenstein. Tot en met vandag beteken Poppendroom of
Puppentraum ’n mooi droom (of lugkasteel). Voorts word steeds na ‘n beeldskone dame verwys as ’n pop. Die
woord pop is voorts verwant aan die woorde papie en puppy (Eng).
373

Clotho= die een wat spin.
Lachesis = die een wat die draad meet.
375
Atropos = die een wat die draad knip.
376
Verwant aan futae wat profeties beteken. Ook weereens verwant aan die woord Fee.
377
Themis word beskou as Griekse Godin van Regverdigheid en word sy met ‘n weegskaal en swaard afgebeeld.
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378

Letse Mara = Germaanse Mare/Mari.
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neergelê op ‘n aparte tafel, waar niemand aan moes kom nie. Die drie messe was vir die drie Norne;
drie Susters; drie Parcae of Heil’ge drei Fraue. ‘n Nog ouer gebruik was dat drie Wyse Vroue
(Sieneresse of Spákonur) by elke geboorte van ‘n kind aanwesig was om voorspellings te doen oor die
baba se toekoms. In 1880 was in Jutland nog ‘n gebruik bekend as ‘maale og signe’ (meet en seën)
waar direk na die geboorte van ‘n baba, ‘n vrou met ‘n rooi woldraad besoek aflê by moeder en kind
om die kind te meet en te seën. Die seën was die uitspreek van towerformules en die vrou (seënster)
is ‘n Signekone genoem (van Gilst 2004). Ook die Jode moes ‘n rooi draad (garing) geken het tydens
die geboorte van ‘n kind want in Genesis 38:28-30 word ‘n rooi draad om Serag se pols gebind tydens
(na) sy geboorte. In Letland was dit gebruiklik om die pasgebore baba op ‘n doek neer te lê, waarna
die Sieners die fortuin vertel het. Soms was dit ook gebruiklik dat die Wyse vroue nie na die baba (en
moeder) kom nie, maar dat die vader van die kind die vroue gaan opsoek by hulle woonplekke om
die pasgebore kind se fortuin aan te hoor.
Na die geboorte van elke kind was fees gevier, maar die fees was ‘n offermaaltyd. Dit het bestaan uit
soetkoek of soetbrood, waar dikwels anys of kaneel as bestanddeel gebruik is. Hierdie gebruik
bestaan vandag steeds in talle lande. In Nederland ontvang die gaste beskuit met ‘muisjes’.379 Op die
Faroër heet hierdie maaltyd ‘n Norgagreytur, wat dui op ‘n outydse offermaaltyd aan die Norne.
Die Norne sal ook verband hou met die uitgestorwe taal bekend as Norn of Norröna wat op Orkney
en Shetland bekend gepraat was.
Od
Od was die man van Freya. Hy en Freya het ‘n dogter gehad met die naam Hnoss. Od het verre reise
onderneem en Freya was voortdurend na hom op soek. Die trane wat sy uit verdriet gestort het, was
van suiwer goud.
Odilia
Daar bestaan geen direkte aanwysings vir die verering van Odilia as Godin nie, maar daar is wel
aanwysings van sodanige verering. Odilia word vandag beskou as ‘n katolieke heilige en dit is bekend
dat talle Heidense Godinne tydens die kerstening geruisloos verder vereer is as katolieke heiliges.
Odilia was moontlik so ‘n geval. In die Elsas is ‘n heilige berg met die naam Odilia bekend en hierdie
berg was al in die Steentyd ‘n heilige berg gewees, soos blyk uit argeologiese opgrawings in die
gebied (van Gilst & Kooger 2000). Volgens Wessels is op die Odilenberg in Elsas ook ‘n Godin vereer
met die naam Rosmerto/Rosmarta, maar daarvoor ook nog ‘n Godin met die naam Belen.
Verder is Odilia-fonteine bekend en ook is Odilia-heiligdomme bekend te Freiburg en Hellring, naby
Regensburg. Ook in Limburg is ‘n Odiliënberg, vroeër ook bekend as Udelenberg. Ook bestaan daar ‘n
aantal kerke wat die naam Odilia dra, soos die Sint Odilia te Luik en die Sint Odilia te Orp-le-Grand. In
Duitsland dui meer name op die bestaan van ‘n Heilige vrou, soos Ottilia, Oda, Uta, Uote, ens.
Vandag word beendere van ‘n ‘heilige’ Odilia bewaar in die Kruisherenkapel te Uden (hoogs
waarskynlik verwant aan Wodan) in Nederland. Vandag is Odilia, Adalia, Udalia, Odella, Odelina
steeds populêre vrouename.

Oog van Wodan
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Die Alsiende Oog van ’n Godheid was in die outyd ’n bekende konsep. Talle volkere het selfs geglo
dat die mens oor ‘n Derde Oog (intuïsie) beskik. Die Oog wat alles sien is selfs op die Amerikaanse
banknote afgebeeld, as die Oog van God, en hierdie Oog word in ’n driehoek afgebeeld. In die
uitdrukking ‘iets met Arendsoë bekyk’, is Arends-oë afgelei van Argus-oë. Argus is die Griekse Reus
met honderd oë oor sy hele liggaam. Die ‘Oog’ wat alles sien was in die Egiptiese mitologie baie
bekend. Hierdie Oog word beskou as simbool van diepe insig. Die Griekse Horus sou ook een van sy
oë geoffer het aan die Songod Re. Die geofferde oog van Horus word beskou as ’n kreatiewe oog wat
alles sien en alles skep. In sommige skeppingsmites word uit die Goddelike Oog, lig geskape.
Die Germaanse Wodan offer ook een van sy oë aan Mimir. Hierdeur kan Wodan baie beter sien.
Waar sy ongeofferde Oog die Buitewêreld verken, peil die geofferde Oog die onbewuste dieptes van
die Binnewêreld en die Onderwêreld. Dit is ’n ultieme poging om die diepste Wysheid en Kennis te in.
Ook die Indiese god Varuna, die Keltiese God Balor en die Baltiese God Vals of Velinas het almal slegs
een oog. Volgens ‘n Baltiese mite sou mans wat na Insterburg by ‘n bron Golbe sou gaan om wysheid
te bekom, eenogig word na die besoek (van Gilst 2004). Farwerck (1970) wys daarop dat sommige
maskerdraers (tot en met vandag) tydens kultiese optogte/ommegange, ‘n masker dra met net een
oog.
Die ou Perse het die Son as alsiende oog beskou van Ahura Mazda, maar vir die Egiptenare was die
Son die oog van Demiurge en onder die Grieke was die Son die oog van Zeus. Die God(in) met een
oog kan ook in verbinding gebring word met die Volmaan.
Oppergode
Alhoewel Wodan algemeen aanvaar word as Oppergod van die Germane, is hierdie persepsie nie
volledig korrek nie. In Denemarke en die Britse eilande was Wodan ongetwyfeld die Oppergod, maar
op Ysland het selfs geen enkele tempel van hierdie God bestaan nie. Daar was Donar die Oppergod.
In Swede was Freyr die Oppergod, behalwe by die tempel van Uppsala waar Donar die Oppergod
was, maar van ouds was Ullr ’n Oppergod in Swede. In Friesland is Stavo die Oppergod, maar
Westendorp meen dat Stavo en Donar dieselfde God is. Onder die Sakse was Saxnot die Oppergod,
maar met Saxnot is hoogs waarskynlik Tiwas bedoel. Dan word Heimdal ook beskou as Oppergod en
dit word in die Voluspa vermeld. Onder die Germaanse Batawe was Hercules Magusanus die
Oppergod en is hy deur verskillende stamme ten Weste van die Ryn vereer.
Uit die werk van Jordanes blyk dat Tiwas die oppergod van die Gote kon gewees het, want Jordanes
noem slegs een God (Latynse teks) wat deur die Gote vereer was, naamlik Mars (dus Tiwas). Ook
gebruik Jordanes die term ‘Sward van Mars’ wat na ’n legendariese wapen verwys (Swaard van God).
Volgens Julius Caesar, ken die Germane net 3 Godhede, naamlik die Son, Maan en Vuur, oftewel,
Sunna, Manu en Surt. Hierdie 3 Godhede het ’n baie ou herkoms en moes as Oppergode beskou
gewees het. Ter vergelyking, die Germaanse Sunna, staan in dieselfde lig staan as die Japanse
Songodin Amaterasu wat tot en met vandag die Sjintoïstiese Oppergodin is in Japan. Dat die Son ‘n
Opperwese is, is ook in lyn met die Romeine wat Deus Sol Invictus as Oppergod ken en die Grieke
Helios.

Ork
413

Orke is beskou as lelike, afskuwelike, ongewenste en gevreesde wesens. Hulle is soms ook
Aardmanne genoem. Soms was hulle klein, maar dikwels was hulle as Reuse beskou. Woorde soos
orka (stormwalvis) en orkaan is verwant aan die Orke. In Sweeds en Noors staan robbe bekend as
Orke. Die Orkneyse eilande (vroeër Orkadiese eilande) en moontlik ook Urk (Urk was vroeër ook ‘n
eiland) in Nederland, verwys moontlik na die ou Orke, of die woonplek van hierdie figure.
Orke is verwant aan die Romeinse God van die Onderwêreld, naamlik Orcus. Hy is dus die God van
die dood en is sinoniem met die Griekse Hades. Orcus word beskou as ‘n gedugte vegter en word
afgebeeld as ‘n demoniese figuur met swart vlerke. Orcus word ook as ‘n Woudgees beskou en in
Frans bekend as Ogre. Ogres verwys ook Woudgeeste bekend as Orco, Nork, Norkele, Norggen,
Lorrgen, Norggin, Norklein, Norggel, ens.
Orlog
Orlog word in verband gebring met die onafwendbare Lot en word die woord Orlog beskou as ‘n
sinoniem vir die woord Lot. Orlog is ‘n Skikgodin wat nog ouer is as die Norne. Die woord Orlog
bestaan uit ‘n samestelling waarvan die eerste gedeelte verwys na oer en die laaste gedeelte na wet
(log). Die ander twee ouer Skikgodinne was dan Naudr (Nood) en Aldr (Oud). Die woord orlog is
verwant aan die woord oorlog en warlock (Eng). Sien ook Norne.
Oorlog is aanvanklik beskou as die proses van disintegrasie en reïntegrasie, die opruiming van die
wanorde en die skepping van orde uit die chaos. Ook is oorlog beskou as die stryd tussen goed en
kwaad in die natuur van die mens en die bereiking van eenheid.
Ostara, Eostara, Eostra, Eostre, Ooster, Ester, Ôstarûn, Aster
Ostara/Ester is ‘n besonder geliefde Lentegodin en Vrugbaarheidsgodin, maar sy was in die
Noordgermaanse gebied onbekend. Haar eweknie in die Noordgermaanse gebied is Freya. Die Godin
Ostara/Ester stam uit ‘n verre verlede, want haar naam is herkenbaar in die name van talle ander
Indo-Europese Godinne, byvoorbeeld die Romeinse Aurora, die Griekse Eos, die Litouse Austrá, die
Fenisiese Vrugbaarheidsgodin Astarte, die Mesopotamiese Ishtar en die Vediese Usas. Ostara is
sinoniem met Daeraad.
In die Heidense tyd was die grootste lentefees bekend as Ooster, Ostara of Ester. Sy word veral met
Pase of Paasfees verbind. So belangrik was hierdie Godin dat een van ons maanmaande na haar
vernoem is. Tot in die 19de eeu was dit in die Lae Lande gebruiklik om die inheemse name te gebruik
by die benoeming van die maande, in plaas van die huidige Romeinse name. April was toe nog
bekend as Oostermaand (Oudengels: ēastur-mōnath).380 Guerber wys daarop dat hierdie Godin selfs
na die kerstening besonder gewild en geliefd was en skryf hy dat sy geen degradering ondergaan het
nie. Onder die Christendom is haas elke ander ou inheemse Godheid swaar gedemoniseer. Vandag is
volgens Guerber nog talle Eáster-stene in Duitsland te vinde, altare van Ostara/Ester. Te Ootmarsum
sou ook ’n beeld van die Godin Ester/Ooster gestaan het op die Kuiperberg, waar die huidige jaarlikse
Paasfees teen die helling van die berg ’n aanvang neem.
In die 17de eeu verwys ’n skrywer nog op die verering van hierdie Godin. Van Gilst haal die volgende
woorde van die skrywer, Ernst Casimir Wasserbach, aan wat verwys na ’n heiligdom by Oesterholz in
die Teutoburgerwoud: ‘lucos ac nemora consecrate diis apud Colstede et fanum Osterae deae prope
Osterholz (aan die Gode gewyde woude by Kohlstadt en ’n heiligdom van die Godin Ostera naby
Oesterholz). Nog in 1750 is na die Extersteine verwys as Eostrae Rupes (Rotse van Ester) en in 1762
maak ’n priester met die naam Pustkuchen vermelding van die verering by Extersteine van een
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Onder andere ook deur die bekende Vlaamse digter Guido Gezelle (1830-1899) gebruik.
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‘heidnischen Göttin Ostra’ (van Gilst 2012b). Farwerck (1939) wys daarop dat Karel die Grote hierdie
heiligdom wat uit rotse bestaan wat tot 40 meter hoog is, probeer vernietig het.
‘n Aantal plekname verwys moontlik na Ostara (Ooster, Ester of Aster) en dit is die huidige Heiligerlee
wat voorheen bekend was as Asterloo en Oosterhout, wat in die Middeleeue nog bekend gestaan het
as Ostreholt. Ook is Oesterholz vernoem na hierdie Godin. Dan was die Donou-rivier voorheen
bekend as Ister.
Pad, Weg (en ander vorme van verbindinge)
Dit blyk dat die verbinding tussen twee (woon)gebiede van besondere belang was en dat hierdie
verbinding selfs ’n sakrale uitstraling gehad het. Hierdie verbinding is soms ‘n heerweg genoem. Die
land Noorweë verwys onder andere na ’n weg, maar ook verskillende name vir die Melkweg.
Daarbenewens is die woord wa (wagen) verwant aan wegen en is selfs die wa (wagen) dikwels
vertaal in religieuse terme. Dit was immers die ultieme vervoermiddel van Gode en Godinne. Die
pleknaam Wageningen in Nederland is ‘n samestelling tussen wagen en die God Ing.
Dat verbindinge tussen elemente vir die Germane van groot belang was, kom ook tot uiting in die
kuns. Talle afbeeldinge in die Germaanse kuns, het behoue gebly waarop ranke, toue en slierte
afgebeeld word. Toue en drade (lewensdrade) is selfs in ‘n sakrale lig beskou. Ook in die huidige
Japanse Sjintoïsme word ’n tou (van rysstrooi) selfs gesien as die voorstelling (ook woonplek) van ’n
Godheid.
Padda
Die ou Egiptenare het ‘n Godin geken met die naam Hiqid, Heka of Heket en sy is afgebeeld as ‘n
padda. Die padda in die Nyldelta is beskou as ‘n simbool van vrugbaarheid. ‘n Padda word egter soms
aan die Slang gelykgestel. Vir die Kelte was die padda die ‘Heer’ van die Aarde en simbool van
vrugbaarheid en erotiek en sommige Indiane (aan die Orinoco) het geglo dat die padda ‘n goddelike
wese is wat oor water heers. Hierdie Indiane het paddas vereer. Tot en met vandag word die padda
in Japan as vrugbaarheidsimbool beskou. Die Aymara-Indiane het beeldjies van paddas op
heuweltoppe geplaas as hulle na reën verlang het. In talle volkskulture word die padda beskou as
simbool van die ewige lewe en die heropstanding. Voorts word die padda ook geassosieer met
Moeder Aarde en ook met Isis, Afrodite en Venus. Dan is die woord frog (Eng) ook verwant aan die
naam van die Germaanse Godin Frigg. Die padda word dus met vroulikheid in verband gebring en
ook word (soms) na vroulik geslagsdele as padda verwys.
Dan sou die padda ook op die maan gewoon het. Beide die padda en die maan was in die MiddeOoste en Suid-Europa as simbole beskou van die Moedergodinne. Paddas speel ook ‘n belangrike rol
in sprokies, waar dit met prinse en prinsesse geassosieer word. In Oostenryk en in Beiere is deur
argeoloë, beelde van paddas opgegrawe (van gebakte klei). Die bekendste is by die huidige Annaberg
in Silesië. Sint Anna, die ou Moedergodin, word vandag beskou as die beskermheilige van swanger
vroue. Vroue sou vroeër paddas geoffer het in die hoop om self swanger te raak. Ook is soortgelyke
beeldjies van paddas (uit marmer, klei, en steen) uit die Steentydperk gevind in die Balkan. Dit is in
Duitsland ook bekend dat Berchte/Holda beskou word as Godin van die doderyk en heerseres oor die
paddas. Dit is nie vreemd dat die dood geassosieer word met ‘n vrugbaarheidsimbool nie. Die dood
en wedergeboorte gaan immers hand aan hand. Die padda word tewens ook beskou as ‘n orakeldier.
Die ooievaar wat paddas eet, bring dan ook mense kinders voort.
Nie alleen is paddas vroeër aan Moedegodinne geoffer nie, maar word dit vandag steeds gedoen.
Paddas van hout, silwer, yster en word geoffer aan die Maagd Maria in Beiere, Oostenryk, Hongarye
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en Morawië (van Gilst & Kooger 1999). Vandag bestaan daar steeds ‘Muttergottesbrunnen’
(Godsmoederbronne) tussen Heidenau en Pirna in Sakse waar baie paddas in die waterbronne swem.
In Sakse is ook waterkuipe vol met water in die grond begrawe. Die water het ‘n genesende werking
en bevorder vrugbaarheid van vroue, vee en die landbou. Meestal moet hierdie water egter in
kontak kom met die liggaam deur dit te drink of daarin te swem of daarmee besprinkel te word.
Met paddas word ook die geheimsinnige en soms verraderlike giftige paddastoel in verbinding
gebring. Baie Hekse het hulle giwwe juis van die paddastoel verkry, daarom was die paddastoel ook
bekend as Duiwelsbrood. Die paddastoel is ook kampernoelje (afgelei van Champignons) genoem en
in Laagduits paddenstol en in Engels toadstool.
Vir die Christendom is die padda egter ’n onrein dier. Vergelyk Exodus 8:2-14 en Openbaring 16:13.

Pan
Pan staan nie bekend as ‘n Germaanse Godheid nie, maar Panagtige Gode- en Godinne het tog diep
spore getrap in die Germaanse taalgebied, wat die vermoede wek dat ‘n Panagtige Godheid moontlik
bekend was by die ou Germane. In die Griekse literatuur verskyn Pan aanvanklik as ‘n
Moedergodin/Maagd wat saam met Cybele vereer is, volgens Pindar (Griekse digter). Later verskyn
Pan in die Griekse literatuur as ‘n manlike wese. Moontlik is die Etruskiese Godin Alpan (Alpanu,
Alpnu) verwant aan die Griekse Moeder Pan. Dan is Pan ook moontlik verwant aan die Litouse
Vuurgodin Panike of Panicke wat weer by die Pruise bekend is onder die naam Ponyke. Opvallend is
dat die Panathenaeën, ‘n Griekse somerfees wat veral gekenmerk is deur sportwedstryde en
muskiekwedstryde, opgedra was aan die Godin Athene (Willis).
Aan Pan is ook Romeinse huisgode verwant wat bekend gestaan het as Penates. Penates was die
manlike huisgode, wat dikwels ook saam met die vroulike Lares vereer is. In Griekeland het die
Penates bekend gestaan as Panitae en hulle was harige wesens.
Die Griekse Pan staan in Latyn bekend as Faunus en is verwant aan die Latynse Godin Fauna. Pan is
die kind van Hermes381 (soms van Zeus) en Penelope. Pan het die betekenis gehad van ‘Alles’.
Vergelyk Pan-Europese, Panteïsme en Pantheon (tempel vir alle Gode). Silvanus (Silvani, mv) is egter
aan Pan verwant en word beskou as ‘n Bosgod. Bosgeeste was ook as Panes, Paniske of Satire bekend
en hulle is beskou as figure met horings. Hierdie Panes of Paniske was in Italië bekend as Faune en dit
was figure wat as half-mens-half-bok beskou is. Westendorp vermeld ook Sulfae, Sulevae, Sylfen en
Fada, wat verwant is aan Feë. Onder die Etruske is Painiscos ’n kleine Pan wat bekend was vir sy
wilde dans met ’n stywe penis.
Dit is egter opvallend dat Pan ook met katte geassosieer is, terwyl Godinne meestal met katte in
verbinding gebring word. Pan word ook spesifiek genoem in die Raad der Hekse (Rede of the
Wiccae), of ook kortweg beken as Die Rede of ook Heksewet. Daarin staan: ‘Wanneer die wiel tot by
Joel draai, steek dan die Joelblok aan en laat Pan regeer’ In latere vertalinge is die woord Pan egter
vervang met ‘God met Horings’ (Camphausen). Die naam Pan is ongetwyfeld verwant aan Penelope
(moeder van Pan). Maar Pan is ook waarskynlik verwant aan die Hindoeïstiese Vrugbaarheidsgod
Pancika en ook moontlik verwant aan die Griekse Panakeia of Panacea. Panacea is die Godin van
Geneesmiddele. Die name van ‘n aantal pynpille (byvoorbeeld panado) is afgelei van die naam van
hierdie Godin, maar ook moontlik van die Griese God Paean. Pan word egter ook verbind met die
Griekse Paeonië/Paeonia, ooit die naam van ‘n Riviergodin, maar vandag die naam van ‘n soort roos.
Die naam van die Peene rivier in Duitsland dui waarskynlik op ’n ou Riviergodin. Ook word Pan
verbind met Pandora (eerste vrou), Pandaros (held), Paiawon (Paieoin, Paion, Paian), Pandrosos en
381
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Phanes, maar ook met die landstreek Pannonië (huidige Hongarye) en die eiland Pandateria (vroue
eiland) en die pleknaam Pannerden in Nederland. Vogens die Rigveda is Pani’s ‘n groep Demone wat
in die lug woon (Rv10,108), maar ook is Pani’s beskou as ‘n vyandige bevolkingsgroep wat deur die
Ariërs oorwin is (Rv1,32).
Nog ‘n erfenis van Pan is die boom wat na hom/haar vernoem is, naamlik pan/pyn of pine (Eng). Die
pynboom (denneboom) is beskou as ‘n heilige simbool of ook ‘n lewensboom. Die verering van
hierdie boom sien ons vandag steeds tydens kerfees. Die pynboom = kersboom. Pan is vandag
herkenbaar in familiename soos: Panacker en Pijnacker, maar ook in pynappel en die woord paniek.
Die woorde pen en pan is verwant. Pen verwys ook na penis, maar ook na die falliese boomstam (uit
pynhout). Die God Pan is immers beskou as ‘n toonbeeld van manlikheid. Die Godin Pan (vroulik) wat
later ‘n God (manlik) word, toon ooreenkomste met Frey wat uit die Moedergodin Freya/Frigg
ontwikkel. Beide Pan en Frey is later bekend om hulle falliese simbole. Pan toon egter ook belangrike
ooreenkomste met die Keltiese Cerunnos. Behalwe dat Cerunnos ook op Pan lyk, word Cerunnos
soms ook met munte afgebeeld. Dit is daarom moontlik dat Pan ook verbind kan word met munte en
dus met woorde soos penning of pennie (Oudengelse pening of penig, Oudnoorse penningr, Sweedse
pänning, Oudfriese panning, Middelduitse pennic en die Oudhoogduitse pfenning. Die Griekse Godin
van die Armoede is bekend as Penia of Penae en ook haar naam moet verband hou met die aller
eenvoudigste muntstuk.
Pan word afgebeeld as ‘n God met horings en word veral met diere en landbou (vrugbaarheid) in
verband gebring. Die woord fauna dui op hierdie verwantskap.
Passiespele
Onder die Indo-Europese- maar ook die Afro-Asiatiese volkere is gedurende die laat herfs, winter en
vroeë lente Passiespele opgevoer. Die Engelse Horndance, Morris382 plays en Mummersplays, maar
ook die Duitse Osterspielen is hier voorbeelde van. Die vernaamste tema in die toneel-opvoerings is
die doodmaak van ‘n jong meisie deur ‘n bose figuur, waarna ‘n held haar weer uit die dood opwek.
Soms is daar ‘n tweegeveg (goed en kwaad) waarna een figuur sterf in die stryd en dan deur ‘n
heldefiguur uit die dood opgewek word. Die Kwaad word deur Goed oorwin en gered vir ‘n nuwe
lewe. Die spele gaan gepaard met mense wat maskers dra of mense wat hulle gesigte swart smeer
met roet. Nie alleen is maskers van Duiwelsfigure gedra nie, maar ook maskers van spesifieke diere.
Ook kom daar ‘n ou vrou (Wyse Heks) voor in die spel en ook ´n nar. Soms is die spele ook ´n
Narrespel genoem. Narre loop deur die strate en maak grappe met toeskouers. Die Passiespele
simboliseer die dood en die wederopstanding, dus vrugbaarheid. Met die koms van die Christendom
verander die temas en word Christelike taferele opgevoer. Hierdie Christelike spele is ‘n fenomeen
wat ons vandag steeds ken veral rondom Kers- en Paasfees.
Voordat die kerk die spele oorgeneem en gekersten het, het hulle dit eers probeer uitroei. Die
Engelse koning Hendrik VIII het ‘n proklamasie uitgevaardig wat hierdie spele sou verbied. In die
verbod is ook bepaal dat die dra van maskers as wangedrag verbode was (Farwerck 1970). In die laat
Middeleeue begin die meeste toneelopvoerings/Passiespele stadig maar seker om uit die kerke te
verdwyn.
Die ou Germaanse swaarddans is ook beskou as ‘n Passiespel. Ook hier is sprake van swartgeverfde
gesigte en maskers. Tydens die spel word iemand ‘doodgesteek’ en weer uit die dood opgewek. Ook
is Wodan en ander Gode aangeroep tydens die spel. In die Lübeckse zwaardspel word ‘n lied deur ‘n
voorsanger gesing, waarna die swaarddansers die woorde singend herhaal. Een so ‘n refrein was:
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‘Heilige Wode, nu lên mi dîn pêrd’ (Heilige Wodan, leen my nou u perd) (Farwerck 1970). Die
hoofrolspeler in hierdie swaardspel se naam is dikswels Rubin of Robent, wat volgens Farwerck
(1970) verband kan hou met Robin Hood. In al die Passiespele tree ook ‘n ou Wyse Vrou op. Sy word
die ‘Olde Wijff’ of ‘Die Alte’ genoem. Sy word dikwels van ‘n lang neus voorsien omdat sy ‘n Wysneus
is. Dat mans en vroue hulle soos ‘ou vroue’ vermom het tydens die Passiespele blyk uit talle berigte
en verbodsbepalings. In 784 waarsku ‘n geestelike met die naam Priminius dan mense hulself nie as
herte of ‘ou vroue’ moet verklee tydens feesvieringe nie (Farwerck 1970).
Perde, Rosse
Die Perd, Ros(s), Rosperd of Strydros het ‘n besonder hoë aansien gehad onder die Germane en ook
die Kelte, vanweë sy snelheid en sy bruikbaarheid as trek- en rydier. Hy was die heiligste van alle
diere en word vandag steeds as edel beskou. Dikwels is perde saam met mense veras of begrawe om
die oorlede persoon na die Ander Wêreld te vergesel. Perde het dikwels goddelike opdragte
uitgevoer. Hulle trek heilige waens, sonwaens, bonatuurlike strydwaens en ook vervoer hulle
Godinne. In sommige Kelto-Germaanse gemeenskappe was die hoogste offer nie ‘n mens nie, maar
‘n perd. Die pleknaam Rosmaal in Nederland, is waarskynlik vernoem na ‘n plek waar perde geoffer
en geëet is. Dit geld ook moontlik vir die Vlaamse dorp Orsmaal en die heuwel Hengstberg in
Ubbergen ten Suide van Nijmegen in Nederland. Die plekke waar heilige perde aangehou was, is ook
as Heiligdomme beskou en talle plekname verwys hierna, byvoorbeeld: Ter Horst, Brinkhorst,
Bruinhorst, Wittehorst, Lijnhorst, Bronkhorst, Staphorst, Zielhorst, Nederhorst, Manhorst,
Arenshorst, Bokhorst, ens. Bronkhorst beteken glansende perd/ross. Hurst/horst (ross, ros en hors
(Eng)) wys dus na die perd self, na ‘n perde naam of die Perde-heiligdom. Volgens Jung is ‘n
Germaans Heiligdom omhein met ‘n skutting van vlegwerk (Gevlegte takke van Wilge en Lindebome)
en was sodanige Heiligdom bekend as Hurst en dikwels op ‘n heuwel geleë.
Dan was die perd ook ‘n uitstekende wedstryd-dier. Vir die Germane (maar ook ander Indo-Europese
volkere soos die Grieke en die Romeine) was ‘n wedstryd ‘n kultiese gebeurtenis. Nie alleen het
mense in wedstryde deelgeneem nie, maar veral dan ook perde met ruiters, perde sonder ruiters en
ook perde wat waens trek. Perdewedrenne het in die laatheidense tyd nog gepaard gegaan met
groot volksfeeste. Argeoloë het dan ook perdewedrenbane gevind by Dingplekke en dus ook ou
begraafplase. So was daar ‘n ou perde renbaan by die ou Heidense Uppsala wat so laat as 1850 nog
op kaarte aangedui was en in 1931 deur argeoloë ontdek is. Sodanige renbaan is ook by Stonehenge
ontdek, 700 meter vanaf die sontempel. Hierdie renbaan was byna 3 kilometer lank. Perdewedrenne
is in 747 in Engeland gedeeltelik deur die kerk verbied tydens die Cleveshoe sinode (onder leiding van
die aartsbiskop van Canterbury). Daar is toe bepaal dat drie dae voor Hemelvaart, geen wedrenne,
spele of feestelike partye mag plaasvind nie, maar dat die tyd slegs deurgebring mag word met
misoffers en deur te vas.
Op talle plekke in Skandinawië en Engeland kom geogliewe (aard tekeninge) van perde voor. Een van
die bekendste is The White Horse by Uffington in Oxfordshire. Hierdie Wit Perd is uit kalksteen gesny
en is ongeveer 125 meter by 35 meter groot. Hierdie perd is alleen goed uit die lug te sien en is
waarskynlik vir die Gode gemaak. Hierdie perd is ongeveer 3,000 jaar oud en moontlik opgedra aan
die Perde Godin Etain (Britse Epona). Daar is geleerdes wat van mening is dat daar by Uffington selfs
ouer reste bestaan van ´n perde afbeelding in die grond (Ellis Davidson). Die woord Ros/Horse (Eng)
hou moontlik verband met die Godin Horsel of Ursel. Moontlik is die woord perd ook verwant aan die
naam van die Godin Perchta/Berchta. Die Godin Europa word ook met ‘n perd geassosieer. Buddingh
1844 vermeld dat in Kesteren ‘n ysterperd bekend was as Hulle Vulle (Holda se vul).
Die hoë aansien wat perde gehad het blyk ook duidelik in die naam vir ‘n vroulike perd. Sy word ‘n
Merrie genoem en die woord merrie is verwant aan die woorde maagd, meisie, meer, ens, wat dui op
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reinheid. Die Oppergermaanse God Wodan, ry op ‘n merrie met die naam Sleipnir en sy is die
allerbeste perd wat bestaan. Sy het immers 8 bene en kan ook deur die lug ry (vlieg). In hierdie opsig
is Sleipnir vergelykbaar met die vlieënde perd Pegasus, uit die Griekse mitologie, maar ook die merrie
van die Keltiese God Lug, met die naam Aenbarr. Beda skryf dat dit vir Angel-Saksiese priesters
verbode was om op hingste te ry. Hulle kon slegs op merries ry en verder mog hulle geen wapens dra
nie. Hieruit wil ‘n mens aflei dat dit ‘n eer was om op ‘n merrie te ry. In die Keltiese mitologie word
Teyrnon Twrf Liant beskou as die eerste mens op Aarde. Hy het ‘n Merrie gehad met die naam
Teyrnon wat elke jaar op 1 Mei geboorte geskenk het aan ‘n vul (Nuwe Jaar).
In die Prosaïese Edda word die name van die 12 stoetperde van die Ase genoem en dit is: Sleipnir,
Gladr, Gyllir, Glenr, Skeidbrimir, Silfrintopper, Sinir, Gísl, Falhófnir, Gulltoppr en Léttfeti. Die naam
van die 12de perd word nie genoem nie, maar dit is die perd van Balder, wat saam met hom veras is.
In die Eddas kom egter nog meer name voor van beroemde perde. Stoetperde is egter in Germaanse
gebiede geteel deur Heidense priesters vir kultiese doeleindes. Die Duitse stad Stuttgard verwys
moontlik na ‘n plek waar hierdie stoetperde geteel is.
Onder die Perse was die Hings ‘n simbool van vuur en die Son. Ook was hy beskou as die Assiriese
simbool van superioriteit en aggressiewe manlikheid. Talle optogte/ommegange is of deur perde
vergelsel, of het die hele ommegang uit ‘n perde stoet bestaan.
Die waardering van die perd was so hoog dat hy selfs deur sommige Kelto-Germaanse stamme
aanbid was. Perde is dan ook dikwels afgebeeld op munte en ander ornamente, dikwels ook voor
strydwaens. Perde is ook dikwels gebruik om voorspellings te maak. Tacitus vermeld dat die
Germane heilige wit perde aangehou het in woude. Hulle gedrag is bestudeer en hiervolgens is
toekomstige gebeurtenisse voorspel. Grimm skryf dat die Hongare talle sprokies ken met wyse,
hulpvolle en sprekende perde. Nie alleen die Germane en Kelte het heilige perde geken nie, dit was
ook onder die Jode bekend. Sien onder andere 2 Kon. 23:11. Vergelyk in hierdie verband ook die
verhaal van Bileam in Numeri 22:22-34, waar hy deur sy pratende esel (eselin) gewaarsku word. Van
hierdie opperste betroubaarheid van die perd/esel, kom ook moontlik die uitdrukking: ‘so uit die
perd se bek’, vir iemand wat die reine waarheid praat. Volgens die Rigveda is die Vuurgod Agni ook as
‘n perd voorgestel (Rv 2,35).
Skedels van perde (met ‘n kruis daarop) is dikwels aangetref by ou boerderye. Dit was in alle
Germaanssprekende gebiede bekend en ook in Estland. In 1875 was daar nog 5 huise van boere in
Jevenstedt by Redsburg in Holstein waar sulke skedels gehang het. Hierdie boerderye het name
geken soos Hengist, Horsa of Hors. Hierdie skedels lyk op ornamente, maar in die outyd was die
skedel bo ‘n staldeur opgehang na die perde offer. Die offer (en die skedel) sou die vee beskerm teen
siektes. Dikwels is nie net een perdekop opgehang nie, maar juis twee langs mekaar, wat dui op die
verering van ouer tweelinggode.
Ook in die Japanse Sjintoïsme word wit perde as heilige diere beskou en beelde van perde kom soms
voor by hedendaagse Sjintoïstiese Heiligdomme. By sommige van hierdie Heiligdomme word vandag
selfs ‘n lewendige witperd aangehou, byvoorbeeld te Nikko, Ise en Iwashimizu Machiman.
Priester(es)
Voor die koms van manlike Gode het vroue die religieuse verrigtinge behartig. Slegs Godinne is toe
vereer. Die priesterlike amp ontstaan uit die diensmaagde wat die Wyse Vroue (Hekse) behulpsaam
was. Hierdie Wyse Vrou of Heks is die verpersoonliking van die Moedergodin. Sy is die Moedergodin
in lewende lywe, maar ter selfde tyd is sy ook Hoëpriesteres of Opperpriesteres. Die Heks (en die
maagde in haar diens) is ‘n restant van ‘n oerreligie wat tienduisende jare gelede al moes bestaan het
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en by alle volkstamme in die wêreld voorgekom het. Die priesterlike amp was aanvanklik vir die man
’n verbode terrein, net soos die geneeskundige vak ook aanvanklik vir die man ’n verbode terrein
was. Rondom die begin van ons jaartelling moes mans wat wou toetree tot die priesterlike amp,
hulself kastreer (kultus van Cybele). Hopkins skryf dat in Hierapolis priesters (gekastreerde mans) van
Cybele hulle soos vroue geklee het en hulself ook swaar gegrimeer het. Veral die wenkbroue en
wimpers is swart gegrimeer en die wange blos gekleur. Ook in Indië is gekastreerde mans selfs
verheerlik soos die ‘sewemaal ontmande man’ in die Rigveda. Ook in Egipte het die kastrasie van
priesters voorgekom. Met die koms van manlike Gode, tree ongekastreerde mans toe tot die
priesterlike amp.
In Oudhoogduits staan die ou Heidense Hoëpriester/regter bekend as ‘n Harugari, maar ook as
cotinc, êwa, êa, êwert ewart (evert), maar ook Oppersten Ewart. Die Boergondiërs het die
Hoëpriester(es) Sinisto/Sinistus genoem; onder die Katte/Chatte bekend as Libys; onder die Wende
bekend as Crive; onder die Franke Hildegast (Westendorp). ’n Noorse priesteres het bekend gestaan
as ’n Gydja en ’n priester is ’n Godi genoem.383 Die priesterlike amp het dus ook regterlike
bevoegdhede ingesluit. Die meervoud van Godi en Gydja is Godar. Soms is die terme Hofgydja,
Hofgodi, Hofgodar en Hofsgodar gebruik, maar ook Blótgydja, Blótgodi en Blótgodar. ‘n Godi of
Gydja het aan die hoof gestaan van ‘n Gouw (gebied, gemeente). In talle plekname/streeksname kom
die bestanddeel gouw voor, soos Westergo, Oostergo, Henegouwen, Oberammergau, Gooi, ‘t Goy,
ens. Met die koms van die Christendom word in Ysland die Godar onder gesag van die kerk gebring
en kon hulle meehelp om die tiendes te in, waarvan hulle ‘n gedeelte kon hou. Selfs na die kerstening
van Ysland het baie Heidense priesters bloot voortgegaan met die uitoefening van hul funksie as
regters, maar sowel as priesters.
Die Germaanse Hoëpriester(es) het ‘n hoë aansien onder die volk geniet. So hoog was hulle aansien
dat hulle soms meer gesag uitgeoefen het as die Vors(tin) of Koning(in). Hierdie persone is immers
beskou as die direkte verteenwoordiger van die God(in) op aarde en hoort daarom ook gesag te voer
oor die wêreldlike gesagvoerders. Konfliksituasies tussen die wêreldlike- en religieuse gesagvoerders
was algemeen. Met die koms van die Christendom neem die Christelike biskoppe en pous die plek in
van die ou Heidense Hoëpriester(es), met dieselfde status en die selfde konflikte.
Germaanse Priesters en Priesteresse was uit die hoogste adel afkomstig. Dit was keurige mense,
welgebore en welgeskape, sonder enige gebrek. Die Priesters en Priesteresse het bestaan uit ‘n hele
stoet van vakspesialiste, binne die priesteramp. So was daar voorgangers van die offerritueel,
uitvoerders van die offerritueel, uitroepers, vuurbewakers, oppassers van die altaar en Heiligdom,
sangers, waarsêers, voorsêers, Wyse Vroue, Hekse, Towenaars, besweerders deur middel van
towerspreuke en towerliedere, tjoenders/tjoensters, Heksemeesters, geeste-banners, sterrekykers,
profete/profetesse, Wikkers of Wikkelaars, Wolvas, Spakonas, kwaadsieners, ens. (Westendorp). Die
kleredrag van die Priester(es) was meestal wit of swart, maar die Opperpriester het dikwels rooi
gedra en die Opperpriesteres ligblou.
Tydens die kerstening poog die Christelike sendelinge om die Heidense priesters te werf vir die
Christendom. Die Heidense priesters was immers die mees gekultiveerde mense in die maatskappy.
In baie gevalle was dit suksesvol en het priesters soms Heidense en Christelike Gode vereer. Die
‘gekerstende’ Heidense priester was die beste in staat om die Heidense volk te help kersten. Grimm
skryf dat Christelike priesters ook Gotes man genoem is, maar ook Gotes kneht.
Poest(er), Pust(er), Pustrich, Poesterik
383

Opvallend is die ooreenkomste met die Japanse Sjintoïsme, waar die Opperpriester bekend staan as Guji en
die priester as Gonguji en ‘n laer priester as Negi. Die Sjintoïstiese priesteres staan bekend as Miko.
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‘n Vuurspuwende standbeeld van Poesterik is in Kelbra op die Kijfhauserberg gevind wat daarop dui
dat Poesterik ‘n Vuurgod was. Westendorp wys daarop dat hierdie Poesterik verband hou met
Poester, Aspoester en Ommelandse Poeste. By hierdie figure speel vuur ‘n baie belangrike rol, maar
ook ‘n vrou/meisie wat die vuur versorg. Westendorp is ook van mening dat die Aspoesters ‘n aparte
groep vroulike figure/wesens was met ‘n hoë status in die maatskappy.
Moontlik was Poester aanvanklik ‘n Godin, wat later verander het in ‘n manlike Godheid, want
Aspoestertjie, Aspoester of Assepoester (Ase+Poester) dui op ‘n verbintenis met die ou Godin (‘n
Liefdesgodin of Vrugbaarheidsgodin). Die Egiptiese Godinne Bastet en Pasjt/Pasht is dan waarskynlik
ook verwant aan die Germaanse Pust(er). Daar bestaan ook ‘n Vediese God(in) met die naam Pusan,
Pushan of Puschen. Hierdie God(in) word veral met vrugbaarheid in verband gebring. Die Chinese ken
‘n Godin met die naam Pussa. Pussa word afgebeeld in ‘n Lotusboom en sy het 16 arms. Ook in Latyn
is daar ‘n vergelykbare woord vir vrou, naamlik: pusa en ‘n meisie ‘n posilla. In Engels het die woord
push vroeër ook die betekenis gehad van ‘n prostituut, maar die woord het ook gedui op ‘n seksuele
handeling. Eweneens verwant hieraan is die Afrikaans-Nederlandse woord poes wat op vroulike
geslagsdele dui en dus ook verband hou met vrugbaarheid en liefde. Vergelyk ook die Engelse woord
pussy wat vrou beteken, maar ook kat. In Sanskrit word pushya met bevrugting in verband gebring,
veral met verwekking van Boeddha, want toe is die Blomster pushya genoem.

Prosessie, ommegang

421

Die ou Romeine, Kelte (Galliërs) en Germane het prosessies of ommegang gehou. Beelde van Gode of
Godinne is op ‘n draagbaar langs die akkers en weivelde gedra om die Gode of Godinne se guns te
vra vir byvoorbeeld ‘n goeie oes. Dit is ook deur die stad gedra om die Gode of Godinne se seën te
verkry. Die beeld op ‘n draagbaar het ook bekend gestaan as ‘n odebaar (ood = geluk en baar =
kraam).384 Hierdie prosessies bestaan vandag nog in Katolieke lande, maar nou nie meer met ‘n
Godebeeld nie, maar die beeld van Maria (soms met ‘n kind in haar arms). Hierdie fees word
gekenmerk deur ‘n stoet met aan die voorpunt musikante en dansers, gevolg die geestelikes en dan
die beeld. Ampsdraers loop
ook mee met baniere, vlae
en fakkels. Dikwels loop
ook ‘n aantal bruidjies
(dogtertjies in wit trou
rokkies) mee en soms vorm
perde ook deel van die
optog. Die optog eindig by
’n kerk of ’n ander
Heiligdom,
waarna
uitbundig fees gevier word.
In Duitsland staan so ‘n
prosessie
bekend
as
Frautragen385 (vrou-dra) en
daar loop soms ook vee in
die
stoet
mee.
By
Frautragen is vroeër die
beeld van Frau Holle gedra. In Griekeland is vroeër dikwels ‘n beeld van Hera, geklee in ‘n bruidsjurk,
in prosessies rondgedra. Farwerck (1970) maak ook vermelding van die feit dat tydens die kerstening
groepe jongmans Heidense ommegang gehou het en dan doelbewus deur kerkdienste geloop het.
Sommige lede van die optog het maskers gedra en hulle het ‘n groot kabaal in die kerk opgeskop
terwyl hulle daardeur getoog het. Dit was duidelik ‘n aksie waarmee hulle hulle misnoeë met die
Christendom te kenne te wou gee.
Na die Reformasie het die gewildheid van prosessies getaan. In dorpe en stede waar die protestante
‘n meerderheid begin vorm het, was prosessies selfs verbied. In 1578 gaan Amsterdam byvoorbeeld
oor in protestantse hande en was alle prosessies toe verbode in dié stad. Die protestantse
teenkanting teen prosessies was so sterk dat die verbod op ‘n prosessie selfs in die Nederlandse
Grondwet vervat is. Hierdie Grondwetlike verbod het gegeld tussen 1848 en 1983.
Ommegange of prosessies kom vandag steeds voor. In die Nederlandse Ootmarsum vind vandag
steeds ‘n ommegang plaas tydens Pase wat bekend staan as Vloggelen. Vloggelen is egter nie alleen
‘n optog nie, maar word ook herberge besoek en gaan dit ook gepaard met die aansteek van vure.
Vloggelen dui egter op ‘n ou Heidense ritueel, waar ‘n lang stoet mense deur die ou stad trek. Hulle
vorm ‘n soort ketting en voer reidanse uit, wat lyk op ‘n soort skaatsende danspas (van Gilst &
Kooger 1999). Hierdie Paasviering word jaarliks gereël deur ’n Paaskommissie bekend as die
Paoschkêêls of Paoskearls en hierdie fees trek ‘n groot kykerspubliek aan. Hierdie prosessie bestaan
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Die woord ooievaar is afkomstig van die woord odebaar, gelukbringer (gelukbaarder). Ooievaar is in Middelnederlands
odevare, edebere, adebar en Oudhoogduits odoboro, odebero, udebero, otivaro, odebore, odeboro, adebar, ens. Boro, bero
= bearer (Eng).
385
In Tirol vind Frautragen voor Kersfees plaas. Die beeld (tans van Maria) word na nege gesinne gedra. Die hele prosessie
vind dan oor nege nagte plaas. Elke nag (onder fakkelbegeleiding en dansers) word die beeld na ‘n ander gesin gedra, waar
dit op ‘n spesiale plek staan (van Gilst & Kooger 1999).
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ook uit drie Paaswaens (perde waens) wat na die kerstening hernoem is tot ‘Vader, Seun en Heilige
Gees’ (van Gilst 2012b). Hierdie waens word met hout belaai vir die Paasvuur.
Ook die Japanse Sjintoïsme ken prosessies, maar daar word geen beelde in menslike gestaltes gedra
nie, maar ’n heilige altaar of -skryn. Hierdie draagbare Heiligdomme word deur ‘n groot aantal mans
gedra wat tydens die draery ritmies brul en die Heiligdom ook volgens ‘n bepaalde ritme laat wieg.
Sommige Sjintoïstiese prosessies is egter statig, waardig en plegtig; en word die Heiligdom in stilswye
gedra. Die meeste Sjintoïstiese prosessies gaan egter met prag en praal, luisterryke musiek en
dramatiese optredes gepaard. Dit trek baie besoekers en kraampies en stalletjies word langs die weg
opgerig wat bydra tot ‘n feestelike sfeer.
Radegast, Redigast
Volgens Adam van Bremen het ’n indrukwekkende tempel te Rethra (naby Hamburg) gestaan met ’n
goue beeld daarin van Redigast. Hierdie indrukwekkende goue beeld was in purper geklee. Redigast
is ‘n Germaanse naam (Raad+gees), dog is mitoloë van oordeel dat Radegast ’n Slawiese godheid is
want hy is deur die Obotrite vereer, woonagtig in die Noorde van Duitsland. Radegast was egter
onder die Germane in die Ooste wel deeglik bekend. So was Radegast (350-406) ook die naam van ‘n
Ostrogotiese leier wat Italië in die 5de eeu binnegeval het. Moontlik hou moderne woorde vandag
verband met hierdie Godheid soos, radeloos, redery, raadsaal, redder, ens., maar ook familiename
soos Rademan, Rademeyer, Rademaker, Redelinghuys, ens.
Radegast is beskou as die God van harmonie en gasvryheid. Maar hierdie God word ook beskou as ‘n
God van die Vuur, Nag, Oorlog en daarby was hy ook beskou as ’n Hemelgod. Die feit dat hierdie God
soveel funksies beklee het, wys daarop dat dit ‘n Godheid is met ‘n baie ou verlede. Vandag staan ’n
beeld van hierdie God op die Tsjeggiese berg Radhoš.
Ragnarok, Ragnarokur, Götterdämmerung, Godeskemering
Die Ragnarok is die eindtyd waarin die huidige wêreld vergaan en waarna ‘n Nuwe Wêreld tot stand
kom. Die eerste deel van die samestelling beteken Goddelike, edele, verfynde of verhewe. Die woord
ragna is verwant aan die woorde regent (vors of heerser), regeer, reg en rig. Die woord ragna is ook
verwant aan die Gotiese ragin (raad, besluit) en afkomstig van die Indo-Europese stam*reg- en die
Protogermaanse *rekhtaz (vergelyk ook in Oud-Hoogduitse reht, in Duitse recht, in Gotiese raihts, in
Latynse rēx en in Sanskrit rājā. Ragna is ook verwant aan rak of rag soos in spinnerak, ragebol of
ragfyn.
Die tweede gedeelte van die woord Ragnarok is verwant aan rook (skemer, donker). Die AngelSaksiese racu is in Sanskrit rajani en dit beteken nag (Grimm). Moontlik beteken rok ook oorsprong,
wonder of teken, maar ook ‘grote dade’ (van Holten). Tydens die Ragnarok trek die Gode (en mense)
onder aanvoering van die Oppergermaanse God Wodan, op teen die Reuse (en ander mitiese
wesens) onder aanvoering van die God (Reus) Loki. All Reuse word tydens die Ragnarok verslaan en
ook byna alle Gode. Slegs twee mense sal die Ragnarok oorleef en slegs ‘n paar jonger Gode.
Naas Ragnarok vermeld Grimm ook Aldarrok, Tîvarok, Fîrarok en Fornrok. Moontlik hou die word
Ragnarok verband met Raako (God van die tyd) uit die Finse mytologie.
Sien die Germaanse skeppingsgeskiedenis vir meer besonderhede.
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Ram
Die Ram staan simbool vir krag, vrugbaarheid en aggressie. Die Egiptiese farao’s met die naam
Ramses, is verwant aan die Ind-Europese Ram. Hy word dikwels afgebeeld saam met oorlogsgode.
Soms word die Ram ook saam met die Slang afgebeeld, want beide staan simbool vir vrugbaarheid.
Ran, Rana, Rauno
Sy is die vrou van Aegir die Seegod. Ran en Aegir het 9 dogters (Golfmaagde) met die name Bara,
Bloudughadda, Bylgja, Dufa, Hefring, Himingloeva, Hronn, Kolga en Unnr. Maar ook die volgende
name is bekend naamlik, Blodughadda, Bygleya, Dusa, Drobna, Hefring, Himinglatfa, Kolga, Raun,
Udor of Unn. Dit is ook bekend dat Ran ‘n dogter gehad het met die naam Atla. Die Atlantiese oseaan
is na Atla vernoem, want sy was ’n Watergodin. Dan word Jarnsaxa ook beskou as ‘n dogter van Ran.
Ran word ook beskou as ‘n Seegodin maar ook as ‘n Doodsgodin. Mense wat verdink het, sou nie na
die Walhalla of Hel gaan nie maar na Ran. Haar woonplek staan bekend as Ranheimr. Ran word
beskou as ‘n Waanse Godin.
Die naam Ran kan moontlik verband hou met Regin(n), maar ook met die Latynse rana wat padda
beteken. Die naam Ran hou ook verband Rin, Rina en met riviere soos die Ryn en die Rhone, maar
ook die Nederlandse pleknaam Rhenen.
Relieke (Doodsbeendere)
Onder die ou Heidene was trofeë van die verowerde vyand met groot trots na huis gebring en in
tempels of ander Heiligdomme bewaar. Veral skedels van verowerde heersers was baie waardevol.
Dan was die skatte van die vyand ook na huis gebring en ook in tempels bewaar.
Met die koms van die Christendom word die gebruik voortgesit. Veral liggaamsdele van apostels,
martelare en heiliges was baie populêr, maar die felsbegeerde relieke was liggaamsdele van Jesus
en/of Maria. Ook kledingstukke van Jesus en/of Maria was in groot aanvraag, asook dele van die
kruis waaraan Jesus sou gesterf het.
Toe die geestelikes ontdek hoe groot die aanvraag was, is skielik grafte ontdek met volledige skelette
van apostels. Dit is opgegrawe en vir grof geld verkoop aan kerke. So blyk dan ook dat die graf van
Jakobus nie in Palestina is nie, maar in Santiago de Compostela in die Noord-Weste van Spanje.
‘Lewende Heiliges’ het voor ‘n groot probleem gestaan aan die einde van hulle lewe, want gierige
reliek-jagters wou van hulle liggaamsdele direk na hulle afsterwe bekom, om dit weer aan kerke te
verkoop. Die Heilige Romualdus (ongeveer 1000) moes as bejaarde vlug vir sy lewe omdat reliekagters selfs bereid was om hom te vermoor ten einde sy liggaamsdele te bekom (van Gilst & Kooger
2002). Terwyl die kerk doodsbeendere (relieke) van mense as kosbare besit bewaar het, het die kerk
dit ook veroordeel. In 386 vaardig Theodosius die Grote ‘n wet uit wat die opgrawe van oorlede
martelare, die vervoer van hulle beendere (reliquiae) en die dryf van handel daarin verbied het
(Trouillez). Doodsbeendere was immers ook vir die Jode heilig, soos omskryf in 2 Kon. 23: 14, 18.
Veral relieke uit die ‘Heilige land’ het na kerke in Europa gespoel. Selfs nog na die 11de eeu vind
mense steeds in die ‘Heilige land’ die swaard van die aartsengel Michael; kledingstukke van Maria en
Josef; die voorhuid van Jesus; die luiers van Jesus; die sandale van Jesus; die baard van Noag; die staf
van Moses, ens.

424

Vir die kerk was die relieke ‘n ware goudmyn. Toe abt Mörlin in 1492 in Augsburg in die aanwesigheid
van die keiser en ander hooggeplaaste vorste die skedel van die Heilige Simpertus aan die volk toon;
‘n sielige verhaal daarby vertel en die gelowiges om offers vra, het die mense in trane uitgebars en vir
dae lank goud, silwer en ander kosbaarhede by die kerk afgedra (van Gilst & Kooger 2002). Behalwe
die relieke, het sielige verhale oor Christelike martelare groot invloed uitgeoefen op die reeds
gekerstende volk. Soortgelyke sielige verhale oor die vervolging en gedwonge kerstening van die
Heidene (waarvan miljoene in Europa ‘n marteldood gesterf het), wou dié mense nie meer aanhoor
nie.
Retto, Rheda
Tussen Brunstein en Wibrechthausen is ‘n berg wat Retberg genoem word. Op hierdie berg sou daar
‘n beeld van ‘n Suid-Germaanse God(in) gestaan het met die naam Retto, wat deur Christelike
sendelinge vernietig is. Retto was moontlik verwant aan die Saksiese God/Godin Rheda en Hrédha en
ook weer verwant aan die voornaam Rita en woorde soos rite en ritueel. Vergelyk ook die Latynse
ritus wat religieuse seremonie beteken.
Reuse en Reusinne
Die Reuse is ‘n baie ou groep Gode, wat stam uit die Steentydperk en daarvoor. Hulle word beskou as
die ou Natuurgode. Met die koms van meer moderner Waanse Gode en Godinne tydens die
bronstydperk sou die Reuse in onguns verval. Later (Ystertydperk) sou die Ase weer op die toneel
verskyn wat rondom ons jaartelling besig was om die Wane te verdring. Hierna verskyn die
Christendom op die toneel. Reuse is ook Risi/Riso (Oudhoogduits); Rise (Middelhoogduits); Rese
(Middelnederduits); Risi (Oudnoors); Rese, (Sweeds); Rise (Deens) en Rese, Rose (Middelnederlands)
genoem. Volgens Buddingh (1837) is Reusinne ook Gigien of Gifen genoem.
Die Reuse en Reusinne vorm egter ‘n belangrike mitologiese groep. Hulle is nou verwant aan die
Gode, maar later sou hulle tot ‘n vyandige mag uitgegroei het wat die mensdom en die Gode sou
bedreig (maar nie altyd nie). Baie Gode sou selfs huwelike met Reuse aangaan. Al vroeg in die
skepping kom daar ‘n vyandskap voor tussen die Gode (Wodan, Wili en Wé) en die Oerreus of Ysreus
Ymir, wanneer hierdie drie broers Ymir doodmaak. Hierna sou alle Reuse verdrink het in die bloed
van Ymir (sondvloed) behalwe die Reus Bergelmir en sy familie wat die stamouers sou word van die
nuwe Reuse.
Behalwe Reuse met een kop, beskryf die Edda ook Reuse met drie, ses en selfs nege koppe. Daar was
ook verskillende groepe Reuse, naamlik die Jotens 386 (Oudnoors Iötunn; Angel-Saksiese Eoten;
Oudengelse Etin, Ettin; Skotse Ettyn, Eytten en die Oudsaksiese Etan, Eten), die Bergrisi (Bergreuse),
die Trolle (Drolle), die Trollkona (Reusinne), die Thurse (verwant aan Droes, Drus(s), Dors en Dros387),
maar ook Waterreuse, Vuurreuse, Lugreuse, Stormreuse, Steenreuse en Woudreuse. Reuse het ook
bekend gestaan as Gigante, Gygand of Ghigante. Die oudste Reuse het bekend gestaan as Oerreuse,
Rypreuse of Ysreuse. Die Trolle was met groot afkeer bejeën. In Wesfalia is Reuse ook Hüne genoem
en verwys die Hunebedde (grafmonument) na hierdie wesens, maar in Wesfalia is Reuse ook Dutte
genoem of Duttes. Onder die Grieke het die Reuse bekend gestaan as Titane. Ook ken die Christelike
mitologie Reuse, maar dan as ’n uitgestorwe ras. Sou die Bybelse Reuse in die Sondvloed omgekom
het? Met die koms van die Christendom na Europa word Reuse egter as Duiwels voorgestel.

386

Moontlik verwant aan Jotland/Jutland.
In Nederduitsland is ‘n Dros/Dorst as sinoniem beskou met die Duiwel (Grimm). Dros en Dorst is ook in verbinding
gebring met die dorstige (na drank) Reuse, Volgens Budding is ‘n Droes ‘n Waterreus.
387
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Volgens Genesis 6:1-4, was die Reuse van vroeër ‘n kruising tussen Gode en mense. Daar staan
geskrywe dat die Seuns van God gesien het dan die dogters van die mens mooi was. Die Seuns van
God het toe met menslike vroue getrou.388 Die kinders wat uit hierdie huwelike gebore was, is Reuse
genoem. Hierdie Reuse was volgens Gen. 6:4 die helde uit die outyd en ook ‘manne van naam’.389
Vergelyk verder ook die bestaan van Enakiete en Emiete in Num. 13:33, maar ook Deut. 1:28; 2:10 en
21 asook 9:2. In antieke tye het die fenomeen dat ‘n God(in) met ‘n menslike wese trou dikwels
voorgekom. Konings (of priesters) het met die Aarde (Moeder) getrou of met beelde van Godinne
(wat Godinne moes voorstel) of met priesteresse (wat Godinne moes voorstel), wat ‘n voorstelling
was van die Heilige Huwelik (tussen die Son en die Aarde).
Onder die Germane en die Kelte is die Reuse en Reusinne nie altyd as vyandige wesens beskou nie.
Onder andere word die derde rune wel na die Reuse vernoem, naamlik thurs. Hierdie rune het selfs
‘n beskermende effek gehad. Thurs verwys in Ouengels na thorn. Die woord doring of doorn, ook
waar dit in talle plekname voorkom, verwys dus na hierdie Thurse. Hulle word ook dikwels met
wysheid en kennis in verbinding gebring. Hierdie Thurse is egter ook verwant aan die naam Donar,
wat dui op ‘n verwantskap tussen hierdie God en die Thurse. Vergelyk byvoorbeeld die naam
Bolthor/Bolthorn en ook die feit dat Donar bekend was as Dorn-Gott.
Tussen die Gode en die Reuse heers daar ’n voortdurende stryd. Die Gode streef na mag oor die
Reuse en dikwels is daar ’n openlike vyandigheid tussen die twee groepe. Tydens die Ragnarok word
alle Reuse en Reusinne verslaan, maar ook byna alle Gode.
In Europa vorm Reuse en Reusinne vandag egter steeds ‘n belangrike onderdeel van talle volksfeeste.
Reuse poppe word op die feeste rondgedra of op wiele deur die strate getrek. Hierdie Reuse poppe
het soms selfs ’n lengte van 12 meter.
Rinda, Rind, Rinna, Rindur
Daar is baie min bekend van hierdie Aardgodin, behalwe dat sy en Wodan saam ’n seun het met die
naam Vali. Rinda is ‘n Asin en haar vader heet Billing. Rinda simboliseer moontlik die ontdooiing van
die natuur na die winter. Wodan raak verlief op Rinda en hy wil graag met haar trou. Sy wys Wodan
egter drie keer af. Twee keer sou Wodan homself in die gedaante van ’n oorlogsheld verander in die
hoop om indruk op Rinda te maak, maar sonder sukses. Dan verander hy homself in die gedaante van
’n smit, met die naam Rosterus, maar Rinda wys hom weereens af. Hierna verander Wodan homself
in die gedaante van ’n ou vrou, met die naam Vecha of Vak en hy (sy!) bied aan om die koue voete
van Rind met warm water te was.390 Rinda word egter tydens die voetbadsessie vasgebind om haar
mag te breek, waarop Wodan haar ’n huweliksaanbod doen. Hiervoor val Rinda en sy stem in om met
Wodan te trou.
Rinda is egter moontlik verwant aan die woord rund (bees of koei). Vergelyk ander andere die woord
runderpes. As Rinda verwant is aan Rund, verwys Rind/Rund na die ou Oerkoei (Moederkoei).
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Dit kom ooreen met Allah wat dogters uit die Engele vir homself neem. Sien die Koran: Die Israelite 40.
Dit is opvallend dat hierdie teks vermelding maak van ‘Seuns van God’. In die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling word die
‘Seuns van God’, vervang met ‘Hemelwensens’. Hier probeer die vertalers met ‘n vertaaltruuk om te vlug van die term
‘Seuns van God’. In sommige Nederlandse Bybelvertalings word ‘Seuns van God’ vertaal met ‘zonen van de goden’. Maar,
‘Zonen van Goden’, ‘Hemelwesens’ en ‘Seuns van God’ is 3 verskillende wesens wat van mekaar afwyk en kan hulle selfs
teenpole van mekaar vorm.
389
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Voetwassing en handewassing is dikwels beskou as ’n reinigingsritueel wat uitgevoer is direk voor die
uitoefening van ’n sakrale handeling. Tot en met vandag is dit in Japan gebruiklik om hande te was (soms ook
die gesig) uit ’n Heilige bron wat by die ingang van die Heiligdom aanwesig is. Hierdie waterfontein staan
bekend as Temizuya.
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Ringe
Een van die bekendste erfenisse uit die verre Heidense verlede is die ring. Dit was deur ons
Germaans voorouers as ‘n besonder waardevolle geskenk beskou. Die ring staan simbool vir
ewigheid, kontinuïteit, die goddelike, waardigheid, mag en trouheid en plegtige gelofte. Veral ringe
van goud was besonder waardevol, maar self gedeeltes van ringe is ook as geskenke gegee. Dit het
gegaan om vingerringe, toonringe, armringe (soms om die pols, soms bo die elmboog),
nekringe/halsringe en ook kopringe/kroonringe.
By die sluit van alle kontrakte (ook die huwelik) is ’n eed gesweer. By die ou Germane is sommige ede
op ’n ring gesweer. In elke tempel was ’n ring, bekend as die tempelring. Ook het die priester(es) ’n
ring om die arm (of in die hand) gedra, wat ook gebruik is om ede op te sweer, buite die tempel.
Tydens die Ding (volksvergadering) moes die priester die ring byderhand hou vir die aflegging van
geloftes. Eedafleggers moes aan die ring vashou, wanneer hulle ’n gelofte aflê. Die ring was heilig. Uit
die Glum-saga blyk dat so ‘n tempelring van silwer was, van ten minste drie onse. Vir die aflegging
van ‘n ‘tempeleed’ moes die ring in die offerbloed gedoop word van die offerdier.
Nog ‘n Germaanse vorm van eedaflegging was die opsteek van twee vingers van die regterhand in die
rigting van die Son. Die Son skyn dan tussen die twee vingers van die eedaflegger deur tot in sy/haar
oë. Met die koms van die Christendom is die aflegging van die eed behou, maar nou nie meer
oor/aan die heilige ring nie, maar oor die ‘heilige’ boek, die Bybel. In 565 het die Romeinse Justianus
bepaal in sy Novellae dat ‘n Bybel aanwesig moes wees by alle regsittings. Daar moes dan met die
hand op die Bybel, deur advokate en getuies, gesweer word dat hulle die waarheid praat. Grimm
skryf dat in die Middeleeue Christene meer geloftes afgelê voor ‘n katolieke heilige (dikwels
voortsettings van Heidense Godhede), as voor die Christelike God. Die eedaflegging bestaan vandag
steeds, maar in afwesigheid van die Bybel, maar met behoud van die opsteek van twee vingers van
die regterhand, weliswaar dan nie meer in die rigting van die son nie.
In Ysland is die volgende eedformule gebruik tydens regsake. Betrokkenes in ’n regsaak moes voor
die aanvang van die regsaak eers ‘n eed sweer op die ring en twee getuies aanwys. Hy/Sy moet dan
sê: ‘Ek roep hulle as getuies op, en ek lê ‘n eed af by die ring, ‘n wettige eed. So help my Freyr en
Njord en die Almagtige Ase, dat ek in hierdie saak getuienis sal aflê wat met die waarheid,
geregtigheid en die wet sal strook’ (Derolez). Die aflegging van die eed kom in beginsel daarop neer
dat die getuie sy/haar God(in) inroep as medegetuie. In die Gisli saga roep Gisli, Thorgrim, Thorkel en
Wéstein sommer alle Gode op as getuies van hulle belofte. Volgens die apokriewe Handelinge van
Pilatus 3:1, verklaar Pilatus die volgende tydens die verhoor van Jesus: ‘Ek roep die Son tot getuie dat
ek geen enkele oortreding by hierdie man aantref nie’. Die ring staan ook simbool vir die son!
Volgens die Handelinge van Pilatus 9:4 neem Pilatus water en was sy hande terwyl hy aan die Son sê:
‘Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man’.
Dat die dra van ringe buitengewoon populêr was, bly uit ‘n beperking van die aantal juwele wat ‘n
Romeinse burger kon dra. Tydens die Republiek kon elke persoon slegs een ring dra. In die Keisertyd
is hierdie verbod opgehef. Volgens die Romeinse skrywer Juvenalis, was daar in 215 ‘n wet in Rome
wat bepaal het dat vroue nie meer as een ons goud aan juwele in die openbaar kon dra nie. Die
oorspronklike huweliksring in Rome was egter van yster. Eers vanaf die derde eeu is dit uit ‘n
edelmetaal vervaardig.
Wanneer ons voorouers met die dra van ringe begin het, is onbekend. Germaanse en Keltiese vroue
het aanvanklik beenringe gedra voordat oorgestap is na metaalringe. Die ring is egter ‘n ou
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statussimbool by talle volkere soos ook blyk uit Gen 24:47; Rigters 8:24,25; Job 42:11; Spreuke 25:12
en Lukas 15:22. Die dra van ringe was ook in Egipte bekend 2,800 v.o.j. Dat die aflegging van ‘n eed
op ‘n ring nie altyd gewens was nie, blyk uit ‘n bevel van die Deense koning Alfred in 876, waarin hy
opdrag gegee het dat alle mense wat die gewoonte het om op ‘n Heilige Ring sweer, sy ryk moet
verlaat.
Aanvanklik het die kerk die dra van ringe onder Christene verbied, maar die kerk kon die populariteit
daarvan nie indam nie. Ten einde raad het die kerk die ring aanvaar en eie gemaak, maar dit gebeur
eers in die 11de eeu toe die ring noodgedwonge opgeneem is in die liturgie van die katolieke kerk.
Ringe kon egter eers gedra word nadat dit deur die priester gewy was. Protestante het egter die
woord ‘ring’ uit die liturgie verwyder en daarmee volgehou tot 1930. Talle predikante weier vandag
steeds om die woord ‘ring’ te gebruik tydens ‘n huweliksbevestiging. In plaas daarvan word die
volgende woorde gebruik: Gee mekaar nou die regterhand! Hierop word die ringe aangeskuif. Vir die
ou Germane was die ring ‘n bevestiging van die feit dat die huwelik gesluit was. Ook die skud van
regterhande is beskou as die voltrekking van ‘n kontrak in die Heidense tyd.391 Die sluiting van ‘n
huwelikskontrak is handvastening/handfasting of handverbintenis genoem. Dit is tog vreemd dat die
kerk na die reformasie hierdie vorm van kontraksluiting as ‘Christelik’ aanvaar het, maar die ringe
nie. Die Regterhand is as ‘n pand beskou van ‘n gelofte. Word die gelofte verbreek, mag die
regterhand afgekap word (vergelyk ook Galasiërs 2: 9). Vandag is ringe een van die kragsimbole van
die kerk. Die pous dra byvoorbeeld die vissermansring (goue ring met die afbeelding van Petrus
daarop). Dieselfde ring word gebruik om pouslike dokumente te ‘teken’ (seëlring). Biskoppe dra ook
‘n ring om die verbintenis met die kerk te bevestig. Dan dra ook nonne ‘n ring om haar spirituele
huwelik met God/Jesus te bekragtig. Die ring is dan gebruik om geloftes te verseël. Baie heersers het
seëlringe gedra en is koopkontrakte en wette hiermee verseël. 392
Nadat die trouring deur die kerk in die Middeleeue aanvaar was, as onderdeel van die
huwelikseremonie, is ook ‘n vaste ritueel daarvoor opgestel: Die bruidegom hou die ring aan die top
van sy duim, dan die wysvinger en daarna middelvinger en daarby sê hy dan telkens: ‘In die naam van
die Vader, die Seun en die Heilige Gees....’. Hierna skuif hy die ring aan die ringvinger van sy bruid en
terwyl hy dit doen sê hy verder...’neem hierdie ring en dra dit as teken van my liefde en trou’. Met
die ring aan die vinger van die bruid is die huwelik voltrek! Eers later het die gebruik ontstaan dat die
bruid ook ‘n ring aan die vinger van die bruidegom skuif. Onder die katolieke was dit gebruiklik dat
die meisie na haar verlowing die ring aan haar linker ringvinger dra en op haar troudag word die ring
verskuif na haar regter ringvinger. Vandag nog dra katolieke hulle trouringe aan die regterhand. Dit is
die regte en die Christelike kant. Links word deur katolieke en Islamiete as Heidens en ‘verkeerd’
bestempel.
Farwerck (1970) wys verder daarop dat die ring in die Heidense tyd gedra is as teken van ‘n
verbintenis, ooreenkoms of verpligting. Germane het dus ringe gedra om hulle band met ‘n God(in)
aan te dui. Skuldenaars het byvoorbeeld ook ‘n ring gedra wat moes aandui dat hulle skuld het. Na
die aflossing van die skuld is die ring (van hout of yster) verwyder. Verloof- en trouringe is dus ‘n
werklikheid ‘n bewys van ‘n verpligting of ooreenkoms.
Uit die Noorse sagas blyk ook dat ringe as kosbare geskenke gegee is. In die saga van Kroka-ref
ontvang Ref ‘n kosbare goue rig van ‘n half pond van koning Svein (Vermeyden). Ook was ringe ‘n
teken van rykdom. Vergelyk die mans met die dik goue ringe in die Völsungasaga (VIII). In die
Laxdaela saga skenk koning Hakon aan Hoskuld ‘n goue ring wat een mark (1 mark = 8 öre)393 weeg
en ook skenk hy ‘n swaard aan Hakon wat ½ mark weeg. Die ring weeg dus dubbel so swaar as die
391
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Tot en met vandag word (regter)hande geskud na die sluiting van ‘n kontrak/ooreenkoms.
‘n Oorblyfsel hiervan is die afstempeling van dokumente deur amptenare.

Die öre was ‘n goue muntstuk. Een öre was gelykstaande die waarde van 2 koeie.
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swaard. In die Hrolf Kraki saga skenk koningin Yrsa aan Hrolf selfs ‘n silwer horing vol goue ringe,
maar sy gee ook ‘n kosbare ring aan hom met die naam Sviagris.
Opmerklik is dat in sommige voor-christelike gemeenskappe die dra van ‘n ring as ongewens beskou
was. Frazer gee hier ‘n aantal voorbeelde van. Hy skryf onder andere dat Pythagoras mense verbied
het om ringe te dra; besoekers aan die Arkadiese heiligdom (van die meesteres te Lycosura) kon ook
geen ringe dra nie; dan kon diegene wat die orakel van Faunus wou raadpleeg geen vleis op die dag
eet nie en ook geen ringe dra nie. Verder skryf Frazer dat die Flamen Dialis (belangrike religieuse amp
by die Romeine) ook nie ‘n ring kon dra nie, behalwe as die ring gebreek was.
Ringe wat geliefdes aan mekaar gegee het, word aan die vierde vinger of ringvinger gedra. Daar is
geglo dat hierdie vinger juis in verbinding staan met die hart en met die liefde.
Rite
’n Rite is ’n simbolies-religieuse handeling. Tydens religieuse eredienste vind plegtige rites plaas
onder andere in die vorm van liturgiese gebede, offers, gebedsformules, aanroepinge, en
verskillende sakramente soos doop en nagmaal. Soms gaan die rite ook gepaard met ’n feesmaal,
dansery, bidbewegings, spel, sport en ander rituele.
Die Rite bring die mite tot lewe. Die Rite is die mite in aksie en herskep die oergebeure. Die Rite het
’n beskermende- of afwerende funksie. Dit moet egter presies volgens die reëls verloop, met die
nodige agting, eerbied en waardigheid, anders gaan die werking daarvan verlore of kom daar selfs ’n
Goddelike oordeel oor die beoefenaar van die ritueel.
In Sanskrit beteken Rita ’n Goddelike wet, beskikking, riglyn of bestemming. Hierdie Rita is verwant
aan die Germaanse Rite.
Ryn, Rin, Rein of Rheno
Aan die Ryn(rivier) is verskillende altare ontdek waarop die naam Rheno staan wat dui op die
verering van die Ryn. Rheno was nie alleen aan die Ryn verbonde nie, maar aan alle waterbronne,
waterstrome en water in die algemeen. Woorde soos reën en rein en familiename soos van Rensburg
of van Rhenen is verwant aan Rheno of Ryn(rivier).
Rura
Hierdie Godin is in die gebied van die Roermond vereer en is beide die rivier Roer en die stad
Roermond na haar vernoem, waar ook ’n tempel met ’n beeld van hierdie Godin gestaan het. In die
Roer is ook ’n beeld van die Godin gevind. In 1963 is deur argeoloë ook ’n votiefsteen gevind met die
woorde: Sex(tus) Opsilius Geminus Rurae v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), wat beteken: Hiermee
kom ek, Sextus Opsilius Geminus, my gelofte aan Rura na, met goeie redes en groot genoege.
Saelde
Saelde is ‘n Germaanse Godin verwant aan die Romeinse Salus. Sy word ook Ver Saelde, Vrô Saelde,
Vrou Saelde, Dea Saelde, Diu Saelde, Vrowe Saelikheit, Salg-fräulein, ens. genoem. In Oostenryk en
Swiserland ook Selten, Zälti of Fraw Selga. Volgens Grimm word sy ook as ‘n deurbewaakster beskou,
net soos Syn. Ook haal Grimm ‘n aantal tekste aan waaruit haar verering blyk, soos: ‘daz mich vrô
Saelde erkande (dat Saelde my erken); vrou Saelde keret mir den nac (Saelde draai haar nek op my);
wîsen us vrou Saelde huote; Diu Saelde mich an sich nam, si riet mir (raai my aan). Saelde is in
Middelnederlands saelde; in Oudhoogduits sâlida, sâlda; Oudsaksies sâlde en beteken salig.
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Soms word Saelde ook as ‘n blinde Godin beskou: ‘sprich niht, Saelde si blint, des si niht ist’. Sy word
verder ook met die horing van oorvloed in verbinding gebring en hierdie horing word soms
Saeldenhorn genoem. Saeldenberc, Saeldenberg (Selderberg, Seldenberg, Seltenberg) verwys na
hierdie ou Godin. ‘n Towerstaf was ook bekend as ‘n Saelde swîc.
Saelde is nie alleen verwant aan ons woord salig nie, maar hoogswaarskynlik ook verwant aan die
woorde siel, see en salvation (Eng). In die outyd is die Groot Waters ook beskou as woonplek van die
oorledene. Talle dooies is dan ook aan water toevertrou, nie alleen onder die Germane nie
(skeepsbegrafnis), maar ook die Indiërs het hulle dooies aan die Ganges afgestaan. Die woord Salig
sou uitgroei tot ‘n belangrike term in die Christelike mitologie met ‘n besondere status. Sien onder
andere Matteus 5 in die 1953 vertaling. In die 1983 Bybelvertaling word die woord Salig uit die hele
Afrikaanse Bybel geskrap.
Saga
Saga is ‘n belangrike Asin en sy is ‘n dogter394 van Wodan. Sy kon uit die hoë toring van haar paleis
die hele wêreld sien. Sy woon in ‘n kristalpaleis met die naam Sokkvabekk. Sokkvabekk was in die
Asgard geleë onder ‘n kabbelende rivier. Saga word beskou as die Godin van die volksgeskiedenis,
heldedade en die vertelkuns wat die verlede, hede en toekoms kon besing. Ook was dit haar taak om
die geskiedenis ‘op te teken’ en te sorg vir die behoud daarvan. Haar naam is verwant aan ons
huidige woord sê (of zeggen in Nederlands). Die vertelkuns was in die outyd nog ‘n besondere ambag
en Saga sou hierdie kunsvorm seën en in stand hou. Met die koms van die Christendom word
neergesien op hierdie kunsvorm en word Sagas met minagting bejeën. Christene het die vertel van
Sagas self beskou as nadelig vir die beskawing (Buddingh 1844). Die Sagas wat eeu lank met sorg
oorvertel is, is uiteindelik deur die Christene van die aardbodem afgevee.
Sam
Dit is moontlik dat daar ‘n Germaanse- of Keltiese God moes bestaan het met die naam Sam of Sem.
In Pruise was ´n landstreek bekend as Samland, Semland, Samogitia of Semigalia, waar die Sameiten,
Schamaits of Samaythen gewoon het. Dan was daar ook ´n Germaanse volkstam wat bekend gestaan
het as die Semnone, wat woonagtig was in die Noorde van Duitsland. Dan was daar ook ‘n Keltiese
stam bekend as die Samniete van Italië, asook die Midde-Oosterse Semiete. Moontlik is Sem (Noag
se seun), Samuel, Simsom en Amerikaanse ‘Uncle Sam’ hieraan verwant. Dan staan die inwoners van
Samos (Griekse eiland) ook bekend as Samiërs of Samiote. Moontlik is verder ook nog die
Sami/Same/Saami (Lappe) verwant aan ‘n ou Godheid met die naam Sam/Sem. Dan is Sám ook ‘n
Germaanse naam vir ‘n man soos blyk uit die Hrafnkel-saga.
Die Duitse Samstag (Saterdag) sou moontlik afkomstig kon gewees het na dié Sam of Sem. Sommige
geleerdes is egter van mening dat Samstag afgelei is van Sabbat en volgens ander geleerdes is
Samstag ´n sametrekking van Sonnabend. Dan is daar weer geleerdes wat meen dat Samstag ‘n
sametrekking van Saturnstag (dag van Surt). Dan is daar weer geleerdes (van Gilst) wat meen dat
Samstag afkomstig kan wees van die Godin Ambet wat juis op ‘n Saterdag vereer is. In ouer lektuur
staan Samstag opgeteken as Sambstag, Sampstag en Sambeztag,395 wat ‘n verwantskap met Ambet
moontlik maak. Ambet sou afkomstig wees van die Keltiese Ana-bet, maar volgens Aat van Gilst
(2000) is Ambet verwant aan (Sint) Barbara. Ambet is egter een van die drie Bette wat in die sint
Nicholas kapel staan te Worms in Duitsland. Hierdie drie Bette heet: Ambet of Einbet; Borbet, Barbet
of Worbet; en Wilbet of Willebede.
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Afkomstig van: des Ambetstag > ‘s Ambetstag > Sambetstag.
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In Nederland is nog oorblyfsels van Sam te vinde in ‘n pleknaam soos Sambeek (waar die
duisendjarige Lindeboom staan), maar ook in veldname soos Samshoek, Samsland, Samskamp en ‘n
ou boerdery met die naam Olde Sams.
In die Antwerpse burg met die naam ‘Het Steen’ is vandag ’n beeld te vinde wat bekend staan as ‘De
Coven Semini’. Hierdie beeld is heel waarskynlik van ’n ou God. Die beeld was oorspronklik van ’n
groot fallus voorsien, maar dit is afgebreek. Vroue sou van ouds vrugbaarheid afgesmeek het by
hierdie beeld en word selfs beweer dat die woord semen verwant is aan die naam van hierdie God. In
Antwerpen beskou sommige inwoners hulself as afstammelinge van Semini en is daar ook ’n uitroep
bekend as ‘Och Semene God’ wat verwys na hierdie ou Godheid. Volgens ondersoekers kan met
sekerheid vasgestel word dat die beeld van Semini al sedert 1513 staan waar hy nou staan, maar is
die beeld waarskynlik ouer as duisend jaar. Hierdie Semini is waarskylik ingekort tot Sem/Sam.
Satan, Satana, Satanaya
’n Figuur met die naam Satan, is in die Germaanse mitologie onbekend. Dog is Satanaya in die
Noordwestelike Kaukasiese gebied bekend. Sy word beskou as ‘n beeldskone Godin. Satanaya word
ook met lig en vuur in verband gebring asook met kuns, veral vroulike skeppingskuns. In die
Kaukasiese Ossetanie is die ou Moedergodin Satana (Catana) bekend. Satana of Satanya is ook in de
Midde-Ooste bekend. Tot en met vandag pryk ’n standbeeld van Satanaya in Beer Ajam, Sirië. Sien
die afbeelding hierby.
Die woord Satan hou egter ook verband met Seth, Set of Sat. Seth was duisende jare gelede ‘n baie
gewilde God onder die Egiptenare. Farao’s en konings is na hom vernoem (en ook die derde seun van
Adam396 en Eva). Die volgelinge van Seth was die Sethane of Satane.397 Met verloop van tyd het die
God Seth in onguns verval. Hy het later die God geword van die woestyn of die God van chaos of die
God van wanorde.
In die Christelike mitologie, was Satan aanvanklik in ‘n gunstige lig beskou, maar hy ontpop in ’n
afvallige Engel. Sien Matt. 25:41, Judas 6, Lukas 10:18 en ook 2 Petrus 2:4.
Saxnoot, Saxnôt, Saxneat of Sahsginot (Genoot of kameraad van die Sakse).
Sax is sinoniem met die ander Indo-Europese Gode Tiwas/Zeus. Sax/Tiwas word saam met Wodan en
Donar genoem in die Utrechtse Doopbelofte. Sy naam verskyn ook in Oudengelse bronne. Ook was
hy die voorvader van enkele Engelse koningsgeslagte (Seaxnet). Oudkoningsgeslagte het die name
van Gode opgeneem in hulle geslagsregisters om ‘n Goddelike herkoms van hulle voorouers aan te
toon.
Die Kelte het na die Sakse verwys as Sassenach. In Wallis het die
Sakse bekend gestaan as Saesneg en die Iere het hulle Sasana
genoem. Ander Keltiese woorde vir die Sakse was Saozneg,
Sowson en Sowsnek. Familiename soos Sass, Sachse en Sachs. is
verwant aan die Sakse en ook die voornaam Saskia (Saxia), maar
ook moontlik die mans voornaam Hasse en Hessel.
‘n Saxum is ‘n swaard/mes van steen en is die steenswaard
waarskynlik deur die Saksiese volk beskou as ‘n teken van mag
en daarom ook vereer. Soos wat Donar met die hamer/byl
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Adam is verwant aan die Egiptiese God Atum.
Satan is ‘n samestelling van Seth + An/Anu/Ana. Laasgenoemde is die Babiloniese Hemelgod.
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geassosieer was, so is Saxnot met die swaar geassosieer. Die swaarddanse wat in Engeland bekend
was tydens die viering van ‘Paasfees’ het bekend gestaan as die Easter seax, wat juis na hierdie tipe
swaard/mes verwys. Ook is ‘Paasbrode’ gebak in die vorm van so ‘n mes/swaard en dit is
Ôsterstuopha genoem, maar ook ‘Paasbrood’ in die vorm van ‘n maan bekend as Ôstermâne. Die
swaard het egter simbool gestaan vir die manlike geslagsdeel en sou ook die libido en vitaliteit
aanwakker. Dit was selfs gebruiklik om tydens die eerste huweliksnag ‘n swaard in die bed neer te lê.
Hierdie swaard moes sonder skede (kaal) in die bed gelê word van die huwelikspaar. Dit word onder
andere gedoen by die huwelik tussen Sigurd en Gudrun volgens die Sigurdlied in die Poëtiese Edda.
Ook buite die Germaanse taalgebied was die gebruik bekend, want selfs Cleopatra sou van Caesar
geëis het om ‘n kaal swaard in hulle bed neer te lê. Die Sax is later vervang deur die Spatha-swaarde
(tweesnydende swaarde). Die Aks (byl) is egter ook verwant aan die steenswaard en dus ook aan die
woord ‘saks’.
Saxnot is waarskynlik nie ‘n aparte Godheid nie, maar ekwivalent van Tiwas.
Seidkona, Spakona, Spagwinnar
Sommige ondersoekers maak ‘n onderskeid tussen Seidkonas en Veledas (of Volva’s). Seidkonas sou
hulle besig hou met magie en towerkuns, waar Veledas of Volva’s hulle besig sou hou met profesie
en voorspellings. Die woorde onheilspellend en spell (Eng) verwys na magiese gebruike van vroeër.
Andere is weer van mening dat hulle tot een groep behoort. Seidkona is ‘n samestelling waarvan die
eerste gedeelte verwant is aan die woord sê, waarsê of waarsêery (spadom). Sedr of sejd is ‘n woord
wat dui op die beoefening van magie en verwant aan die Keltiese Sidhe of Shee (soort elf/Fee). Die
tweede gedeelte van seidkona verwys na ‘n baie ou woord vir vrou: kona. Kona is verwant aan queen
(Eng). Vergelyk ook die Gotiese gino, Oudengelse cwen, die Griekse gyné die Armeense kin, maar ook
aan die Romeinse Venus (Gvenus). Seidkona beteken letterlik Sêvrou. Die woord sejd is ook sinoniem
vir ‘n profesie, hetsy van ‘n seidkona, hetsy van ‘n Volva.
‘n Spakona is eweneens ‘n spreekvrou en dui spa- op ‘n profesie, maar ook wysheid. Vergelyk die
Oudnoorse spâkonor, Skotse spae wife en die Middelhoogduitse wîsiu wîp (wyse wyf). Die manlike
Spakona het in Oudnoors bekend gestaan as ‘n Spamadr. Die woord spa word ook in verbinding
gebring met waterbronne (veral dan wat die heelkunde betref), waar Hekse vroeër bedrywig was.
Die woord Spakona is verder ook verwant aan die Nederduitse Spuk; Sweedse Spöke; Deense
Spökenis en die Afrikaans-Nederlandse Spook. Uit die lektuur blyk dat nie alleen mense nie, maar ook
Gode die Sieneresse dikwels geraadpleeg het.
In die saga van Erik de Rode (Vermeyden 1980) staan ‘n mooi omskrywing van so ‘n seidkona wat uit
die 11de eeu dateer en afspeel op Groenland, waar toe hongersnood geheers het. Haar naam was
Thorbjörg en sy het in die volksmond ook bekend gestaan as die ‘Klein Sieneres’. Sy het ‘nege susters’
gehad, wat van haar ‘n deeglike sieners gemaak het. ‘n Ryk boer met die naam Thorkel het haar
uitgenooi na sy landgoed om haar te raadpleeg, waar ‘n hele aantal mense haar opgewag het. Die
volgende beskrywing word van haar gegee: Sy was geklee in ‘n blou mantel398 met ‘n gespe en haar
gewaad was tot aan die soom met kosbare edelstene versier. Om haar nek het sy ‘n halssnoer van
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Blou simboliseer vroulike water en die vroulike hemelgewelf, terwyl rooi manlike vuur simboliseer. Die ou
Moedergodinne het blou mantels gedra wat met sterre bestrooi was. Later sou Maria ook dieselfde blou mantel dra. Die
blou mantel is ‘n tipiese kledingstuk van die Wyse Vroue. Hierdie kledingstuk het in die katolieke kerk behoue gebly tot en
met vandag. Sommige katolieke nonne dra steeds blou gewade en staan hulle ook bekend as die ‘Blou Susters’. Ook onder
die protestante is die ‘Blou Rokke’ vandag steeds bekend. Die vroulike kleur blou, sou oorwaai na koninginne en later
konings (koningsblou), terwyl die manlike kleur eintlik rooi is en nie blou nie. Babadogtertjies is aanvanklik ‘n ligblou geklee
en seuntjies in ligrooi. Hierdie gebruik kom steeds voor in sommige Europese lande. In die Angel-Saksiese kultuur is ligrooi
(pienk) later beskou as ‘n vroulike kleur met blou as manlike kleur.
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glaskrale399 gedra en op haar kop het sy ‘n mus van swart lamsvel gedra, wat aan die binnekant
uitgevoer was met wit katpels. In haar hand het sy ‘n staf gedra met aan die bokant daarvan ‘n knop.
Die knop was met geelkoper en edelstene daarin versier. Om haar middel was ‘n gordel van tonder.
Aan die gordel het ‘n leersak gehang en in die leersak het sy toorgoed bewaar wat sy nodig gehad het
vir haar waarsêery. Aan haar voete het sy skoene van kalfsvel gedra met lang veters daarin. Aan die
punte van die veters was knoppe van tin. Sy het ook handskoene gedra van wit katvel met die pels
aan die binnekant van die handskoen. Voordat die sieners die vertrek betree het, is ‘n eresetel vir
haar ingerig (hoë stoel of platform) met ‘n sagte verekussing daarop. Volgens die saga het sy ‘n groot
indruk gemaak op haar toehoorders. Boer Thorkel het haar gevra om uitspraak te lewer oor die
toekoms van sy familie, personeel, die vee en die hele boerdery.
Ook is daar ‘n feesmaal aan haar voorgesit wat bestaan het uit ‘n soort pap van bokmelk wat vir haar
gekook is. Ook is vir haar harte van veediere gaar gemaak. Sy het geëet met ‘n geelkoperlepel en ‘n
mes wat uit ‘n walrusrand gemaak is met twee koperringe om die hef van die mes. Thorkel het haar
na die ete op die boerdery rondgelei om haar ‘n indruk te gee van die welstand daarvan. Thorbjörg
was egter nog nie gereed met haar voorspelling nie. Die volgende oggend het sy nog ‘n versoek
gehad. Sy wou weet of daar in die omgewing nog ‘n vrou was wat as ‘n ‘geeste lokker’ werksaam
was, want sy het die hulp nodig gehad van sodanige vrou. Daar is toe ‘n vrou gevind met die naam
Gudrid, maar Gudrid het te kenne gegee dat sy self geen towenares is nie en ook nie ‘n Wyse Vrou
nie. Sy het egter ‘n lied geken waarmee ‘n mens geeste kon lok. Gudrid was egter aanvanklik
huiwerig om saam te werk, omdat sy haarself as ‘n Christen beskou het. Sy is egter omgepraat en het
sy en ’n aantal dames ‘n kring gevorm om Thorbjörg en haar platform. Hierna resiteer Gudrid die vers
‘n aantal keer en die omstanders was beïndruk met die hoë kwaliteit van die vers asook haar stem.
Die ritueel was suksesvol want ‘n groot aantal geeste het hulle tot Thorbjörg gewend. Hierna kon
Thorbjörg haar uitspraak lewer, waarvan die meeste in vervulling gegaan het. So sou die
hongersnood tot ‘n einde gekom het teen die einde van die winter en daarbenewens sou die
boervrou (Thorkel se vrou) na Ysland teruggegaan het en daar ‘n belangrike stammoeder geword het.
In hierdie geval dra die Wyse Vrou pragtige skoene, maar dikwels het Wyse Vrou kaalvoet geloop. Die
rede hiervoor is dat die band tussen haar (voete) en Moederaarde so sterk moontlik en so direk
moontlik moes wees.
Opvallend is dat die ou Jode ook Profetesse geken het, want Eksodus 15: 20 vermeld Mirjam; Rigters
4: 4 vermeld Debora; 2 Kon. 22: 14 vermeld Hulda; Neh. 6:14 vermeld Naodja; Jesaja 8:3 vermeld die
vrou van Jesaja as profetes, maar dan word laat in die Bybel, naamlik Esegiël 13: 17-23, uitgelê dat
die profesieë van vroue vals is.
Sibille, Sybille, Sibylle
Sieneresse en Waarsegsters is ook Sibille genoem. Sibille of Sibylla is verwant aan die Griekse
Cybele/Kybele/Kubele en die Germaanse Sif. Hierdie name is egter weer verwant aan die Egiptiese
Isis. Vergelyk ook die nege Sibillynse Boeke (Libri Sibyllini) wat dateer uit die 6de eeu voor ons
jaartelling. Die Sibille is sinoniem vir die profetes of waarsegster. In die 14de eeu het rye van twaalf
Sibille dikwels voorgekom. Hierdie Sibille het ‘n funksie behou selfs binne die Christendom. Hulle het
bekend gestaan as Sage Prestesse (Wyse Priesteresse). Sommige van hierdie Sieneresse het die
Christendom begin aangehang, maar andere het die verering van die Christelike God(e) pertinent
afgekeur.
Die Sibille het egter ook bekend gestaan as Saba en is verwant aan die Italiaanse Sabyne. Die
bekende Regina Seba of Koningin Skeba (1 Kon. 10:1-13), is verwant aan hierdie Sibille, maar ook die
eweneens bekende sieneres met die naam Isebel (1 Kon. 18:4). Koningin Skeba was ook deeglik
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bekend onder die Arabiere. In die Koran is Soera 34 aan haar gewy en is die naam van hierdie
hoofstuk: Die Saba. Koningin van Skeba is dus deur die Arabiere Saba genoem. Hierdie vroulike figure
het hoë aansien in die gemeenskap gehad en is ook die woorde Sabbat en sewe verwant aan die
Sibille. Sabbat is immers die sewende dag en dan ook ‘n besonder hooggewaardeerde dag, wat eens
opgedra was aan hierdie Sieneres. Hieraan verwant is ook die Frigiese Godheid Sabazios (zios = zeus)
wat deur die Titane in 7 stukke geskeur word. Patai lê ook uit in sy boek The Hebrew Goddess, dat
Sabbat deur die Jode as ’n Godin vereer was. Sy is die Bruid wat na sononder op Vrydag verskyn en
Joodse Rabbi’s sou met die inval van die skemer feestelike kleding aangetrek het en geroep het: ‘Kom
laat ons Koningin Sabbat in ontvangs neem’; of waar Sabbat geroep is met die woorde: ‘Kom o bruid,
kom’! (Patai). Patai skryf voorts dat die Falasha (Jode in Ethiopië) ’n heilige boek ken met die naam
Teezaza Sanbat waarin Sabbat as Joodse Godin beskryf word. Op Vrydagaand verrys Sabbat uit haar
stoel met ’n gevolg van 640,000 engele agter haar. In die optog vergesel nog 680,000 engele haar aan
haar regterkant en aan haar linkerkant ook nog 880,000 engele. Links weeg swaarder as regs!
Moderne verwante name is: Sabine, Sabina, Issebel, Isebel, ens. Ook die Grieke het sieners en
Sieneresse geken waarvan Tiresias en Calchas bekend is. Onder die Trojane was Cassandra bekend.
Hierdie dames was ook in staat om te gogel. Vergelyk onder andere die Middelnederlandse cokelere
en ook die Nederlandse gochelen, goghelen; Middelhoogduits gougel en gougelaere. Hierdie woorde
is verwant aan ons moderne woord koekeloer en gogelaar. Die geheime kennis van hierdie dames
was vir buitestanders ontoeganklik. Vergelyk hierby ook Gogglesberg, Gogeleberg en Giegenberg.
Sif, Sib, Siba, Sibja, Sibba, Sippa, Siphia, Sifia, Sife, Siwa, Sief
Sif is die eggenote van die God Donar. Sif en Donar het dogters gehad, bekend as Trud/Thrud en
Lorride/Hlorride. Sif is ook die moeder van die God Ull. Bekend van Sif is haar pragtige lang hare. Op
‘n dag sou Loki van haar hare afknip (om haar in sy mag te kry). Op aandrang van Donar het Loki na
die Dwerge moes gaan waar hy vir Sif ‘n nuwe haardos uit goud laat maak het. Die woorde sewe,
sieben (Duits), sif en sibbe (Eng sibling) is verwant aan die naam van hierdie Godin. Sif was in Goties
ook bekend as Sibba; in Oudengels as Sib; in Oudsaksies as Sibbia en in Oudhoogduits as Sibba. Onder
die Suid-Germane was sy ook bekend as Siba, Sieba of Siva. Sif is deeglik verwant aan Sibil, Sybil
Cybele, Sibel, Kybele, Kubele, want Sif was ‘n Sibille, Sieneres of Profetes.
Sif hou moontlik verband met die sif van graan tydens die oestyd, wanneer die kaf van die koring
geskei word. Sy was dus moontlik vroeër ‘n Oesgodin. Haar goue hare sou simbool staan vir goue
koringare. Sif kan ook soms in die gedaante van ‘n Swaan verander. Die sif is egter in die verlede as ‘n
magiese instrument beskou, vandaar dat dit ook aan ‘n Godin gekoppel word. Hierdie instrument
was in staat om die goeie van die slegte skei. Tot in die 17de eeu is Sif-danse en Sif-wedstryde in
Duitsland en Frankryk gehou (Grimm). Volgens Grimm is tydens die Hekse verhore ‘n sif en ‘n skêr
ook gebruik om die ware waarheid vas te stel. In Denemarke is ‘n sif gebalanseer op die punt van ‘n
skêr, wat op een of ander manier sou kon aandui of ‘n Heks ‘n Heks is. Ook was dit gebruiklik om ‘n
sif aan ‘n lyn op te hang tydens ‘n verhoor. Die name van ‘n aantal verdagtes word dan opgenoem.
Die sif sal begin draai wanneer die naam van die skuldige genoem is (Grimm). Daar het ook ‘n geloof
onder die ou Pole bestaan dat indien iemand met ‘n sif vol water voor die troepe verbyloop, sonder
dat die water deur die sif loop, die troepe verseker is van ‘n oorwinning. Ook het die geloof bestaan
dat iemand met ‘n opregte hart, ‘n sif vol water kon vashou sonder dat ‘n druppel deursypel
(Grimm).
Onder die Wende het ‘n Sif/Siwa bekend gestaan as Godin van die lewe en Godin van die liefde. Sy is
as volg omskryf: ‘Unde de afgodinne de heyt Siwee, de hadde de hende over ruggen, in der einen
hand hadde se einen gulden appel, unde in der andere hant hadde se een wijn-druvelen mit einen
gronen blade, unde öre hare hangende want (tot) in de wade’ (Buddingh 1844). Die Abdy Zinna het ‘n
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afbeelding van haar bewaar en wil dit voorkom of Siwa en Zinna na
dieselfde figuur verwys. Sien afbeelding hiernaas uit Kloster Zinna.
Sjofn, Sjöfn, Siofna, Siöfna, Siöna
Sjofn is ‘n Asin en ‘n Liefdesgodin of Mingodes. Haar belangrikste
taak is om geliefdes by mekaar uit te bring. Ook sou sy liefde en
passie in mense laat ontwaak het. Haar naam sou liefde beteken en
ook sou sy geliefdes by mekaar kon uitbring wat mekaar andersins
nooit sou ontmoet nie. Dit is ook bekend dat sy gedagtes van mense
kon lees. Siofn beteken liefde. Sou hierdie Godin moontlik verwant kan wees aan die Semitiese Sion?
Skadi, Skade
Skadi is ‘n Bergreusin/Berggodin. Sy is die dogter van die Reus Thjassi (of Thiassi) en sy is die vrou van
die God Njord. As gevolg van haar huwelik met Njord word sy nie meer beskou as Reusin nie, maar as
‘n Waanse Godin. Sy is die moeder van Freyr en Freya. Skadi dra ‘n pyl en boog en word ook met die
jagkuns/vegkuns in verbinding gebring.
Die Reusin Skadi wou die dood van haar vader wreek en het aan die poorte van Asgard verskyn in
volle wapenuitrusting. Maar die Ase wou geen geveg met haar aangaan nie. Hulle bied haar selfs ‘n
man aan as vergoeding. Die enigste voorwaarde was egter dat sy slegs die voete van die mans kon
sien, waaruit sy een moes kies. Toe sy ‘n paar mooi voete sien het sy gedink dat dit die voete was van
Balder. Maar dit was ongelukkig die voete van Njord.
Die huwelik tussen Njord en Skadi was nie suksesvol nie. Skadi het uit die berge gekom en Njord van
die see. Hulle het ‘n ooreenkoms gesluit waarvolgens hulle nege nagte in Thrymheim (burg in die
berge) sou woon en dan vervolgens weer drie nagte400 in Noatun (by die see). Uiteindelik het dit ook
nie gewerk nie. Skadi skei van Njord en trou later met Wodan. Skadi word ook soms beskou as die
vrou van Ullr. Haar naam kom van die Oudgermaanse *skeða. Woorde soos skei, skade, skede, sky
(Eng) en ook Skandinawië word verbind met hierdie Godin. In die Völsungasaga tree Skadi as ‘n
manlike figuur op (Otten).
Skalde
Skalde was (rondtrekkende) digters, sangers en toneelspelers. Hierdie kunstenaars het ook bekend
gestaan as Barde. Barde word soms as ‘n Keltiese fenomeen beskou, maar volgens die Prosaïese Edda
is die terme Germaans en sinonieme. Woorde verwant aan Barde is Longobarde of Lombaarde
(Germaanse stam wat verhuis het na die Noorde van Italië en verromaans het), maar ook die woord
baard en voorname soos Bard, Bert, Berth en Bertha. Die belangrikste doel van die Skalde/Barde was
om die volkskuns, geskiedenis en religie te handhaaf en uit te bou. Barde en Skalde was dikwels ook
priesters en onderwysers. Skalde word soms ook beskou as Sieners en Sieneresse.
Hierdie Skalde het dikwels hulle skeppinge aan die heersers opgedra en voorgedra, waarvoor hulle
ook beloon is met geld, ringe, sierade of selfs wapens. In hulle digwerk het hulle dikwels religieuse
temas aangehaal. Hulle het helde besing en heldedade geprys. Hulle het die taal egter so digterlik
geplooi dat dit soms moeilik was vir hulle toehoorders om die goeie boodskap te volg. Eindrym was
onbekend en in die plek daarvan is stafrym of alliterasie gebruik, wat moderne vertalings moeilik kan
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naboots. Talle woorde en uitdrukkinge met dubbelsinnige betekenisse is aangewend. Die mees
opvallende styl in die poësie was die gebruik van die kenning.
Onder kenning word verstaan die gebruik van ‘n aantal woorde om slegs een term aan te dui,
byvoorbeeld: ‘die perd van die golwe’ wat skip beteken; of ‘die ruiter van die perd van die golwe’ wat
seeman sou beteken. Met ‘Wodanse vrou’ is byvoorbeeld die Aarde bedoel. Soms het die kenning ‘n
mitologiese betekenis gehad, wat ons vandag nie meer ken nie. So word ook na die Yggdrasil verwys
as ‘die perd van Wodan’. Naas die kenning was ook die heiti bekend. Die heiti is ‘n sinoniem. So word
die woorde ‘swaard’ of ‘bloed’ met ander terme vervang.
Dan was veral twee soorte gedigte bekend, naamlik ‘n flokk en ‘n drapa. ‘n Drapa het oor ‘n refrein
beskik en is hierdie digvorm as waardevoller beskou. Sommige konings het ‘n Skalde selfs kwalik
geneem indien hy aangeprys is deur ‘n flokk, soos blyk uit die Gunnlaungsaga.
Kennings en heiti het moontlik ’n spesifieke doel gehad. Frazer skryf dat by ‘n groot aantal
volkstamme dit gebruiklik was om die name van heilige voorwerpe, Gode en mense, uit respek, nie
uit te spreek nie, maar ‘n vervangende woord (of woorde) te gebruik. In sommige Afrikaanse stamme
was dit selfs verbode vir ‘n vrou om haar man se naam te noem. Ook mag ‘n man die naam van sy
skoonmoeder nie uitspreek nie en mag die skoonmoeder die naam van haar skoonseun ook nie
uitspreek nie. Volgens Frazer kon ook in Indië ‘n vrou die naam van haar man nie uitspreek nie, want
sy lewe sou daardeur in gevaar kom. Vir hierdie volkere het die uitspreek van ‘n naam, ‘n magiese
uitwerking gehad. Onder die Siamese was die naam van die koning nooit uitgespreek nie en was hy
met talryke titels onder die volk bekend, soos Magtige, Edele, Hoogheid, ens. In Birma was dit selfs as
‘n misdaad beskou om die naam van ‘n koning uit te spreek.
Skande, Schande
Skande was ‘n vroulike wese en ook bekend as Diu Schande, Ver Schande of Vrou Schande. Grimm
vermeld onder andere die volgende oor haar: ‘Diu Schande vert al über daz lant’; ‘Sô hat diu Schande
von ir vluht; ‘in Schande hol verkluset’.
Skatte
Die ou Germane het geglo dat daar op sommige plekke in die aarde skatte was. Hierdie geloof in die
bestaan van skatte was egter nie alleen tot die Germane beperk nie, maar talle antieke volkere het
daarin geglo. Van hierdie skatte sou deur mitiese figure bewaak word. Alleen hierdie figure sou ook
geweet het waar die skatte begrawe is. Volksverhale is deurspek met temas wat handel oor skatte
(wat iewers begrawe is). Baie van hierdie skatte is deur slange opgepas, soms deur slange met krone.
Skildmeide, Slagmaagde
Skildmeide of Slagmaagde is beskou as vroulike krygers. Hulle het letterlik deelgeneem aan die
militêre stryd. Die geskiedskrywer Saxo Grammaticus het byvoorbeeld melding gemaak van 300
Deense skildmeide wat in die jaar 750 deelgeneem het aan die slag van Bravalla. In verskillende
Germaanse saga’s word vermelding gemaak van skildmeide in die krygskuns. Saxo maak ook
vermelding van drie vroulike leëraanvoerders, naamlik Wigbiorg, Wisna en Hetha. Ook word ‘n aantal
Godinne met pyl en boog afgebeeld, wat daarop dui dat hulle strydgodinne was, naamlik Diana en
America.
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Skuld
Skuld is ‘n Skikgodin. Sien Norne.
Skrymir
Skrymir was ‘n baie groot Vorsreus. Tydens ‘n reis deur Donar, Loki, Thjalfi en Röska vind hulle een
nag onderdak in ‘n skuur. In die middel van die nag word hulle wakker van ‘n aardbewing, maar ook
van ‘n onbekende gedruis. Donar het uit die skuur gegaan om ondersoek in te stel. Hy vind ‘n baie
groot Vorsreus wat lê en snork. Die reisgeselskap het besef dat die aardbewing deur die reus
veroorsaak was en dat die ‘skuur’ eintlik die duim van die handskoen was van die Reus. Donar was
egter huiwerig om sy hamer teen die Reus te gebruik en vra op ‘n beskeie manier die Reus om sy
naam. Die Reus sê dat hy Skrymir heet en dat dit nie nodig is vir Donar om hom bekend te stel nie,
want hy (Skrymir) ken vir Donar. Die volgende oggend besluit die Reus om by die reisgeselskap van
Donar aan te sluit. Hy stel voor dat almal hulle reisbagasie in sy rugsak moet stop omdat hy dit maklik
kon dra. Hulle loop die hele dag en teen die aand sê die Reus dat hy wil gaan slaap en dat die
reisgeselskap sy rugsak kan oopmaak vir hulle aandete. Donar probeer sy bes, maar hy kry die rugsak
nie oop nie. Hierop word Donar briesend. Hy gryp sy hamer en stap op Skrymir af en slaan hom op sy
kop. Skrymir word wakker en vra of daar dan ‘n blaar op sy kop geval het. Sonder om te eet gaan die
hele reisgeselskap slaap. Die gesnork van Skrymir was so erg dat die hele bos dreun. Hierop neem
Donar weer sy hamer. Hy stap rustig af op Skrymir en slaan baie harder as voorheen, presies op die
kruin van Skrymir. Tydens die slag voel Donar hoe sy hamer in die skedel van Skrymir wegsink. Hierop
skrik Skrymir wakker en vra of daar miskien ‘n eikel (akker)401 op sy kop geval het. Die Reus slaap
verder. Teen die oggend kan Donar dit nie uithou nie. Hy stap weer in die rigting van Skrymir, hef sy
hamer op en slaan met alle mag en krag op die slaap van Skrymir. Donar voel hoe die hamer tot aan
die steel wegsink in die skedel van Skrymir. Hierop word Skrymir wakker en vra of daar miskien voëls
in die bome sit.
Hierna het Skrymir opgestaan en aan die reisgeselskap vertel dat hy onderweg is na die Noorde en
dat die res van die reisgeselskap verder na die Ooste moet reis. Daar sou hulle nog groter wesens
teëkom as hy. Later het Skrymir uitgelê, dat as hy nie ‘n berg tussen sy kop en die hamer van Donar
geskuif het nie, hy beslis doodgeslaan sou gewees het.
Slang
Van oudsher het die slangkultus ’n baie belangrike rol gespeel in die religieuse belewing van baie
volkere. Daarby hang die verering van die slang ook nou saam met die Moedergodinkultus. Die
Sumeriese Moedergodin Namma of Ninmah is voorgestel as die see, maar soms ook as ‘n reuse
slang, maar soms ook as ‘n reuse slang wat uit die see oprys. By die Grieke en die Romeine was die
slang geassosieer met Venus, die Godin van liefde, erotiek, skoonheid en vrugbaarheid. Maar die
slang het ook simbool gestaan vir versigtigheid, kuisheid, wysheid en veral onsterflikheid. In baie
gebiede was Venus die mees gewilde Godin en is Venustempels gebou waarin sy vereer was. In Italië
is ’n die dorp Venus na hierdie Godin vernoem en word daar (tot en met vandag) elke jaar steeds ’n
slangfees gevier in Venus, wat ’n groot toeriste-aantreklikheid vorm (23-25 Januarie). Tydens hierdie
fees word slange aan die beeld van die Godin Venus gehang. Die antieke priesters ‘Flamini pomonari’
wat vandag bekend staan as serpari of ciarmatori hanteer die slange. Hulle gebruik magiese kragte
om die gevaarlikheid van die slang te bemeester. Die Godin Venus word dikwels afgebeeld waar sy ’n
aardbol vashou met ’n slang wat om die aardbol kronkel. Die slang staan hier simbool vir die
skepping van lewe, maar ook die vernietiging daarvan.
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Die slang is ook beskou as die simbool van manlikheid én vroulikheid, van lewe én dood, lig én
duisternis, goed én kwaad, wysheid én dwaasheid, genesing én vergiftiging, bewaarder én
verwoester, ens. Die slang is ook beskou as ‘n falliese simbool en die voortplantende krag van elke
man. Ook word hy beskou as die eggenoot van alle vroue. Die slang is dikwels geassosieer met
swangerskap. Hy vergesel byna alle Godinne, maar veral die Groot Moedergodinne. Hierdie Godinne
word dikwels afgebeeld met ‘n krullende slang om haar hals of in haar hand. Soms word die
Moedergodin self as ‘n Slang beskou en Aardmoeder genoem.
By die ou Grieke het ’n slang wat om ’n eier kronkel simbool gestaan vir ‘n wêreld wat deur die
kosmiese slang beskerm word. In Europa sien ’n mens dikwels nog op ou grafstene ’n slang wat
homself in die stert byt: Ouroboros. Hierdie slang is die alfa en die omega, die begin en die einde,
dood en herlewing. Hy kan sy ou lewe agterlaat deur te vervel en met ’n nuwe lewe begin. Die slang
herleef keer op keer. Die slang simboliseer onsterflike lewensdrif en is voortdurend besig om die
dood af te skud.
Afbeelding: Ouroboros
By dokters, tandartse, medisyne of aptekers sien ’n mens dikwels die
slang wat teen ’n staf omhoog krul. Die embleem is ’n Voor-christelike
embleem bekend as die Eskulaap. Die Eskulaap verwys na die Griekse
God van die geneeskunde: Asklepios. Die slang word hier beskou as die
mitiese oorwinnaar oor siektes.
Dat die slang ’n positiewe en gunstige beeld gehad het onder die Grieke
is ook duidelik by die veroweringstogte van Alexander die Grote
(Macedoniër). Volgens sy geskiedskrywers sou twee pratende slange
met Alexander en sy gevolg saamgereis
het, vir ’n gedeelte van die reis.
Ook in die Hindoeïsme speel
die slang gesien as simbool van
begeleiding van hierdie kragte
Andersyds staan die slang ook
Indië is selfs die giftigste slang
speel die slang ’n baie
en na Boeddha die tweede

die slang ’n sentrale rol. Enersyds word
tembare kragte. Die beheersing en
verg ‘n bonatuurlike inspanning.
simbool vir gevaar, dood en chaos. In
’n heilige dier. Ook by die Boeddhiste
belangrike rol. Hier is die Slang koning
belangrikste Godheid.

Ook het die ou Egiptenare en
die Babiloniërs die slang vereer. In
Egipte was dit die Kobragodin en ook is die Uraeussimbool van die Farao’s daarvan afgelei.
Uraeus op die voorkop van Toetanchamom
In die ou Mesopotamië was Inanna geassosieer met die slangkultus.
Talle beelde (van haar) is uit die gebied opgegrawe wat dateer uit
4000 v.o.j., met ‘n vroue bolyf en ‘n slang onderlyf.
Ook op Kreta was die Slanggodin vereer, waar eintlik nie slange
voorkom nie. Die slang verskyn vandag op talle stadswapens en
logo’s.
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Ook het die Israeliete in slangverering geglo. Moses het ‘n Koperslang gemaak (op ‘n paal) om die
volk teen onheil (slangbyte) te beskerm (Numeri 21:9). Hierdie Koperslang is bewaar en het ‘n plek
gevind in die tempel van Dawid/Salomo (700 jaar later). Hiskia het die Koperslang, wat die Israeliete
steeds vereer het, nou beskou as ‘n Afgod. Hy verbrysel hierdie Koperslang om verdere verering deur
die Israeliete te voorkom (2 Kon. 18:4). In Exodus 7:10-12 blyk dat die Slang onder die ou Israeliete ’n
positiewe beeld gehad het. Sy skerpsinnigheid is selfs geprys in Matt. 10:16. Vergelyk ook die staf van
Moses wat ‘n slang word in Exodus 7.
Die Slang(god), tuin (paradys), boom en die Godin kom ook in klassieke religieuse tradisies voor. In
hierdie verhale gee die Godin lewenskrag (voorplantingsdrif) aan die man. Die Slanggod leef in die
boom (lewensboom) in hierdie tuin, waar hy heers en oppermagtig is.
Die slang, tuin, boom en Eva kom ook voor in die Joods-Christelike skeppingsverhaal. Hier is die slang
die ‘listigste’ van alle diere en kon hy doen wat geen ander dier kon doen nie: Hy oortuig Eva met
vlotte verbale kommunikasie om verbode vrugte te eet. Alhoewel in die Joodse skeppingsgeskiedenis
geen enkele woord gerep word oor Satan nie, word daar deur die Christene aanvaar dat hierdie
Slang, Satan was. Die Slang heers ook in die tuin van Eden as (opper)magtige wese, waar hy selfs
meer mag toon as God, deur met God se skepping (suksesvol) in te meng. In hierdie verhaal word die
eertydse ou Slanggod gedemoniseer. In Openbaring (die eindtyd)
speel die Slang ’n belangrike rol waar hy sinoniem is met Satan.
Afbeelding: Donar veg teen die Midgardslang
Uit die Eddas blyk dat die ou Germane die slange in die Utgard
(onderwêreld) wel in ‘n negatiewe lig beskou het, maar uit die
sierade wat die Germaanse vroue gedra het, blyk dat die slang as
vrugbaarheidsimbool baie belangrik was. Dit sluit aan by die
Hindoeïsme (uitvloeisel van ons ou Germaanse mitologie) waar die
slang sowel positief as negatief bejeën was. Die kerk het die slang
as simbool afgekeur. Die bekende sendeling Bonifacius skryf (in
ongeveer 750) aan sy vriend Cuthbert van Canterbury dat die slang
as motief op kleding en veral op kerklike kleding volledig verbied
moes word.
Plattelandse Noorse boere het egter nog in die 16de eeu ‘n
gelukbringende slang op hulle boerderye aangehou. Ook is daar geglo dat oorlede mense in die
gedaante van ‘n slang verder kan lewe. In talle saga’s blyk dat ‘n slang die bewaarder is van ‘n skat
onder die grond (soms ‘n grafgif). Dan word in Skandinawië ook die witslang (hvitorm) met eerbied
versorg en verder glo die Skandinawiërs ook dat ‘n goeie huisgees in die gedaante van ‘n slang
verskyn. Grimm skryf dat baie Germaanse families ‘n mak slang aangehou het en hy skryf ook dat die
ou Germane geglo het dat die doodmaak van ‘n slang ongeluk sal bring. Talle legendes was in omloop
met die slang as tema en ook gekroonde slange het voorgekom en baie slange is met melk gevoed.
Onder die Lette was slange ook bekend as peena mathes (melkmoeders) en hierdie slange het onder
gesag gestaan van die Godin Brehkina. In Litoue is selfs offers aan slange gebring en die gebruik was
ook in die ou Egipte bekend.
In die Germaanse mitologie is die slang baie duidelik aanwesig, naamlik die Midgardslang. Hy het
besondere groot angs onder die volk ingeboesem. Hy was die kind van die God Loki (God van Vuur)
of later ook bekend as Lucifer. Hierdie slang was so groot dat hy reg rondom Midgard (die wêreld)
gelê het. Hy het homself aan sy stert gebyt. Wanneer hy beweeg, bewe Midgard. Midgardslang kom
eers in die eindtyd tot aksie wanneer die Gode en die mense teen die Reuse en demone sal veg.
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Midgardslang sal in ’n tweegeveg met die God Donar optree. Donar sal Midgardslang uiteindelik
doodslaan, maar Donar sal ook sterf in die gifstroom wat uit die sterwende Midgardslang se bek
spuit.
Sleipnir
Sleipnir is die ryperd (merrie) van Wodan. Die moeder van Sleipnir is die God Loki. Die Gode wou ‘n
muur laat bou om Asgard om die burg te beskerm teen aanvalle van die Ysreuse en Bergreuse. Die
Reus Hrimthur (vermom homself as ’n kundige argitek/bouer) het aangebied om die muur te bou,
maar as vergoeding vir die bouwerk wou hy Freya as vrou neem, maar ook die Son en die Maan as
beloning hê. Hierop reageer die Gode met groot verontwaardiging, want veral die brutaliteit van die
vraagprys was vir hulle verontrustend. Die argitek/bouer het verklaar dat hy die muur binne drie
seisoene kon afbou. Op aandrang van Loki aanvaar die Gode die ooreenkoms. Maar die Gode het ‘n
ultimatum gestel. Hy moes die muur afbou in die winter (6 maande) en niemand (behalwe sy perd)
moes hom help nie. As hy daarin kon slaag, kon hy ook sy loon ontvang (Freya, Son en Maan). Maak
hy die bouwerk in die winter nie klaar nie, ontvang hy geen loon nie, nie eers ‘n gedeelte daarvan nie.
Die argument van Loki was dat die slinkse bouer ook op ‘n slinkse manier gevang moes word, want
hy sou nooit die muur op tyd kon afbou nie, waarna na ’n ander bouer gesoek kon word.
Die argitek/bouer het die ooreenkoms aanvaar en met bouwerksaamhede begin. Toe hy en sy perd
Svadilfari met die bouwerk begin, het die Gode egter geskrik, want Svadilfari kon enorme
hoeveelhede boumateriaal aansleep. Toe die winter byna om was, was die muur ook byna klaar. Die
Gode was nou in ’n vervelende situasie, want ’n buitensporige prys moes betaal word en dit vir ’n
muur. Hiervoor het die Gode nie kans gesien nie. Alle skuld is op Loki gepak vir die swak ooreenkoms
wat gesluit is.
Hierop vermom Loki hom as ‘n merrie en hy lok Svadilfari van die werksplek af weg. Die
argitek/bouer kon onmoontlik die muur afbou sonder die hulp van sy perd. Hy het in woede
uitgebars en nou blyk ook dat die argitek/bouer niemand ander is as die Reus Hrimthur nie. Sy woede
uitbarsting was so hewig dat die Gode Donar moes inroep om die orde te handhaaf. Sonder ’n enkele
woord haal Donar sy hamer te voorskyn en verpletter hy die skedel van Hrimthur.
Intussen verkeer Loki (die merrie) en Svadilfari nog in ‘n bos, waar hulle romanties verkeer. Die
gevolg van die romanse is dat Loki swanger raak. Hy (of sy?) baar later ‘n magiese vul met die naam
Sleipnir. Sleipnir sou die ryperd word van Wodan. Sy het 8 bene, is so vinnig soos die blits en kan ook
oor water galop en selfs deur die lug klief. Die vliegende perd kom ook ooreen met die Griekse
Pegasus. Sleipnir toon ook ooreenkomste met die Griekse Arion. Die perd Arion is gebore uit
Demeter wat haarself in ‘n merrie verander het en deur Poseidon bevrug is wat homself in ‘n hings
verander het. Arion was so vinnig soos weerlig.
Dat die Oppergod van die Germane op ‘n merrie ry is nie vreemd nie, want merries het magiese
kragte gehad. Volgens Numeri 22:21 reis Bileam op ‘n pratende eselin en volgens Matt. 21:2 ry ook
Jesus op ‘n eselin.
Snotra, Snotur
Snotra is ‘n Asin. Sy is beskou as die Godin van wysheid, deugde, self-dissipline en goeie sedes. Sy
was besonder verstandig dog beskeie. Menslike vroue wat grasieus, gevoelig, liefdevol en beskeie
was, is Snotr/Snotra genoem en dit is as ‘n kompliment beskou. Met die kerstening kry die naam
Snotra ‘n negatiewe lading.
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Sol, Sól, Sunna, Sunan, Sigel en Mani, Muni, Mona, Monan, Mond, Manni, Munni of Máni
Sunna (of Sol) en Mani is kinders van die Reus Mundilfoeri, Mundilferi, Mundelfare, Mundilföri of
Mundilfara402 en die Reusin Glaur (Glemur, Glamur, Glanur). Hierdie kinders was so mooi dat die seun
Mani/Manni genoem was en die dogter Sol/Sunna. Die pragtige Godin Sunna word deur haar vader
Mundilfara uitgehuwelik aan die Reus Glenr, maar hieroor was die Gode so kwaad dat hulle die
huwelik verbied het en Sunna het opdrag gekry om om die hemel te ry met haar perdewa. Die name
van haar trekperde is Arvakur en Alsvidur. Die Godin Svalin, Swalin of Sualing moes as skild in die
hemel verskyn om die aarde te behoed teen die warm strale van Sunna. Ook moes Mani aan die
hemel verskyn met sy wa. Mani sou twee aardse kinders saamgeneem het met die name Bil en Hjuki
(Jack and Jill in die Engelse volksrympie) om uit ‘n put (bron) water te gaan haal met emmers. Sol en
Mani word agterna gesit deur wolwe. Die wolf Sköll sit die Son agterna en die wolf Hati hrodvitnisson
sit die Maan agterna. As Ragnarok aanbreek sal hulle die Son en die Maan verslind. Na Ragnarok sal
die Nuwe Aarde verlig word deur ‘n Nuwe Son, wat ‘n dogter is van die ou Son. Ook by die Slawe het
die Son (bekend as Saule) ‘n dogter gehad, selfs meerdere dogters (bekend as Saules meitas), maar
Saule het nooit ‘n seun nie.
Hierdie verhaal wyk af van ‘n ander Germaanse skeppingsverhaal. Daar word beweer dat die Son,
Maan en Sterre in die Oertyd geskape was met die dood van Ymir. In baie volkskulture word die Son
en die Maan as broer en suster beskou.
Die Germaanse Sonmaagd met die naam Sol of Sunna was getroud met ‘n onbekende Glen. Sunna
word as ‘n Asin beskou, maar Mani moontlik ‘n Reus. Volgens die Edda is die Son ook Alfrodull
genoem. Volgens Grimm verwys Alfrodull moontlik na die Maan.
Die Son en die Maan is ook beskou as die heilige huwelik: die hieros gamos, die huwelik tussen die
hemel en die aarde, koning en koningin, goud en silwer. In Duitsland word met die begrip Wädel,
volmaan bedoel, maar in Nederlands is ook Waal bekend vir volmaan, maar die woord waal egter
ook met wiel verbind. Die verandering van die maanstande is ook genoem: ‘des manen wandelkere’
(Grimm) en in Afrikaans ‘mannewalis’. Dan skryf Grimm ook dat die Son deurgaans met die Ooste
verbind word en die Maan met die Weste: ‘Osten for sol, og vesten for maane’.
Uit talle verhale blyk dat die Son en die Maan al in die vroegste tye vereer was deur die Germane. Die
Son was beskou as die Skepper van elke greintjie lewe. Sy was vroulik. Onder invloed van die
Romeinse beskawing sou manlike Songode die Germaanse Songodin begin verdring in die eerste
eeue na die begin van ons jaartelling. Gode soos Balder en selfs Frey is voortaan beskou as Songode.
Uit ‘n preek van die heilige Eligius (590-660) wat die Heidene in die Scheldebekken probeer kersten
het, blyk dat die Son toe al as ‘n manlike God vereer is, want die sendeling was gekant teen die
verering van die son as ‘dominus Sol’ (van Gilst 2004).
Die Germaanse Godin Sunna is egter een van die oudste en belangrikste Godinne. Die Duitse
grammatikale geslag van die woord Sonne is immers vroulik. Grimm skryf dat tot in sy tyd (1880) die
Duitsers van die Son en Maan gepraat het as Frau Sonne en Herr Mond. Ook was Fru Sole bekend.
Sunna en Mani moes baie populêr gewees onder die Germane. Julius Caesar gaan sover om te
beweer dat die Germane nie so behep was met die verering van Gode nie en dat volgens hom, slegs
drie Gode deur die Germane vereer was, naamlik Son, Maan en Vuur. Sunna moes dus ’n Oppergodin
gewees het en Mani ’n Oppergod. Dit is dus dan ook te verwagte dat Sunna en Mani na twee van ons
weeksdae vernoem is, naamlik Sondag en Maandag. Ter vergelyking, in die Japanse Sjintoïsme word
die Son as Oppergodin beskou, bekend as Amaterasu en die maan as manlike godheid, naamlik
Tsukuyomi. Onder die Romeine was die Son ‘n God, bekend as Sol (koning Sol) en onder die Grieke
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eweneens ‘n manlike wese met die naam Helios, maar eweneens manlik in Wallies naamlik Heul en in
Bretons Heol.
Moderne name verwant aan Sunna is Sonja en Sunja. Die gebied in Nederland bekend as Solleveld,
verwys na ‘n eertydse Sonverering, maar ook ander plekname soos Sonnega, Zonnebelt, Sonsbeek,
Sonnemare, Zuna (Sunnoa) en Zonneberg.
Sunna het ook ‘n suster gehad met die naam Sinthgunt (volgens die towerspreuk van Merseburg).
Sinthgunt tree dan op as ’n Maangodin in sommige Germaanse gebiede.
Met die kerstening word ook die Son en die Maan betrek. Christus word nou gelyk aan die Son en
Maria gelyk aan die Maan. Vergelyk verder ook die vrou in Openbaring 12:1 wat as die Son verskyn
met haar voete op die maan en twaalf sterre as haar kroon.
Somer en Winter
Volgens die Prosaïese Edda is Svásudr die vader van Somer en is die woord Svasuder verwant aan die
woord soet. Die vader van Winter was Vindljóni of Vindsvalr en beide hierdie woorde verwys na
wind. Die Etruske het ‘n Dondergod geken met die naam Summanus wat veral vereer is tydens die
summanalia (Somersonnewende). Ons woord Somer is verwant aan hierdie Summanus. Beide Somer
en Winter word die heersers van ons jaargetye.
Sout
Sout was in die verlede ‘n besonder waardevolle produk. Dit was goud werd. Grimm wys daarop dat
die Alemanne en die Boergondiërs selfs oorlog gevoer het om soutbronne. Die winning van die sout
was in die hande van die Hekse, wat water uit soutfonteine gekook het in groot soutpanne of
soutketels. Sout was so waardevol dat dit aan Gode en Godinne geoffer was. Sout was ‘n
towermiddel met magiese eienskappe. Wanneer dit oor vleis gestrooi was, het dit die bederwing
daarvan voorkom. Dit was ‘n groot wonder! Sout as reine en heilsame produk is verbind met die
onkreukbare dames wat oor die besondere kundigheid beskik het om dit op te tower deur water in ‘n
pan te kook. Vir hierdie magiese handeling is soms baie spesiale hout gebruik. Hierdie dames is ook
die ‘sout van die aarde’ genoem; ‘n begrip wat later sinoniem geword met ander onfeilbare en
onkreukbare burgers.
So waardevol was sout, dat in die gebied van Salzburg, die inwoners eers ‘n vinger in sout gedoop het
voordat hulle ‘n eed geweer het. Met die koms van die Christendom is die soutwinning deur die kerk
oorgeneem. Tog is nog lank hierna, sout en hekse met mekaar verbind. Duiwelsfeeste sou glo ook
(volgens die kerk) gevier gewees het met een of ander soutritueel.
Die Magiese kragte van sout word so volledig deur die kerk oorgeneem, dat hulle dit aanwend om
Heksery te bestry. Die kerk het ook ‘n formele ‘Beswering van Sout’ geken waarmee siekes gesond
gemaak is. Die priester het sout eers geseën met die volgende woorde: ‘Skepsel van sout, ek besweer
u in die naam van die lewende God....maak die siel en die liggaam gesond. Mag oral, waar u gestrooi
word, onreine geeste op die vlug slaan... Amen!’ (Blavatsky).
Spieël
In die Germaanse mitologie speel die spieël ‘n belangrike rol as instrument van spirituele
waardigheid, wysheid, kennis, heldersiendheid en verligting. Dit is beskou as ’n magiese instrument
waarmee sowel in die toekoms as die verlede gekyk kon word: ‘Spieëltjie spieëltjie aan die wand, wie
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is die mooiste meisie in die land’? Hekse het altyd spieëls gehad. Tot in die Middeleeue het die
gebruik bestaan om spieëls af te dek nadat iemand in die huis oorlede is en ook is met naderende
onweer spieëls afgedek. Die Son sowel as die Maan is met die spieëls in verbinding gebring. Die
weerkaatsing van Son- en Maanstrale op water, het ‘n besondere betekenis gehad. Deur hierdie
strale is water gereinig en geheilig. Spieëls word ook met die liefdesband in verbinding gebring. So
kon ‘n meisie haar toekomstige eggenoot in die spieël sien, op ‘n spesifieke tydstip (om middernag
tydens Allerheilige, by ‘n brandende kers), na die opsê van ‘n spesifieke rympie. ‘n Gebreekte spieël
(gebroke beeld) het nie alleen onheil voorspel nie, maar die einde van ‘n liefdesverhouding.403 Ook
die Grieks-Romeinse mitologie het spieëls geken as instrument van heldersiendheid. Sie ook onder
andere 1 Kor. 13:12.
Ook die Japanse Sjintoïsme ken spieëls in die mitologie. Tot en met vandag pryk soms ‘n spieël in die
middelpunt van ‘n Sjintoïstiese Heiligdom.404 Die spieël in die Sjintoïstiese Heiligdomme is die
voorstelling van Amaterasu, die Songodin en word sy dus nie in ’n menslike gestalte afgebeeld nie.
Stavo, Stuffo
Stavo is ‘n Germaanse God en in Friesland selfs ‘n Oppergod. In die Friese stad Stavoren wat na Stavo
vernoem is, het ‘n tempel gestaan met ‘n beeld van Stavo daarin. Stavoren is een van die oudste
stede van Friesland en het al bestaan voor die koms van die Romeine na die gebied. Stavo is ook
bekend onder die naam Stuffo wat in Duitsland bekend was. Daar bestaan vandag nog ‘n aantal
Stuffenberge in Duitsland. Op die Heilige eiland Fosite sou ook ‘n Heiligdom van hierdie Godheid
gestaan het (Westendorp). Woorde soos staf (simbool vir mag en magie) en staaf is verwant aan
Stavo en Stuffo, maar ook voorname soos Gustaf (God Stavo/Goddelike staf), Stoffel,
Christoffel/Christopher (wisseling -s en -r in auslaut van Germaanse woorde) en ook Steven. Nog
plekname verwant aan Stavo/Stuffo is Stoffenheim, Steveren, Stavenisse en Stoufenborch. In Swede
staan die leier van die Wilde Jag bekend as Staffan. Hierdie aanvoerder van die Wilde Jag is ‘n ruwe
figuur, geklee in dierevelle, met ‘n woeste baard en ook dra hy tydens die Wilde Jag ‘n masker.
Hierdie Wilde Jag (as perde-optog) speel vandag steeds af in Swede op die 26ste Desember. Staffan
en sy gevolg besoek dan boerderye, waar die geselskap deur die boeregesin met ‘n drankie
verwelkom word.
Die staafkerke (foto hierby) wat veral in die Noorde van Europa gebou is tydens die aanvaarding van
die Christendom, is geskoei op die boustyl van die ou Germaanse tempels. Van hierdie staafkerke
was hoogs waarskynlik vroeër Germaanse tempels. By sommige van
hierdie staafkerke is aanduidings dat hulle bo-oor ouer geboue
gebou was wat ongetwyfeld die reste van Germaanse tempels is.
Volgens van Gilst (2004) heet die kerke ‘staafkerke’ omdat stawe in
’n kring om alle Heidense Heiligdomme geplant was. Dit is moontlik
dat die God Stavo met die staafomringde Heiligdomme in verband
gebring kan word.
Moontlik is die Noorse stad Stavanger verwant aan Stavo. Kenmerkend van die oudste staafkerke is
dat Christelike simbole so goed as afwesig is, terwyl ou Heidense Gode en monsters in die houtwerk
gegraveer is. Dit bevestig die vermoede dat hier Heidense tempels omgebou is tot Christelike kerke.
Verder is dit ook opvallend dat die staafkerke (maar ook ander ou kerke) aan die binnekant lyk soos
‘n omgekeerde skip. Duidelik is dat dieselfde boutegnieke gebruik is by die bou van ‘n houtkerk en ‘n
houtboot. Die boogstrukture van die dak is die ribbes van ‘n skip. Tot en met vandag staan (in
Nederland) die binnekant van ‘n kerk bekend as die schip. Wat verder opval aan die bouvorm van die
403
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Vergelyk onder andere in ons moderne tyd, Ingrid Jonker: ’n Spieël het gebreek tussen my en hom.
Op die plek waar ’n beeld van die God(in) sou staan, in ander mitologieë.
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staafkerke, is dat hulle groot ooreenkomste toon met die Japanse (en Chinese) tempels. Ons ou
Germaanse religie toon immers groot ooreenkomste met die Sjintoïsme.
Die Godheid Stavo kan moontlik verband hou met ‘n staf. ‘n Staf in die hand van ‘n Vors, Heks of
Godheid was ‘n uitmuntende simbool van mag en gesag.
In Limburg was dit vroeër gebruiklik om tydens die Kerstyd ‘n Stevenman te bak. Die Stevenman was
‘n soort gemmerkoekmannetjie, met ogies van rosyne. Hierdie gebruik hou verband met die
offerkoeke uit die Heidense tyd. Die God(in) Stavo het waarskynlik tydens die kerstening geruisloos
oorgegaan na Sint Stefanus, voortaan ‘n Christelike ‘heilige’.
Stier/Bul
Die stier speel ‘n prominente rol, nie alleen in die Germaanse mitologie nie, maar ook in talle ander
mitologieë. Die stier word ook met die Oeros verbind (uitgestorwe beesras). Die stier het simbool
gestaan vir strydlustigheid en is om hierdie rede selfs aanbid. Die woord Bul is verwant aan Bel en
Baäl. Die stier het voorts simbool gestaan vir krag, manlikheid en vrugbaarheid.
Veral ‘n Wit Stier/Bul het hoë aansien gehad as offerdier.
Strop
Die Romeinse skrywer Tacitus, wys daarop dat die Germane tydens sakrale plegtighede ‘n strop om
hulle nekke gedra het. Hiermee wou hulle aantoon dat hulle bereid was om hulle lewens vir Wodan
op te offer, deur met dié strop gehang te word (wanneer die lot dit aanwys). Dit was vir hierdie mans
die hoogste eer om vir die volk en vaderland te sterf. Aanvanklik was die strop ‘n ruwe stuk tou. Later
is mooier en fyner materiale gebruik en het dit ‘n versiersel geword. Soms was die stroppe ook van
koper of yster gemaak en Wendelringe genoem, maar soms is ook ‘n ketting om die nek gedra. Die
dra van ‘n strop (as versiering) by religieuse en deftige geleenthede het bly voortbestaan tot en met
vandag. Dit word ’n das genoem. In Nederlands staan ‘n das vandag steeds bekend as ‘n stropdas.
Ook die burgemeestersketting wat ons vandag steeds ken, stam uit hierdie ou gebruik.
By talle gildes en mannebonde sou die strop as inwydingsvoorwerp behou gebly het tot en met
vandag. Een voorbeeld hiervan is die Vrymesselaars. Tydens die inwydingsritueel van Vrymesselaars
word by ‘n suksesvolle kandidaat ‘n strop (ook ‘gulde koord’ genoem) om die nek gehang en ‘n spies
teen die bors gedruk. Die eindpunt van die tou word soms liggies oor ‘n balk gegooi, waarna die
kandidaat ´n plegtige belofte van trou aflê. Hierdie hele ritueel hou verband met ons voorouerlike
geloof en die bereidheid om vir Wodan (of die gilde) te sterf.
Surt, Surtr, Surtur, Surthr, Surthur, Sater
Surt is ‘n buitengewone magtige figuur. Hy het reeds bestaan voor die koms van die Gode en voor die
koms van die Rypreuse of Oerreuse. Van sy ontstaan of herkoms word nêrens iets vermeld nie. Sy
ontstaan lê in die ‘oneindigheid’. Tydens die Ragnarok sterf Surt ook nie, want hy leef weer voort tot
in die ‘oneindigheid’. Surt is immers die oneindige Vuur, wat voortdurend sterf en weer voortdurend
herbore word. Buddingh (1837) skryf dat Surt as Alvader of Alfadur405 beskou is. Hy was in die oertyd
die hoogste Godheid van die Heelal en onder sy begeleiding ontstaan die Heelal. Buddingh is van
mening dat baie eienskappe van Surt later oorgewaai het na Wodan. Ook sou uit die Demisaga blyk
dat Surtur, die Allesoorheersende God of Alvader was (Buddingh). Scheepers wys daarop dat die
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Budding vermeld dat Alvader twaalf name gehad het, waarvan ook Wodan een was. Volgens die Prosaïese Edda is
Alvader die oudste God, maar daar word nie verder vertel wie presies Alvader is nie.
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verering van Surt/Saturnus deur Wodan vervang is. Surt/Suturnus was ook onder die Kelte bekend en
veral het hy veral op die Britse eiland hoë aansien geniet (Westendorp). In Oudiers was hy bekend as
Sathorn of Satharnn; in Oudwallies Sadwrn en in Bretagns Desadorn.
Surthur of Surthurnus moes die vader van Donar of Tyr/Tiwas gewees het. Die woord Thur kom selfs
voor in die naam Surthur. Dit is immers in ooreenstemming met Grieks-Romeinse mitologie:

Vader
Seun

Germaans
Surthur
Tiwas/Tyr en later Donar406

Romeins
Saturnus
Jupiter

Grieks
Kronos (Saturnus)
Zeus407

Hierdie Gode-seuns is ook as Oppergode onder respektiewelik die Germane, Romeine en Grieke
beskou.
Surt is bekend weens sy vlammende swaard (Surtalogi). Verder weet ons dat hy ‘n poortwagter was
en dat hy uit die Suide kom (waar dit warm is). Surt word soms beskou as ‘n vyand van die Gode,
maar dit is nie altyd so nie. Hy heers nie net oor Vuur nie, maar is die Vuur self. In die Ragnarok is sy
teëstander Freyr. Aan die einde van die Ragnarok, wanneer die grootste slag gelewer is, sal Surt Vuur
oor die aarde slinger en alles verbrand.408 Dit word die eindbrand of Surtalogi genoem. Sommige
geleerdes beskou dit as ‘n vernietigingsvuur en dat Surt hier destruktief optree. Die Surtalogi is egter
nie noodwendig ‘n destruktiewe vuur nie, maar moet in dieselfde lig beskou word as die
verassingsvuur. Via die verassingsvuur vind die oorgang plaas van die een lewe na die ander. Surt reël
dus hierdie oorgang met sy Surtalogi. Andersyds kan die Eindvuur van Surt vergelyk word met die
werk van Vernietigingsgode wat ook in ander mitologieë voorkom. Hulle taak is die vernietiging van
die Ou Lewe, om plek te maak vir die Nuwe Lewe. Dit is presies die taak van die Vediese Shiva.
Blavatsky skryf ook dat Saturnus verwant is aan Shiva.
Die woord Surt is verwant aan woorde soos swart, swaard, Saturnus en Saterdag. Surt is egter ook
verwant aan die manlike Sater/Satyr en die vroulike Sateresse/Satyresse, figure uit die Griekse
mitologie en ook aan die Romeinse Oergod Saturnus, oorsprong van die Latynse Saturnalia. Die
Germaanse Surt is ook verwant aan die Etruskiese Satre, Satr, Satres en dus die Latynse Saturnus.
Die vrou van Surt is Sinmara of Sinmore (mara of more = Seegodin). Die herkoms van Sin- is egter
onseker, maar die woord is moontlik verwant aan Son en ook verwant aan Sinderella of Cinderella.
Laasgenoemde woorde is weer verwant aan die woorde kind, koning, queen en kona (vrou). Sin- kan
egter ook verwant wees aan die Germaanse Godin Syn/Synia. Surt en sy vrou Sinmara het ‘n skare
van seuns gehad, bekend as die ‘Seuns van Muspelheim’.
Julius Caesar skryf dat die Germane slegs drie Gode vereer het, naamlik Die Son, Maan en Vuur. Die
Vuurgod waar Caesar na verwys, noem hyself Vulcanos, maar met Vulcanos verwys hy heel
waarskynlik na die Germaanse Surt, want dit was die enigste(?) Vuurgod wat die Germane geken het.
Gregorius van Tours vermeld dat die Franke drie Gode vereer het, naamlik Saturnus, Jupiter en MarsMerkurius. Ook in hierdie geval moet ‘n mens aanvaar dat hy by Saturnus, Surt bedoel, maar
Saturnus en Surt is verwante Gode. Die historikus, Aat van Gilst (2004), is van mening dat die Son en
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Donar is ‘n latere afsplitsing van Tiwas/Tyr.
Jupiter, Zeus en Tiwas is van dieselfde woordstam afgelei en in beginsel dieselfde Godheid.
408
Dit kom ooreen met Jesus wat vuur oor die aarde sou werp (Lukas 12:49).
407
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Vuur Tweelinggode was. Dit is moontlik die rede waarom ons huidige naweek (Saterdag en Sondag)
steeds val op hierdie dae wat opgedra was aan die Vuur en die Son.409
In Ysland is Surt vandag steeds baie bekend, waar hy nie in ‘n negatiewe lig beskou word nie en waar
hy steeds met vuur- en vuurlegendes geassosieer word. In 1963 het ‘n nuwe eiland ontstaan by
Ysland, as gevolg van ‘n nuwe vulkaanuitbarsting. Hierdie nuwe eiland is Surtsey (Surtse eiland)
genoem. In Ysland is ook ‘n holte of grothelling in die lawa van Borgarfjord bekend met die naam
Surtshellir/Surtarhellir. In die Nederlandse Overysel is ‘n Saterslo bekend. In die Duitse Nedersakse is
ook ‘n Saterland (Seelterlound, Sealterlân) bekend, waar Saterfries (Seeltersk) gepraat word.
Surt oorleef die Ragnarok en maak hy deel uit van die Nuwe Wêreld. Die feit dat Surt vir Freyr in ‘n
tweegeveg verslaan, dui daarop dat Surt steeds besonder populêr was onder die Germane. Eintlik is
dit ‘n verrassende wending, want ‘n ou Vuurgod verdring ‘n jong Songod (Freyr). Dit terwyl Freyr, in
Skandinawië, in sommige streke die mees populêre God was. In die Gylfaginning, volgens die Uppsala
Codex, staan dat Surt na die Ragnarok, heerser word van Gimle en dat die gewone verlangend uitsien
na die dag waarop hulle eendag saam met Surt in die Gimle sal wees (Viktor Rydberg). Surt was ook
‘n gewilde mansnaam op Ysland. Volgens die Njalsaga was Surt ‘n seun van Ulf die Kleipriester.
Sommige ondersoekers is van mening dat Surtr as ‘n vyandige figuur beskou was. In die Völsungasaga
(XVIII) vertel Fafnir dat daar ‘n geveg was tussen Surtr en die Ase op ‘n eiland met die naam Oskopnir,
maar dit is weer in teenstelling met die Poëtiese Edda (Reginsmal en Fafnismal), want daar veg Surt
sáám met die Ase op Oskopnir en nie teen hulle nie. Daar is juis verskillende aanwysinge dat
Surt/Satur(nus) ’n hoë aansien onder die Germane geniet het. Scheepers verwys onder andere na die
Angel-Saksiese gesprekke tussen Saturnus en Salomon wat in digvorm bekend is. Hierin is ’n gesprek
opgeneem tussen Hengist (die Angel-Saksiese veroweraar van Keltiese Engeland) en koning
Vortigernus. Op ’n vraag oor die geloofslewe van die Angel-Sakse, antwoord Hegist aan koning
Vortigernus: ‘Wy eerden ende aenbeden onze goden als Saturnus ende bysonder den godt Merkurius
die de werelt regeren’ (Scheepers).
Dat ‘n Godheid met vuur vereenselwig word, of in wese die vuur self is, was ook bekend onder die
Jode. Vergelyk Exodus 3:2, 19:18 en 24:17; Deut. 4:12, 24, 33 en 36; 5:4-5, 22-26 asook 9:3, 10 en 15
en dan ook Jesaja 31:9. Naas die Germaanse Vuurreus/Vuurgod was ook perde en waens van vuur
bekend en ook hierdie verskynsel was bekend by die Jode (2 Kon. 2:2,11 en 2 Kon. 6:17). Onder die
Germane was ook ringe van vuur bekend as vuurgrense om heiligdomme. Die vuurswaard van Surt
kan ook vergelyk word met die Gerubs wat die Joodse paradys moes bewaak na die vertrek van
Adam en Eva. Die vlammende swaard versinnebeeld Perseus se swaard. Perseus is ’n sterrebeeld in
die noordelike hemelruim. Dit bevat die bekende veranderlike ster Algol (β Per) en die radiant
(oënskynlike uitstralingspunt) van die jaarlikse Perseïdes-meteoorreën.
Die heilige rusdag van die Jode is die Sabbat. Die Sabbat word egter opgedra aan Jahweh en Jahweh
word met Vuur in verbinding gebring. Dit is daarom ook nie vreemd dat die Germane, juis Saterdag
met vuur in verbinding bring nie. Sabbat = Saterdag.
Isidorus van Sevilla skryf dat die Romeinse Saturnus, volgens Heidense opvattinge, die oorspronklike
bron is waaruit alle Gode en mense sou ontstaan. Volgens Isidorus het die inwoners van Rome hulself
voorheen dan ook Saturnyne genoem. Een van die oudste tempels in Rome410 op die Forum
Romanum, was gewy aan Saturnus. Saturnus word deur die Romeine beskou as die oudste God (al
was hy die seun van Uranus). Dieselfde word egter ook van Surt beweer. Saturnus is so oud dat ook
409

By die Jode word die Sabbat opgedra aan Jahweh (Vuur) en Sondag aan El (El = Helios = Son). El (God) en
Jahweh (HEER) is die Joodse Oppergode, maar word deur die Christene as sinonieme beskou.
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Rome is later hernoem na die Godin Roma en die God Romulus.
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as Vader-tyd beskou word. Dit word tewens ook van die Griekse Kronos/Chronos beweer (seun van
Ouranos). Kronos beteken dan ook ‘tyd’ en is verwant aan die woord ‘chronoloog’. As Kronos en
Saturnus as Vader-tyd beskou word, wil ‘n mens vermoed dat die Germaanse Surt ook as sodanig
beskou was. Blavatsky skryf dat die Vediese Shiva ook met tyd in verbinding gebring word en daarom
ook as Vader-tyd beskou kan word. Blavatsky wys verder daarop dat vroeër ‘n Songod in die MiddeOoste bestaan het met die naam Soer, Soerya, Soeryal, Asar of Isaral en dat die woord Isra(ël)411
hieraan verwant is en ook stel Blavatsky hierdie Semitiese Songod gelyk aan Saturnus. Volgens die
Vediese Rig-Veda is Soerya/Surya die Songod, ‘Heerser van die heelal’ en ‘Heer van die mensdom’.
Hierdie Vediese Surya moet verwant wees aan die Germaanse Surt. Maar die naam Sura, Soter of
Soteris is ook in Dordrecht bekend waar ’n Sint Soers, Sint Sura of Heilige Maagd Sura, selfs later deur
die Christene vereer was en waar ook ’n Suraput bestaan het wat tydens die Reformasie deur die
protestante verwoes is (Bergman e.a.).
Alhoewel die Romeinse Saturnus aanvanklik met vuur in verbinding gebring was, word hy later met
vrugbaarheid geassosieer. Ook die Sakse het Sater afgebeeld met ‘n sonwiel in die een hand en ‘n
mandjie vrugte in die ander hand (Buddingh 1844). Hoe belangrik Saturnus onder die Germane was,
blyk ook uit die beskuldiging van die Frankiese Chlothilde aan haar man Clovis waarin sy volgens
Gregorius van Tours beweer dat die Heidense Gode, Saturnus, Jupiter, Mars en Merkurius
waardelose Gode was. Sy noem Saturnus dan ook eerste. Gregorius het hier die Latynse name
genoem, maar onder Saturnus kan alleen Surt verstaan word. Ook Scheepers beskou Saturnus en
Surt as sinonieme.
Moontlik was Saturnus/Surt aanvanklik ‘n Godin, want die assosiasie met vrugbaarheid dui daarop.
Ook word Saturnus/Surt met die Saturnalië in verbinding gebring en hierdie fees was by uitstek ‘n
Godinne-fees. Die Saturnalië was ook in die Noorde van Nederland (veral die Noordsee eilande) en
Oos-Friesland (inklusief Saterland) uitbundig gevier met jubelkrete soos ‘leve de Saturnalië, Goede
Saturnalië’ (Scheepers). Ook is die tempels van Saturnus met vuur verlig en sou die hele maand
Desember aan Saturnus gewy gewees het.
Volgens die Saksiese kronieke (Saxon Chronicle, Cronecken der Sassen) het daar in die Duitse
Harz(burg) nog in die 11de eeu ‘n beeld gestaan van Saturnus/Surt wat deur die volk Krodo genoem
is. Die beeld was van ‘n man wat met sy een voet op ‘n groot vis staan. In sy regterhand hou hy ‘n
emmer met blomme en in sy linkerhand ‘n wiel (Sonwiel).
Swaan
Swane speel ‘n baie belangrike rol in die Oudgermaanse volkskultuur. Swane is beskou as heilige
wesens. Swane is ook as Elwe beskou en Swaanmeide genoem. In die volkskultuur is egter ook geglo
dat vroue in Swane of Swaanmeide kon verander en wegvlieg. Swane word soms ook met waarsêery
in verbinding gebring en ook met mooie sang en selfs profetiese sang. Soms word ook Godinne met
Swane in verbinding gebring. Bertha sou byvoorbeeld Swaanvoete gehad het.
Vanouds moes daar tydens die twaalfdaagse Joel ook ‘n swaanoffer gewees het, wat later vervang is
deur ‘n gansoffer. Tot enkele dekades gelede is gansvleis beskou as die hoofkersmaal in dele van
Engeland en Duitsland (waar gansmarkte gehou was), waarna die Amerikaanse kalkoen die gans as
kersmaal sou verdring. Vir die gewone volk was dit ook verbode om op swane te jag. Slegs die
koningshuise en allerhoogste adel kon Swaanvleis nog tydens die Kerstyd nuttig.
ŉ Konstellasie binne Aquarius is Cygnus, die Swaan. Die konstellasie hou met die liefde verband. In
die Griekse mitologie speel die swaan 'n belangrike rol in die liefdesverhouding tussen Zeus en Leda,
411

Volgens Blavatsky was Saturnus onder die Fenisiërs bekend as Israel.
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die vrou van Tyndareus, die Koning van Sparta. Een aand terwyl Leda bad, kyk Zeus, uit die hoogte
neer en raak verlief op haar. Hy verander homself in 'n swaan en swem tot by Leda. Sy sien sy
grootsheid en vriendelikheid, en sy streel hom. Na 'n rukkie gooi, Zeus sy vermomming weg en het
gemeenskap met haar. Hul samekoms loop uit op ŉ tweeling.
Die Swaankultus moet baie oud wees en was in die bronstyd aanwesig. Talle Swaanmotiewe is
afgebeeld op swaarde, skilde en sierade. Skepe met Swaankoppe is afgebeeld op Sweedse
rotstekeninge en later is ook Vikingskepe van Swaankoppe voorsien. Volgens die Griekse mitologie
kom Apollo uit die land van die Hiperboreërs (verre Noorde) na Delphi en die eiland Delos (waar net
blonde mense sou gewoon het). Apollo reis met ’n skeepswa wat deur Swane getrek word.
Svartalheim, Swartelheim
Svartalheim is een van die 9 wêrelde. Dit is die woonplek van die Swartelwe of Svartalfar. Soms word
Svartalheim en Nidavellir as sinonieme beskou. Nidavellir is die wêreld van die dwerge. Svartalheim
word dikwels as deel van die Onderwêreld beskou.
Meestal word Svartalheim egter geplaas tussen Midgard en Hel terwyl die Ligwelwe geplaas word
tussen Asgard en Midgard.
Syn, Synia
Syn is ‘n Asin en die Godin van Regverdigheid en mense wat meineed pleeg kan sy aanwys. Sy sou die
poort(e) van Hollun/Hollin (moontlik ‘n hemelse poort) bewaak. Sy word dan ook as ‘n
deurbewaakster beskou en moet besluit wie by ‘n regsgeding toegelaat word. Ook word sy belas met
die verdediging van beskuldigdes tydens regsittings. Sy sou weet wanneer getuies onwaarhede
kwytraak en deur haar hulp in te roep kom die ware waarheid na vore. Sy waak ook oor die reinheid
van die bruid en kan ongewenste minnaars onskadelik stel of selfs uitskakel.
Swartelwe of Svartalfar
Vir Swartelwe sien Elwe en Dwerge.
Swyn, everswyn of wildevark
In die ou Moederkultuur was die vark/swyn as ‘n heilige dier beskou en veral gewy aan die
Moedergodin. Die vark is verbind met magie, vrugbaarheid, oorlog, goeie oes, begrafnis, gasvryheid
en eerlikheid. Hy word afgebeeld op munte, trompette, helms en vase van Engeland tot en met
Roemenië. Reeds 3,000 jaar voor die aanvang van ons jaartelling is in Egipte die Varkgodin vereer.
Behalwe die Varkgodin is Isis ook dikwels met hierdie heilige dier in verbinding gebring. Soms is Isis
afgebeeld as barende vrou op die rug van ‘n vark.
Behalwe Isis, is nog talle ander Gode en Godinne afgebeeld langs ‘n swyn of soms op die rug van ‘n
swyn, byvoorbeeld Demeter/Ceres. Uit talle argeologiese opgrawings is beelde van swyne gevind uit
brons, steen of klei. Volgens Lauri Fransen word die Swyn reeds ongeveer 100,000 jaar gelede as rein
dier beskou en as simbool beskou van dood en wederopstanding. Die Oudgrieks woord vir ‘n sog is
choiros, maar dieselfde woord beteken ook vroulike geslagsdele. Die moderne Grieks woord vir ‘n
wilde sog is capraina en hierdie woord dui ook op ‘n erotiese vrou (Fransen).
In die Germaanse taalgebied, was die vark/swyn die aller gewildste offerdier aan die Gode en
Godinne (veral aan die Waanse Frey en Freya). So hoog was die aansien van die vark dat die
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borselhare (maanhare) van die swyn beskou is as goud. Die goue borselhare van Frey se swyn het
bekend gestaan as Gullibursti en dit was die strale van die Son. Ook is wysheid in verbinding gebring
met die vark, want die Druïde is geassosieer met swyne. Dan staan die vark ook nog simbool vir stryd
en was dan ook nog die mees populêre jagdier. Veral by baie spesiale feeste is die vleis van ‘n swyn
voorgesit.
Meerdere redes word aangevoer waarom die eet van varkvleis in die Midde-Ooste as onwenslik
beskou is en volgens Deut. 14:8 volledig verbied is. Baie Gode het diere gehad wat spesiaal aan hulle
geoffer is. Seth se offerdier was die vark. Met die afname van die gewildheid van Seth het daar ook ‘n
afkeer gekom aan sy offerdier. Ook was die vark in die Moederkultus ‘n heilige dier wat juis nie geëet
moes word nie.412 Die rein dier wat die geëet kon word nie, word later onder die Semitiese volkere ‘n
onrein dier wat weer nie geëet mag word nie. Frazer wys ook daarop dat varke aanvanklik heilige
diere vir die Jode was (wat vanweë hulle heiligheid nie geëet kon word nie). Jode het egter vroeër
ook varke aangehou as veediere (Lukas 15:15-16). Meestal is offerdiere wel geëet.
Die verbod op die eet van varkvleis word dan as ‘n oorgangsfase beskou. Dit dui die oorgang aan van
die verering van Moedergodinne na manlike Gode (Abbes). Varke en veral sogende varke is dikwels
afgebeeld saam met Moedergodinne en was dit ook haar offerdier. ‘n Verbod op die verering van die
Moedergodin, dui outomaties op ‘n verbod op die eet van varkvleis. Vandag is in Palestina geen vark
te vinde nie, maar in die tyd van Jesus wel, want Jesus stuur ‘onrein geeste’ af op ‘n trop varke (Matt.
8:31). Daarna blyk dit dat die inwoners van die gebied nie bly was met Jesus se optrede nie, want
hulle smeek hom om hulle gebied te verlaat (Matt. 8:34). Het dié mense die vark steeds as edeldier
beskou? Tot en met vandag is ‘n vark in die Midde-Ooste ‘n ongewenste dier, maar in Marokko hou
die ryk perdetelers soms ‘n wildevark in die stalle aan sodat onrein geeste en djin van die perde kan
afbly en in die wilde vark kan woon.
In Duitsland is varkvleis vandag die gewildste vleissoort omdat varke in die verlede aan Germaanse
Gode geoffer is. Varke tree ook op in die Germaanse volksverhale (byvoorbeeld: Die Drie Varkies) en
die spaarvark wys juis na die opbou van welvaart.
Tanfana, Tamfana
Tanfana of Tamfana is ‘n Suid-Germaanse Aard- en Vrugbaarheidsgodin, maar sy is ook tydens die jag
aangeroep. Volgens Tacitus is een van haar heiligdomme deur die Caesar verwoes in die jaar 14 n.o.j.
Tacitus vermeld in sy boek Annale: ‘Sowel die gewyde as ongewyde dinge, en ook nog die
allerheiligste heiligdom van Tanfana, soos die volk haar genoem het, is met die grond gelyk gemaak.’
Met vuur en swaard is ’n gebied van vyftig myl (Romeinse myl) om die Heiligdom verwoes. Dit wil dus
voorkom asof hier ‘n stewige gebou gestaan het met ‘n beeld van Tanfana daarin. Daar is
ondersoekers wat meen dat hierdie heiligdom van Tanfana op die huidige Tankenberg (naby
Oldenzaal) gestaan het. Tankenberg = berg van Tanneke. Hierdie heuwel is 85 meter hoog en het
ontstaan as stuwal uit die voorlaaste ystyd, deur skuiwende gletsers. Die naam van die Godin was
moontlik nie Tanfana nie, maar Tan of Tanneke. Die woord fana verwys na ‘n tempel, want die
Latynse woord fanum beteken heiligdom of tempel. Volgens Bergman verwys die kinderliedjie met
die naam Anneke, Tanneke toverheks, juis na die ou Godin Tan/Tanneke. Moontlik is die naam
Tanfana ook verwant aan ‘n ander Godin met die naam Tuihanti, vandag bekend in die streeksnaam
Twente. Tan of Tanneke kan verband hou met Duitse plekname soos: Tannenberg, Tannenwald,
Tannewald, Tannhauser, Tannhäuser, ens., wat na die denneboom verwys.
Jacob Grimm is van mening dat Tamfana verwant kan wees aan Stempo (‘n s word soms voor ‘n t in
die anlaut gevoeg). Stempo, Stempe, Stampo en Stempfe is ‘n Godin wat bekend was in Beiere.
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Varke is soms as troeteldiere aangehou, selfs onder die Germane.
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Kinders en knegte is gedreig met Stempo. Sy sal op hulle trap as hulle ongehoorsaam was. Buddingh
1844 is van mening dat Tanfana ‘n Noodlotsgodin was. Fana verwys ook na die noodlot. Tan is
moontlik ook verwant aan ons woord toon wat ‘sien’ beteken. Tanfana sou dan kon beteken:
Sieneres van die Noodlot. Moderne name verwant aan Tan(fana) is Tanja, Tinneke, Tineke, Tinka,
ens.
Tanfana is afgebeeld as ´n slanke vrou met lang styl hare en ´n ligte wit deursigtige vel. Sy word
beskou as ´n Wit Wyf (Wyse Vrou). Tanfana of Tamfana word egter ook met vuur in verbinding
gebring. Onder die Germane was daar soms ‘n stamvuur wat altyd moes bly brand en deur
priesteresse brandend gehou is. Dit kom dan ooreen met die gebruik onder die Vestaalse Maagde in
Rome, wat ook vir ‘n ewig brandende vuur moes sorg. Vestaalse maagde kon eers trou aan die einde
van hulle dienstyd en hulle hooftaak was om die vuur in die tempel nimmereindigend te laat brand.
Die ewige vuur was ook bekend by die Grieke, waar die vuur van Hestia (Vuurgodin) ook permanent
moes bly brand. Die burg van die Godin Menglöd (sinoniem vir Freya) was die Lyfjaberg en volgens
die legende was die berg permanent in vuur omhul en aan die voet van die berg altyd 9 meisies. Ook
in die Bosheiligdom te Romove in Litoue het ‘n ewige vuur gebrand. Dan het Brigit met haar 19
maagde ‘n ewige vuur brandende gehou in Kildare, Ierland. Hierdie ewige vure is volgens Frazer heel
waarskynlik met eikehout gestook! Volgens die Oera Linda moes Burchtmaagde in Friesland sorg vir
die ewig brandende lampe. Die ewige brandende vuur vind ons vandag steeds terug in die olimpiese
vlam. Ook opvallend is dat maagd en vuur met mekaar in verband staan. Die vrugbare maagd is by
die afwesigheid van Vuur/Son, eintlik steriel. In die Romeinse mitologie in Vulcanus (Vuur) en Venus
(Aarde) getroud.
Thrymr
Thrymer is ‘n Reus en hy woon in Trymheimr. Thrymr was egter voorheen ‘n Dondergod of
Onweersgod. Hy is later vervang deur die Dondergod Donar. Thrymr sou die hamer van Donar
gesteel het. Loki het uitgevind dat Thrymr die dief was en is daar ‘n plan beraam om die hamer terug
te kry. Een van die voorstelle was om aan Thrymr te beloof dat hy Freya as vrou mag kry in ruil vir die
hamer. Die Gode het egter geweier om die lieflike Freya as lokmiddel in te span. Donar het besluit
om homself as ’n vrou te verklee om sodoende sy hamer terug te kry. Loki sou die belangrike
onderhandelinge voer met die Reus Thrymr. Hy neem die ‘bruid’ Donar (verklee as Freya) na Thrymr,
waar ’n groot huweliksfees berei is. Tydens die bruidsmaal eet Donar egter ‘n hele os op asook 8
groot visse. Verder eet hy al die koeke op wat vir die dames bestem was en drink hy ook nog 3 vate
bier op. Die bruidegom was uiters verbaas, maar Loki het hom gesus met die wete dat hulle tydens
die reis van 8 dae niks geëet en gedrink het nie. Toe die bruidegom die sluier optel om sy bruid te
kus, merk hy dat ‘haar’ oë vurig rooi was. Ook vir hierdie blik, deins Thrymr terug. Maar weereens sus
Loki hom met die feit dat hulle in die 8 dae ook geen oog toegemaak het nie en dat die bruid baie
moeg was. Bowendien lê Loki verder uit dat die rooi oë van ‘Freya’ eintlik ’n brandende liefdesblik
was. Hierna word die hamer seremonieel ingebring om dit op die skoot van die bruid neer te lê.
Hierdie hamer-seremonie was bekend by alle Germaanse huwelike. Donar sou vervolgens die hamer
gryp en die skedel van Thrymr daarmee verbrysel.
Tiwas, Tiwar, Tiu, Ziu, Týr, Tys, Zio, Dis, Tuisco, Tvisco, Tivisco, Mars Thingsus
Tiwas/Týr is die Germaanse Hemel- en Krygsgod, maar ook ‘n Regsgod en beskermer van die
volksvergadering (Ding). Hy was vroeër ‘n baie gewilde en wyse God (selfs Oppergod), maar rondom
die begin van ons jaartelling het sy glans begin vervaag. Wodan sou die rol van Oppergod by
Tiwas/Týr oorneem. As oorlogsgod is hy veral met die swaard in verbinding gebring. Maar die
Germaanse Tiwas = Zio = Sax = Zeus = Jovis (Jupiter) = die Etruskiese Tinia (ook Tin, Tins en Tina). Om
hierdie rede word ook Sax(not) met die swaard geassosieer. Volgens De Vries (1944) was Tiwas
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aanvanklik getroud met Frigg, maar met die opkoms van Wodan as Oppergod, word Frigg beskou as
die vrou van Wodan.
Dikwels word beweer dat Tiwas/Tyr as ‘n seun beskou kan word van Wodan. Maar Tiwas/Tyr is die
seun van Aegir. Die naam van sy moeder is onbekend, maar sy was goudgeel met blonde wenkbroue.
Volgens die Lokasenna (40) sou Loki by Tiwas se vrou ‘n kind verwek het. Dit wil ook voorkom asof
Tiwas nie oor ‘n burg in Asgard beskik nie, want dit word nêrens vermeld nie. Volgens Tacitus is in ou
liedere gesing dat Tuisco gebore is uit die Aarde. Volgens Viktor Rydberg kan afgelei word dat die
moeder van Tuisco, Terra Mater413 of Moeder Aarde is.
Tiwas/Tyr word ook met die Rune verbind. Nie alleen word een van die groepe Rune aan Tyr
toegewys nie, maar word ook een van die Rune na Týr vernoem. Dit is die T-runeteken. Hierdie teken
neem die vorm aan van ‘n swaard of ‘n pylpunt. Ook in Persies beteken pylpunt Tir (Meijboom), maar
ook was Tir of Tiur ‘n belangrike Persiese God. Tyr word nou nie net as Oorlogsgod aangedui nie,
maar oor as God van Wysheid en die skryfkuns. Dit is opvallend dat Tiwas met die Rune vereer word,
terwyl geen Rune-teken na Wodan verwys nie. Wodan word immers beskou as die uitvinder van die
skryfkuns. Die Runeteken vir Tiwas is en hierdie teken toon groot ooreenkomste met die teken vir
die Romeinse God Mars, naamlik ♂.
Die Proto-Germaanse *tiwisko (Tuisco) beteken: kind van Tiwas/Tiu en is verwant aan die eweneens
Proto-Germaanse *tiwaz. Tuisco is ook verwant aan die Proto-Indo-Europese Hemelgod *dyeus.
Tiwas/Tuisco word duidelik ook met die syfer twee, dubbel, twin (Eng) en duo in verband gebring. Dit
dui daarop dat Tiwas ‘n tweelinggod of dubbelsydige Godheid was. Die dubbelsydigheid het dikwels
gedui op ‘n vroulik-manlik- en/of ‘n goed-kwaad-verhouding.
Vroulik-manlik: Tiwas was waarskynlik aanvanklik ‘n vroulike wese. Die woord Dis is immers verwant
aan Tiwas/Týr (wisseling -r en -s), maar ook aan woorde soos dear en darling (Eng); duur en deern(e).
Laasgenoemde term is in sommige Nederlandse dialekte gebruiklik as aanduiding vir ’n meisie. Disse
is Goddelike vroulike wesens of Godinne, ook bekend as Sus of Susse. Dit is bekend dat die religieuse
toneel aanvanklik slegs uit Godinne bestaan het voor hulle deur manlike Gode verdring is. Vroulikmanlike duo’s was ‘n tussenstap. Hierdie ewolusie het dus moontlik ook by Tiwas
plaasgevind. Volgens die Rigveda is Dyaus soms as ‘n vroulike wese beskou (Rv 1, 160).414 Ook die
Griekse God Zeus het ‘n vroulike keersy. Haar naam was Dione, en etimologies verwant aan Zeus.
Goed-kwaad: Tiwas word ’n Duiwel. Beide hierdie woorde is aan mekaar verwant, maar eweneens
verwant aan die woorde twister, dubbele en die woord twee. Duiwel is in Oudhoogduits tiuval, in
Oudfries diôvel, in Oudengels dêofol, in Middelengels deuil, in Latyn diabolus en in Grieks diabolos.
Daar bestaan ook nog ‘n moontlike verwantskap en dit is met die bekende Magna Mater Cybele of
Sibel, afgelei van Theoboule of Siobolla. Ook die woord demoon is afkomstig van die wortel *da- wat
tweedeling of divide (Eng) beteken. Vir die ou Grieke was ‘n daimon egter ‘n soort innerlike
beskermengel (of beskermgees) van die mens (Janssen).
Behalwe dat Tiwas ‘n tweedelige God is, waarvan die donker kant al belig is, was hy ook ‘n Glansende
God afkomstig van *div-, wat skyn of glinster beteken. In sommige tale beteken Tiwas/Tiu alreeds
‘God’, wat dui op die ou en hoë status van hierdie God. Die meervoudsvorm is dan Tivar (Gode). In
Grieks word die Christelike God Theos genoem. Die oudheid van hierdie naam word ook bevestig
deur die feit dat die naam Tiwas/Tiu/Týr in die meeste Indo-Europese tale voorkom: Dyaus en Deva
(Oudindies), Zeus (Grieks), Sax (Saksies), Deus (Latyn), Tinia, Tin of Tina (Etruskies), Deva en Devi
(Indies), Týr (Oudnoors) Tir (Angel-Saksies), Tius (Goties), Zio (Oudhoogduits), Dia (Oud-Iers), Deiws
413
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Terra Mater =Tellus, die Godin met baie borste.
Soms Dyaus ook beskou as die helfte van die tweeslagtige Godheid Dyaus-Prithivi (Rv 1,160).
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(Oud-Pruisies), Dievas (Litous), Dievs (Lets), Sius of Siun (Hettities), Devel, Dewel of Del (Sigeuners) en
laastens Divu (Oudkerkslawies). Die Oukerkslawiese Divu en die Oudpersiese Div beteken demoon.
Deva word as ‘n Indiese Godin beskou, maar in Sanskrit (Oudindies) verwys Deva na ‘n God en Devi
na ‘n Godin en Mahadevi = Groot Godin. Ook die ou Italiese Godin Diana/Dina/Tina se naam is
verwant aan Tiwas. Diana = Diviana, Djovino, Jovino, Jûno. Blavatsky skryf egter dat Devas aanvanklik
deur die Brahmane as Heilige Geeste beskou is, maar later as Bose Geeste; terwyl die Perse alle
geeste Dev’s/Daeva genoem het. Blavatsky skryf ook dat in die antieke Ceylon ‘n demoniese figuur
bestaan het en ‘n Devel genoem is. Hierdie figuur was altyd vroulik, swaarlywig maar vriendelik. Ons
moderne woord Duiwel moet dus verwant wees aan die Devas en dus aan Tiwas en aan Theo/Zeus!
Die Keltiese Oppergod Dagda is eweneens verwant aan Tiwas. Dagda is in Proto-Kelties *Dagodeiwos
en in Oudiers Dag of Dia, in moderne Iers Daghdha. Tiwas is ook verwant aan Jupiter. Jupiter is ‘n
samestelling waarvan die eerste gedeelte van die woord verwys na (D)ius/Dies en Piter = Pater =
Vader. Vergelyk ook ander variante, soos: Iup(p)iter, Diespiter, Dipatir, Iopater, Jopater, Iupater en
Iuve patre. Die Sanskritse Dyaus word ook Dyauspitar en die Griekse Zeus ook Zeuspater genoem. Die
Jo in Jopiter is ook onder die Polinesiërs bekend en dit beteken Opperwese. Jo was ook by die
Alexandrynse Jode bekend van 250 v.o.j. en is tewens verwant aan die Joodse Jahweh (van Gilst
2004). Dan is Tiwas ook verwant aan die woorde devine en deity (Eng), in Oudfrans devin. Voorts is
die woord Dier ook van hierdie God (Tyr) afgelei, waar diere moontlik die betekenis dra van heilige
wesens.
Tiwas is gelykstaande aan Zeus en Jupiter, wat beteken dat Tiwas ook in die verlede net so ‘n
belangrike God onder die Germane was, as Zeus onder die Grieke en Jupiter onder die Romeine.
Tiwas was so belangrik dat sy naam simpelweg ‘God’ beteken het, soos die Romeinse volkere vandag
Deus as God beskou en die Grieke Theos. Onder die Kelte was die Vadergod bekend as Dis Pater.
Onder die Romeine was Dis Pater ‘n God van die Onderwêreld. Tiwas moes ook onder die Germane
bekend gestaan het as Tiwazfader, maar ook Allfader. Hierdie oppergod van die Germane word egter
gedegradeer. Hy word in die eerste eeue van ons jaartelling nou die seun van Wodan. Wodan word
nou beskou as Allvader. Zeus en Jovis (Jupiter) het sodanige degradering nie ondergaan nie. Dit is
egter verder opvallend dat Oppergode/Hemelgode ook ‘Donderaars’ is, of ‘Bedonderde’ figure. Dit is
Wodan, Zeus en Jupiter, maar hierdie eienskap was ook vroeër aan Tiwas gekoppel. Zeus en Jupiter
was Gode van die Onweer, maar dit was Tiwas ook vroeër. In die Germaanse mitologie word hierdie
eienskap egter oorgedra na Donar. Donar is niks anders as ‘n nuwe afsplitsing van Tiwas/Tyr nie.
Tiwas/Tyr is in wese Donar. Donar sou Tiwas op die agtergrond druk. Donar word egter beskou as die
seun van Jörd en Wodan, maar as Tiwas nog die Hemelgod was, dan was die Tiwas getroud met Jörd.
Die volmaakte huwelik is immers een van die Hemelgod met die Aarde. Vergelyk verder ook ’n
strydkreet wat by die Balte aangeteken is, naamlik: ‘Tar abitha’ en dit beteken ‘Thor/Tyr sal ons help’
(De Vries 1944).
Onder Romeinse invloed staan Tiwas ook bekend as Mars Thingsus. Maar Thingsus verwys na die ou
vergaderplekke (waar ook regsittings gehou was) en bekend gestaan het as Thing of Ding, van
Oudgermaans *þingsaz, in Longobardies Thinx en in Oudnoors Thing. Die volksvergadering of
volksraad is later ook ‘n Ding genoem. Dit is egter ook moontlik dat die God Ing ‘n rol gespeel het in
die etimologie van die woord Ding. Dit is selfs ook moontlik dat daar ‘n versmelting was tussen die
Gode Tiwas en Ing, vandaar Ding. Gekoppelde Godhede kom immers volop voor in die outyd. ‘n Ding
as vergaderplek bestaan vandag nog. Die Gulathing is vandag die Noorse Parlementêre Eerste Kamer
of Senaat. Gula beteken groot en is die woord Gula ook verwant aan ons woord gul. Gule is ’n stad en
’n streek in Noorweë. Gula (Die Grote) was eweneens ‘n Mesopotamiese Moedergodin.
Sommige ondersoekers is van mening dat die woord Ding ‘n rol gespeel het by die etimologie van
Dinsdag, terwyl andere dit ontken. Was volksvergaderinge belê op ‘n Dinsdag? Tiwas was egter ook
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‘n Oorlogsgod en is die buit van die vyand aan hierdie God geoffer. In sy boek Die Ritter, wys Walter
Hansen daarop dat oorloë tot in die Middeleeue nog dikwels op ‘n Dinsdag begin is (van Gilst 2004).
Verder opvallend is dat een van die grootste vuurfeeste in Europa vandag steeds plaasvind op
Shetland op die laaste Dinsdag van Januarie. Hierdie vuurfees hou verband met die Germaanse Joel
en staan bekend as Up Helly Aa. Dinsdag is egter ook bekend as Disdag of Dissendag. Disse(n) (ook
Susse) hou verband met die vroulike Disse(n) sowel as met Tiwas. Vergelyk Oudfries Tysdei, Tiesdei,
Tyesdei en Tirsdei, en Oudvlaams Dyssendach of Disendach, asook Ouengels Tiwesdaeg en
Oudhoogduits Ziestac (van die Oudhoogduitse Ziu). In Middelnederlands egter reeds Dinxdach en
Dinsendag en in hedendaagse dialekte Dijsdag en Dijsendag.
Opvallend is dat Oppergode ook drake verslaan. Tiwas kom in aanvaring met Fenris, maar later ook
met ‘n soortgelyke figuur naamlik Garm. Donar, ‘n afsplitsing van Tiwas, kom ook in aanvaring met ‘n
draak en dit is Midgardslang. Branston skryf dat die konflik tussen die Hemelgod en die Draak ‘n ou
Indo-Europese fenomeen is.
Tiwas het net een hand. Hy was die enigste God wat bereid was om die wêreldwolf Fenris te voer.
Toe die wolf later te groot geword het en angs by die Gode begin inboesem het, is besluit om Fenris
vas te bind. Fenris word drie keer in kettings geslaan. Dit het elke keer vrywillig gebeur. Maar die
derde keer het Fenrir die saak nie vertrou nie. Hy het hom laat vasbind op voorwaarde dat Tiwas sy
hand sou hou in die bek van Fenris as sekuriteit. Fenris kon die ketting die derde keer nie breek nie
en het hy Tiwas se hand afgebyt.
Tiwas sou voortaan bekend gestaan het as die Vredemaker of die vredeliewende God. Die God met
die een hand kom egter ook voor by Ierse Nuada en die Indiese Songod Sûrya. Nuada word beskou as
die oervader van die Ierse koningsgeslagte en het ‘n bynaam gehad ‘hy met die silwer hand’. Sûrya
het ‘n goue kunshand. Die historikus Aat van Gilst (2004) wys daarop dat ‘n man sonder ‘n
regterhand wys op ‘n oortreder van meineed en hierdie straf dui op ‘n ou regsgebruik. ‘n Germaan
sweer ‘n eed met sy regterhand op sy wapen. Met regterhande word ook ooreenkomste gesluit (ook
die huweliksooreenkoms). Tot en met vandag word in geregshowe gesweer, deur die regterhand op
te steek (nie die linkerhand nie). ‘n Draai na regs of ‘n kloksgewyse draai sou geluk bring. Dit is met
wysheid in verband gebring en selfs ‘sonwys’ genoem, terwyl anti-klokse omwentelinge beskou as
linkshandige wysheid en dit is met swarte magie vereenselwig.415 Die pleeg van meineed en die afkap
van die regterhand, is as ‘n baie groot vernedering beskou. Ons kennis van Tiwas is uiters beperk,
maar die neergang van sy populariteit kan moontlik ook toegeskryf word aan die pleeg van meineed.
Op ‘n Skandinawiese rotstekening uit die bronstyd wat gevind is te Lökeberg, is ‘n man sonder ‘n
hand afgebeeld, wat moontlik kan dui op Tiwas.
Die stier/bul is aan Tiwas geoffer. Dit is immers nie vreemd dat juis ‘n bul die offerdier van Tiwas was
nie, want die woord bul is verwant aan Bel, Baäl en Balder, wat glansend beteken en Tiwas =
glansende God. Tydens die Ragnarok sal Tiwas veg teen Garm en hulle sal mekaar dood maak.
‘n Aantal plekname is vernoem na Tiwas/Disse, byvoorbeeld: Tysnes (Noorweë), Dewsbury, Tislea,
Tuesmere, Tysoe, Tuesley (Engeland), Tisvilde (Denemarke), Thisted, (Denemarke), Tyrseng
(Denemarke), Tyved, Tistad, Tisby, Tisjö (Swede), Tysnes, Tussberga (Noorweë), Tisdorf en Ziesberg
(Nedersakse), Tybierg, Tisvelde, Tysting (Seeland), Tystathe, Tiislunde (Jutland), Zierberg (Beiere),
Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duisburg (Vlaandere) en Tessenberg (Oostenryk).
415

In die Gisli saga loop Audbjorg ‘n paar keer van regs na links deur haar huis, waar dit onrustig is. Hierdeur probeer sy
orde op sake stel. In die Christelike tyd word bewegings van links (sleg) na regs (goed) gemaak om ‘n wanorde te herstel.
Die katolieke kruisteken word onder andere gemaak deur met die regterhand die kop aan te raak en daarna die bors en dan
weer die linker skouer (slegte kant ) en daarna die regterskouer (goeie kant), maar juis nooit andersom nie en ook slegs met
die regterhand. By die ortodokse Christene word die kruisteken juis van die regterskouer na die linkerskouer gemaak wat
dan ‘n direkte Heidense erfenis is.

453

Toring, Ronde Toring, Tower
Torings speel al sedert menseheugenis ‘n baie belangrike rol in die mitologie. ´n Godin soos Saga, kon
vanuit haar toring die wêreld sien. Sy moes alles weet, want sy moes die geskiedenis ‘aanteken’. In
Valaskjalf het ‘n hoë toring gestaan met die naam Hlidskjalf. Dit was die uitkykpos van Wodan en
Frigg. Van hieruit kon al 9 wêrelde bekyk word. Ook maak Tacitus vermelding van ‘n Sieneres (deur
die volk Veleda/Velleda genoem, want veles = sieneres) wat in 69 gevange geneem is tydens die
Bataafse416 opstand. Sy het in ‘n toring geleef (tot aan die einde van haar lewe). Sy het nooit direkte
kontak met die publiek gehad nie. Priesteresse het vrae van die volk na haar toe aangedra en sy het
weer antwoorde via priesteresse aan die volk teruggestuur. Sy het ‘n besonder hoë agting onder die
publiek geniet en is later as ‘n Godin vereer. Terloops, Westendorp noem Ganna en Velleda as die
Vorstin en Hoëpriesters van die Bucturen/Bataven en het hulle die hoogste gesag gevoer onder die
Batawe.
Die Völsungasaga (XXV, XXVI) maak vermelding van die beeldskone (en besonder wyse) Brynhild,417
wat in ’n hoë toring gewoon het, met haar priesteresse. Hierdie toring was van binne pragtig versier
met goud. Die koningsheld Sigurd vra haar ten huwelik binne in die toring (of moontlik in haar verblyf
langs die toring), maar sý wys die huweliksaansoek af. Ook in die Griekse mitologie word Danaë418
deur haar vader in ’n kopertoring opgesluit, waar Zeus haar sou bevrug. Ook word in die Oera Linda,
ronde torings beskryf in Friesland, waarin Burchtmaagden geleef het en die sterre bestudeer het.
Herodotus maak vermelding van die 8ste toring van Belus in Babylon, waar priesteresse ’n kamer
gehad het bo in die toring waar hulle nie alleen die astrologie beoefen het nie, maar ook boodskappe
van die God(in) kon ontvang. Hulle het permanent daar gewoon en van tyd tot tyd hulle profesie
bekend gemaak. Ook het hulle ’n goue tafel tot hulle beskikking gehad waarop stene gelê het
(restante van meteoriete), wat die dames moes help in hulle kontak met die bonatuurlike wêreld,
deur die stene aan hulle boesem te druk of in hulle hande vas te hou (Blavatsky). Hierdie alwetende
dames (en die torings) het magiese/tower kragte uitgestraal.
Ook wys sprokies en sages na ouers wat ‘n dogter in ’n hoë toring opsluit, ‘om te voorkom dat sy
trou’. Seuns is nie opgesluit in torings nie. Moontlik lê die oorsprong in die verhale in die feit dat
ouers ’n dogter ’n mooi toekoms wou gee, deur haar te laat oplei as Sieneres of Wyse vrou (Heks) en
die woonplek van hierdie alwetende vrou, is die hoë toring. Dit het waarskynlik groot eer vir die
ouers beteken, maar ’n mens wil vermoed dat baie jong dames hierdie eensame lewe in die torings
wou ontvlug. Die bekende Sint Barbara (feesdag 4 Desember) word dikwels afgebeeld met ’n toring.
Volgens die kerk-legende het haar Heidense vader haar in die toring opgesluit om te voorkom dat sy
haar tot die Christendom bekeer! Sy is om die rede later deur die kerk heilig verklaar.
Torings het in alle ou Europese en Midde-Oosterse dorpe en stede gestaan. In Ierland staan vandag
steeds talle torings wat weliswaar tydens die Middeleeue herbou is, maar sommige van die torings
staan op fondamente van baie ouer torings. Hierdie torings is as heilige beskou. So heilig dat die
latere invallende Vikinge (in Ierland) die torings ongeskonde gelaat het, maar wel die kerke
geplunder en selfs gesloop/afgebrand het. Katolieke geestelikes het besef dat die torings ’n veilige
skuilplek was en daarbinne ook skuiling gesoek en gevind. Hierdie geestelikes het selfs hulle skatte
meegesleep in die toring, omdat hulle al gou besef het dat plunderende Vikinge uit respek/angs uit
die buurt van die torings bly.
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Die Batawe het moontlik gewoon in die huidige Nederlandse Betuwe (in die provinsie Gelderland)
Sy is die dogter van Budli en word beskou as die edelste dame onder die edelvroue.
418
Danaë is verwant aan die Danaïde: Dit is die vyftig dogters van koning Danaüs.
417
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Dit is moontlik dat talle name van ou dorpe en stede waarin die woord toring/doring voorkom,
dateer uit die Heidense tyd toe torings heilige instrumente was van die Wyse Vroue. Westendorp
maak onder andere vermelding van die feit dat Vorstinne en Hoë priesteresse te Heidelberg in hoë
ronde torings gewoon het. Hierdie hoë ronde torings het nie deel gevorm van ’n ander gebou nie,
maar het los en alleen gestaan.
Met die koms van die Christendom word die Wyse vroue uit die torings verdryf. Mans trek nou die
torings in en hulle word Heiliges genoem of Pilaarheiliges. Aat van Gilst en Hans Kooger maak hiervan
melding in hulle boek Kruisen, relieken en wonderen en gee dan die volgende voorbeelde: Simeon
Stylites die Oudere (oorlede in 459) het vir 37 jaar in so ’n toring gewoon in Antiochië. Hierdie toring
was aanvanklik 3 meter hoog, maar is later verhoog tot 20 meter. Uit baie lande het Christelike
pelgrims na sy toring gestroom, maar vroue moes op ’n afstand van die toring bly staan. Hulle moes
hulle wense en verlangens via hulle mans, broers of vaders deurgee, wat dit weer aan hierdie Heilige
sou oordra. Hy kon siektes genees en wondere verrig. Ook die priester Simeon Stylites die Jongere
(521-592) sou op dieselfde toring vir 45 jaar gewoon het. Volgens van Gilst & Kooger het tot
ongeveer 1054 ’n groot aantal Christelike Heiliges in torings gewoon. So sou Alypius uit die sewende
eeu vir 67 jaar in so ’n toring gewoon het, en was dit waarskynlik ’n rekord.
Soms was ’n toring en ’n tempel sinonieme. Vandag staan nog reste van die Tempel van Vesunna in
Dordogne in Frankryk wat uit die eerste eeue v.o.j. dateer. Hierdie tempel is niks anders as ’n toring
nie.
Christelike kerke sou ook verrys met torings, aanvanklik losstaande, maar later as vaste onderdeel
van kerkgebou.
Thorgerd-Holgabrud
Thorgerd-Holgabrud is ‘n Germaanse Godin en sy is die suster van Irpa. Die beelde van beide Godinne
het gestaan in die Noorse Gudbrandsdal in ‘n tempel en hierdie was hulle Beskermgodinne van die
Jarl van Lade. Die beeld van Thorgerd-Holgabrud was so groot soos ‘n volwasse man. Volgens die
Njalsaga het hierdie beeld ‘n breë goue armband gedra en op haar kop was ‘n kappie van linne.
Thorgerd was ook moontlik ‘n Walkure, maar moontlik was sy ook ‘n ander naam vir Freya.
Thjassi, Thiassi of Thjasi
Thjassi was ‘n bekende Reus. Hy was die seun van Olwaldr (Allwaldr). Hy het twee broers gehad met
die name Idi en Gangr. Thjassi het ook ‘n dogter gehad met die naam Skadi. Thjassi was bekend
daarvoor dat hy die Godin Idun en haar appels (wat ewige jeug waarborg) ontvoer/geroof het. Dit
was eintlik alles die skuld van Loki. Thjassi het Loki ontvoer en Loki het gepleit vir sy eie vrylating. Vir
sy vrylating sou Loki sorg dat Thjassi vir Idun en haar appels bekom.
Hieroor was die Gode woedend, want hulle het begin ouer word, omdat hulle nie meer appels van
Idun kon eet om hulle jonk te hou nie. Wodan het Loki beveel om Idun en haar appels terug te
besorg aan die Asgard. Loki sou homself in die gedaante van ‘n valk verander om sodoende Idun en
haar appels terug te roof van Thjassi. Loki slaag daarin, maar hy word agtervolg deur Thjassi wat
homself weer in ‘n adelaar verander het. Idun en haar appels word in Asgard afgelewer, maar Thjassi
se vlerke vat vlam in die vuur wat die Gode op die mure van die Asgard gemaak het om Thjassi te
verwilder. Thjassi het verbrand en gesterf waarna Wodan die oë van Thjassi gegryp het en dit in die
hemelruim geslinger het. Volgens ander bronne het Donar Thjassi vermoor en sy oë in die hemelruim
gewerp. Die oë van Thjassi het in sterre verander. Vanuit die hemel kyk Thjassi steeds neer op alle
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wêrelde. Skadi sou die Gode om vergoeding gevra het vir die dood van haar vader, waarna sy in die
Asgard ‘n woonplek gekry het as vergoeding.
Troll, Trold
Trolle is Reuse. Trolle is verwant aan die woorde trut en drol. Trolle is deur mense in ’n negatiewe lig
beskou. Hulle is boosaardige en demoniese figure.
Thrud(i), Thrudr
Thrud(i) is ‘n Oorlogsgodin, maar ook Godin van die Donder. Sy is die dogter van magtige Donar en Sif
en die naam van haar suster is Lorride. Na Thrud is verwys as Heilah-trûd, Frau Trutte, Trute of Drut.
Thrud word ook beskou as ‘n Walkure. ‘n Voornaam soos Trudy is aan haar naam verwant asook die
woord trut.419
Van die Godin Thrud is ook Thrudar of Drude bekend en dit is beskou as kraggewende en
inspirerende vroulike Geeste (Budding 1837).
Trudheim, Trudvanger, Thryddheim, Trudgard, Trudvang
Trudheim is die woonplek van Donar. Hier staan die paleis Bilskirnir wat oor 540420 deure/poorte
beskik. Bilskirnir toon dus groot ooreenkomste met Walhalla. Bilskirnir bestaan uit koper skilde met
goud en silwer ingelê. Bil- verwys moontlik na beeld en -skirna na helderheid of glans.
In die Lied van Grimnir word Trudheim as eerste burg genoem in die Asgard, wat daarop dui dat die
burg van Donar die belangrikste is. Dit is opsigself uniek, want ‘n mens sou einlik verwag het dat
Gladsheim en Walhalla op die eerste plek moes staan. Dog, Gladsheim en Walhalla staan in die
Asgard op die 5de plek. Die feit dat Trudheim volgens die Lied van Grimnir op die eerste plek staan,
dui daarop dat Donar ooit groter gesag gevoer het as Wodan en dat Donar gesagvoerder was oor die
Asgard.
Waarskyblik was Trudheim vanouds die burg van Tiwas/Tyr. Ooit was hy ’n Oppergod. Sy burg word
dan oorgedra na Donar/Thor. Dit wys wederom om die feit dat Donar/Thor ’n afsplitsing is van
Tiwas/Tyr. Volgens die Wodanse leer, beskik Donar nie oor ’n burg in die Asgard nie, maar word
Alfheim (die burg van die glansryke Frey en sy Elwe) op die eerste plek geplaas binne Asgard. Die
Asgard staan onder gesag van Wodan, volgens die Wodanse leer.
Trudheim (hetsy as onderdeel van Asgard, hetsy as aparte Hemelryk) is geleë tussen Midgard en
Asgard. Die geliefde Donar woon digby die volk. Donar kom ook elke dag te voet na die
Dingvergadering van die Gode, terwyl al die ander te perd opdaag. Volgens die Donarse/Thorse leer
is Donar die Oppergod en beskik hy nie oor ‘n burg in die Asgard nie, maar oor sy eie Hemelryk
bekend as Trudheim. Trudheim of Trudgard = die Ware Hemel!
Tussen die Wodanse- en Donarse leer bestaan daar groot verskille. Wodan is ‘n oorlogsugtige figuur,
terwyl Donar ‘n standvastige figuur is. Om hierdie rede skep Wodan ook sy Walhalla waar hy sy
419
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In Nederlands verwys die woord trut altyd na ‘n vroulike persoon.

540 = 9x60. Die ou Egiptiese sonkalender het uit 360 dae plus 5 toegevoegde dae bestaan. Daar is 360 grade
in ‘n sirkel. Die middel-omtrek van die sloot of grag om Stonehenge is 360 jaart. 360 jaart is gelyk aan 1080
voet. As 1080 deur 2 gedeel word, is die antwoord 540. Dit sluit aan by die 540 houtpoorte van Valhalla, asook
die 540 sale van Donar se paleis, Thrudheim. Hou hierdie syfers moontlik verband met die hemelruim?
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roemryke krygshelde kan ontvang, maar ook die siele van die adellikes. In Trudheim ontvang Donar
die siele van die boere en die slawe; van die opregtes van hart; van die harde arbeiders; die sout van
die aarde.
Die familienaam Trichardt is verwant aan Trudgard.
Uil
In byna alle kulture word die uil geassosieer met misterieuse en bonatuurlike talente. Soms word na
die uil verwys as die Hekse voël. Die woord uil het in die verre verlede ‘verskriklik’ of ‘vreeslik’
beteken, wat dui op ’n afkeer van hierdie vogel deur die mens. Die woord ugly (Eng) is immers
verwant aan die woord uil. Die uil word ook geassosieer met voorspellings en veral beskik die uil oor
die vermoë om die naderende dood van ’n familielid aan te kondig. Die uil word egter nie alleen met
onheil in verband gebring nie, maar ook met wysheid. Die uil sien alles en weet alles, want hy beskik
oor die vermoë om ook in andere wêrelde te kan kyk.
Ullr, Ull, Ullin, Holler, Oller, Ollerus, Uller, Vulder of Wulder
Holler of Ull is beskou as die God van die dood, maar ook die God van die Winter en die God van die
jag. Hy kon baie goed met ‘n pyl en boog skiet en word as dié Boogskutter beskou. Die sterrebeeld
Boogskutter, is dan ook ter ere van Ull. Ook kon hy baie goed ski. Omdat die taksusboom so belangrik
was by die vervaardiging van ‘n pyl-en-boog en ook ski’s, word die Rune teken e/i verbind met Ull. In
sommige gebiede in Noorweë en Swede is hy selfs as Oppergod vereer, waar hy moontlik as ‘n
Waanse God beskou is. Hy is egter ‘n baie ou Godheid en verwant aan Vrou Holle. In Friesland was hy
‘n baie bekende God onder die naam Holler. Ull was die seun van Sif en hy was ook getroud met
Skadi, nadat Skadi van Njord geskei het. ‘n Vader van Ull word nêrens vermeld nie.
In die Noorde het baie tempels en altare gestaan waar hierdie God vereer was en is hy veral in
November en Desember aangeroep, waarin hy versoek was om te sorg vir ’n dik sneeukombers in die
winter, omdat dit sou lei tot ’n vrugbare somer.
Ull en Skadi word dikwels beskou as die teenoorgestelde pole van mekaar. By die Noord-Germane
word Ull beskou as die man van Skadi. Onder die Suid-Germane word Ull beskou as die man van
Holda. Maar Ull = Holl(er), wat beteken dat Holler en Hola beskou kan word as ‘n tweelinggodheid
(duo). Dit hou weer in dat Ull uit Holda ontstaan het of dat Ull/Holda/Holle uit ‘n nog ouer Godin
ontstaan het. In die derde eeu was Ullr nog vereer, want op ‘n swaardskede uit Torsbjerg uit die tyd
staan die woorde in Rune: ‘dienaar van Ullr’ (van Gilst 2004). In die laat Heidense tyd is Ullr (en
Tiwas) op die agtergrond verskuif.
Ull het oor besondere magiese kragte beskik. Hy kon ‘n stukkie been in ‘n voertuig/vaartuig verander
waarmee hy oor land sowel as oor water kon reis en hierdie vaartuig/voertuig het Skjöldr geheet.
Hierdie God is ook dikwels aangeroep by tweegevegte. Tweegevegte (holmgang of tweekamp) het
dikwels voorgekom in die Oudyslandse sagas om ‘n geskil te besleg. In ‘n geregtelike tweegeveg kon
die twee stryders elkeen ook gebruik maak van ‘n skilddraer, wat die stryder moes help beskerm teen
die slae van die opponent. In die Gunnlaugsaga word die laaste geregtelike tweegeveg beskryf, wat
op die Ysland gehou is.
Ull word ook soms beskou as plaasvervanger van Wodan, wanneer laasgenoemde op reis was. Dit dui
daarop dat Ull ‘n baie hoë status gehad het onder die Ase.
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In Skandinawië is talle plekname bekend met Ull of Ullin as deel van die naam. Soms wil dit ook
voorkom asof Ull en Ullin as twee Godhede beskou was in die Noorde. Voorbeelde van plekname in
Noorweë en Swede is: Ullarhváll, Ullarnes, Ullarvin, Ullensaker, Ullarøy, Ullinsakr, Ullinshof,
Ullinsvangr, Ullensvang, Ullinsvin, Ulleråker, Ultuna, Ullared, Ullevi, Ullvi, Ullivik, Ulledalen, Ullunda,
Ullevaal, Ulleland, Ullarin en Ullene.
In die burg Ydalir in die Asgard, het Ull sy saal gehad. Die sterrebeeld wat die wintertyd (November)
inlei, is Sagittarius die Boogskutter. Ull se vesting verwys na die sterrebeeld Sagittarius – die
Boogskutter – Ull versinnebeeld die helderste ster van Sagittarius, nl. Alpha Sagittarii of RUKBAT in
Arabies wat knie beteken.
In Die lied van Grimnir word as volg na Ull se oord of vesting verwys:
Ydalir421 heet die oord waar Ull self vroeër
die hoogste saal gebou het.
Die Ase het Alfheim aan Freyr geskenk
met die deurbreek van sy eerste tand.
Die frase ‘Die Ase het Alfheim aan Freyr geskenk met die deurbreek van sy eerste tand’ verwys na
Merkurius wat gedurende November as Aandster verskyn.
Urd, Urth of Urthr
Urd is ‘n Skikgodin. Sy word beskou as ‘n Oergodin van die Lot en dus ook van die dood. Haar naam is
verwant aan die woord oer. Daarbenewens word sy ook beskou as sinoniem met Wyrd. Wyrd word
ongetwyfeld in verband gebring met die lotsbestemming van Gode sowel as mense. In die eposse
Beowulf en Heliand word haar naam onder andere ook genoem. Soms is Wyrd beskou as drie susters.
Hierdie drie susters kom byvoorbeeld ook voor in Shakespeare se Macbeth, naamlik die Weird
Sisters. Sien Norne.
Utgard, Utgardar
Utgard het twee betekenisse. Dit word enersyds beskou as die Onderwêreld en andersyds as ‘n burg
wat in Jotunheim geleë is.
Utgard-Loki
Utgard-Loki en die Ase-Loki is twee verskillende figure. Utgard-Loki is ‘n Reus in Jotunheim en hy
word beskou as die koning van die burg Utgard (in Jotunheim). Op ‘n dag sou die reisgeselskap van
Donar, Loki, Thjalfi en Röska by koning Utgard-Loki aankom. Utgard-Loki het neergesien op sy
besoekers, maar goed geweet wie Donar is. Hy wou ook baie graag sien of een van die besoekers in
staat is om beter prestasies te lewer as sy eie mense. Loki het aangedui dat hy baie vinnig kan eet en
dat niemand sy eet-prestasie sal kan ewenaar nie. Hierop roep Utgard-Loki ‘n Reus met die naam
Logi om kragte te meet met Loki. Daar word een lang trog met vleis op die tafel neergesit. Loki en
Logi sit aan die kante van die trog. Hulle sal vanaf die kante begin eet en wie eerste in die middel is, is
die wenner. Loki het die vleis vinnig verslind en die bene mooitjies in die trog agter gelaat. Maar Logi
het nie alleen die vleis met bene en al verslind nie, hy het ook die helfte van die trog opgeëet.
Hierop dui Thjalfi aan dat hy baie vinnig kan hardloop en niemand hom kan wen nie. Utgard-Loki
roep ‘n klein kind met die naam Hugi en vra hom om in ‘n hardloop wedstryd mee te doen teen
421

Ydalir: Taksusboom-dal, die tuiste van Ull – die boogskutter onder die Gode
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Thjalfi. Hulle sou drie wedstryde hardloop, maar telkens blyk Hugi twee keer so vinnig te wees as
Thjalfi.
Hierop dui Donar aan dat hy ‘n kragtige drinker is en graag met ‘n Reus ‘n drink-wedstryd wil hou.
Hierop roep Utgard-Loki sy skinker en vra hom om ‘n drinkhoring te bring. Utgard-Loki het uitgelê dat
dit nie so sleg sou wees as iemand die gevulde horing met drie teue kon leegdrink nie. Met twee teue
was selfs ‘n beter prestasie, maar om die horing met een teug leeg te dring sou beskou word as ’n
besondere prestasie. Vir Donar het die horing nie al te groot gelyk nie, maar dit was wel aan die lange
kant. Donar het die horing geneem en ‘n baie groot teug geneem. Hy was van mening dat die
drinkhoring na dié teug byna leeg moes wees. Toe hy die drinkhoring van sy mond af weghaal, merk
hy dat hy eintlik baie min gedrink het. Hierop neem Donar weer die drinkhoring vir die tweede teug.
Hierby merk Donar dat die drinkhoring eintlik so lank is dat hy die eindpunt nie kan sien nie. Met die
tweede teug was Donar van plan om die horing leeg te drink, maar toe hy die horing van sy mond af
weghaal, merk hy dat die beker byna nog net so vol was as na die eerste teug. Donar sou hierna ‘n
derde poging waag. Hy neem ‘n baie groot sluk, so groot as wat hy kan. Maar ook die keer is die
horing nog ver van leeg af. Donar was rasend van woede. Hy is deur Utgard-Loki uitgelag.
Hierop daag Utgard-Loki vir Donar om een van sy katte op te tel. Hierna spring ‘n grys kat voor hulle
op die vloer. Donar wil die kat optel, maar die kat maak sy rug krom. Hoe hoër Donar die kat wil
optel, hoe krommer word die rug van die kat, maar die pote van die kat bly op die vloer. Hoe hard
Donar dan ook probeer om die kat op te tel, die pote van die kat kom nie van die grond af nie.
Hierop dui Donar aan dat hy graag aan ‘n stoeiwedstryd wil deelneem met een van Jotunheim se
topstoeiers. Hierop roep Utgard-Loki ’n hoogsbejaarde dame met die naam Elli om teen Donar te
stry. Donar het gedink dat dit ’n baie groot grap was en wou aanvanklik nie aan die stoeigeveg begin
nie. Toe hy uiteindelik so ver kom, besef hy al gou dit ’n baie ongewone stoeiwedstryd sou word.
Donar het dadelik besef dat hoe harder hy sy greep op Elli verstewig, hoe sterker en vaster sy bly
staan. Maar toe begin ook Elli grepe toe te pas en hierteen was Donar glad nie bestand nie. Die
wedstryd is al gou beklink in die guns van Elli. Donar en sy geselskap het stert tussen die bene in die
bed gaan kruip.
Die volgende oggend neem Utgard-Loki die geselskap na buite. Hier vertel hy aan Donar dat hy
(Donar) eintlik ‘n besondere prestasie gelewer het. Die geselskap kon geen wedstryd wen nie. In die
eetwedstryd was Logi in werklikheid vuur. In die hardloopwedstryd was Hugi die geheue van UtgardLoki. Die drinkhoring se eindpunt was in die see. Die kat wat Donar opgetel het en waarvan sy rug die
hemel geraak het, was nie ‘n kat nie maar Midgardslang. Die stoeiwedstryd teen Elli, was ‘n stryd
teen die ouderdom, wat niemand kan wen nie.
Ursula, Ursel
Ursula is waarskynlik ‘n Germaanse Beergodin en veral met maagdelikheid in verband gebring. Sy het
ook bekend gestaan as Horsel en moontlik verwant aan Ros/Horse (Eng). Sommige geleerdes is van
mening dat Ursula ‘n ander naam was vir Freya. In Swede het sy bekend gestaan as Urschel en ook is
sy verwant aan die Slawiese Maangodin Orsel. Die Beergodin kom ook voor as ‘n sterrebeeld,
naamlik Groot Beer (Ursa Maior). Die Griekse Beergodin het bekend gestaan as Armetis. Met die
kerstening word Ursula verder as ‘n Christelike Heilige vereer en staan sy voortaan bekend as Sint
Ursula (of die Heilige Ursula van Keulen). Die gekerstende Sint Ursula word met elf(duisend) maagde
verbind, aan wie sy beskerming sou verleen.
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Vali, Ali, Vale, Wale, Wile
Vali die Wreker is die seun van Wodan en Rind. In die Asgard het hy oor ‘n troon beskik in Gladsheim
en het hy ook gewoon in die burg Valaskjalf/Walaskialf. Hy is ‘n dapper God en ‘n baie goeie
boogskutter. Hy neem wraak op die moordenaar van Balder, naamlik Hoder deur Hoder te vermoor.
Dit is eintlik vreemd, want Hoder was blind en die eintlike moordenaar is Loki. (Loki het ook ‘n seun
gehad met die naam Vali, waaroor weinig bekend is). Vali is beskou as ‘n stil God. Stilte word immers
met wraakneming in verband gebring; geen gesprek, alleen die daad tel. Vali groei ook nadat hy
gebore is, binne 1 dag op tot volwassenheid,422 gereed om wraak te neem teen die dood van sy broer
Balder.
Vali oorleef die Ragnarok en sal deel vorm van die Nuwe Wêreld. Alhoewel Balder en Hoder dood is
tydens die Ragnarok, sal hulle twee as tragiese figure uit die dood opstaan en deel hê aan die Nuwe
Wêreld.
Die naam van Vali kom moontlik van die Oudgermaanse *wanilo, wat klein Waan beteken. Tog was
Vali nie ‘n Wane nie, maar ‘n Ase. Die r en l is in die Indogermaanse tale wisselletters, wat beteken
dat Vali/Ali ook bekend sou kon staan as Vari/Ari. Ari is vandag steeds bekende mansnaam.
Vali is ’n ervare boogskutter en leef na die kerstening voort as ’n Christelike Heilige met die naam Sint
Vali of Sint Valentyn. Vali en Widar, simboliseer die natuurkragte, najaar en voorjaar.
Valknot of Valknut
In die Germaanse religie is die Valknot ‘n besondere simbool en word dikwels aangetref op
gebeitelde gedenkstene in Skandinawië. Die Valknot word veral as simbool beskou van Wodan, maar
ook as simbool van die hedendaagse Asatru. Die Valknot word tewens ook as krygsimbool beskou.
Omdat die Valknot 9 sye vorm, staan dit simbool vir die 9 Wêrelde en die 9 Edele Deugde. Woorde
soos knot (Eng), Knoten (Duits), knoop en knoets is verwant aan die Valknot. Die Valknot is verwant
aan die Keltiese triquetra en die goddelike drie-eenheidsbeginsel wat in talle religieë voorkom.
Die Valknot staan ook bekend as die:
Hart van die gesneuwelde kryger
Hart van die Volva of Wolwa
Hrungnir’s hart. Hrungnir was ‘n mitiese Reus
Wodan se knoop
Wodan se ster

Vanatru
Vanatru is ‘n moderne naam en staan vir ‘Trou aan die Wane’. Die ondersteuners van Vanatru
probeer om die ou Germaanse religie te rekonstrueer. Die aanhang van Vanatru is egter baie kleiner
as die van Asatru.
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Volgens die Mahabharata baar Hidimba ’n seun met die naam Ghatotkaca en hy bereik volwassenheid in net
een dag.
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Wanaheim, Wanheim, Vanaheim, Vanaland, Wanagard, Wangard, Vangard
Wanaheim is die woonplek van die Wane (Vrugbaarheidsgode) en ook een van die drie Hemelryke.
Die 3 Hemerryke is Asgard, Wanaheim en Alfheim423. Wanaheim vorm dan een van die Nege
Wêrelde. Dit is die woonplek van Njord en Frey, en vanouds van Freya. Tussen Alfheim en Wanaheim
moet daar ‘n noue verwantskap wees, want die Waanse God Frey word beskou as heerser van
Alfheim. Voordat die Ase met hulle Wodanse leer die religieuse toneel oorheers het, moes
Wanaheim ‘n belangrike Hemel gewees het, waar die siele van gestorwenes ‘n rusplek kon vind.
Wanaheim of Wanagard is verwant aan wyngaard/wingerd, want Wana is verwant aan wyn en
Venus. Wanaheim word egter soms as deel van Asgard bekou en nie as aparte Hemelryk nie.
Vár, War, Wara, Vara, Wârheit
Vár of Wara is ‘n Asin en ‘n Liefdesgodin. Haar naam is verwant aan die woord ‘waar’ of ‘waarheid’.
Sy het veral ‘n rol gespeel in die handhawing van geloftes/ede (tussen man en vrou). Vár sou help om
die eed te handhaaf (Waarborg). Mense wat hulle ede/geloftes egter verbreek, kon reken op straf
deur haar. Moontlik word sy ook beskou as die Godin van die Huwelik. In die latere Christendom sou
ook haar naam ‘n belangrike rol speel in die religieuse belewing van die Christene. Vergelyk die
betekeniswaarde van woorde soos Waarheid en Waaragtig in die Christelike leer. Volgens Joh. 14:16
sou Jesus gesê het: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe’. Die woord Waaragtig was (veral)
voorheen met groot omsigtigheid uitgespreek en het die woord ‘n besondere verhewe
betekeniswaarde geken (maar ook soms ‘n taboewaarde). Hierdie verhewe betekeniswaarde stam
uit die voor-Christelike verlede.
Die pleknaam Warmond in Nederland dui volgens Buddingh 1844 daarop dat daar ‘n verwantskap
was tussen Wara en die Maan. Moontlik is Wara as Maangodin beskou.
Volva, Veleda, Veleta, Völva, Wolwa, Wallodu, Walada, Vala, Völa, Vaula, Wala en Valadamarca
Die ou Germane het onwrikbaar geglo in die vaste lotsbestemming van elke mens. Omdat elke mens
se Lot vasstaan en sy/haar lewenspad reeds vooraf bepaal is, moet dit moontlik wees om die pad te
kan sien. Slegs enkele dames het oor die gawes beskik om hierdie lewenspad te kon sien. Hierdie
dames is Volva’s genoem en Volva’s is dikwels as sinoniem vir priesteresse beskou. Volgens die
Poëtiese Edda (Lied van Hyndla) is die Volva’s afstammelinge van Vidolf/Widolf.
In die ou Germaanse maatskappy het sieneresse ‘n baie belangrike rol gespeel. Hierdie vroue is as
mitiese wesens beskou wat beheer gehad het oor bonatuurlike kragte. Hulle was heldersiende en het
oor profetiese gawes beskik. Daar word in talle sages vertel van hoë platforms wat vir hierdie
sieneresse ingerig was, sodat hulle beter kontak kon maak met die bonatuurlike wêreld. So hoog was
die aansien van hierdie priesteresse onder die bevolking dat baie van hulle selfs as Godinne vereer is.
Veleda (Volva+Leda) is ‘n voorbeeld van so ‘n sieneres wat die sukses van die Bataafse opstand in 69
n.o.j. voorspel het. Sy het later so heilig geword, dat niemand haar meer kon sien nie en het sy
permanent in ‘n hoë toring geleef langs die rivier Lippe, waar sy letterlik as ‘n Godin vereer was.
Volgens Grimm, is Veleda verwant aan Velentin, Vaeliant, Vaillant, Valantinne, Diu Vâlendîn of
Volantinne. Hierdie name is dus variante van Valentyn en verwys na ‘n Godin.
Ook maak Gregorius van Tours (538-594) melding van ‘n sieneres in die omgewing van Verdun.
Hierdie vrou is met geld, goud en silwer oorlaai deur mense wat haar besoek het om raad. Sy is dan
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Trudheim dien soms as hemelryk in die plek van Alfheim.
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ook deur die volk as ‘n Godin vereer. Toe dit bekend geword het by die biskop van Verdun met die
naam Ageric, het hy haar laat arresteer om voor hom te verskyn. Hy het toe verklaar dat sy deur ‘n
bose gees besete was en dat die gees verantwoordelik was vir haar profetiese vermoëns. Hy het haar
voorkop met heilige olie gesmeer en die ‘Duiwel’ uit haar probeer uitdryf, maar sonder sukses. Sy is
later vrygelaat maar kon nie meer na haar woonplek terugkeer nie. Sy moes in werklikheid vlug vir
haar lewe en het beskerming kon vind by koningin Fredegund.
Selfs nog ouer is die Chattiese Volva wat in die jaar 9 v.o.j. aan die Elbe gewoon het en deur die
Romeinse veldheer Drusus besoek was om advies. Sy het ook die dood van Drusus voorspel en
hierdie voorspelling het waar geword. Drusus sou kort daarna van sy perd geval het en is noodlottig
verwond.
Strabo het ook ‘n beskrywing gegee van Kimbriese priesteresse wat die gawes gehad het om
voorspellings te doen. Hierdie dames het saam met die Kimbriese leër opgetrek. Dit was dames met
grys/wit hare in wit gewade. Die bokleed wat om die skouers hang is met metaalsierade vasgemaak.
Om haar middel dra sy ‘n gordel van metaal en sy loop kaalvoet. Dit was haar taak om
krygsgevangenes te offer. Met ‘n kort swaard het sy voor die gevangene gaan staan, hom met kranse
getooi en na die offerketel gebring. Sy gaan dan op ‘n verhoog staan waarna die gevangene opgetel
word sodat sy die keel van die gevangene bo die offerketel kan deursny. Jung wys daarop dat
dieselfde ritueel op die Kelte gebruiklik was, maar daar het manlike Druïde dit uitgevoer.
Baie van hierdie sieneresse het as eregaste van huis tot huis gegaan om vir mense en gemeenskappe
die toekoms te voorspel, advies te gee oor talle sake, huweliksvooruitsigte te bepaal en opbrengs van
die volgende oes te beraam. Voor die aanvang van die voorspelling het die sieners op ‘n hoë stoel
(1,5 tot 2 meter hoog) gaan sit en in ‘n soort trance eers ‘n aantal spreuke opgesê. Hierna kon die
huisbewoners vrae aan haar stel. Sy het altyd ‘n koperstaf by haar gedra.
In die Germaanse geskiedenis is daar talle voorbeelde van sulke sieneresse, byvoorbeeld: Albruna,
Waluburg, Ganna en Völva. Van hierdie name kan herlei word na die Oudgermaanse *waluz
(towerstaf) en ander name weer van gandr wat ook towerstaf beteken. Die gedig uit die Germaanse
Edda met die naam Völuspá (voorspelling van die sieneres) vertel meer oor die Volva of Wolwa. Die
bekende merk Volvo is afgelei van Volva, asook die woord vulva. Veleda is ‘n Keltiese benaming en
Volva ‘n Germaanse benaming vir dieselfde groep vroue. Ou Russiese bronne vermeld ook die
bestaan van Godhede soos Velesu en Volosu, wat verwant is aan Veleda. Maar dan is die Litouse
Velinas, Velnias en die Letse Velns, asook die Vediese Varuna verwant aan Veleda. Dan het die Slawe
ook Vilas geken en dit was vroulike geeste wat geen vaste woonplek ken nie, maar tussen hemel en
aarde bly sweef. In Oudhoogduits is ook terme bekend soos Vala, Wala, Walada en Walawa.
Die woord Wolf word ook verbind met Velede, Volva of Wolwa. Dit is bekend dat hierdie groep vroue
(ook bekend as Hekse) nie alleen op besems kon ry nie, maar ook snags op die rûe van Wolwe gery
het. Die ou Germane het geglo dat die Wolf(hond) ‘n medium was waarmee ‘n mens toegang tot die
Ander Wêreld (hiernamaals) kon kry. Daar is dus ‘n logiese verband tussen die Sieneres en die Wolf.
Die Wolf was beskou as ‘n baie slim dier. Om hierdie rede het Wodan nie alleen twee kraaie gehad
om hom van inligting, kennis en wysheid te help voorsien nie, maar ook twee Wolwe. Vir die ou
Germane was die Wolf ‘n mitiese dier. Hy kom immers in talle ‘sprokies’ voor. Maar hy is ook ‘n
gevaarlike dier wat dreig om die Son en die Maan te verslind. Sien ook Fenrir.
Die Volva’s ondergaan ook ‘n degradering tydens die kerstening en ‘n aantal van die terme is deur
Buddingh 1844 opgeteken, naamlik: Oude Vel, Voel en Volik. Hierdie terme het in Afrikaans
uitgesterf. Grimm wys ook op ‘n degradering, naamlik: ein vil boeser vâlant; die quade valande; boser
volant en selfs ‘n manlik der schwarze voland.
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Vidar, Widar
Vidar is die seun van Wodan en die Reusin Grid(r), Gridur of Gygia. Vidar is beskou as ‘n ‘magtige’
seun van Wodan. Vidar sou wraak neem op die moordenaar van Wodan tydens die Ragnarok. Tydens
die Ragnarok sou Wodan deur die Bose Wolf Fenrir verslind word. Volgens die Vafthrudnismal druk
Vidar hierna sy groot skoen in die bek van Fenrir. Terwyl hy met sy wonderskoen die onderkaak
vastrap, neem hy die bo-kaak met sy hande en skeur die bek van Fenrir oop. Vidar beteken dan ook
wyd (Oudnoors vídr = wyd, ver). Vidar is wyd bekend om sy enorme skoen wat van dik leer (soms ook
yster) gemaak is. Die wonderskoen van Vidar is opgebou uit alle afvalleer wat nie deur skoenlappers
benut word nie en uiteindelik bestaan die wonderskoen uit meerdere lae lappies leer. Skoenmakers
en leerlooiers in Skandinawië het ook hulle afval stukkies leer op plegtige wyse laat val, want dit is
immers bestem vir die skoen van Vidar. Daar word egter net na een skoen van Vidar verwys, wat die
vermoede wek dat hy moontlik net een been gehad het. Volgens die Voluspa maak Vidar egter vir
Fenrir dood deur sy swaard in die hart van Fenrir te druk.
Vidar is ‘n alleenloper wat hom nooit aan ‘n vrou verbind het nie. Hy word beskou as ‘n stil figuur wat
weinig gepraat het. Hy staan ook bekend as die Swygeraar. Van Gilst (2004) wys daarop dat ‘n stil
figuur dui op ‘n wraaknemer. Vidar moes immers die dood van sy vader wreek.
Vidar oorleef die Ragnarok en vorm deel van die Nuwe Wêreld.
Vor, Wora, Vör
Vor is ‘n Asin en ‘n Godin van self-dissipline en geloof. Sy is heldersiende en weet wat alles in die
wêreld gebeur. Sy was besonder wys en niks kon vir haar geheim gehou word nie, want sy kon deur
alle geheime sien.
Vor kon hierdie talente van herdersiendheid ook aan ander vroue oordra. Die naam Vor is verwant
aan die woord gewaar (sien).
Vuur
Net soos water (vroulik), is Vuur (manlik) deur die Germane as ‘n lewende wese beskou. Vuur speel
nie alleen in die Germaanse mitologie ‘n sentrale rol nie, maar ook by ander mitologieë. Vuur is
dikwels as ‘n God vereer, byvoorbeeld Surt, die Vuurgod of Vuurreus. Surt word beskou as ‘n baie ou
Godheid. Vuur speel tot en met vandag ‘n baie belangrike rol in die godsdiensbeoefening, behalwe
by die Islamiete, waar vuur as ‘n Heidense konsep gelaak word. In alle katolieke kerke word vandag
steeds kerse gebrand, nie alleen by spesiale geleenthede maar soms brand kerse onafgebroke in
katedrale en kapelle. Die Germane was beslis vuur-vereerdes volgens Julius Caesar. Ook maak ‘n
Arabiese Skrywer, Ibn Dihja (1159-1235) vermelding van die vuurverering onder die Dene wat toe
besig was met ‘n kersteningsproses (van Gilst:2006). ‘n Arabiese skrywer Idrisi (1099-1166) vermeld
in sy boek Kitab Roedjar dat die inwoners van die groot Litouse stad Madsûna (Madziuny) aanbidders
was van Vuur (van Gilst 2004). Tot in 1562 het op die Litouse berg Shatrija, ‘n ‘ewige vuur’ gebrand.
Uit die Hávamál blyk dat die mensdom die grootste voordeel trek uit Vuur, maar ook die strale van
die Son. Vuuraanbidding is ook bekend onder die Hindoes, naamlik Agni, wat ook as ‘n Oergod
beskou word. Agni is beskou as ‘n reinigende vuur. By die Grieke was die Vuurgodhede bekend as
Hestia en Hephastios, terwyl die Romeine Vesta en Vulcanos vereer het. Vergelyk verder ook die
Griekse Vuurdraer Prometheus wat vuur steel van Zeus om aan dit aan die mensdom te gee.
Prometheus is verwant aan die Sanskritse Pramantha (vuurboor).
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Lewende Vuur kan uit niks
ontstaan nie, net soos die hele
Germaanse skepping uit niks
ontstaan het nie. Lewende
Vuur ontstaan uit hout, net
soos die eerste twee mense
ook uit hout ontstaan het. Vir
die Germane was dit ‘n groot
wonderwerk. Hierdie Lewende
Vuur
is
noodvuur
(noodsaaklike vuur), nodfeur,
niedfyor, nôd-fyr, willfire,
needfire, wildfire, wildes feuer of nodfyr genoem. Ook het die ou Indiërs die gebruik geken.
Noodvuur is opgewek deur ‘n manlike stuk hout (harde hout) en ‘n vroulike stuk hout (sagte hout)
teen mekaar te vryf totdat daar ‘n vuur uit ontstaan. Hierdie noodvuur of ‘wilde vuur’ is beskou as
anders as die ‘mak huisvuur’. Die Slawe het die noodvuur ook ‘lewende vuur’ genoem (Frazer). Die
opwekking van hierdie vuur is reeds in 742 die konsilie van Mainz verbode verklaar en as
‘godslasterlik’ beskou en in 743 is die verbod opgeneem in die Indiculus superstitionum et
paganiarum, tydens die konsilie te Leptines (Henegouwe) (Farwerck 1970). Deur die eeue heen het
die kerk in fel taal die aansteek van noodvure probeer verhinder, maar die gebruik is nooit uitgeroei
nie en kom vandag steeds voor in talle Europese lande. Hierdie vure is dikwels gemaak op die toppe
van heuwels. Veral die rook van die vuur sou ‘n heilsame uitwerking hê op mense, diere en
landbougewasse. Vee is deur die vuur (of as van die vuur) gejaag om hulle teen veesiektes te
beskerm. Mense wat oor die vuur spring sou daardeur gereinig en gesuiwer word.
Dan word ook dikwels melding gemaak van vuurmure of vuurwalle wat om Hekse of Edelvroue
bestaan het. Om dié vrou te bekom moet die held deur die vuurmuur dring. In die Völsungasaga
(XXIX) spring Sigurd met sy perd oor so ´n ringmuur. Hy is die enigste mens wat hiertoe in staat is en
moes goue spore gebruik om sy perd tot hierdie prestasie aan te spoor. In die middel van die
ringmuur het Brynhild in haar woning op Sigurd gewag. Tydens die springpoging vlam die vuur selfs
hoër op. Om self ’n vuurmuur te skep het dikwels voorgekom. Wanneer ’n persoon ’n nuwe stuk land
wil oorneem wat aan niemand behoort nie, moes hy langs die grense van die stuk grond loop met
vuur. ’n Yslandse wet het selfs bepaal dat niemand meer land mag inpalm as wat hy in een dag met
vuur kon afloop nie (Westendorp).
Die blus van ’n vuur is ook beskou as die einde van ’n tydperk en die aansteek van ’n nuwe vuur het
die begin van ’n nuwe tydperk ingelui. Van Gilst (2004) gee voorbeelde van koopkontrakte in die
17de eeu in Nederland, waar die verkoop van huise ook met die blus en aansteek van nuwe vure
gepaard gaan. So word ‘n vuur in die huis van die verkoper aangesteek en deur die verkoper geblus.
Die nuwe eienaar steek dan opniew ’n kaggelvuur aan waarmee hy die eienaarskap van die huis
oorneem.
Walhalla, Walhal, Walhel, Valhel, Valhalla, Valhöll, Walhella, Valhella
Dit is die saal van Wodan. Gevalle krygers gaan na die Walhal of Walhalla (hemel), want op hulle wag
‘n hoër doel, naamlik om saam met die Gode onder leiding van Wodan te veg tydens die Ragnarok.
Wanneer die krygers in Walhalla aankom, sal hulle van dan af bekend staan as Einheri’s (elitesoldate) onder hulle leier Wodan of Herjann (aanvoerder). In Oudnoors dui die woord valr op
gesneuwelde krygers/persone. Halla wys op ‘n saal. Die woord Val(l) of Wal(l) kom egter veelvuldig
voor in die Germaanse mitologie. So wys wal(l) op ‘n ringmuur, wat ‘n heiligdom omring. Maar met
wal(l) word nie alleen na die ringmuur verwys nie, maar ook na die gebied binne die ringmuur en ook
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die Wyse Vrou wat die spilpunt van die ringmuur vorm. In Nederduitse volksages word onder andere
na Walderisken verwys as Hekse (Farwerck 1970). Vergelyk verder ook terme soos Wallfahrt en
Walkure. Hierdie terme verwys na dames sowel as die dood. Walhal beteken dan letterlik, saal van
die dood. ‘n Grens is dikwels deur paaltjies of stawe aangedui. Daarom heet die staf van ‘n Heks ook
Walus. Hierdie staf word dan veral met towerkuns in verbinding gebring.
Die Walhalla is ‘n enorme saal en beskik oor 540 poorte, so groot dat 800 krygers (langs mekaar?)
deur so ‘n poort kan stap om buite te kan gaan oefen. Moontlik dui die 800 krygers bloot op die
breedte van die poort, maar moontlik dui dit op die aantal krygers wat daar uiteindelik sal saamtrek
en dan daagliks deur die poort marsjeer. In laasgenoemde geval beteken dit dan 540 x 800 = 432,000
krygers. Hierdie getal kom veelvuldig voor onder die Indo-Europese volkere. So ken die Indiërs
byvoorbeeld ‘een dag van Brahma’ wat uit 4,320,000 mens-jare bestaan. Hierdie dag was verdeel in 4
periodes wat respektiewelik uit 4, 3, 2 en 1 x 432,000 jare bestaan. Onder die Perse is dit bekend dat
Ahuramazda 6,480,000 klein sterre geskape het, wat 15 x 432,000 is. Die getal 432,000 word dus in
verband gebring met ‘n tydperk (einde van ‘n tydperk), want die getal word ook by die Ragnarok
genoem. Ook onder die Jode is die getal bekend, want ‘n derde hiervan is 144,000 (of 12 x 12), soos
vermeld in Openbaring 14:3-4.
Die Walhalla is in die glansryke burg Gladsheim geleë in Asgard. Die vermoede bestaan egter dat dit
vroeër deel moes gewees het van die Onderwêreld. Uit die oudste Indo-Europese geskrifte soos die
Veda’s word geen melding gemaak van ‘n doderyk bo in die hemel nie. Alle siele woon in die
Onderwêreld en dit moes ook dus vroeër die geval gewees het ten opsigte van die Germaanse
Walhalla. Walhalla = Walhel/Walhal of ‘n ommuurde saal (Hal/Hel). In die outyd was daar ook nie ‘n
afsonderlike Germaanse hiernamaals vir goeie en slegte mense nie en ook nie tussen krygers en niekrygers nie. Die skeiding tussen Hel en Walhel/Walhalla was dus ‘n latere ontwikkeling. Die Walhalla
het volgens Grimm ook bekend gestaan as Hâ-holl of Hâvo-hollo wat verwys na ‘n Hoë Hal/Hel. In die
Griekse- en Romeinse mitologieë gaan alle oorledenes aanvanklik ook almal na Hades, goeies sowel
as slegtes. Later kom daar tog weer ‘n skeiding en gaan die goeie mense na die Elysiese velde
(Elysium) of die ‘Eiland van die Geseëndes’, terwyl Hades as ‘n muwwerige en onprettige oord bly
voortbestaan vir die slegte mense. Behalwe Hades het die Romeine ook Orcus geken as Doderyk
maar ook as God van die Dood. Dat gevalle soldate na ‘n aparte hemel gaan, kom wel voor by die
Hindoeïsme, waar Indra hierdie soldate in sy hemel verwelkom. Die Hindoeïsme ken ‘n Hemelse
Paradys bekend as die Swaraga, maar ook ‘n onderaardse Hiernamaals bekend as die Patala. Beide
bestaan uit 7 vlakke (lokas). Afhangende van ‘n persoon se karma, word bepaal na welke vlak die siel
(Atman) na die dood moet betrek. By ‘n slegte karma gaan die siel na die Patala en hoe slegter die
beoordeling van die Karma, hoe dieper kom die siel in die Patala tereg. Ook die Islamiete ken 7 vlakke
van die Hemel en 7 vlakke van die Hel.
Janssen wys daarop dat die Walhalla ’n hemel vir die elite was, terwyl die Hel die hiernamaals van die
gewone volk was. Viktor Rydberg maak vermelding van die feit dat sommige ou Germane die
Hiernamaals beskou het as ‘n onderaardse oord. Hierdie oord het hulle Ódáinsakr (Wodan se akker)
genoem of ook Jörd lifanda manna (aarde van lewende manne). Volgens Rydberg was hierdie oord
nie noodwendig onder die aarde nie, maar op ‘n ander plek óp die aarde. Selfs na die kerstening het
sommige Christene die Paradys Ódáinsakr genoem. Uit die saga van Erik Vidforle blyk dat Ódáinsakr
anderkant Indië lê in ‘n onbekende land in die Ooste waar volop sonlig is en die sterre ook in die dag
skyn (Rydberg). Mense wat in die noorde van Europa woon het ‘n sonnige oord dus as paradyslik
beskou.
In die Germaanse Walhalla word die krygers deur Walkure bedien. Presies wat die bediening inhou
word nie vertel nie, maar die feit dat hier bedienende dames aanwesig is, kom ook ooreen met die
siening van die Egiptenare, waar Osiris sal sorg dat die ‘reggeskape man’ as geskenk ook ‘n
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beeldskone vrou ontvang in die Hiernamaals. In die Hindoeïstiese Hiernamaals bekend as
Swaraga/Svaraga, is ook pragtige tuine en mooi musiek aanwesig waar mans vermaak word deur
betowerende dansende dames, bekend as Apsaras. Apsaras is ook as nimfe beskou. Ook in die
Keltiese hemel, bekend as Avalon of Annwn (Appelland) is maagde te vinde. Nege maagde het in
beheer gestaan van die reïnkarnasie-ketel, waar die kryger en sy perd ingedompel was vir die
heropstanding (Derksen). Volgens die Islamitiese lewensbeskouing word elke oorledene na die dood
eers deur twee doods-engele (Munkar en Nakir) ondervra, om te bepaal waar die siel heen moet
gaan. Na die dood bly die siel in die graf woon, tot en met die eindoordeel. Hierna word alle siele uit
die grafte opgewek en alle siele is dan presies 33 jaar oud. Die ‘reggeskape man’ gaan na die hoogste
Hemel, die sewende Hemel, waar 72 maagde op hom wag. Hierdie dames bly altyd maagd en
menstrueer nooit. Hulle word daarom ook ‘reine metgeselle’ genoem in Die Koei (2) vers 25 en Die
Vroue (4) vers 57. Vroulike oorledenes gaan nie na die 7de Hemel nie (Derksen).
Die doderyk word dikwels geag in ‘n berg te lê of in ‘n heuwel (grafheuwel). In Skandinawië is ook
enkele berge wat die naam Walhal dra. Ook bestaan daar in Skandinawië ‘n uitdrukking, naamlik ‘in
die berg gaan’ wat beteken om dood te gaan. Op Ysland is die berg Helgafell beskou as die Doderyk
(van Gilst 2004). Hierdie rotspunt was/is vir die Yslanders heilige grond en is voorheen
dingvergaderings en die Althing424 hier gehou. Eers in 1798 is die Althing verskuif na die huidige
hoofstad Reykjavik.
Die Grieke en die Romeine het hulle vyande verwens, deur hulle wenslik na Hades (Doderyk) te stuur.
Hades was die Griekse God van die Doderyk, maar hy word bygestaan deur sy vrou Persephone. By
die Romeine was hierdie Godepaar bekend as Pluto en Persephone. Germane het hulle vyande
verwens deur hulle na Hel (Doderyk) te stuur. Vandag is reste van hierdie uitdrukkinge nog steeds
gebruiklik, soos: Na de Hel daarmee; de Hel daarmee; go to hel! Soms is Hel egter ’n persoon: Die Hel
haal jou!; Die Hel is los! Hier dui Hel op die ou Germaanse Moedergodin!
Walkure, Valkyrja, Valkyrië, Walkyrien, Walriderske, Waelcyrie
Die term Walkure word verskillend geïnterpreteer. Soms is Walkure beskou as vroulike stryders of
vroue in krygsuitrusting. Soms het die siele van gesneuwelde vroulike krygers bekend gestaan as
Walkure. Onder die ou Germane het vroue soms deelgeneem aan die stryd, veral wanneer eie
grondgebied aangeval was. Meestal is Walkure egter beskou as bonatuurlike vroulike wesens, wat
nie regstreeks aan die geveg deelneem nie. Hulle het soos roofvoëls (valke in die vorm van wolke) bo
die slagveld gehang, waar hulle sou aanwys wie moes sterf en wie nie. In hierdie opsig was hulle
beskou as Doodsgodinne, wat soms al voor die stryd aanwesig was op die slagveld. Hulle was
dienaars van Wodan wat die gevalle stryders na die Walhalla moes neem. In die Walhalla sou hulle
die Einheri’s of Einheri’s as kelnerinne van voedsel en drank voorsien. Walkure is ook Ódins meyjar
(Wodanse meisies) of óskmeyjar/óskmaer (wensmeisies), maar ook sigewif (segewyf of seëvierende
wyf) genoem. In Oudnoors was die dames bekend as valmeyjar, maar ook skialdmeyjar (skildmeide)
en hailmmeyjar (helmmeide). 425 Hierdie dames is dan ook vergelykbaar met die Slawiese en Griekse
Amazone. Amazones was uitstekende ruiters en boogskutters. Ook die Gotiese skrywer Jordanes
maak melding van die bestaan van die dapper Amazone en hy koppel hulle aan die Skite/Skythe(n).
Die woord Walkure is ‘n samestelling waarvan die eerste deel dui op val of gevalle stryder en die
tweede deel dui op keur of kies. Sommige Walkure het name gehad en hierdie name het dikwels op
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stryd gedui, byvoorbeeld: Skeggjold, Hlokk, Herfjotur, Goll, Geirahod, Randgrid, Radgrid, Reginleif,
Gunn (stryd), Hild (geveg), Göndul (stafdraer), Geirskögul (spiesswaaier), Sigrdrifa 426
(oorwinningsdrif), Brynhild (harnas+stryd) en Skögul (skildswaaier). Sommige name van Walkure dui
juis nie op stryd nie, maar op wensmeisies, soos Svava, Kara, Sigrlinn, Sigrun, Sigrdrifa, ens.
Die Prosaïese Edda noem die name van drie Walkure naamlik, Gudr, Róta en Skuld. Die Voluspa
noem ses Walkure, die Grimnismal dertien en die lied Helgakvida Hjörvardssonar selfs 28 Walkure.
Walkure sou uit ‘n groep van 9 dames opgetrek het en hierdie dames is ook vergesel van arende en
rawe/kraaie.
Volgens Westendorp is die Walkure = Wolke en is die Walkure ook Wolke genoem. Hierdie
Wolkmaagde word as skitterwit wesens voorgestel met verblindende wit arms en golwende goue
hare.
Dit wil egter ook voorkom asof daar ´n verband moet wees tussen die Walkure en die Norne en dit
blyk uit die Prosaïese Edda. So was Skuld bekend as een van die Norne, maar sy is ook ´n Walkure.
Skuld is egter ook die dogter van ‘n Elf en die menslike koning Helgi. Hierdie Skuld was besonder
vaardig in die towerkunste, volgens die Hrolf Kraki saga. In oorlogstyd het sy op haar hoë towerstoel
gesit in haar swart tent, vanwaar sy haar aanvalsleër aangestuur het.
Wane, Vanir, Vana’s, Wan, Wen
Naas die groter groep Gode bekend as die Ase, was daar nog ‘n kleiner groep Gode bekend as die
Wane. Die Gode Freyr en Njord en die Godinne Freya en Nerthus was byvoorbeeld Wane. Hulle was
Vrugbaarheidsgode (en Godinne) in die ruimste sin van die woord. Die woord Wane is verwant aan
die Duitse woord wonne wat saligheid of genot beteken en moontlik is die woord ook verwant aan
ons woord wens. Die Wane is egter ‘n ouer groep Gode as die Ase. Die oudste groep Gode, naamlik
die Reuse en Reusinne, stam uit die Steentyd. Hierna volg die Wane (Bronstyd), dan die Ase
(Ystertyd) en hierna die Christendom. In die Germaanse religieuse geskiedenis vergestalt die Wane
die kultus van die Moedergodinne/Vrugbaarheidsgodinne. Met die koms van die Ase tree meer
manlike Godhede op die voorgrond.
Die Wane word veral met water, mere, see en skepe in verband gebring en in die Tog van Skirnir in
die Poëtiese Edda word na die Wyse Wane verwys. Dit is ook bekend dat by sommige stamme waar
die vrugbaarheidskultus die hoofrol speel, geslagsregisters via die vroulike bloedlyne gevolg is en nie
via die manlike bloedlyne soos ons dit vandag ken nie. Daar is geleerdes wat meen dat die stryd
tussen die Wane en die Ase ‘n stryd was tussen Germane en Slawe. Vandag nog noem die Finne die
Russe Wenäiläinen. Die Este noem die Russe Wennelane. Dit sou beteken dat die Slawe met Wane
verbind word. Maar dan is daar ook ‘n Germaanse stam met die naam Vandili of Vandale, verwant
aan die Wane en opmerklik is dat dit ’n Oos-Germaanse stam was.
Ongelukkig is bitter weinig oor die Wane vandag bekend, omdat dit ‘n ouer groep Godhede is. Slegs
enkele name is vandag aan ons bekend. Die sogenaamde stryd tussen die Wane en Ase dui egter op
‘n oorgangsfase. Die ouer Wane (vrugbaarheidsgodinne) word verdring deur die nuwer en moderner
Ase. Wanneer die totale aantal plekname wat van Godhede afkomstig is, vergelyk word, blyk daaruit
dat die Waanse Godhede, Njord, Freyr en Freya tesame byna net soveel keer vernoem is as al die
ander Godhede tesame. In hierdie opsig hoef die Wane nie vir die Ase terug te staan nie (Derolez).
Die stryd (of oorlog) tussen die Wane en die Ase word in die Germaanse mitologie as ‘n ‘hoogtepunt
in die geskiedenis’ beskou. Die tweestryd was egter onbeslis en die partye het vrede gemaak. Hierdie
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oorlog word die ‘eerste oorlog in die wêreld’ genoem en staan bekend as die Waanse-oorlog. Aan die
einde die oorlog is gyselaars uitgeruil. Die Wane moes Njord, Freya, Frey en Kvasir aan die Ase
afstaan en die Ase moes Hoenir en Mimir aan die Wane afstaan. Die Wane het aanvanklik die wyse
Hoenir tot hulle koning benoem, maar later besef dat sy wyse raad afkomstig was van Mimir. Mimir
is onthoof en sy kop is uit misnoeë aan die Ase teruggestuur. Wodan sou die kop van Mimir gebruik
advies in te win.
Volgens sommige geleerdes is die Gode Wili en Wé die belangrikste voormanne van die Wane. Kort
na die skepping sou daar ‘n skeiding gekom het tussen Wodan aan die een kant en Wili en Wé aan
die ander kant. Wodan was nog nie tevrede met die skepping nie, maar Wili en Wé wel. So sou daar
twee Gode families tot stand gekom het. Hierdie voorstelling van gebeure kan alleen waar wees as
Wili en Wé Godinne was, want die Vrugbaarheidsgodhede was aanvanklik álmal vroulik. Dit sou moes
beteken dat Wili en Wé later ‘n oorgang van vroulik na manlik ondergaan het.
Dit is moontlik dat Wili en Wé ‘n duo- of dubbelgodheid was (manlik/vroulik). As dit so is, dan het die
duo uit ‘n enkele vroulike Godin ontwikkel. Dit is verder ook moontlik dat Wodan, Wile en Wé een en
dieselfde Godheid was. Veral Oppergode is vroeër beskou as drie-enige Gode: Dus één God met drie
gesigte. Wanneer Wodan op reis is, neem Wili en Wé ook sy plek in as eggenoot van Frigg. As Wodan
terugkeer, neem hy Frigg weer terug as sy eggenote. Dit wil dus voorkom asof die drie figure ‘n
eenheid vorm. As Wodan werklik so ‘n ou God is as wat in die lektuur beweer word, dan moes
Wodan-Wili-Wé van oudsher ‘n vroulike Vrugbaarheidsgodin gewees het. Wodan-Wili-Wé is as (‘n)
skeppergod(e) ook ‘n Vrugbaarheidsgod (-Godin) en kom hiermee dat ook binne die dampkring van
die Wane!
Dit is moontlik dat een van die aspekte van Wodan-Wili-Wé verwant kan wees aan well (Eng) wat
(water)fontein beteken. Well is afkomstig van die Proto-Indo-Europese *wel, waar ook die woord
vulva aan verwant is. Water, fontein, en vulva word duidelik in verband gebring met die Waanse
Vrugbaarheidsgodinne. Maar aan well (Eng) word ook will (Eng) verbind wat dui op wens. Vergelyk
wensput, waar wense en verlangens bekend gemaak word. Well (Eng) is egter moontlik ook verwant
aan die woord wal en dui op ‘n put met ‘n opgeboude muurtjie daaromheen.
Die Wane is ongetwyfeld verwant aan die Vrugbaarheidsgodin Venus (Waans = Venus). Freya het ook
bekend gestaan as Vanadis. Dis = Godin. Venus en Freya het dus as Vrugbaarheidsgodinne ‘n
gemeenskaplike oorsprong. Woorde soos wyn en vanielje427 is afkomstig van Venus. Ander bekende
Waanse Gode en Godinne is Freya, Freyr, Gerdr, Gullveig, Heid, Kvasir, Lýtir, Njord, Skadi, Ran en
Atla. Hoenir en Mimir was Ase wat oorgedra is aan die Wane.
Die metaal wat ons vandag as Vanadium ken, is na die Wane vernoem, maar hierdie metaal staan in
Yslands bekend as Freyjujárn, wat ‘n vernoeming is na Freya (die Vanadis). Die Wane was ook in
Estland vereer, waar ’n Moedergodin bekend was onder die naam Vana-ema of Vanaema.
Ward, Warn
Ward is ‘n baie ou Godin en is Ward etimologies verwant aan twee Skikgodinne naamlik Urd en Word
(Verdandi). In die Nederlandse dorp Elst (naby Nijmegen) staan in Lindeweg ‘n steenkruis waarop in
Gotiese letters die woord WARD uitgebeitel is (Schuyf). Die woord Ward is egter ook verwant aan die
woord Garde. Vergelyk Oudfries wardia, Middelduitse waerden en Oud-Hoogduitse warten asook die
Franse garder, Italiaanse guardare en Spaanse guardar. Hierdie woorde beteken: beskermer,
oppasser, wagter of bewaker. Die woorde is afkomstig van die Prote-Germaanse *warth en die
Proto-Indo-Europese wortel *wer-.
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Die woord Ward is voorts verwant aan die woord gard(en) (hemel), aan reward (Eng) en
(lug)waardin. Daarbenewens is Ward ook verwant aan Bart of Bard. Ward is ‘n bekende voornaam en
familienaam. Ward word ook verbind met Wyrd en Wêreld en word Wyrd beskou as ‘n
lewensfilosofie.
Warn (ook afkomstig van die Proto-Indo-Europese wortel *wer) word ook as ‘n Godheid beskou.
Verwant aan Warn is die woord warn(ing) (Eng) en voorname soos Werner/Warner. Sommige
ondersoekers is van mening dat Warn eintlik maar Odin/Wodan was. In Oudfries is byvoorbeeld die
volgende aangeteken vir Woensdag: Woernisdaghe, Wernisdei, Wernsdei, Wersdey, Werrendei,
Werndey en Warrensdei. Word hier na Wodan verwys? Of na War(d)a? Volgens Lorgion het ‘n
volkstam bekend as Warners in Nederland gewoon voor die koms van die Franke en die Friese na die
gebied.
Waterbronne, putte, fonteine
Water word met geboorte in verbinding gebring, dus met die ontstaan van lewe. Daarom word
Godinne met Water en Aarde geassosieer. Vuur word meestal met die einde van die lewe in
verbinding gebring en daarom heers manlike Gode oor Vuur. Vir die ou Germane en Kelte was ‘n
waterbron heilig en is sodanige bronne vereer. Water wat sommer uit die grond opborrel is al klaar
as ‘n wonder beskou. Hierdie water is immers direk afkomstig uit die Onderwêreld van die
Moedergodin. Die bron staan dan in direkte verbinding met hierdie Godin. Talle Europese dorpe en
stede het in die dorpskern/stadskern steeds ‘n waterfontein, meestal op ‘n moderne manier herbou
tot selfs spuitfonteine. Op Plattelandse klein dorpies word selfs nog ou waterputte aangetref op of
naby die dorpsplein. Waarskynlik het hierdie dorpe en stede juis rondom die waterbron ontstaan.
Dikwels is ‘n godshuis direk teen die waterbron gebou en soms selfs bo-oor die waterbron. Hierdie
godshuise is later deur die Christendom oorgeneem of is op dieselfde plekke kerke en katedrale
gebou. Hoe nou die band was tussen die Moedergodin(ne) en die fontein blyk uit die naam van ‘n
fontein naby Teelin in Donegal, Ierland. Die naam van die fontein was Tobar na mBan Naomb
(Fontein van die Heilige Vroue). Hier is drie Keltiese Godinne vereer met die name Caill (Sin), Tuigse
(Begrip) en Naire (Beskeidenheid).
In die Germaanse taalgebied is talle plekname wat na so ‘n ou Heilige bron verwys, byvoorbeeld
Heilbron, Heilborn, Heilbrunn, Heiligenbrunn, Rinneborre, Minneborre, Paderborn, Sprinckborne, ens.
Tog het nie alle waterbronne deel uitgemaak van die stadskern nie, moontlik omdat daar meerdere
bronne in ‘n bepaalde gebied was. Vandag is talle van hierdie bronne op die Europese platteland te
sien. Uit die beskrywing van Caesar en ander Romeinse skrywers blyk dat sommige Germaanse- en
Keltiese heiligdomme nie in die kerne van nedersettings voorgekom het nie, maar dat hierdie
Heiligdomme in die vrye natuur geleë was. In Ierland was selfs ongeveer 3,000 fonteine voorheen
beskou as Heilige bronne, waarvan baie gedurende die laaste jare in onbruik verval het en/of
opgedroog het (Logan). Verrassend is dat baie fonteine hulle Heiligheid behou het, tot en met
vandag. Na die Reformasie het die verering van Heilige bronne ‘n groot terugslag beleef. Christene is
aangemoedig en selfs gedwing om die Heiligheid van ‘n fontein te ontken. Hierdie dwang het veral
gekom van Protestantse Engelse wat die katolieke Iere getreiter het. Ook is deur die eeue heen wette
aangeneem wat byeenkomste by Heilige bronne verbied het. In 1704 het die Ierse parlement nog ‘n
wet aangeneem wat byeenkomste by Heilige fonteine verbied het (Logan). Tot en met vandag
verskyn mense op ‘kerklike’ feesdae by hierdie fonteine waar hulle nie alleen aan prosessies
deelneem nie, maar ook flesse water vul om na huis te neem.
Met die kerstening word die putte en fonteine oorgeneem. Nadat dit ‘geheilig’ was met wywater,
wierook en gebede, is dit as Christelike bronne beskou en word dit gebruik as doopputte of
doopvonte. Jaarliks is prosessies na die doopputte georganiseer om dit opnieu te reinig en dit opnieu
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te wy. Met die kerstening bly die Heidense putte dus steeds heilig, maar hulle Heidense name
verdwyn (soms). Dit word vervang met die name van Christelike Heiliges of Maria. Talle fonteine is na
Maria vernoem, onder andere die Sint Mary Well te Orbon in Skotland. ’n Aantal fonteine verwys na
ouer Godinne, naamlik die Muttergodsbrunnen in Sakse. Talle Switserse bronne dra die naam Sint
Verena.428 In Oostenryk en Frankryk is baie bronne vernoem na (Sint) Anna. In België en Nederland is
‘n aantal bonne vernoem na Sint Geertrui. Ook is sommige bronne na manlike ‘Heiliges’ vernoem
soos die Sint Maartensbronne en Sint Gerlachbronne in België. In Nederland is ‘n hele aantal
putte/bronne vernoem na Willibrord (Willibrordusputte) en ‘n bekende bron is in Friesland by
Dokkum vernoem na Bonifacius (Van Gilst & Kooger 2002). Die heilige putte wat vandag nog bestaan,
is egter meestal verbou en herbou oor die jare heen en het die oorspronklike bouwerke meestal
verlore gegaan. Die Heidense putte word deur die kerk oorgeneem as Heilige voorwerpe. Heidene is
nou met die water uit die putte gedoop en word die putte ‘n Christelike doopbron.
Baie fonteine wat as heilige beskou is, het bestaan teen die hellings van heuwels en berge en soms
digby die pieke van berge en heuwels. Berge en heuwels is beskou as die woonplekke van die
Godinne en dit is dus nie vreemd dat Moedergodin en die fonteine ook met mekaar in verbinding
gebring is nie.
In waterputte, waterbronne, fonteine, riviere en mere het argeoloë waardevolle artikels soos skulpe,
sierade, edelstene, munte, beendere van mense en diere, kledingstukke, fakkels, kranse, blomme,
eetware, ens gevind. Dit was offergawes aan veral die Moedergodinne. Die gebruik bestaan vandag
steeds om in veral waterputte munte te werp wat geluk sou bring. Fonteine sou oor helende kragte
beskik en dikwels is kuddediere af en toe vir kilometers aangedryf na Heilige fonteine. As hulle van
die water sou drink, sou dit siektes genees. Ook die Jode het kragte van Heilige water geken. Sien
byvoorbeeld die baddens van Silóam (Joh. 9:7-11) en Betésda (Joh. 5:2-4).
Wedrenne, Wedstryde
Wedrenne en wedstryde speel ‘n baie belangrike rol in die Germaanse mitologie. Renbane was
dikwels aanwesig in die buurt van ‘n Heiligdom. Ondersoekers wys verder daarop dat die tweede
gedeelte van die woord bruilof juis dui op ‘n wedloop of wedstryd. In Ysland brudlaup, in Deens
bryllup, en in Oudhoogduits Brutloufti. So ‘n wedstryd is ook ‘n liefdesjag genoem. Frazer beskryf so
‘n huwelikseremonie wat tot onlangs nog gehou is in Kirgisië (Turks verwante volk). Die bruid klim
met ‘n sweep op ‘n vinnige perd en kies die wye vlakte. Hierna mag ‘n aantal gekeurde jongmans die
agtervolging begin op hulle perde in ‘n poging om haar te vang. Die bruid hou haar agtervolgers goed
dop. As sy die voorste naderende jongman aanvaar, hou sy haar perd selfs in om gevang te word.
Aanvaar sy die naderende jongman nie, gee sy haar perd spore en verwilder sy die jongman met haar
sweep. Met haar sweep en haar vinnige perd laat sy haar deur haar droomprins vang en dit is haar
reg. Frazer vermeld ook ander soortgelyke wedstryde in Asië, waar die familie van die bruid ‘n
ongewenste bruidjagter kan verhinder om die bruid te vang. Soortgelyke bruidwedstryde was
ongetwyfeld onder Germane bekend, waar die wenner van ‘n wedstryd met ‘n spesifieke bruid kon
trou. Veral by die verwerwing van ‘n edele dame moes ‘n kandidaat-bruidegom meerdere wedstryde
wen en keur proewe deurstaan voor hy met haar kon trou. Die vader van ‘n edele dame wou immers
dat sy dogter met die ‘allerbeste’ man trou. Hierdie keuringsproses slaan terug uit die verre verlede
waar sterk en edele gene moes voortplant terwyl die voortplanting van swak gene ontmoedig was.
Frazer vermeld dat in Rome elke jaar op die 15de Oktober ‘n perdewedren gehou is op die Marsveld.
Die wenperd is dan doodgemaak en aan Mars geoffer. Hierdie ritueel is ook die Offer van die
Oktoberperd genoem en was eintlik ‘n Herfsfees.
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In die Oudyslandse sagas word dikwels vermelding gemaak van verskillende wedstryde of kampspele,
waarby die deelnemers op verskillende maniere met mekaar kon meeding. In die Gisli sage word
onder ander ook vermeld dat daar wedstryde was waar volwassenes met ‘n bal gespeel het. Volgens
Homerus het die Grieke ook met balle gespeel, onder andere van purper wol gemaak. In die Glumsaga word ook vermelding gemaak van die ‘Worstelheuwel’ by die Althing waar stoei-wedstryde
gehou was. Uit ‘n aantal sagas blyk ook dat perde gevegte (bestavig) baie populêr was. Hingste is
opgelei om teen mekaar te veg429 en het dit nie alleen tot groot vermaak gelei nie, maar wenners is
aangewys en voor die geveg is ook weddenskappe gesluit.
Die ou Germane het nie alleen wedstryde in liggaamskragte geken nie, maar ook denksporte, soos
vasvrae en die oplossing van raaisels. Hulle het speelborde van hout en steen gehad waarop skaak,
dambord en ook talle verwante spelle gespeel was. Buddingh 1844 noem ook ‘Bokkenwagenrijden,
dondersteenwerpen, wielwerpen, eieren werpen, balslaan, balschieten, pijl en boogschieten,
kaatsen, kegelen, klossen, quairten of quaertspel’, kaartleggen, kaartkijken’. Die hoogste en
waardevolste kaart was die Aas, Ase of Ace (goddelike kaart) en interessant genoeg is dit vandag nog
die geval by speelkaarte. Buddingh noem ook nog ander spelwedstryde soos: ‘mooie voetjes en
schoentjes, paardje met witte pootjes, Jenneke toverheks, snoek-snoek in een andere hoek, bok-bok
sta vast, ens.
Uit die Griekse Ilias en Odyssea blyk dat 800 v.o.j. wedstryde onder die Grieke en Trojane baie
populêr was. Van die populêrste wedstryde was vuisgevegte, stoeigevegte, verspring, skyfwerp,
spiesgooi, hardloopwedstryde, perdewedrenne, ens.
Wedstryde het ‘n religieuse funksie gehad en by die verering van die Griekse Hera is ‘n aantal
wedstryde gehou tydens sakrale plegtighede ter ere van haar. Vroue het hierin die leidende rol
gespeel. Tydens hierdie plegtighede was dit ook gebruiklik dat die krygshelde hulle krygsvernuf toon
deur in allerlei kompetisies deel te neem. Die krete wat uit die kele van die krygers gekom het tydens
hierdie sakrale byeenkomste was: Hera! Hera! of Hora! Hora! Dit sou later uitgroei tot ‘n bekende
krygskreet, maar ook oorwinnings krete soos Hoera!, Hoza!, Hozanna, Hosanna. Vergelyk hierby ook
die uitroep: Hosanna in die hoogte! Hierdie sakrale feeste ter ere van Hera het bekend gestaan as
Heraea/Heraia en was baie gewilde sportbyeenkomste. Alhoewel die byeenkomste deur vroue gelei
was, het slegs mans aan die kompetisies deelgeneem. Die deelname van die mans, was in volle
naaktheid. Ook het wedstryde linksom om die baan plaasgevind en het hierdie tradisie bly
voortbestaan tot en met vandag.430
Sportbyeenkomste wat om die 4 jaar plaasgevind het, was nie ‘n Griekse fenomeen nie, maar ‘n
Indo-Europese fenomeen en is dit dan vreemd dat die bakermat van die huidige Olimpiese Spele in
Griekeland gesoek word. Terloops, hierdie soort van sportspele het plaasgevind tot 393 n.o.j. toe dit
deur die Christelike Theodosius verbied is weens die Heidense karakter daarvan (van Gist:2006). Ook
bekend in Griekeland was die Pitiese Spele baie gewild, wat aanvanklik om die 8 jaar gehou was,
maar na 582 v.o.j. elke 4 jaar. Hierdie spele was te Delphi gehou (voorheen Python). Geleerdes wys
daarop dat die wedstryd vir mans voorafgegaan is deur ‘n hardloop wedstryd vir jong dames. Hierdie
dames het deelgeneem in kort rokke, loshangende hare en ‘n ontblote regterbors. Meisies uit
verskillende stede het hieraan deelgeneem en is die wedstryd gebruik as keuringsproses vir meisies
wat as priesteresse van Hera opgelei wil word.
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Dikwels met ’n paar merries in ‘n kampie langs die strydperk.
In die eerste twee moderne Olimpiese Speles (1896 in Athene en 1900 in Parys) was besluit om met die
Heidense verlede te breek en wedstryde regsom die baan te laat plaasvind. Hierna is egter teruggeskakel na
linksom tot en met vandag.
430
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Weerwolf, Warwolf
Die weerwolf kom in alle Indo-Europese tale voor, byvoorbeeld in Grieks Lukánthropos; in Frans
Loup-garou en Normandies Garwalf (in Oudnoors is gandr = toordery). Die vermoë om in ‘n wolf te
kan verander is ook likantropie genoem. Die weerwolf is eintlik manwolf en die eerste gedeelte van
die samestelling kom ook voor in Latyn vir, Oudhoogduits wer, Litous wyras, Oudnoors verúlfr, maar
in Oudhoogduits is ook aangeteken weriwolf. (van Gilst & Kooger 1999). Hierdie woorde is afkomstig
van in Indo-Europese *wiro. Die Griekse woord Lykos beteken wolf, maar is ook die woord Lyceum
hieraan verwant. In Suid-Italië het Lucaniërs hulle in 365 v.o.j. in ‘n gebied gevestig wat later bekend
sou staan as Lucania en het die Lucaniërs hulself beskou as Wolfmense (van Gilst 2010).
Daar is volgens die ou volksgeloof geglo dat sommige mense in staat was om hulself tydelik in
wolwe/honde te verander en weer terug (gedaante verwisseling). So ‘n persoon kan dan drie, ses,
sewe, nege of twaalf dae ‘n Weerwolf bly, maar soms vir 7 jaar. Aan die wolf is bonatuurlike en
magiese kragte toegeken, omdat sy sig-, gehoor- en reukvermoë die van die mens by verre oortref
(sonder dat die mens van destyds dit besef het). Die wolf het dus dinge geweet wat vir die mens
verborge was. As fantastiese wese moes die wolf ook geweet het wat in die ’Anderwêreld’ aangaan.
Die mensdom het gehoop om hierdie kennis te kon verwerf en die wolf is as medium beskou
waardeur toegang en insig verkry kon word in die geheimsinnige Onderwêreld, Hiernamaals of
Doderyk. Omdat die Wolf veral snags aktief is, is die dier in verbinding gebring met die dood en die
Doderyk. In die outyd is dikwels ‘n verband gelê tussen die wolf/hond en die Doderyk. So word die
poort van die Germaanse Hel bewaak deur die hond Garmr. Ook die poort van die Griekse Hel word
bewaak deur die driekoppige hond Kerberos/Cerberus. Die mens wat ‘n gedaanteverwisseling
suksesvol kon ondergaan, is ‘n Weerwolf genoem. Omdat die wolf as ‘n mitiese dier beskou is, is
vroue met hierdie aspek van die dier in verbinding gebring. Vroue wat oor die besondere gawes van
versiendheid beskik het, is Wolvas of Volvas genoem. In Egipte is die wolf beskou as ‘n heilige dier
van die God Ammon, Hammon, Amen of Amon.431 Amon is beskou as die God van die Weste (waar
die Son ondergaan) en dus van die Onderwêreld en die doderyk. Amon word afgebeeld met ‘n
Wolfkop en slangliggaam. Amon was ook ‘n koning van Juda (2 Kon. 21) en is die Ammoniete na hom
vernoem asook die huidige Jordaanse stad Amman. Amon/Amen was nie alleen die ‘Groot God’ nie,
maar Amenet die ‘Groot Godin’.
Opvallend is dat mense wat in Weerwolwe verander, dit tydens kultiese feeste doen. Waar die
maankalender gevolg was, is hierdie ou feeste tydens Volmaan gevier. Meestal het mans in
Weerwolwe verander en vroue in katte.
Hierdie fantastiese dier is nie alleen verheerlik weens sy heldersiendheid nie, maar ook vanweë sy
vegtegniek. Die wolf het sy prooi nie sommer holderstebolder oorrompel nie. Die aanval is fyn beplan
en die prooi is op ‘n spesifieke manier benader en aangeval. Hierdie aanvalstegnieke is as voorbeeld
beskou vir die krygers van vroeër.
Uit die Indiese, Persiese, Griekse, Romeinse, Keltiese, Baltiese, Slawiese en Germaanse literatuur blyk
duidelik dat die Weerwolf in verbinding gebring word met krygers. In die Rigveda (2,23,7) word
vermeld dat krygers soos wolwe of honde aanval. Dit kom ook ooreen met die Germaanse siening
van die krygsaanval, geskoei op die voorbeeld van die wolf/hond. Die krygers van Wodan is beskou as
Weerwolwe. Reeds voor die geveg is met ‘n ritueel begin waar die kryger via ‘n trance-toestand sou
poog om die ryk van die wolf te betree. Om die oorgang van mens na wolf te bevorder is onder
andere mede (bier) gedrink en is ook velle van wolwe (en bere) oor hulle skouers gehang om die
gevegstrance te bevorder en die moed en krag van die wolf (en beer) oor te neem. Dikwels is die
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Amon/Amen is verwant aan die woord Amen. Dit is die woord waarmee Christelike gebede afgesluit word en beteken:
‘Dit sal gebeur’. Die God Amon/Amen is die Egiptiese God van die dood en ‘finaliteit’.
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Germaanse aanvalstroepe in groepe verdeel, naamlik die Beermanne (Berserkers) en die Wolfmanne
(Ulfhadnar) of ook bekend as Hundigas (honde). Ook die Griekse Ilias assosieer militêre aksies met
wolwe en maak voorts ook vermelding van die dra van wolfpelse deur Griekse krygers (Van Gilst
2010). Voorts was dit gebruiklik onder die Lacedemoniërs in die ou Sparta dat jongmans hulle
ouerhuise moes verlaat en vir ‘n aantal jare soos wolwe moes leef, voordat hulle as volwassenes in
die gemeenskap opgeneem is (van Gilst 2010).
Sommige Gode is selfs met die Wolf in verbinding gebring, maar dan alleen Gode wat met die dood
geassosieer is. Dit is egter ‘n latere ontwikkeling, want die ou Moedergodinne is met die dood in
verbinding gebring en dan met katagtige diere geassosieer. Wodan is beskou as ‘n Wolfsgod, asook
die Romeinse Faunus en die Egiptiese God Amon/Amen. Op die eiland Delos waar Apollo gebore is,
word wolwe as heilige diere beskou, maar by die Apollotempel te Delphi het ‘n beeld van ‘n wolf
gestaan. Ook was die wolf die lieflingsdier van die Songod Helios. Nie alleen word die Romeinse God
Mars tussen wolwe afgebeeld nie maar is ook Romulus en Remus deur ‘n wolvin opgevoed.
Die Hettiete het kultiese ampsdraers hond-, wolf-, of leeumense genoem. Maar ook in die ou Italië
het die Sabyne hulle priesters herpi (wolf) genoem wat in diens gestaan het van Soranus, die God van
die doderyk.
Met die koms van die Christendom word die Weerwolf egter in verband gebring met allerlei
gruwelhede. Tydens die Heksejag is ook ‘n aantal mans en vroue immers daarvan beskuldig dat hulle
van gedaante kon verander. Om dit te kon doen moes hulle immers ‘n verbond met die Duiwel
gesmee het. Die ‘groot’ teoloog Augustinus het geglo dat mense hulself in wolwe kon verander.
Geestelike soos Hrabamus Maurus (776-856) en Berthold van Regensburg (1220-1272) het die
gelowiges gewaarsku om nie te glo in die dom ‘bygeloof’ dat mense in wolwe kon verander nie. Ook
het Bonifacius gemeentelede gewaarsku om nie te glo in towerdranke, towerspreuke, waarsêery,
towerhekse en gefantaseerde wolwe nie (van Gilst 2010). Daar is in die Middeleeue geglo dat as
iemand in 10 jaar nooit gebieg het nie en in die tyd nooit sy/haar vinger in wywater gedoop het nie
en op Goeie Vrydag vleis eet, die kans baie goed was dat so ‘n persoon as ‘n Weerwolf beskou kon
word.
Ook sou die kerk tydens die Heksejag, jag gemaak het op Weerwolwe. In die gebiede waar die
meeste Hekse verbrand is, is ook die meeste Weerwolwe ter dood veroordeel. In die Franche-Comté
veroordeel regter Boguet tussen 1598 en 1600 in totaal 600 Weerwolwe of likantrope tot die dood
(Blavatsky).
‘n Aantal verhale uit die Middeleeue laat sien hoe sterk die mensdom in Weerwolwe geglo het. Die
verhale word weergee in die boek van Aat van Gilst met die titel De Weerwolf door de eeuwen heen,
waarvan slegs enkele hier in kort oorvertel word. ‘n Franse regsgeleerde Jean Bodin (1530-1596)
skryf in sy De daemonomania magorum (1580) dat mense in diere kon verander en hy vertel onder
andere die volgende verhaal. Eens was ‘n jagter op ‘n aand deur ‘n reuse wolf aangeval. Tydens die
geveg kap die jagter een voorpoot van die wolf af waarop die wolf vlug. Die jager neem die voorpoot
na die naaste kasteel waar hy onderdak vind en sy verhaal kon vertel. Toe hy die wolfpoot uit sy sak
haal, blyk dit ‘n vrouehand te wees en daar sit ook nog ‘n ring aan die vinger. Die hand word ook
dadelik geëien. Dit is die hand van die eienares van die kasteel. Sy beken toe dadelik dat sy ‘n
verbond met die Duiwel gesluit het en dat die Duiwel haar gedwing het om reisigers aan te val.
Hierop is sy uitgelewer aan die gereg en lewend verbrand.
In die Limburgsche legenden, sagen sprookjes uit 1875 word vertel hoe ‘n jagter in die Fazantenbosch
deur ‘n wolf aangeval is. Hy steek tydens die geveg die wolf in sy sy, waarop die wolf vlug. Die jagter
begin die bloedspoor te volg wat lei na ‘n hut. Binne in die hut vind hy ‘n vrou wat besig is om haar
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man se steekwond in sy sy te verbind. Die jagter lewer die Weerwolf uit aan die gereg waarop hy
lewend verbrand is.
Ook sou ‘n Weerwolf 15 seuns, twee vroue en ‘n man gewurg het en aan hulle harsings gevreet het.
Hiervoor is Peter Stump uit Bedburg te Keulen aangekla. Tydens sy verhoor is hy met gloeiende tange
gebrand en geknyp. Sy liggaam is op ‘n wiel geradbraak. Uiteindelik het hy die moorde beken,
waarop hy onthoof en verbrand is. Dit het gebeur in 1589 te Keulen en word vermeld in De
Lycanthropis uit 1591. Of hy die ware dader was, sal niemand weet nie. In Utrecht is in 1595 Volcker
Dirksz aangekla as Weerwolf. Sy vrou was ‘n jaar eerder tereggestel weens heksery. Nadat hy
gemartel is, erken hy dat hy ‘n Weerwolf is. Op 1 Aug 1595 is hy saam met sy 17jarige dogter
tereggestel. Die egpaar se drie seuns spring die doodstraf vry, ‘om hunne jonge jaren’. Hierdie drie is
egter gegesel en vir ‘n lange tyd gekerker. In 1595 is Hans Poeck aan ‘n paal gewurg en daarna
verbrand, omdat hy gedurende ‘n tydperk van drie jaar in ‘n wolf kon verander en weer terug. Soms
het hy hom ook in die geselskap bevind van 8-10 ander wolwe. Tydens sy verhoor (marteling) het hy
erken dat die Duiwel aan hom ‘n doek gegee het. As hy die doek as gordel om sy middellyf bind, het
hy in ‘n wolf verander (van Gilst 2010). Daar is in die tyd geglo dat indien ‘n mens ‘n Weerwolf sou
verwond of doodmaak, die Weerwolf dadelik terug verander in ‘n mens.
In Vendée kon ‘n pastoor mense in Weerwolwe verander, as hulle ‘n misdaad begaan het en dit nie
wou erken nie. Op die eerste Sondag vermaan hy dan die beskuldigde en eis ‘n bekentenis. Op die
volgende Sondag kom die tweede vermaning en indien hy nog geen bekentenis wil aflê nie, kom die
derde Sondag waarop angstige en swanger vroue liewer tuis kan bly. Vanaf die kansel lees die
priester die banspreuk voor. Hy blaas dan die kers dood en roep: ‘De ziel van de schuldige moge
uitgaan als dit licht’. Hierop verander die beskuldigde in ‘n besete dier. Vir sewe jaar sal hy dan in die
toestand bly. As iemand hom met ‘n gewyde koeël sou skiet, sou hy weer ‘n mens word (van Gilst
2010).
Ook kon ‘n mens ‘n Weerwolf ontmasker deur die Weerwolf aan te spreek. In die Deutsche Sagen
van Karl Lynker (1860) word ‘n aantal voorbeelde vermeld. So sou ‘n boerin elke dag vleis opskep
tydens die ete sonder om te vertel waar die vleis vandaan kom. Op ‘n dag kon die boer dit nie meer
uithou nie en eis ‘n verklaring van sy vrou. Saam gaan hulle na die skaapkudde. Daar aangekom, haal
die boerin haar ring van haar vinger en gooi dit omhoog. Dadelik verander sy in ‘n wolvin en vang ‘n
skaap. Haar man skree Ooh Margareeth, waarop die wolvin weer terug verander in sy vrou. Karl
Müllenhoff gee in sy Sagen, Märchen und Lieder der Hertzogthümer Schlesweig-Holstein und
Lauenburg (1845) nog ‘n voorbeeld. ‘n Boer ontmoet op die veld ‘n ou wolvin. Die wolvin val die boer
aan en probeer hom aan sy keel te byt. Hierop roep die boer: ‘Büst Du dat, mijne olle Möem, odder
büst Du dat nich?’ Hierop verander die wolvin in sy ou moeder en die boer neem haar na sy huis.
Nog in 1693 skryf ‘n protestantse teoloog Balthasar Bekker (1654-1698) ’n drie-delige werk met die
titel De betooverde weereld waarin hy kritiek lewer op die vervolging van Hekse en Weerwolwe.
Hiervoor is hy tydens die sinode van Alkmaar in 1693 uit die amp van predikant geskors. In die 18de
en begin 19de eeu het nog baie mense geglo in die bestaan van Hekse en weerwolwe. In 1710
publiseer Laurent Bordelon ‘n boek met die naam Histoire des imaginations de Monsieur Oufle
causée par le lecture des livres qui traitent de la magie waarin hy uitlê dat die geloof in Hekse en
Weerwolwe belaglik is en dat dit geen magie is nie. Sy werk is ernstig opgeneem; en ook in Oostenryk
maak Maria Theresia (1717-1780) ‘n einde aan die vervolging van Hekse en Weerwolwe (van Gilst
2010).
‘n Aantal persoonsname dui op die verheerliking van die wolf uit die outyd, naamlik: Wolf, Wolfram,
Wolfhard, Wolfgang, Wolfaard, Wolrad, Adolf (edele wolf), Rudolf (roemryke wolf), Gerolf
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(spiesworf), ens., maar ook plekname soos Wolfheze, Wolwega, Wolfsdonk, Wolfsbarge, Wolrad,
Wolfaatsdijk, Wolfschoot, Wolfsem, Wolfswinkel, ens.
Vandag ken ons nog die Wolf in skaapsklere, waarskynlik na aanleiding van Matt. 7:15 en Joh. 10:12.
Ook ken ons nog die Geldwolf. Dan kom die wolf ook voor in sprokies soos Rooikappie en Die wolf en
die sewe bokkies. Tog het die Weerwolf steeds ‘n negatiewe betekenis. ‘n Harige persoon word
steeds ‘n Weerwolf genoem. Ook bestaan ‘n siekte bekend as die Weerwolf sindroom, waar baie hare
op die gesig van ‘n mens (ook die res van die liggaam) groei, weens ‘n genetiese afwyking.
Soms is ‘n Weerwolf in Nederland ook ‘n Stoep genoem, of ‘n Stoepstaart. Daar is geglo dat die Stoep
op mense se rûe kon spring.
Wêreld
Die woord Wêreld is ‘n samestelling waarvan die eerste gedeelte afkomstig is van die Indo-Europese
wortel *wer. Die woord Wer beteken mens. Die tweede gedeelte van die samestelling beteken oud:
eld/alt/old. Die Weerwolf (menswolf) is verwant aan die woord Wêreld. Die woord Wêreld het
vroeër gedui op die bestaan van die mens in Midgard. Sien ook Ward. Tog is dit moontlik dat die
woord wer voorheen meer as net ‘mens’ beteken het . Die Oppergod van die Lappe was byvoorbeeld
Waralden Olmay en dit beteken ‘Wêreldman’ (De Vries 1944).
Westara, Westra
Westara word as Godin geskou wat met die sonsondergang in verbinding gebring word. Buddingh is
van mening dat sy verwant is aan die pleknaam Westerlee.
Wicca, Wikka
Wicca word beskou as ‘n moderne vorm van Heksery (Kennis der Wysheid). Hierdie beweging
probeer om die ou Natuurreligie van die Germane te herstel. By ondersteuners van die Wicca, staan
die aanbidding en verering van vroulikheid sentraal. ‘n Verband word gelê tussen die Aarde, die
Natuur en die Godin.
Wieland, Welant, Valant, Volund, Wayland
Wieland word beskou as die Smitsgod en word hy met smedery in verbinding gebring. Soms word hy
ook Wieland die Smit genoem of Wieland Smit. Hy word ook beskou as Heer van die Elwe. Sy moeder
is ‘n Meermin. Wielant is ook verwant aan Valentyn.
Wigte, Wichten, Wacht, Vaettir, Vättir, Fihtir, Landwigte of Landvaettir
Wigte is bonatuurlike wesens/geeste en word byna altyd as vroulike wesens beskou. Tog word onder
die term Wigte soms ook Elwe en Fee verstaan. Veral tydens die Kersperiode kom kabouteragtige
Wichtelmännchen voor in Duitsland en in Nederland die Wichtelmannetje. Daar is goeie wigte (gute
wichte, gu-vitter, go-vejter) sowel as booswigte. Wigte word in Oudnoors Vaettir genoem (enkelvoud
vaett). Die woord Wig is dan ook verwant aan die woorde vee(g), weeg, Helleveeg, va(g)ebond,
vagevuur, ens. Dan word die woord Wig ook in verband gebring met woorde soos wife (Eng) en wyf.
Hierdie woorde is moontlik verwant aan die wih wat heilig beteken en nog herkenbaar is in woorde
soos wierook en inwy. In Afrikaans is die woord wyf vandag plat, maar in Engels nie (wife). In
Middelnederlands is die woord vrou slegs gebruik as titel vir edele dames. Alle ander vroue is wywe
genoem, in ‘n positiewe sin. Opmerklik is dat die woorde weef en wyf verwant is. Wewery en
spinnery was by uitstek vroue take. ‘n Walkure het ook bekend gestaan as sigewif (segewyf of
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seëviernde wyf). Volgens Jacob Grimm is klein kinders in Nedersakse vroeër wicht (meervoud
wichter) genoem (in ‘n positiewe sin), maar in sommige streke is met die term slegs meisies bedoel.
Aan Wicht is egter ook Vecht verwant en dus ook plekname soos Vechtstreek en Nichtevecht. Dan is
Wigte ook verwant aan Wagte of Wachte(n), want Waaksters of Nagwaaksters is ook beskou as
huisgeeste wat oor die gesin waak. Volgens Budding is hierdie dames beskou as Huis-godessen.
Verder verwant aan die Wigte is Feekse(n), Veekse(n), Fikwijven en Fikken.
Landwigte is geeste wat spesifiek op land woon en gesorg het vir ‘n vrugbare landskap en veekuddes.
Hulle het net soos dwerge in die rotse en onder die grond gewoon. Dit was belangrik vir die menslike
welvaart om hierdie geeste rustig te hou. Menslike wandade kon hierdie geeste onrustig maak, wat
ongunstig sou wees vir die gemeenskap. Hierdie geeste sou byvoorbeeld onrustig word wanneer ‘n
skip met ‘n draakkop op sy boeg die land uit die see nader. Om die landgeeste nie te ontstem nie, het
‘n ou Yslandse wet bepaal dat skepe wat die land nader, die grynsende draakkoppe eers moes
verwyder.
Die grynsende draakkop op die voorstewe van ‘n skip was bedoel om die see-demone die skrik op die
lyf te jaag. Die golwe (die nege dogters van Ran en Aegir) sou voortdurend poog om die skip en sy
bemanning op te slurp.
Volgens Buddingh (1837) het in die Germaanse taalgebied ook Faune en Satyrs bestaan wat as ‘n
vorm van Wigte beskou kan word.
Wilde Jag, Wilde Jacht, Rasende Skare
Die Wilde Jag was in die outyd ‘n baie bekende bonatuurlike verskynsel waar ‘n spookagtige jagparty
te perd deur die nag skeur. Dit was ‘n luidrugtige jagstoet van die geeste van oorlede mense. Die
Wilde Jag het veral plaasgevind in die wintermaande met enkele hoogtepunte soos tydens Halloween
(Kelties) en die Joeltyd, maar dan ook nog in die vroeë lente. Die Wilde Jag is ook met onweer en
stormweer in verbinding gebring en hou ook verband met die herfstorms en windvlae wat vanaf
Oktober oor Europa woed. Tot en met vandag word in Swede tydens onweer gesê: ‘Odin far förbí
(Wodan ry verby).
Met die aanvang van die kerstening was die aanvoerder van die Wilde Jag meestal Wodan, Freya of
Holda/Holle, maar ook Berchta, Harlekyn, Hellequin, Diana, Hecate en Befana. Wodan ry onder
andere op sy agtbenige wit perd (skimmel) deur die lug, met sy spies in die hand. Die aanvoerder
word gevolg deur ‘n huilende, joelende, gillende en skreeuende leërskare van dooies (of Dodenvolk).
Hierdie party word ook vergesel van honde en perde en hulle was meestal swart. Die perd van die
aanvoerder is egter wit. Beide perde en honde word beskou as diere-van-die-dood. Die ou Germane
het besef dat hierdie diere enersyds ‘menslike trekke’ toon en goed by die menslike kudde inpas,
maar andersyds was hierdie diere onderworpe aan geheimsinnige wette en reëls wat die mens nie
kon verstaan nie. Die sig-, gehoor- en reukvermoë van die diere het die van die mens by verre
oortref. Dit het die vermoede gewek dat hierdie diere in staat was kontak te bewerkstellig met die
doderyk. Om hierdie rede maak hierdie diere deel uit van die Wilde Jag.
Die Wilde Jag reis dikwels per wa wat teen ‘n hoë snelheid getrek word. Soms is perde van vuur
gesien en soms ook waens van vuur. Soms trek die Wilde Jag deur die lug, oor velde en bosse, maar
soms op ‘n bestaande pad wat deur mense aangelê is.
Meerdere persepsies van die Wilde Jag het voorgekom. Een daarvan was dat die Wilde Jag ‘n
jagparty was van mans, vroue en kinders wat op ‘n gewelddadige wyse om die lewe gebring is. Hulle
siele kom nie tot rus nie. Uit die verby-rasende Wilde Jag word die geroep gehoor: ‘Hallo’ of ‘Huhu’.
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As die toeskouers op waardige wyse ook ‘Hallo’ of ‘Huhu’ roep, dan het dit geluk gebring vir die
roeper. Maar diegene wat op ‘n onwaardige wyse sou roep, kon groot teëspoed en onheil verwag.
Die gevaar van die Wilde Jag was dat lewende mense meegesleur kon word. Om hierdie rede was dit
beter om die jagtog nie te aanskou nie. ‘n Gehuil van wolwe het aangedui dat die Wilde Jag in aantog
was. Veral vroue en kinders se gesigte is beskermend afgedek met klere en slaapgoed om ‘n blik op
die jaagtog te voorkom. Gesinslede moes binnenshuis skuiling soek waar hulle mekaar krampagtig
vasgehou het om ‘n meesleuring te verhoed.
Tientalle verhale word in die lektuur beskryf van mense wat die Wilde Jag met eie oë aanskou het.
Selfs Christelike geestelikes het hieroor ‘ooggetuie verslae’ geskryf. Dikwels het houtkappers verslag
gedoen van ‘n verskriklike geraas wat deur ‘n woud trek. Honde blaf dan vreesbevange, perde trippel
van angs en voëls fladder verskrik, sodat selfs die allerdapperste man, bang word. Die volgende
oggend vind die mense dan ‘n groot aantal wilde diere wat dood lê, sonder enige tekens van ‘n
doodsoorsaak.
In die algemeen word aanvaar dat die Wilde Jag vrugbaarheid bring. In gebiede waar ‘n Wilde Jag
verby getrek het, sou die komende jaar ‘n vrugbare jaar word. Hoe groter die lawaai en rumoer hoe
vrugbaarder die gebied. Soms kon dan vrugbare stroke in die akkers, weivelde en vrugteboorde
gesien word waar die Wilde Jag langs beweeg het, want die graan het twee keer so hoog gestaan, die
gras in die weiveld was twee keer sappiger en die vrugte was twee keer so veel.
Die Wilde Jag (of die aanvoerder van die Wilde Jag) het ook bekend gestaan as Wilde Heer, Wilde
Heir, Woedende Heir, Wuotans Her, Weideman (Wodeman), Julheer, Hell-jeger, Hollefahren, mit der
Holle Fahren, tuivel jagete nâch, Hans Jagenteufel (Jaagduiwel), Dirk met die honde, Hubertusjacht,
Tewkesjacht, Kiefkesjacht, Herlequinvolk, Herlequinleger, Helse Jager, Helse Jacht, Gait (Gert) met
die honde, Spokenschaar, Wilde Fahrt, Wilde Gjaid, Wilde Gjoad, Hexenfahrt, Vrouw Perchta met
haar kinderschaar, ens. In Engeland was die Wilde Jag bekend as Herlething/Herlathing, Wild Hunt,
Woden’s Hunt, Herlod’s Hunt, King Arthur; in Skandinawië bekend as Odens jakt, Odens hundar, Odin
far förbi, Oskorei, Juletog, Julefolk, Jolareidi, Asgardreid, Aaskereia, Aaskerej of Aaskereida en in
Frankryk as Menée Hellequin, Mesnie Hellequin of Chasse-galerie. In Vlaandere is die Wilde Jag ook
‘n ‘Helse Jacht’ genoem of die ‘Bende van Hellequin’ of die ‘Familie van Hellequin’. Dan word ook
ander name genoem soos, Santa Compaña (Spanje), Fionn mac Cumhaill (Ierland) en Arawn of Gwyn
ap Nudd (Wallis). In Lapland was die aanvoerder van die Wilde jag bekend as Jouloherra (Joelheer).
Die Wilde Jag was dus nie alleen ‘n Germaanse fenomeen nie, want die Kelte het dit ook geken. Daar
is geleerdes wat van mening is dat die Wilde Jag van ouds Kelties was en deur die Germane
oorgeneem is. Sommige geleerdes is verder ook van mening dat die Wilde Jag verwant is aan die
Nagmerrie. In die twaalfde eeu was sommige Engelse van mening dat die aanvoerder van die Wilde
Jag die hoof kneg van die koning was. So teken Gervasius Tilburiensis die volgende reëls aan ten
opsigte van die kneg van koning Arthur: ‘Arthour knycht he raid on nyght vith gyldin spur and
candillycht’ (Farwerck 1970). Tydens die verpligte bieg deur die kerk is die volk ook uitgevra oor die
Wilde Jag. So was een van die vrae wat deur die biegvaders gestel is: ‘Het jy miskien onlangs êrens
die Harlekynvolk gesien?’ (Janssen).
In die Nederlands-Vlaamse volkskultuur is die huidige Sinterklaas-fees in werklikheid ‘n voortsetting
van die ou Wilde Jag. Vooraan ry/vlieg Wodan/Sinterklaas op sy wit perd, gevolg deur ‘n skare swart
wesens. Die swart wesens word vandag Swarte Piete genoem. Hierdie Piete kom ook buite
Nederland en Vlaandere voor. Aat van Gilst (2010) skryf dat die Vediese Storm- en Berggod Rudra
aangeroep is met die woorde: Heil die Heer van die Pati’s. Rudra is beskou as die Woedende God en
dit toon ooreenkomste met Wodan. Rudra ken ook byname soos ganapati (Heer van die skare);
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vrátapati (Heer van die kultiese bond); Pashupati (Heer van die diere) en ook Sabbápati (Heer van die
Pati’s). Die Vediese Pati’s kom dus heel waarskynlik ooreen met die huidige Nederlandse Swarte
Piete (ook soms Piete, Pieter of Die Pieter). Tydens die huidige jaarlikse Sinterklaas fees word die
blanke Sinterklaas omring/gevolg deur ‘n aantal ‘knegte’, met swart geverfde gesigte. Die
Nederlandse Zwarte Pieten en die Vediese Pati’s versinnebeeld die dood uit die Onderwêreld,
daarom is die figure swart. Hierdie figure is ook verwant aan die Vlaamse Pietje de Dood en hierdie
Piete is ook verwant aan die Romeinse Pietas 432 (vroulik) wat simbool staan vir Goddelike
deugsaamheid en die Griekse Pythia of Pytho en die Griekse nimf Pitys. Ook is hierdie Piete verwant
aan ons woorde piëteit, piety (Eng) en Piëta (laasgenoemde betekenis in die skilderkuns waar die
oorlede Jesus in die arms van Maria rus). Voorts is Pierrots (Kleine Piete) en Pierrettes verwant aan
die Piete. Die Nederlandse Piete sal ook verwant wees aan Petermännchen wat bekend is aan die
Schweriner See. Piet(er) is egter ook verwant aan Petrus (enkelvoud) en Petra (meervoud). Petra is
die bekende Rotsgodin van Jordanië, waar vandag nog ’n beeld van haar pryk in Raqmu, Jordanië.
In Duitsland is Knecht Ruprecht, ook bekend as Nickel of Pelznickel (in Mittelrhein) vandag bekend as
die kneg/metgesel van Sinterklaas. In die Alpegebied vervul Krampus hierdie funksie, ook bekend is
Barrel of Bartholomeus
(Steiermark),
Schmutzli
(Duitstalige
Switserland), Klaufbauf(mann) of Strohbart (Beiere), Pöpel of Hüllepöpel (Würzburg),
Belzmärte en Pelzmärtel (Swabe en Franke), Père Fouettard (Frankryk), Schimmelreiter (Oos-Pruise),
Bullerklas of Beëlzebub (Noord-Duitsland), Klaus (Allgäu), Housecker (Luxemburg) en Grýla (Ysland).
Hierdie figure stel almal dieselfde begip voor, naamlik: Die Dood!

Krampus figure met Sinterklaas

Sinterklaas en Swarte Piet

Yslandse Gryla

Swart (en wit) is die kleur van vrugbaarheid. In uitsonderlike gevalle tree Sinterklaas op met ‘n swart
geverfde gesig soos in Wessingen naby Doornspijk. In Amsterdam was vroeër ook Zwarte Klazen
bekend (Janssen). Die volgelinge van Sinterklaas is nie alleen Piete genoem nie, maar soms ook Klase
of Pieters of soms selfs Duiwels en in sommige dele van Duitsland selfs Beëlzebub (Janssen). In die
stoet wat Sinterklaas aanvoer, verskyn nie alleen Piete met swart geverfde gesigte nie, maar ook
gemaskerde figure. ‘n Swartgeverfde gesig is in werklikheid ’n vorm van ‘n masker. Gemaskerde
figure (en swartgeverfde gesigte) simboliseer die oorlede volksgenote. Dit is verder ook opvallend
dat die latere Germaanse manne bonde maskers gedra het of hulle gesigte swart geverf het, tydens
byeenkomste. Aansluitend by die Piete, word deur Heuvel vermeld dat Pieter beskou is as ’n Winteruitdrywer en deur die kerk gekersten tot Sint-Pieter waar hy as heilige vereer word op 22 Februarie.
Op die Nederlandse Wadde eilande word vandag Sinterklaasfeeste gevier wat afwyk van die feeste
op die vasteland en word Klozum (Klaas-oom) genoem. Op die eilande vermom mans hulle as
Klaasomes (of omes). Hulle optrede word voorafgegaan deur baanvegers (ook gemaskerde figure)
432

Pietas versinnebeeld die drievoudige trouheid, naamlik: trou aan die Gode, trou aan die vaderland en trou
aan die ouers/voorouers.
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wat die strate skoonvee. Die Klaasomes loop dan die strate af en tart veral dames in ‘n soort
koggelspel. Alle huisdeure staan oop en wag die vroue, meisies en kinders op die koms van die Omes
of Klaasomes. Hierdie figure word verder ook Oude Sinterklazen Sunderums, Sunneklaas, Sinteromes,
Klozums of Klaasomies genoem. Die besem speel ‘n besondere rol in die volkskultuur en word veral
met vroue verbind. Met die besems kon Hekse immers selfs vlieg (Varende Vrouwen); dan word die
besem ook met die Wilde Jag in verbinding gebring en verder is die grasbesem ook by sommige
Germaanse huwelike gebruik, waar die egpaar oor die besem moes spring as onderdeel van die
huwelikseremonie.433 Heuvel skryf dat die besem beskou was as ’n afweermiddel. So haal hy onder
andere die woorde aan van mevrou Gaitje wat haar besem dikwels skuis teen die deur staan laat
staan het met die woorde: ‘Nou könt er geen spöke of deeve in huus kommen’. Heuvel skryf voorts
dat ’n spesifieke soort kruid/onkruid deur die boere aangeplant was vir die vervaardiging van
besems, naamlik Huttentut. Die woord Huttentut is verwant aan die woord Hottentot. In hierdie
verband skryf Joseph Deniker in sy boek The Races of Man dat die Kaapse Hottentotte vernoem is na
die Nederlandse Huttentutten. Is die skoonmaakpersoneel aan die Kaap vernoem na die
skoonmaakmiddel (besem)? Die Hottentotsvy is hoogswaarskynlik vernoem na die Huttentutstruik.
Die woord Hottentot is in Nederland nie onbekend nie en dra veral inwoners van die Zaanstreek die
familienaam Hottentot (afkomstig van Huttentut).

Sunneklaas in Ameland
In Noorweë is dit steeds gebruiklik dat jongmans tydens die Joel (Kersfees), saans deur die strate loop
in vermomde pelsdrag (met sterte aan). Hierdie optog van jongmans word Jolesveinar (Joelmanne) of
in Engels Yule Lads genoem. In Noorweë staan die aanvoerder van hierdie joeloptog bekend gestaan
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Heuvel wys daarop dat daar ’n spel bestaan het tussen jongmans en meisies bekend as ‘Bessemjagen’ waar die besem as
’n soort septer gebruik is om mans en meisies te keur sodat hulle paartjies kan vorm. Tot en met vandag het die grasbesem
‘n sakrale betekenis in Japan, want by baie Japanse tempels hang grasbesems by die tempelpoorte.
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as Jolesveinar Godmund.434 In Rusland is dit ook steeds gebruiklik in die Kerstyd dat Vlkodlaci
(weerwolwe) in die strate verskyn (van Gilst 2010). In Switserland vind tussen 25 en 31 Desember
Klausjagen plaas waar groepe gemaskerde Klause snags dans uitvoerings gee. Ook trek die Klause
snags deur die strate met swepe. Met die swepe word knal-slae geslaan en ontstaan selfs wedstryde
waar bepaal word wie ‘n sweep die hardste kan laat knal. ‘n Goeie sweepslaer moet die voorslag
deur die klankgrens dryf, wat die geluid oplewer van ‘n geweerskoot. Vandag ken haas niemand
meer hierdie kunsgreep nie. Klase is ook Wüeschte Kläuse of Wilde Klase genoem en hulle het
angsaanjaende maskers gedra (Janssen).
Met die koms van die Christendom word die Wilde Jag gedemoniseer en sou ook bekend staan as
Kaïnsjag, leër van die Duiwel, Duiwelsjag of Herodesjag en die aanvoerder van die jag was niemand
minder as die Duiwel self nie (van Gilst 2004).
Voor die opkoms van manlike Gode, het Godinne die Wilde Jag aangevoer. Die Godinne is immers
direk verbonde met die dood. Verskillende Germaanse Godinne word as aanvoerders geskou van die
Wilde Jag soos Freya, Perchte, Holda, Vrouw Holle, ens. Maar ook word Fro Gode, Frau Gode, Frau
Gaue, Frau Gauden, Frau Wode of Dame Gauden genoem. Haar gevolg sou bestaan uit 24 van haar
dogters. Sy en haar gevolg het graag geskenke uitgedeel wat aanvanklik waardeloos lyk, maar wat
later in goud verander. Sy was baie lief vir kinders en het graag geskenke aan hulle uitgedeel
(Farwerck 1970). As gevolg van hierdie dankbaarheid het ‘n liedjie bewaar gebly wat as volg klink:
‘Fru Gauden hett mi’n lämmken geven, darmitt sall ik in freuden leven’ (Grimm). Nie-Germaanse
Godinne wat die Wilde Jag aangevoer het was Kybele.
Haar gevolg het bekend gestaan as die Korybante. Ook
Diana en Frau Venus het die Wilde Jag gelei. Hulle het
oor berge en woude gestorm. Onder die ou Grieke was
Hekate die aanvoerder van die Griekse Wilde Jag, maar
ook Armetis het hierdie funksie vervul. In ons huidige
volkskultuur is hierdie Godinne vandag egter volledig
verdring deur manlike Gode. Die huidige Sinterklaas,
Kersman/Kersvader of die Duitse Weihnachtsmann is ‘n
voortsetting van Wodan met sy lang wit baard, geklee
in ‘n rooi pak. Indien die Godin as aanvoerder van die
Wilde Jag behoue sou gebly het, sou sy vandag ‘n
spierwit blonde dame gewees het, geklee in ‘n lang ligblou mantel. Sy sou ook op ‘n perd
gery/gevlieg het. Ongelukkig het hierdie ‘Kersmoeder’ volledig uit die straatbeeld verdwyn. Vroeër
het nog vroulike ‘Kersmoeders’ op straat verskyn, bekend as Nikolofrau, Klaaswijf, Klaasvrouwtje,
Klausenweiblein, Befana en Vrouw van Sinterklaas, maar ook Sint Barbara het die rol vervul
(Janssen). Die Finne het ook ‘n ‘Kers-ouma’ geken, bekend as Joulumuori en die huidige Russiese
Sneeumeisies of Snegoerotsjka is ’n restant van die eertydse Kersmoeder.
Wind(e)
Die Winde is beskou as Goddelike wesens. Hulle is ook vereer en aan hulle is ook offers uitgebring.
Noord, Suid, Oos en Wes word as Dwerge beskou, maar Noord, Suid, Oos en Wes is ook as Windgode
beskou. Die moderne Engelse woord window (windoog) verwys moonlik na hierdie bonatuurlike
wesens.
Met die koms van die Christendom word Wind beskou as die Asem van God.

434

Godmund = Goedman.
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Wit Wywe, Wit Juffers of Wit Vroue
Wit Wywe (Witte Wieven of Witte Wiefkes) is ‘n bekende fenomeen in die volkskultuur. Wit verwys
hier wel na die kleur wit, maar ook na wys of slim. Vergelyk wit wat in Engels verstand beteken. In
Duits beteken Witz, vernuf. Dan is wit en die Duitse Weise (wys) en weiss (wit) ook nog verwant aan
die woord weet (kennis). Wit Wywe (Dames Blanches in Frankryk en White Ladies in Engeland) is
bloot ‘n ander naam vir Vroedvrou, Wyse Vrou en Heks.
In die volkskultuur word Wit Wywe beskou as
pragtige vroue in wit kleding, maar uit
dieselfde volkskultuur blyk dat hulle nie altyd
minsame figure was nie. Hulle word ook soms
as spookagtige wesens beskou. Hulle het
tydig en ontydig op die platteland aan mense
verskyn en vir die nodige onrus gesorg. Soms
is geglo dat ‘n persoon drie dae na die
ontmoeting met ’n Witwyf sou sterf. Wit
Wywe het in heuwels gewoon en het ook
meestal in drieë verskyn (drie Susters), maar
die altyd nie. Wit Wywe sou ook dikwels
vertoef op plekke waar ‘n skat in die grond lê.
In 1660 skryf ‘n predikant (Ds. Picardt) dat die volk in Drenthe (in Nederland) glo dat die Wit Vroue in
die heuwels, die volk bystaan in hulle nood. Veral swanger vroue sou in hulle barensnood steun en
bystand ontvang van die Wit Vroue. Picardt skryf dat die volk hierdie Wit Vroue as Goddelike wesens
beskou het en dat hierdie wesens vinniger kon beweeg as enige ander wese op aarde (van
Gilst:2006). Heuvel vermeld dat in die Nederlandse Agterhoek, die uitdrukking bestaan (het): ‘De
olde wieve gooit met spietkötte’,435 wanneer dit sneeu. In volkslektuur bestaan vandag ’n groot
aantal berge/heuwels (ook Wittewievebulten of witte-wîvenbelter genoem) waar Witte Wieven sou
woon. Soms woon hulle in Glasberge en bestaan daar selfs driehonderd variante van sagas oor
prinsesse of Witwywe wat in Glasberge woon (van Gilst 2006a). Ook kom ander berge voor soos die
Asberg, tussen Velddriel en Kerkdriel waar snags Witte Wieven sou vergader, maar ook te
Tubbergen, Lonneker, Grubbenvorst, Dinter en Oosterhout sou hierdie dames vertoef. Witte Wieven
sou ook sleutels by hulle dra en presies weet waar skatte begrawe lê. So is ooit gehoor hoe die
Witjuffer van Hoog Soeren sou gefluister het:
Diep in het Heidens gat
gebraven ligt een schat
Wie hem bij volle maan weet uit te spitten
En daarbij zwijgen kan, zal hem bezitten (van Gilst 2012a).
Die term Wit Wywe of Witte Wieven sou ook na priesteresse verwys. Die priesterlike amp ontwikkel
uit die Wyse Vroue self, wat later omring is deur diensmaagde of nonnerye.
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Spietkötte is ’n wit afvalproduk van vlas.
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Wodan, Odin, Wuodan, Wotan, Wotn, Wothan, Wêda, Wodden, Ewothen, Woen, Goen, Godan,
Gwodan, Guodan, Vodin, Voden, Othon, Odhinn, Othinus, Ouvin, Vut, Waul, Waur, Wod, Wode,
Wotk, Wuid, Wude, Wuote, Wut, Wodke, Waul, Waud
Wodan of Odin is ‘n gevreesde God en bekend as die Woedende of Woeste God. Die naam Wodan is
afkomstig van die Oudgermaanse *wōdana of *Watanaz (Wetende) en die Protogermaanse
*Wōđinaz, *Wōđanaz of *Wod-enaz. In Goties is hy bekend as Wōds, in Oudnoors Ódr, in
Oudhoogduits Wotan, in Longobardies Godan, in Oudengels Wēden en Oudsaksies Woden. Die
volgende woorde is ook uit die digkuns bekend, naamlik die Oudhoogduitse wuot, wat gevrees
beteken en die Oudengelse wōd wat ook gevreesde beteken, maar ook lied. Om hierdie rede word
Wodan as God van die digkuns beskou. Wodan was ook moontlik ‘n Keltiese Godheid, want Grimm
vermeld dat Gwydion (Gwodan=Wodan) onder die ou Britte bekend was en Geden (Goden=Wodan)
onder die Iere. Wodan moes egter van ouds ‘n Windgod of Stormgod gewees het. Die naam Wodan
is immers ook verwant aan die woord Wind. Vata in Sanskrit en Ventus in Latyn beteken wind. In
Sanskrit is Vata = Heer van die Wind.
Wodan is volgens die Wodanleer die Oppergod van die Germane en daar is met ontsag oor hom
gepraat. Vir Wodan was kennis en wysheid die hoogste goed. Hy het voortdurend gesoek en gestreef
na Kennis, wysheid en Waarheid. Vir sy drang na kennis offer hy een van sy oë op aan Mimir. Wodan
sou ook 9 dae lank aan die Wêreldboom Yggdrasil gehang het as ‘n self-offer vir die verkryging van
die Geheim van Kennis. Hy sou homself ook met ‘n spies gesteek het terwyl hy aan die boom gehang
het (selfkastyding). Wodan is ook die Alvader (Almagtige Vader),436 437 genoem omdat hy alwetend
was en die hele wêreld vanuit die Asgard kon sien. Ook is talle eretitels aan hom toegeken, onder
andere: Heer van die mense, Vader van die oorwinning, Vader van die Gode, Heervader,
Oorlogsvader, Grysbaard, Stafdraer, ens. Ook is hy beskou as die Valvader, omdat gevalle krygers na
hom sou gaan. As God van die dood, is Wodan ook beskou as ‘n gemaskerde God wat homself kon
vermom. Hy kon selfs in die gedaante van ‘n dier verskyn, byvoorbeeld: Ólgr (Valk) of Ginnarr
(Adelaar), maar ook Hrafnaguth (Raafgod), ens. Volgens die Ynglingasaga kom Wodan homself in ‘n
voël, vis, wilde dier of draak verander en dit selfs in ‘n verre land.
As gemaskerde God, is ‘n groot aantal byname gebruik om na Wodan te verwys. Meer as ‘n honderd
van hierdie byname is bekend, byvoorbeeld: Grimnir (vermomde), Sigfödr (Segevader), Siggautr
(Segegod), Sigmund 438 (Segeman), Herjafödr (Heervader), Hergautr (Heergod), Hjalmberi
(helmdraer), Hnikarr (ophitser), Harr (heer), ens. Jung skryf dat die 2.35 meter grote rotstekening wat
ongeveer 1,000 v.o.j. gemaak is in Litsleby van die ‘Spiesgod’, moontlik van Wodan was, maar ander
ondersoekers is van mening dat dit eerder om ’n voorganger van Wodan gegaan het.
Wodan het ’n aantal vroue en minnaresse gehad. By Jörd (Erda/Aarde) het hy Donar verwek. Frigg
was sy tweede en belangrikste vrou. By haar verwek hy Balder, Hoder en Hermod. By Rind het hy Vali
verwek; by Grid het hy Vidar verwek en by Gunlod het hy Bragi verwek. Wodan het ook verhoudings
gehad met Saga en met Skadi. Laastens het hy ook Heimdal verwek by die Nege Reine Maagde.
Wodan word ook aan die volgende gekenmerk: Hy is fors gebou met ‘n lang wit baard en een
oog.439 Hy gaan geklee in ‘n lang rooi mantel440 en hy dra ‘n magiese spies (Gungnir), ‘n mantel, ‘n
slaprandhoed en ‘n ring (Draupnir). Vanaf hierdie ring drup daar elke negende nag, agt goue ringe
af. Hierdie 8 goue ringe staan simbool vir die volgende 8 dae, waarna weer ‘n heilige nag aanbreek.
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Homeros noem Zeus dikwels ‘Vader Zeus’, maar ook ‘Seun van Chronos’ (Seun van God).
Ook die ou Amerikaanse Indiane het die Opperwese Grootvader of Alvader genoem.
438
Sigmund = Simon.
439
Die een oog wys moontlik daarop dat Wodan voorheen as Maangod of Songod vereer was.
440
Soms was sy matel blou. Koning Karel de Grote het ook ‘n blou mantel gedra. Blou mantels was aanvanklik kleding vir
vroue en het mans rooi mantels gedra.
437
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Die ou Germaanse week het uit 9 nagte bestaan (Jung). Wodan het twee kraaie (Huginn en Munnin)
wat vir hom nuus bring. Sleipnir is sy agtbenige merrie waarmee hy soos ‘n stormwind deur die lug
kan vlieg. Freki/Freke en Geri/Gere is Wodan se twee wolwe wat hom op die slagveld begelei. Soos
wat Donar met sy hamer in verbinding gebring is; Ullr met sy pyl en boog; Tiwas/Saxnot met die
swaard; so is Wodan met sy spies in verband gebring. Hierdie spies was bekend as Gungnir, Gunnar,
Gungni, Gungner, Gungrir of Gár en verwant aan die woord gun (Eng).
Volgens die Germaanse mitologie stam Wodan uit die ystydperk. In hierdie tyd lek die oerkoei
Audumbla die reus Búri vry uit die ys. Hierdie Búri is die stamvader van alle Gode. Uit
Búri het Borr gekom en hy en Reusin Bestla verwek drie seuns: Odin/Wodan, Vili en Vé. Dit was die
eerste Gode. Hulle het die eerste mense geskape, naamlik Ask en Embla. Volgens die Heimskringla en
die Völsungasaga is sommige Noord-Germaanse koningsgeslagte (byvoorbeeld Volsung en Ynglinge)
direkte afstammelinge van Wodan. Volgens die Anglo-Saxon Chronicle het ook Angel-Saksiese
konings hulself beskou as afstammelinge van Wodan. Met die koms van die Christendom probeer
sommige geestelikes die koninklike stambome verder terug te trek na Noag, sodat dit aansluiting kan
vind by die Bybelse geslagsregister (Herbert). Soms is nuwe ‘christelike’ stambome vir konings
opgestel (wat tot by Noag sou strek), waarin geen vermelding gemaak word van ‘n Heidense Godheid
nie. Van die oudste koningshuise wat Wodan in hulle geslagsregister vermeld, dateer uit die 5de 7de eeu. Reken ‘n mense verder terug tot die tyd wanneer Wodan sou bestaan het, kom ‘n mens die
verder dan die 3de of 4de eeu nie, wat ook die vermoede bevestig dat Wodan nie ‘n baie ou God was
nie. Sien die lys hieronder (bron: Jacob Grimm):
Kent
Wôden
Wecta
Witta
Wihtgils
Hengest (±489)
Eoric
Octa
Eormenric
Ethelberht (±567)

Eastanglia
Wôden
Câsere
Titmon
Trigel
Hrotmund
Hrippa
Quichelm
Uffa
Tidel
Raedwald (±617)
Eorpwald (±632)

Essex
Wôden
Saxneát
Gesecg
Andsecg
Sweppa
Sigefugel
Beduca
Offa
Escwine (±527)
Sledda
Saelbeorht (±604)

Mercia
Wôden
Wihtlaeg
Waermund
Offa
Angeltheow
Eomaer
Icel
Cnebba
Cynewald
Creoda
Wibba
Penda (±656)

Wessex
Wôden
Baeldaeg
Brand
Fridhogâr
Freawine
Wig
Gewis
Esla
Elesa
Cerdic (±534)
Cynric
Ceawlin

Dit is verder opvallend dat Wodan ‘n Reus en Reusin as ouers het. Tog word Wodan nie as ‘n Reus
beskou nie maar as ‘n God. Dit dui op die oorgang van die verering van Reuse na Gode.
Wodan berei homself voor vir die einde van die wêreld: Ragnarok. Krygers wat tydens hulle aardse
lewe in die stryd gesterf het, word in die Einherier (elite korps) opgeneem. Hierdie Einheri’s oefen
elke dag. Wanneer die einde van die wêreld kom, sal hierdie leër saam met die Gode veg teen
duistere magte onder leiding van Loki. In die Ragnarok kom Wodan te staan teen Fenrir, die Bose
Wolf. Wodan verloor egter hierdie tweestryd, maar die dapper seun van Wodan, Vanir, neem wraak
deur Fenrir dood te maak.
Wodan is beskou as die God van wysheid, oorlog, dood (en dus woonagtig in ‘n berg), poësie en
magie. Onder sy invloed het die krygers voor die aanvang van die stryd in ‘n soort ‘trans’ of ekstase
gaan. Dit is ‘n soort woede-aanval wat die Romeine nie geken het nie. Woorde soos woede en wens
(en dus ook wensbronne of wensfonteine) word dan ook met Wodan verbind, maar ook woorde soos
weer/weather, water, aer, aether/ether en wind.
483

Wodan as mens is waarskynlik van Slawiese afkoms. Die Russiese woord vir die Afrikaanse telwoord
een, is immers ook Odin! Maar Grimm wys ook op die bestaan van ‘n Reus met die naam Oden.
Daarbenewens was Wodan onder die Germane nie ‘n baie ou Godheid nie, al word dit in die lektuur
beweer. In die bronstyd was hy nog onbekend, want in Sweedse rotstekeninge is hy skynbaar
afwesig, asook sy rawe, wolwe en sy agtbenige perd. Aan die einde van die 5de eeu is Wodan egter
beskou as die Oppergod van die Angele. Tussen die 5de en die 7d eeu verhuis groot aantalle Sakse en
Angele na Engeland en ook daar is Wodan beskou as Oppergod. In die 7de eeu was Godan (Wodan)
die Oppergod onder die Longobarde. Wodan bereik die toppunt van sy populariteit onder die
Germane in die 8ste/9de eeu n.o.j. Tot in die 8ste en 9de eeu is in die Germaanse- en Keltiese
taalgebiede veral Godinne vereer. Uit die Ierse Dindshenchas uit die twaalfde eeu blyk dat ‘n groot
aantal plekname in Ierland vernoem is na Godinne (Zucchelli).
In die Prosaïese Edda van Snorri word ook ‘n verhaal vertel van ‘n koning met die naam Wodan, wat
in die tyd van Pompejus vanuit Klein Asië na die Noorde getrek het. Hierdie Wodan was die
opperhoof van die Aesir, ’n volk in Klein-Asië (Turkland). Met sy volk is na Noord-Europa geëmigreer
om die oprukkende Romeinse bedreiging te ontvlug. Daar word selfs ‘n geslagsregister weergegee
van hierdie Wodan. Aanvanklik het hy Saxaland verower, maar later ook dele van Noorweë en
Swede. Later is die verowerde gebiede weer aan sy drie seuns toevertrou.
‘n Soortelyke verhaal word ook in die Heimskringla441 van Snorri vertel. Volgens die Ynglingasaga
(eerste gedeelte van die Heimskringla), hoofstukke 1-5, was Wodan ‘n magtige heerser in Asgard, die
hoofstad van Asaheim, in Asië. Dit was ‘n magtige volk met groot grondgebied in Tyrkland/Turkland
(huidige Turkye). Hierdie volk sou met die Wane ‘n verdrag gesluit het. As gevolg van die Romeinse
oprukkende gesag in Asië, sou Wodan daar weggetrek het na Rusland en later na Saxaland. Hierna
sou hy ook Swede aan sy gesag onderwerp het. Die name van sy broers was Wili en Wé. Hierdie
Wodan sterf aan ‘n siekte en hy sou na die Hiernamaals gaan met die naam Godheimar (Ynglingasaga
9). Ook Saxo maak vermelding van ‘n magtige koning met die naam Wodan in Denemarke.
Dit is moontlik dat hier verskillende verhale van Wodans met mekaar vermeng word. Dit is bekend
dat sommige heersers hulle na Gode vernoem het en dit is ook bekend dat sommige heersers ook
weer vergoddelik is. Dit is ook moontlik dat die Goddelike Wodan met sy broers Hoenir/Haenir en
Lodur, later verdring is deur die historiese Wodan en sy broers Wili en Wé.
Dit is verder nie onmoontlik nie dat Wodan moontlik verwant kan wees aan Diana of ‘n voorgangster
van Diana of ‘n afsplitsing van hierdie Godin (Wodina, Odina of Athena?). Diana word soms ook
beskou as leidster van die Wilde Jag en dit is ‘n rol wat Wodan later vervul het. Die naam Wodan
word ook nog verbind met die Latynse Vates (sieneres); met die Ierse Faith, maar ook met die KeltoGermaanse Fee. Die naam Wodan het dus moontlik ’n vroulike oorsprong. Wodan word immers met
wysheid, digkuns, magie, towerkuns en die skryfkuns geassosieer en dit hoort vanouds tot die
vakgebied van die Godinne. By manlike Gode hoort eerder brute krag en hier is Donar ’n toonbeeld
van.
Woensdag is na Wodan vernoem. Romaanse vorme van Wodan kom ook voor, byvoorbeeld in België,
waar na Woensdag verwys is as Goensdag442 of Goensdagh, maar ook Guesdesdach en Guesdach. In
Duitsland het Woensdag ook bekend gestaan as Godenstag, Gonstag, Gannstag, Gunstag, Gudestag
en Gudenstag. Tog is daar nie baie plekke en mense (voorname en familiename) na Wodan vernoem
nie, wat die vermoede bevestig hy in die Germaans taalgebied tog nie so oud is nie.

441
442

Versameling Noorse koningsagas.

Ook in Denemarke is die woord Goen soms gebruik vir Wodan.
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In Skandinawië is wel ‘n aantal plekname bekend met die bestanddeel Odin. Die minste kom voor in
Noorweë en die meeste kom voor in Denemarke en Suid-Swede. In Denemarke is Odense vroeër
bekend as Othenswi (heiligdom van Odin) en Swede ken berge soos Odensberg en Onsberg en in
Noorweë Odinsberg en Odinsey. In Jutland het Othanshylla voorgekom, maar vandag bekend as
Onslev en in Halland het Othasale voorgekom, maar vandag bekend as Onsala. In Gotland is bekend
Odenfors, Odenskulla, Odinskalla en Odensaker. Ook ander plekname in Duitsland en Nederland is na
Wodan vernoem soos: Wudaneshusun, Woteneshusun, Wons-husen, Wonsaz, Wunsiedel (Wodan se
dal), Wonsgehäu, Wodensholt, Wônhlinc, Wôdnesdene, Wodnesdîc, Wonlond, Wedes-hoog,
Wothenower, Woensdrecht (Ghonsdreecht), Woensel (Wodenssele, Wodansloo of Gunsela), Woezik
(Wonseke = Wodanseik), Wodenstorp, Wonsbeke, Wonslei, Wonsild, Weyens (Wodensyen),
Wodenesweg, Woensberg (Wodenesberg, Wodansberg), Wônstoc, maar ook sonder die w-, naamlik
Odenthal443 en Odenwald. In Engeland is Woodnesborough, Wednesbury, Wednesfield, Wednesham,
Wydensfeld, Wodnesbeorth (later Adams Grave), Wansdyke, Wodnes-denu, Wednesbury, Wornshill
en Wednesley bekend, maar ook sonder die w-, Edinvale. In Skotland val die w- in die anlaut dikwels

weg, dus (W)oden en (W)eden. Aansluitend hierby maak Beda vermelding van die verering van
Eowden (Wodan) op die Britse eilande, wat dan hoogs waarskynlik beteken dat Edinburgh in Skotland
vernoem is na Wodan. Tewens, staan nog ‘n bekende Heidense Heligdom in Skotland vandag bekend
as Edin’s Hall Broch sowel as Odin’s Hall Broch.
In Middelnederlands het die sterrebeeld ‘Groot Beer’ bekend gestaan as Wuotanes wagan,
Woonswaghen, Woenswaghen, Wodanswagen en later Woenswagen, maar ook as Herrenwagen,
Grote Wagen, Wagenster, Irminwagen of Hellewagen. Grimm skryf ook dat die melkweg in sommige
streke Wuotanes wec en Wuotanes strâza, maar ook Wôdeneswege, Wutenswege en Godenschwege
genoem is.
Die metaalsoort Wodanium, is na Wodan vernoem. Ook ‘n liggaamsdeel is na Wodan vernoem. Die
sening tussen die duim 444 en die voorvinger is in Nederlands bekend as die Woedenspanne,
Woedensspanne of Woenslet.
Wodan is ook beskou as ‘n reisiger omdat hy dikwels op pad was. Dit is moontlik die rede waarom
Tacitus Wodan gelykstel aan Merkurius. Merkurius is die God van die handelaars, reisigers en
Welvaart. Merkurius en Wodan is dan die Gode van die Elite. Tog blyk dit dat Wodan teen die 8ste
eeu, dikwels beskou is as die God van oorlog en toon hy dan eintlik meer ooreenkomste met die
Romeinse Mars as met Merkurius.
Die populariteit van Wodan bereik sy hoogtepunt in die 8ste en 9de eeu, waarna Jesus
langsamerhand sy plek sou inneem. Wodan word dan ook in die tyd beskou as ‘n onbetroubare God,
soos ook blyk uit die Hrolf Kraki saga, maar dit was moontlik onder Christelike invloed.
Perde is as offerdiere aan Wodan geoffer.
Wé, Vé
Van hierdie God weet ons haas niks. Hy is een van die twee broers van Wodan. Die woord Wé is
verwant aan wy en inwyding en ook nog herkenbaar in wierook (wyrook) en die Engelse weoh. Wé is
verwant aan die Noorse woord vígja wat beteken: ‘met goddelike krag belaai’. Wy beteken ‘heilig’ of
‘geseënde’ en word dikwels met offers in verbinding gebring. Baie voorwerpe soos gereedskap en
443

Vergelyk ook die pleknaam Odendaalsrus in Suid-Afrika.
Die duim was immers as ‘n heilige liggaamsdeel beskou en ook Thumkin (Pollux) genoem. Die duim is veral
tydens spel gebruik en iemand wat die ‘spel op sy duim het’, is beskou as ‘n wenner. Die duim in die lug is
beskou as ‘n teken van sukses. Ons woord duim is verwant aan die woord dom (koepeldak op ‘n kerk).
444
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wapentuig moes voordat dit gebruik was, eers gewy word (deur die Gode geseën word). So is rune
ook eers gewy voordat dit gebruik kon word in magiese orakels. Lewende Water is beskou as ‘n
Wydingsmiddel of ‘n reinigingsmiddel. Tot en met vandag vind jaarliks in Vlaandere ‘n ‘Seewyding’
plaas in dorpe langs die kus. Tydens hierdie ritueel wort die see met water geheilig of gewy.
Interessant is dat die Oudsaksiese woord weihan sowel ‘dood’ as ‘heilig’ beteken.
Wé is een van die Skeppergode. Hy sou by die skepping van Ask en Embla aan hulle ‘n menslike
voorkoms gegee het asook gehoor, spraak en sig.
Wé is waarskynlik ‘n inkorting soos wat Wodan ook soms Wod of Od genoem is en was die
oorspronklike naam moontlik verwant aan die Proto-Germaanse Wǣhaz. Wé of Vé beteken in
Oudnoors wel tempel of heiligdom, omdat dit ‘n gewyde stuk grond geleë was.
‘n Aantal plekname in Engeland verwys na hierdie heilige plekke soos: Wye, Whiligh, Whyly, Willey,
Wheely, Down, Weyhill, Weedon Beck, Weedon, Weoly, Weely, Wyville, Weeford en Wyham.
Opvallend is dat hierdie plekname ook met ‘n Wili/Vili die broer van Wé in verbinding gebring kan
word. Skandinawiese plekname is Viborg, Visby en Véstadr.
Wili, Vili
Wili was een van die twee broers van Wodan. Hy word in verbinding gebring met wil, wilskrag en
wealth (Eng).
Wili is een van die Skeppergode en hy sou by die skepping aan Ask en Embla intelligensie en gevoel
geskenk het.
Wili is ‘n inkorting van die Proto-Germaanse Wiljo. Daar is verder weinig inligting oor die broers Wili
en Wé bekend, behalwe dat hulle beide ‘n verhouding met Frigg sou gehad het toe Wodan op reis
was.
Wolf(hond)
Die ou Germane het geglo dat die Wolf(hond) ‘n medium was waarmee ‘n mens toegang tot die
Ander Wêreld (hiernamaals) kon verkry. Daar is dus ‘n logiese verband tussen die Sieneresse en die
Wolf. Die Wolf was beskou as ‘n baie slim dier. Om hierdie rede het Wodan nie alleen twee kraaie
gehad om hom van inligting, kennis en wysheid te help voorsien nie, maar ook twee Wolwe. Vir die
ou Germane was die Wolf ‘n mitiese dier. Hy kom immers in talle ‘sprokies’ voor. Maar hy is ook ‘n
gevaarlike dier wat dreig om die Son en die Maan te verslind. Sien ook Fenrir.
Die Wolf(hond) word dikwels by poorte van Heiligdomme en kastele afgebeeld waar hy as wagter
diens doen. Hy (Garm) waak immers ook oor die poort na die Hel (By die Grieke waak Cerberus by die
poort van die Onderwêreld). Ook word die Wolf(hond) as boodskapper beskou wat in staat is om
ander wêrelde te besoek. In die Japanse Sjintoïsme word die Wolf(hond)/Vos veral beskou as
boodskapper van die God(in) Inari.
As gevolg van sy ‘bonatuurlike’ instinkte is die hond ook gebruik by jagtogte. Die woord hunt (Eng) is
immers verwant aan hond. Die hond vergesel Oorlogsgode, Jaggode en helde. Die woord dog (Eng) is
verwant aan die woord gedagte en verwys na die hond as spirituele dier. Ook staan die hond simbool
vir geneeskundige kragte en trou. Die speeksel van honde sou help om wonde te genees. Dit was dus
gebruik onder die Kelto-Germane (maar ook ander volkere) om honde in te span by die genesing van
wonde deur hulle aan menslike wonde te laat lek.
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Tydens die Middeleeue is die wolf egter op groot skaal uitgeroei. In Vlaandere is ‘n beloning uitbetaal
aan elkeen wat ‘n wolf doodmaak. Die beloning was gelykstaande aan die loon van ‘n vakman vir 10
dae (Callewaert). In 1114 neem die sinode van Santiago de Compostela ‘n besluit om alle wolwe uit
te roei. Daar is besluit dat op alle Saterdae, behalwe die Saterdae voor Pase en Pinkster, alle
priesters, ridders en boere wat op die dag nie werk nie, moes meehelp met die uitroeiing van wolwe
en die stel van valstrikke om wolwe te vang. Diegene wat sou weier is ‘n boete opgelê (Le Goff).
Word of Verdandi
Word is ‘n Skikgodin. Sien Norne.
Woude
Vir ons Germaanse voorouers was Woude Heilig en verwys talle plekname na Holt of Wolt. Woude
het ‘n groot deel van die Europese vasteland bedek en vorm hierdie Woude die dekor van die
Germaanse mitologie. Vanaf die Ryn in ‘n Oostelike rigting was ‘n enorme Woud wat Caesar se
soldate na ‘n reistyd van twee maande nie die einde kon bereik nie. Hierdie Woud is volgens Frazer
die Hercynische Woud genoem. Vier eeue later het keiser Julianus die Woud besoek en het die woud
‘n baie groot indruk op hom gemaak. Hy het hierby verklaar dat in die hele Romeinse ryk daar nie iets
vergelykbaar was met hierdie Woud nie. Ook Italië en Gallië het uitgestrekte en gevreesde Woude
geken. Volgens Grimm dui die oudste Germaanse woorde vir tempel, juis op ‘n woud (tempel =
woud). Ook die Kelte het Woude vereer, want ‘n ou Keltiese woord vir tempel is verwant aan die
Latynse nemus (woud) en nog herkenbaar in die naam van die Godin Nemi. By die Litouers, wat eers
in die 14de eeu gekersten is, was dit bekend dat hulle Heilige Woude gehad het in die buurt van elke
dorp. In hierdie Woude was dit selfs verbode om net ‘n takkie af te breek. In die Woude was ook
Wyse Vroue aanwesig en hulle is Wyse Woudwywe, Wyse Woudmeide, Woudmeide en Mossmeide
genoem; in Engels wise wood-wives en in Duits Waltminne of Waldfrau, maar ook Wald-minchen,
Wilde Fräulein, das Wilde Vrouwelîn, Holz-fräule of Holzfräulein. Soms het hierdie terme gedui op
Woudgeeste en Woudelwe. Grimm skryf dat sommige Germane hierdie Woudwywe vereer het, veral
tydens die twaalfdaagse Joel.
In die Heilige Woud is ook ‘n Loo te vinde. Loo is dan ‘n plein waar die altaar staan. Volgens die
Germaanse lewensbeskouing is die oopte van die takke in die bos, bokant die Heiligdom baie
belangrik. Dit sou die kommunikasie met die Gode(in) bevorder en daar val ook die Sonlig binne.445
Volgens Jacob Grimm het die woord marka, aanvanklik gedui op ‘n Woud, later op ‘n landstreek,
Byvoorbeeld die Spaanse marke en Denemarke.
Heilige Woude is beskou as lewende en besielde wesens446 en in wese ’n Heiligdom. Heilige Woude is
voorts beskou as Moedergodin of haar geheimsinnige skoot.447 Sy herberg Lewe sowel as Dood. Die
Woud het gewemel van ’n ontelbare aantal misterieuse lewensvorme en mistieke geheime, vir die
mens volkome onbegryplik en raaiselagtig. Die Woud is in staat om ‘n oneindige aantal lewensvorme
te baar en om hierdie rede is sy bewonder en vereer. Tog is die Woud ook met angs bejeën, want wie
’n ongeoorloofde besoek bring, loop die risiko om in die skoot van die Woud te verdwyn. Die Woud is
445

Ook die Grieke en Romeine het huise gebou met die beeld van ‘n God(in) in die middel van die huis. Die
beeld staan dan in ‘n dammetjie met enkele sentimeters water daarin. In die middel van die dammetjie staan ‘n
kort pilaar of voetstuk met daarop die beeld van die Huisgod(in). Bokant die beeld is die dak oop. Daar val ook
die Son binne.
446
Nie alleen is ingesien dat ook ander soogdiere oor ’n siel beskik nie, maar daar is ook besef dat ander
lewende wesens soos bome en plante oor ’n primitiewe vorm van ’n siel beskik het. Hierdie besef kon net tot
stand gekom het deur ons voorouers wat intiem met die natuur saamgeleef het.
447
Vergelyk ook die Doolhof of Labirint wat simbool staan vir die skoot van die Moedergodin.
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beskou as ‘n ultieme bron van kennis en wysheid; die leerskool van die Wyse Vroue. Met die koms
van die Christendom word die Woud die rug toegekeer en moes alle wysheid en kennis voortaan uit
die Bybel geput word. Waar die mens vroeër as onderdeel van die natuur beskou is, sou die mens
voortaan los van die natuur en verhewe bo die natuur staan.
Volgens die Heidense lewensbeskouing het die bome binne-in die bos met mekaar kon praat en
wanneer die wind opkom het die boomtoppe mekaar aangeraak en geheime oorgefluister. Ook is
geglo dat geheimsinnige oë elke besoeker bespied wat die Woud betree. Woude het dus groot
ontsag op elke besoekers afgedwing. Hierdie magtige Woude is ook met stilte vereenselwig.
Moontlik het die rituele daarin ook ‘n groot stilte plaasgevind. Die stilte in die Woud en dan ook met
die eerbied en die Heiligheid daarvan verbind. Later neem die kerk hierdie heilige stilte oor, bekend
as hesigasme, want ook in die Christendom sou stilte ‘n belangrike rol speel. Stilte was selfs ‘n
vereiste in kloosters en katedrale. Dit is beskou as teken van verbondenheid met die Christelike
God(e). Die oudste biblioteke was ook gehuisves in tempels en later in kerke en kloosters. Woorde en
letters was immers van die Gode afkomstig. Dit is dan ook die rede waarom daar vandag steeds stilte
heers in ‘n biblioteek. Volgens die Romeinse mitologie was Angerona die Godin van die Stilte
(moontlik die Doodse stilte).
Die Christelike religie het onder die palmbome in die Midde-Ooste ontstaan, maar in Europa het die
Christene ‘n groot hekel aan bome ontwikkel. Bome en Woude is daarom as aartsvyande van die
Christendom beskou omdat Bome en Woude vir die Heidene Maagdelik en Heilig was. Langs die
magtige bosreuse het die mens besef hoe klein en nietig hy is. Genadeloos het sendelinge,
geestelikes en Christelike ‘heiliges’ begin om Bome en Woude te vel. Veral die allergrootste- en aller
langste bome is gekap, want hulle het ‘n aantrekkingskrag uitgeoefen op die Heidene. Hierdie
Bosreuse was statussimbole vir die Heidene terwyl die Christendom geen glans in ‘n boom wou sien
nie, maar in ‘n gebou. Vir die Christendom het Woude en Bome gedui op een of ander vorm van
agterlikheid en is ‘vooruitgang en beskawing’ nou beskou as sinoniem met ontbossing. Die Natuur
wat vir die Heiden Heilig was, is as ‘n wildernis beskou wat getem (uitgeroei) moes word. So ver het
Christelike sendeling in hulle geloofsywer gegaan, dat somer hele woude laat kap is.
Vir die Heiden was die Bosreus die draer van lewe. Die Gode het ook in woude gewoon en daarom
was hulle draers van Gode. Om hierdie rede word die Germaanse Lewensboom (Yggdrasil) beskou as
die draer van Wodan. Beelde van Godinne is in bome staangemaak en dit gebeur selfs vandag nog
met die beeld van Maria. Omdat die boom die draer is van lewe, moet die oorlede mens ook in ‘n
boomstam begrawe word (houtkis). Van die oudste tempels was gebou om bome en het mense ook
onder groot bome gewoon, omdat hulle ‘n natuurlike beskerming bied. By die groot boom sou die
God(in) ook sy/haar wense openbaar gemaak het en is onder groot bome regsittings gehou onder die
wakende oog van die God(in).
Buddingh 1844 skryf dat reeds voor die koms van Willibrord, Christene ‘vuyrighe ghebeden’ tot God
gerig het om die Woude te vernietig en toe daar ‘n groot storm was wat groot skade aan die Woude
veroorsaak het, Christene hulle verheug het. Hulle was bly dat ‘Godt de Bosschen, den afgoden
toeghewydet, ter aerden heeft doen storten’.
In die 11de eeu het biskop Unwan van Bremen woude laat kap om enige verering daarvan of daarin
te voorkom. Dit is egter maar een voorbeeld van ‘n grootskaalse kappery wat dwars oor Europa
gewoed het. Tog het klein woudeilandjies oorgebly, wat vandag nog bestaan. Grimm skryf dat tot
onlangs toe nog in Nedersakse en Wesfalia mense in en om sulke (reuse) heilige eike gewoon het,
waar hulle ‘n half-heidense-half-christelike bestaan gevoer het. Ook skryf Grimm dat Christene
jaarlikse steeds prosessies voer na hierdie groot eike in die bosse van Wormeln en Calenberg.
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Uit die werke van Homeros blyk dat die Grieke ook Heilige Woude geken het. Vir die gewone publiek
was Heilige Woude ontoeganklik. Slegs priesters en priesteresse kon hierdie woude binnedring.
Yggdrasil
Die Yggdrasil is die belangrikste Heiligdom waar regsittings plaasvind, met die Gode as regters. Onder
die takke van die boom vergader ook die Gode en Godinne. Die Yggdrasil is ‘n magtige Es of Eik en
speel ‘n sentrale rol in die Germaanse religie. Hierdie lewensboom (Boom van Kennis) word egter in
die Eddas op verskillende maniere beskryf wat daarop dui dat hy ‘n baie ou verlede het. Hy het in die
middel van Utgard staan, maar sy top het gereik tot in die middel van Asgard. Die Yggdrasil is die
allergrootste boom wat bestaan. Sy takke hang in al nege wêrelde. Die Wêreldboom het drie
hoofwortels: Die eerste reik tot in Reuseland Jotunheim, by die bron van Mimir. Die tweede reik tot
in Niflheim by die bron Hvergelmir, waar die draak Nidhogg soms aan knaag (as kwaadwillige krag).
Die laaste wortel reik tot in Asgard, onder die bron van Urd. Dat ‘n boomwortel tot in die hemel kan
strek, dui daarop dat Asgard waarskynlik vroeër nie ‘n hemelryk was nie, maar ‘n ryk in die
Onderwêreld. Die Yggdrasil word ook Mimirsboom genoem. Hierdie Wêreldboom is ook onder die
Indiërs bekend as die Asvattha-boom (as=es), maar die boom word onder die Indiërs as ’n magtige
vyeboom voorgestel.
Die top van die Yggdrasil wat tot in die Asgard reik, staan as Lerader/Laeradr bekend. Die blare van
die boom dien as voeding vir die herte van Wodan bekend as Eikthyrnir en Heidrun, maar ook vir 4
ander herte met die name Dainn, Dvalin, Duneyr en Durathor. Op die kruin van die boom sit ‘n wyse
arend en tussen sy oë sit die valk Vederfolnir. Soms word ‘n haan in die top van die boom afgebeeld,
maar soms ook ‘n wit adelaar. Die eekhoring448 met die naam Ratatosker hardloop op en neer langs
die stam van die boom.
Die Yggdrasil word ook beskou as die fontein van die lewe. Hy staan simbool vir die ‘ewige’ lewe en
onsterflikheid. Die fontein Hvergelmir is die bron van alle riviere en hy styg in die boom op.
Die woord Ygg is moontlik verwant aan egg (Eng) wat dui op ´n oerbegin, maar ook moontlik verwant
aan die vrug van die eikeboom, naamlik akker/eikel. Ygg449 is ook ‘n naam (bynaam) van Wodan en
die betekenis van Ygg is: vreeslike, verwant aan ugly (Eng). Drasill sou ook draer beteken. Yggdrasil
beteken dan draer van Wodan. Opvallend is dat die Oudgermaanse woord vir merrie egge is en in die
Holsteinse dialek staan ‘n merrie vandag nog bekend as ‘n egge. Egge is ook verwant aan die Latynse
equus (perd).
Op sy troon sit Wodan baie hoog in Asgard. In werklikheid sit hy hoog in hierdie Lewensboom, wat
hom dra en vanwaar hy alle wêrelde bespied. Volgens die Germaanse lewensbeskouing woon die
God(in) in die Lewensboom, maar soms is die God(in) en die boom selfs sinonieme. Die Germaanse
Oppergod Wodan word wel deeglik met die Lewensboom in verbinding gebring. Dit is nie vreemd
nie, want ook Jesus is met die Lewensboom (druif) wat goeie vrugte dra, in verbinding gebring (Joh.
15), waar hy as voeder dien vir sy volgelinge (lote).
Tydens die Ragnarok sal Yggdrasil deur Surt aan die brand gesteek word.
In 772 vernietig Karel die Grote en sy troepe ‘n reuse suil bekend as Irminsul. Irminsul was ‘n Saksiese
heiligdom en vermoedelik ‘n voorstelling van die Yggdrasil. Irminsul is beskou as ‘n enorme
boom(stam) wat die hele universum kon dra (Wessels).
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Eekhorings was ook bekend as Eekkatte.
Moontlik was Ygg vanouds ‘n selfstandige God(in).

489

Ymer, Ymir, Aurgelmir
Ymer/Ymir is die eerste Reus, maar hy was geslagsloos. Ymir plant voort deurdat hy sweet en vanuit
sy oksels ontstaan die eerste Reus en Reusin, maar sy bene bring ook ‘n seskoppige wese voort met
die naam Trudgelmir. Hierdie Reusepaar word deur die Gode as edel beskou en hulle vorm die eerste
voorouers van alle Reuse. Ymir, die stamvader van alle Reuse is egter as ‘n vyandige wese beskou. Hy
word later ook doodgemaak deur die Gode en uit sy liggaamsdele kom die heelal tot stand. (Sien ook
die Germaanse skeppingsgeskiedenis). Ymir, Audumbla en Buri is die eerste drie Oerwesens in die
Germaanse mitologie.
Ymir is egter moontlik ’n sinoniem vir Hymir, die Waterreus. Ymir is egter verwant aan die Vediese
Yama en die Avestiese Yima. Beide Yama (Sanskrit) en Yima (Persies) dui op ‘n tweeling of ‘n
tweeslagtige wese. Die naam Ymer is verwant aan ons huidige woord immer(s).
Minder bekende Germaanse Gode en Godinne.
Hier word slegs die name van enkele kandidate genoem. In die lektuur bestaan onder andere
heelwat name van Godinne wat op wystene gevind is, waarvan talle waarskynlik ook Kelties was.
Abundia, Abundantia: Op enkele wystene vermeld.
Akka: Moedergodin met ’n baie ou herkoms in die Finse mitologie, maar sy is moontlik ook onder die
Germane vereer. Sy was getroud met die Finse Oppergod Ukko. Akka is ook bekend as Rauni en ook
as Maan-Emo, maar ook as Maderakka (Moeder Akka). Akka word met die Lysterbes (Eng: Rowan
tree) verbind en volgens die Finse (maar ook Germaanse-) mitologie word die eerste vrou geskape uit
die Lysterbes en die eerste man uit die Es (Eng: Ash tree).
Alaisiagae: Moontlik ’n Dubbelgodin of Oorlogsgodin, waarvan die naam op ’n wysteen in NoordEngeland gevind is.
Arcanua: In 1976 ontdek argeoloë ’n ou Heidense Heiligdom in Limburg en tydens die opgrawings
word ’n beeld van haan gevind met ’n plaatjie daarby waarop die naam van hierdie Godin pryk.
Aufaniae, Aufania: Inskripsies van die Godin is gevind in die Ryngebied. Sy moes een ’n gewilde
Godin gewees het, want haar naam duie ook op ’n versamelterm vir Keltiese Moedergodinne.
Alaferhuiae: Moontlik verwant aan Alateivia, wat sou dui op ’n Germaanse Godin, maar verder
onbekend.
Burorina, Dea Burorina: Buurtgodin, verwant aan Borr en Burr. ’n Beeld van hierdie Godin is te
Domburg in Nederland gevind in 1756.
Erik, Erika: Die struikgewas, Heide, staan ook bekend as Erika wat die vermoede wek dat Erika ’n
Germaanse Godin is. Volgens Westendorp is Erik ’n Germaanse God. Die Melkweg staan ook bekend
as Erikstraat of Eriksgata wat verwys na hierdie ou God(in). Die Duitse marslied met die naam Erika,
verwys hoogswaarskynlik na hierdie Germaanse Godin!
Friagabis: Op ’n wysteen gevind in die Engelse Housesteads, moontlik ’n Heilgodin.
Frisiave Paternae: Op ’n wysteen te Xanten.
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Garmangabis: Op ’n wysteen gevind in Lanchester by Durham.
Gruno, Grüne, Groen: Volgens Buddingh 1844 moes daar ‘n Godheid met die naam Gruno gewees
het.
Hariasa: Op ’n wysteen te Keulen gevind. Haar naam hou moontlik verband met die naam van ’n
Walkure, naamlik Herja.
Harigast: Op ’n helm gegraveerde naam van ’n God(in) wat te Negau gevind is. Daarop staan
Harigastiteiva (aan die Godheid Harigast).
Harimella: Haar naam is op ’n wysteen te Birrens gevind.
Hama-vehae: Godin wat deur Buddingh 1844 vermeld word.
Hrede: Volgens Beda ’n belangrike Angel-Saksiese Lente-godin.
Ilmr: Slegs die naam van hierdie Noorse Godin word genoem in Nafnaþulur (latere toevoeging tot
die Skáldskaparmál in die Prosaise Edda). Daar is geen verdere inligting oor haar bekend nie.
Kalma: Dis onseker of Kalma ’n Germaanse Godin was, maar ons Afrikaanse woord ‘kalm’ is aan haar
naam verwant, wat die vermoede wek dat sy onder die Germane bekend was. Kalma is die Finse
Godin van die Dood. Kalmisto is in Fins ’n begraafplaas. Die vader van Kalma is Tuoni en haar moeder
Tuonetar. Die Finse Doderyk staan bekend as Tuonela.
Kom: Volgens Westendorp was ‘n God met die naam Kom vereer in Friesland.
Klaas: Name soos Sinterklaas/Santa Claus (Heilige Klaas), Klaas Vakie, die Klase van Switserland en
die Klaasomes van Ameland, dui daarop dat Klaas hoogs waarskynlik ’n Germaanse Godheid was.
Mars-Camulos: Hy word beskou as ‘n belangrike God van die Landbou. Daar is geleerdes wat hierdie
God verbind met ‘n kultusoord op Kemmelberg in Wes-Vlaandere. Sy invloed moes groot gewees het,
want uit argeologiese opgrawings blyk dat hy vereer was in Oos-Vlaandere, Suid-België, Graafskap
Essex, Luxemburg en Rhein-Pfalz. In die Oos-Vlaamse dorp Kruishoutem is tydens opgrawings ‘n
brons voetstuk van hierdie God gevind.
Mars-Halamarth: In die kerk van die Nederlandse dorp Horn (provinsie Limburg), is ‘n gedenksteen
ingemessel wat aan Mars-Halamarth opgedra is. Oor hierdie godheid is verder niks bekend nie.
Mars-Lenus: Hy het bekend gestaan as ´n belangrike Oorlogsgod en ook ´n genesende God in
Germanië en veral Suid-Engeland. Hy is veral by heilige waterbronne vereer. Hy word met die duif
geassosieer.
Nehae, Dea Nehae: Godin wat deur Buddingh 1844 vermeld word.
Pallas: volgens Buddingh 1861 was Pallas moontlik in Godin in Gelderland. In die Griekse mitologie
was Pallas ‘n Reusin.
Parc: veral in Engeland is wystene gevind met die naam van hierdie Godin (van Gilst 2004).
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Rahana, Rihanna, Rehana: Hierdie Godin word vermeld in die Hildebrandslied. Rihanna is vandag
steeds ’n bekende vroue naam.
Requalivahanus: Naam van ’n God gevind op ’n wysteen te Blatzheim, naby Keulen.
Rosmerta, Rosmarta: Volgens Wessels is op die Odilenberg in Elsas ‘n Godin vereer met die naam
Rosmerto/Rosmarta. Die Belgiese dorp Rosmeer is na haar vernoem. Rosmerta word beskou as ’n
Keltiese Godin van rykdom en vrugbaarheid. Sy is dikwels afgebeeld met ‘n geldbeurs en die horing
van oorvloed.
Roos/Rose: Roos was moontlik ’n Godin. Volgens die Finse mitologie is die eerste vrou geskape uit
die Lysterbes. Die Lysterbes is ook bekend as die Rowan. Die Rowan behoort tot die familie van die
Rose, naamlik Rosaceae. Roos/Rose is vandag ‘n baie gewilde vroue naam en talle vrouename is van
Godinne afkomstig.
Ruma-nehae: Godin wat deur Buddingh 1844 vermeld word.
Sandraudiga, Dea Sandraudiga (sand+rood): moontlik verwant aan Sandroode (Buddingh 1844).
Moontlik ook verwant aan Deae Sandravd. ‘n Gewyde steen met die naam van hierdie Godin daarop
is te Rijsbergen gevind.
Sunaxal, Sunacsal: Die naam van hierdie Godin kom op tientalle plekke voor, op wystene.
Suebae: op ’n wysteen te Keulen.
Vacallinehae: Van hierdie Godin is ruim 130 inskripsies gevind rondom Aken.
Vagdaver, Dea Vagdaver, Vagdavercustis: Godin se naam vermeld op 5 ontdekte wystene.
Vihansa: Godin wat vereer is in die buurt van die Belgiese Tongeren. In 1855 deur argeoloë ontdek
op ‘n naamplaat.
Vercana: Haar naam is op enkele wystene gevind te Bad Bertrich en ook Ernstweiler.
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Die Keltiese Godegalery
Die Keltiese Godegalery bestaan uit ‘n groot aantal Gode en Godinne. Die name van meer as 400
Keltiese Godhede is bekend in die Keltiese mitologie. Hieronder word slegs enkele van die bekendste
Godhede kortliks bespreek. Hierdie Godegalery bestaan uit drie hoofgroepe, naamlik Songode,
Hemelgode en Moeder- of Aardgodinne. Die Songode word meestal afgebeeld met ‘n sirkel of wiel
wat die son versinnebeeld. Die Hemelgode word verbind met ‘n hamer, weerlig (bliksem) en onweer.
Moedergodinne word op verskillende maniere vergestalt en dit dui altyd op vrugbaarheid van mens,
dier en landbougewasse.
Aine
Aine of AN-yuh, is ‘n vrou van Leanan Sidje. Sy word ook beskou as die dogter van Manannan
(Manannan = Seegod en Weergod). Soms word sy ook beskou as sinoniem vir Morrigan. Daar word
van haar vertel dat sy ‘n steen besit het en as iemand daarop sou sit, sou ‘n ongeluk die persoon tref.
Sou iemand drie keer op die steen van Aine sit, sou hy/sy verdwyn.
Angus mac Og
Angus mac Og is die Godheid van die jeug, die liefde en skoonheid. Angus en Agnes is vandag steeds
bekende voorname. Agnus is moontlik verwant aan die Vediese Vuurgod Agni.
Anu, Danu of Dana
Anu was ‘n baie belangrike Keltiese Moedergodin. Sy was ook bekend as Ana, Anu, Annaugh, Annan,
Dana, Dana-Ana, Danu, Dannan, Dana, Nanna of Nann. Anu is verwant aan die ou Mesopotamiese
Godheid An, maar ook die Sumeriese I-nanna; die Grieks/Romeinse Diana en die Germaanse Anna en
Nanna. Die naam Danu kom van die Proto-Keltiese *danu wat geskenk beteken. Anu was beskou as
‘n magtige Aardmoeder wat verantwoordelik was vir vrugbaarheid en die ontstaan van lewe. Die
Donau sou uit haar voortgevloei het. Sy was die Moeder van Moeders en die Moeder van die natuur
en die Moeder van alle Gode en Godinne. Sy is beskou as die bron lewende water. Voorname soos
Anna, Anke, Ansie, Dana, Diana, ens is afkomstig van hierdie Moedergodinne. In landstreke soos
Oostenryk, België en Bretagne is die naam Ana/Anna vandag steeds die mees voorkomende naam vir
meisies. In die Keltiese skeppingsverhaal sou die water van die Donau ‘n eikeboom gevoed het en uit
hierdie eikeboom sou alle Keltiese Gode en Godinne ontstaan het.
Araw
Arawn is die God van die dood, wraak en die Onderwêreld, maar ook verwant aan AriWales, die
Godin van skoonheid en reïnkarnasie. Sy het bekend gestaan om haar silwer wiel.
Arduin(n)
Die bergreeks ten Suide van België, bekend as Ardenne, is na hierdie Godin vernoem. Volgens Julius
Caesar was Ardens die grootste woud in Gallië. In die sesde eeu het Sint-Walfroid ‘n kerk laat bou op
‘n heuwel in die Ardenne wat opgedra is aan Arduinna. Arduinna beteken dan ook hoogte. Arduinna
is moontlik verwant aan Harec of Haruc wat tempel beteken.
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Badb
Badb is beskou as die Godin van inspirasie en wysheid. Badb is ‘n Oorlogsgodin en vorm ‘n Goddelike
drie-eenheid met Macha en Nemain. Oorlogslagvelde het bekend gestaan as Babdvelde. In Gallië was
sy bekend as Cath Bodva, ‘n Moedergodin of Hoofgodin.
Banba
Banba vorm saam met die Godinne Eriu en Fotla ‘n Goddelike drie-eenheid. Hulle is drie susters en
was die vroue van drie belangrike Ierse heersers. Banba was die vrou van die oudste heerser Mac
Cuill.
Blodeuwedd
Blodeuwedd is die Godin van blomme, misterieë, bosse, wysheid en jeugdigheid. Die maan was haar
simbool. Sy word dikwels afgebeeld saam met ‘n uil as teken van haar wysheid. Blodeuwedd was die
vrou van die God Lug.
Belenos, Belenus of Bel
Belenos is ‘n Keltiese Songod. Maar hy is ook beskou as die God van lug, musiek en waarsêery.
Belenos is ‘n wydvereerde God op die tydstip dat die Romeine besig was met die anneksasie van
Keltiese gebiede soos Suid-Frankryk, Noord-Italië, Slowenië, Kroasië, Noricum (op die grens van
Oostenryk en Hongarye) en die Britse eilande.
In Wallis was hy bekend as Beli, in Ierland Bile en in Gallië (ou Frankryk) Belenus. Die naam België is
afkomstig van hierdie God.
Die Meiviering (30 April - 1 Mei) het onder die Kelte bekend gestaan as Beltane of Beltaine en is dus
ook na hierdie God vernoem. Belenos is ook met vuur in verband gebring. Om die siklus van die son
uit te beeld het die Druïde brandende wiele teen hellings laat afrol tydens die viering van Beltane.
Groot vure is tydens die fees gemaak. Lede van die stam het tussen twee vure deurgeloop en vee is
tussen die vure deurgejaag.450 Dit het moontlik gedui op ‘n rituele reiniging. Ook is aspirant Druïde
tydens hierdie fees toegelaat tot die formele priesterklasse.
Belenos was vir die Kelte wat Apollo was vir die Romeine. Belenos is verwant aan die Germaanse God
Balder. Die woord Belenos kom van die Indo-Europese wortel *bhel- wat wit en stralend (son)
beteken. Vergelyk ook die Engelse naam vir Wit-Rusland naamlik Belorussia of Belarus. Dan is die
woord Bel ook verwant aan die woord bul.
Boann
Boann is die Godin van die rivier Boyne. Sy is die moeder van Angus mac Og en het oor
geneeskundige mag beskik.
Bran, Benedigeidfran
Bran is die God van die profesie, oorlog, son en musiek.
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Die gebruik was ook onder die Jode bekend. Vergelyk Deut. 18:10.
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Branwen
Branwen is die Godin van die liefde en skoonheid. Sy is die suster van Bran en Manannan (die
Witgodin) en die dogter van Lir en Matholwch. Na die dood van Bran, sterf sy ook aan ‘n gebroke
hart.
Brigid, Brigit, Brighid, Brigit, Brigantia, Brigida, Bride, Brid
Brigid is ‘n Vrugbaarheidsgodin en ook die Godin van die geneeskunde. Maar Brigit is ook beskou as
die Godin van die vuur, die krygskuns, die digkuns en ook is sy beskou as die Songodin. Eintlik is sy
beskou as ‘n superlatiewe Godin, die Godin van hoë dimensies. Sy word geassosieer met wysheid,
perfeksie, vakkundigheid en magiese kennis. Sy word beskou as die dogter van Moedergodin Anu en
die Vadergod Dagda. Soms was sy ook gesien as die plaasvervanger van Anu. Sy was ‘n besonder
populêre Godinen en is Brit, Brittanje en Bretagne (in die huidige Frankryk) na haar vernoem asook
riviere Brent, Braint en Bridwell en vermoedelik ook woorde soos bride (Eng), brug, burg, berg en
bruid. Dan is haar naam ook verwant aan die Germaanse God Bragi. In Ierland het haar heiligdom te
Kildare gestaan op ‘n heuwel by ‘n reuse Eik. Hier is deur haar 19 maagde (nonne) ‘n ewige vuur
brandende gehou. Die reste van hierdie ou tempelkompleks is vandag steeds te sien in Kildare.
Volgens Logan was daar ook tot 1840 nog ‘n antieke kerkie bekend as Temple Brighide by Tobar
Brighde. Talle fonteine en ander Heiligdomme in Engeland en Ierland het die naam Brigid’s Well, soos
onder andere die St. Brigid’s Well te Liscannor, te Mullingar, te Cork, te Buttevant Parish naby
Mountbrigid, te Cliffony in Silgo.
Brigid word beskou as ‘n drie-eenige of drievoudige Godin. Sy sou oor twee osse beskik het met die
name Men en Fe. Hulle sou op ‘n plein geloop met die naam Femen (Fe+men). Op die Europese
vasteland het sy bekend gestaan as Brigantia of Brigindo en word sy beskou as vergelykbaar met die
Romeinse Minerva en die Griekse Athena. Die Godin Brigid sou geruisloos deur die Christendom
oorgeneem word om verder vereer te word as die Christelike Saint Brigid.
In ‘n poging om die bestaan van die ou Godin Brigid te verdoesel, skep die Christene ‘n lewensverhaal
van ‘n ‘egte Brigid’, maar die ‘egte verhaal’ word tot in die oortreffende trap oordryf. Die verhaal sou
ontstaan het uit die pen van Cogitosus (monnik uit die 7de eeu), wat skryf dat Brigid sou geleef het
tussen 453-523 in Kildare. Sy sou gebore gewees het uit ‘n koninklike stam en Patrick sou haar
gedoop het. Sy is met sonsopkoms gebore (besondere tydstip by die Moedergodin kultus) nie binne
en ook nie buite ‘n huis nie (bonatuurlike geboorte op ‘n drumpel). Ook is sy gevoed deur ‘n wit koei
met rooi ore (mitiese koei). Sy is deur die Druïde opgevoed (Heidense wysheid). Om haar wit mantel
droog te kry het sy dit aan die strale van die son opgehang (Moedergodin word deur die Songod
bestraal/bevrug). Vir die volk het dit gelyk asof sy woon in ‘n huis wat uit vuur en vlamme bestaan
(Brigit = Vuurgodin). Alle wilde diere en ook huisdiere en voëls was aan haar bevel onderworpe. Baie
jongmans wou met haar trou, maar sy het haar lewe aan Christus gewei. Te Kildare sou sy ‘n klooster
gestig het, wat die eerste in Ierland was.
Ook uit die portret van die ‘Christelike Brigid’ is die ou Godin herkenbaar.
Die groot borste van die Moedergodin is ook in St Brigid te sien. Die
Heidense lentefees Imbolc word op 1 Februarie gevier, wanneer die
Moedergodin vereer is, maar nou word die Christelike Brigid op 1
Februarie vereer. Ook word die Christelike Brigit met vrugbaarheid in
verbinding gebring. Brigid is ook as Maria Hibernorum (Maria van die
Iere) vereer. Sy is self die ‘tweede moeder van Christus’ genoem, maar
ook ‘Maria van Gael’ of ‘Maria van die Kelte’, of ‘die moeder van die hoë
hemelse koning’. Die verering van Brigid as Godin was so sterk en so
495

diepgewortel dat die kerk haar nie kon verdryf nie. Sy móés noodgedwonge deur die kerk opgeneem
word.
Hierdie Keltiese Godin is ook deur sommige Germane vereer as Brigida (Bergman). Vandag staan te
Noordbeek, Itteren en Geldrop in Nederland kerke wat na haar vernoem is en opvallend is dat die
‘Bridget-kruis’ ook by hierdie Nederlandse kerke ’n ikoon is, maar ook die koei wat saam met
Bridget/Brigida afgebeeld word.
Caer Ibormeith
Sy was die Godin van slaap en drome. Dikwels het sy in ‘n swaan verander wat in die meer Dragons
Mouth sou leef. Angus mac Og was verlief op haar. Toe sy op ‘n keer wakker word uit ‘n droom het
hy haar gesien. Hy sou hom daarop ook in ‘n swaan verander het en saam het hulle weggevlieg na die
Noorde van Ierland, waar sy so mooi gesing het dat die hele Ierland vir drie dae aan die slaap geraak
het.
Cailleach
Cailleach was beskou as ‘n Almoeder of ‘n Ou Wyse Vrou. Maar sy was ook soms in ‘n negatiewe lig
beskou (moontlik na die koms van die Christendom). Onder die ou Germane was Vrou Holle ‘n
soortgelyke figuur.
Ceridwen
Ceridwen is die Godin van die dood en hergeboorte. Sy word beskou as ‘n Groot- en Wyse Godin en
patrones van die digters. Sy word ook beskou as ‘n Godin van duistere profetiese magte.
Cernunnos
Cernunnos beteken ‘met horings’. Cernunnos is beskou as ‘n Vadergod of ‘n Oppergod. Hy was
meester oor die natuur, landbou, diere, voorspoed en die onderwêreld. Hy het simbool gestaan vir
manlikheid, rykdom en die liefde. Hy is ook beskou as ‘n Groen God of die God van die bome en die
bosse. Gode met horings is beskou as heersers oor diere en heersers oor vrugbaarheid.
Wiccas of Hekse (Wyse Vroue) het dikwels ‘n beroep op hierdie God gedoen. Hy is afgebeeld in die
liggaam van ‘n mens, maar met ore en horings van ‘n hert. Af en toe was my met hoewe afgebeeld.
Die romp van sy liggaam is heelwat langer as sy bene. Hy word dikwels afgebeeld in die stoel van ‘n
kleremaker in deftige kleding. Om sy hoë rang aan te dui, dra hy om sy nek soms ‘n goue halsring en
ook soms ‘n goue ring in sy horings. Soms hou hy ‘n slang (met die kop van ‘n ram) in sy linkerhand
vas.
Met die kerstening van die Kelte is die ‘figuur met horings’ in sommige kerke uitgebeeld (veral in die
kerke van Sint-Cornelly) wat dui op die kerstening van Cernunnos. Die naam Cornelius is afgelei van
hierdie Godheid. As gevolg van sy hoë status het die Christene hom aanvanklik nie verstoot nie, maar
later sou veral hierdie God ‘n toonbeeld word van ‘n duiwelse figuur.
Dagda
Dagda is in Ierland vereer as ‘Vadergod’ of ‘Goeie God’ en ook bekend as Ollathair (Al-vader). As
Vadergod is hy as ‘n Almagtige God beskou, met mag oor alles en almal. Volgens die Iere sou alle
manlike Gode van hom afgestam. Hy was ook bekend as Daghda, Dagde of Dagodevas. Hy sou sorg
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vir oorvloed, vrugbaarheid en beskerming. Ook word hy in verbinding gebring met rykdom en
hergeboorte. Hy word dikwels afgebeeld met ‘n groot staf om sy magsposisie te beklemtoon. Met die
staf kan hy lewe skenk, maar ook lewe beëindig. Dagda word ook met vuur in verbinding gebring en
is verwant aan ons woord Dag en die Germaanse God Dagr.
Donn
Donn word beskou as die eerste manlik Keltiese God. Daar is egter ondersoekers wat meen dat Donn
voortvloei uit die ou Moedergodin Anu. Donn en Anu (Danu) is dus ‘n splitsing van dieselfde Godheid.
Donn en Anu was volgens die Keltiese skeppingsgeskiedenis, die eerste Godepaar. Donn het later sy
glans verloor en is beskou as die God van die doderyk. Talle voorname soos Donn, Donny, Daniël,
Danie, ens is afgelei van Donn (en Danu), maar ook Deen en Denemarke asook die rivier Donau. Die
naam Donn (en Danu) is ook verwant aan die Germaanse God Donar, asook aan die Griekse Adonis,
en ook ‘n ander Griekse God Dionysos451 Maar die naam is ook verwant aan die Semitiese Adoni of
Adonaj.
Druntia
Sy was die Godin van die Druïde en meesteres van die Keltiese boomkalender. Hierdie kalender sou
op grond van die 13 maanmaande en ‘n seleksie van 13 of 21 bome die lotsbestemming van elke
mens bepaal. Druntia is veral met die immergroen Spar geassosieer.
Epona
Epona (ook bekend as Rhiannon) is ‘n Vrugbaarheidsgodin. Sy word dikwels afgebeeld saam met
perde, voëls, koring, brood, vrugte, ‘n hond of ‘n sleutel. Ook is
sy afgebeeld met die horing van oorvloed (cornocopia).
Epona is verbind met die geneeskunde. Maar sy is ook beskou
as die Godin van die onderwêreld. Sy is beskou as heerseres oor
vrugbaarheid, rykdom, dood en heropstanding. Ook is sy
beskou as die beskermheilige van perde en ruiters. Veral die
Treviers perde is met haar geassosieer. Hierdie Trevierse perde
en ook die Trevierse ruiters was as die beste in die Romeinse
tyd beskou.
Epona sou as Epona-Regina en Epona-Augusta uitgroei tot die
bekendste Galliese Godin in die Romeinse ryk. Sy was die
enigste Keltiese Godin wat met ‘n feesdag vereer is. In talle ou perdestalle uit die Romeinse tyd het
argeoloë honderde beeldjies en inskripsies wat dui op haar verering, uitgegrawe. Epona is ook op
grafstene uitgebeeld, omdat sy die Godin was wat die dooies op haar perd na die Onderwêreld sou
begelei.
Eriu
Eriu, Erin, Eire, Eirean, Eirin, Eyre of Eiriu vorm ‘n Goddelike drie-eenheid met haar susters Banba en
Fotla. Ierland is vernoem na hierdie Godin. Sy was die Godin van soewereiniteit, onafhanklikheid en
welvaart. Sy was die vrou van ‘n belangrike Ierse heerser Mac Greine.

451

Dionysos (Wyngod) kon water in wyn verander.
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Esus, Hesus
Esus word soms as ‘n Vadergod beskou. Sy naam beteken meester of heerser. Soms word hy self
vergelyk met die Griekse Oppergod Zeus en soms ook met Romeinse Jupiter. Hy word geassosieer
met ‘n sak goue munte wat dui op sy status as God van rykdom en weelde. Soms word Esus
afgebeeld as ‘n houtkapper.
Fotla

Fotla of Fotia vorm saam met haar susters Eriu en Banba ‘n Goddelike drie-eenheid. Hierdie drie
Godinne vorm ook die drie gesigte van die Godin Morrigan. Fotla was die vrou van die belangrike
Ierse heerser Mac Cecht.
Gontia
Gontia was ook ‘n bekende perde- en Vrugbaarheidsgodin. Die Vlaamse stad Gent sou van haar naam
afkomstig wees en ook die Duitse stad Günz in Beiere. Dit is verder moontlik dat woorde soos gentle
(Eng) en gentleman (Eng) verwant kan wees aan Gontia. Gentleman sou dan die manlik teenpool
wees van die vroulike Gent (vergelyk bruid teenoor bruidegom). Terloops die gom in bruidegom
verwys na ‘n ou woord vir man, naamlik die Proto-Germaanse *guman, Oudhoogduitse gomo,
Oudengelse guma en die Latynse homo. In Friesland was Breidgeman ook bekend vir ’n bruidegom.
Gwenhwyfar
Gwenhwyfar of Guinevere beteken Wit Gees. Sy is beskou as die oorspronklike Keltiese MeiKoningin. Verder was sy ‘n besonderse aantreklike en begeerde Godin. Die Keltiese heersers het ‘n
baie spesiale band met haar gehad en baie van hulle was op mistieke wyse met haar ‘getroud’. Sy
word ook beskou as ‘n fee-koningin.
Herecura
Herecura is ‘n Godin van die onderwêreld. Maar sy was ook ‘n Vrugbaarheidsgodin of ‘n Aardgodin in
Noord-Italië en Slowenië. In Engeland was dieselfde godin vereer as ‘n manlike God met die naam
Aericurus.
Lugh
Lugh is ‘n Lig- en Songod en ook bekend as Lug, Lugus, Lugos, Luge of Lleu. Lugh is ook beskou as die
hemelse heerser oor oorlog en vrede, maar hy is ook as ‘n Vuurgod beskou. Lugh toon daarom ‘n
verwantskap met die Germaanse God Loki en die Latynse Lucifer. Dan is Lugh ook beskou as skepper
van magie, woorde, kunste en musiek en in hierdie opsig toon hy ooreenkomste met die Germaanse
Wodan. Lugh was een van die belangrikste Gode in die Keltiese maatskappy wat aanhangers geken
het in die alle Keltiese gebiede. Hy word beskryf as jonk, energiek en ‘n meester van die kunste en
handel. Hy word veral vereer vroeg in Augustus wanneer die oeste binne gehaal is, met ‘n fees wat
bekend staan as Lúghnásádh. Hierdie fees is dus na Lugh vernoem. Tydens hierdie fees is baie
huwelike gesluit, waar die ‘Huwelik van Lugh’ nabeboots word. Lugh word ook beskou as die
kleinseun van die Reus Balor. Balor is die eenoog-Reus met 7 ooglede.
Tydens hierdie fees (het oor enkele dae gestrek) het die stamhoofde ook bymekaar gekom om die
beleid van die koning te beoordeel. Hier is dan besluit of die koning nog ‘n jaar mag regeer of juis nie.
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Word die koning afgewys, is ter selfde tyd ‘n nuwe kandidaat aangewys wat die komende jaar as
koning sou optree.
Die reënboog word beskou as Lugh se slinger en die melkweg het bekend gestaan as die ketting van
Lugh. Ook het Lugh oor ‘n spies beskik wat outomaties op sy doel sou afgaan nadat dit gewerp was.
Sommige geleerdes is mening dat Lugh dieselfde status gehad het onder die Kelte as Wodan onder
die Germane.
Die Franse stad Lyon is na Lugh vernoem en die streek rondom Lyon was in die Romeinse tyd bekend
as Lugdunum. Keiser Augustus (63 v.o.j. – 14 n.o.j.) maak van Lyon, die heilige stad van die Lugh, die
hoofstad van Gallië. Ook is Leiden (Nederland), Laon (Frankryk) en Leignitz (Duitsland) vernoem na
Lugh. Die woord lug (hemelruim) is ook afkomstig van hierdie God.
Sy simbole, naamlik die sonwiel en die perd, kom onder andere voor op silwer munte uit die
Ryngebied wat in die wyk Amby in Maastricht gevind is.
Macha
Macha is ook beskou as ‘n Oorlogsgodin en het sy simbool gestaan vir stryd. Sy vorm saam met
Nemain en Badb ‘n Goddelike drie-eenheid. Haar hare en haar klere was rooi van kleur. Macha word
dikwels afgebeeld saam met ‘n perd en ‘n kraai.
Medb, Maeve, Mab, Medhbh
Medb is ‘n Krygsgodin, net soos die ander 4 Oorlogsgodinne Morrigan, Badb, Macha en Nemain.
Waar Morrigan magie gebruik in die stryd, gebruik Medb egte regte wapens. Sy word beskou as ‘n
Godin wat in staat was om besondere towerdranke (bier) te brou. Hierdie towerdrank of mede word
geassosieer met wysheid. Die naam van hierdie Godin is afkomstig van mid, mede, mead (Eng) en is
sy beskou as die Medegodin.
Mogons
Mogons, Mogetios, Mogounos, Mogti, Mounti, Mogont of Mogunt was waarskynlik ‘n Keltiese
Oorlogsgod. Sy naam is op talle altare in Brittanje gevind. Mogan word ook as ‘n Berggod beskou. Hy
was die seun van die Seegod Manannan Mac Lir. Baie Romeinse soldate het hier Keltiese Godheid
aangeneem. Die woord Mogons is afgelei van die Keltiese mako- wat groot beteken. Die woord
mogons is moontlik verwant aan die woord mag of mighty (Eng) en ook moontlik aan mountain
(Eng).
Morrigan
Morrigan, Morrigu, Morrigna of Morgan was ‘n Ierse Oorlogsgodin. Sy was beskou as ‘n drievoudige
Godin wat van gedaante kon verander. Die Godinne Badb, Nemain en Mach vorm die drie gesigte van
Morrigan. Morrigan kon haarself ook in ‘n kraai verander, maar ook in ‘n wolf of ‘n maagd. Wanneer
sy haar in ‘n kraai verander het, was dit beskou as ‘n teken van die naderende dood. Sy was beskou
as die Godin van magiese- en bonatuurlike kragte. Priesteresse, Wiccas of Hekse (Wyse Vroue of
Sieneresse) het onder haar beskerming gestaan.
Haar naam word verbind met Maagd. Morri = mare (soos in nagmerrie) of meisie en verwant aan
Marie en Maria. Gna/gan/gand word in verbinding gebring met toorkuns of magie. Morrigan was
immers die perfekte gedaante verwisselaar.
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Haar man se naam was Dagda.
Nantosuelta
Sy is beskou as die Godin van oorvloed en heerseres van die doderyk. Ook het sy gestaan vir die
samehorigheid en veiligheid van die gesin en ook die familie. Soms word sy ook saam met die horing
van oorvloed (cornucopis) afgebeeld wat dui op vrugbaarheid en rykdom. Soms is sy ook met ‘n hond
afgebeeld wat simbool is van die onderwêreld, trou en oplettendheid. Sy vorm saam met Sucellos ‘n
Godepaar.
Nemain
Nemain, Neman, Nemon of Nehhain sou die Keltiese krygers beskerm en hulle aangemoedig het om
soos waansinniges te veg. Nemain vorm saam met Macha en Badb ‘n Goddelike drie-eenheid.
Nimue
Nimue staan bekend as die Vrou van die Meer. Sy verskyn in die Arthur legende as ‘n misterieuse
figuur, wat haar advies gevraagd en ongevraagd aanbied. Sy word ook beskou as ‘n Maangodin. Sy
word verder beskou as sinoniem vir Vivien, Vivienne en Niniane.
Ogmios, Ogmia, Ogma, Oghma
Ogmios is die God wat die siele van mense na hulle eindbestemming bring. Hy word afgebeeld as ‘n
ou man met ‘n kaalkop, geklee in die pels van ‘n dier. Hy word geassosieer met ‘n staf en ‘n boog.
Ogmios was die beskermheer van wysheid en geleerdheid en ook die God van Welsprekendheid. Hy
word beskou as die God van die skryftaal van die Druïde, bekend as Og(h)am. Onder die Germane
was die skryftaal bekend as Rune.
Pudica
In Velzeke (Oos-Vlaandere) is ‘n beeld van die Godin opgegrawe in ‘n uitstekende staat. Die arms van
die naakte Godin was in ‘n doek gedrapeer. In haar hare het sy ‘n diadeem gedra en in haar
regterhand ‘n appel. Haar oë was van silwer en haar tepels van geelkoper.
Pudica is sinoniem vir Boudicca. Boudicca is ook die naam van die bekende Keltiese koningin wat
teen die Romeine ten stryde getrek het.
Rhiannon
Sien Epona.
Taranis
Taranis is ‘n Dondergod en dus verwant aan die Germaanse Donar. Taranis, het gesag gehad oor die
hemel, donder en weerlig (bliksem). Ook was hy beskou as die God van Kennis. Soms is hy ook
beskou as die God van Magie.
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Sucellos
Dit is ‘n baie ou en ‘n komplekse Godheid. Hy word dikwels vergelyk met die Keltiese Vadergod
Dagda. Dagda sou in Ierland oor die Elwevolk geheers het nog voor die koms van die mense in die
gebied. Alhoewel Sucellos met ‘n hamer geassosieer word, is hy nie ‘n Dondergod nie. Tog word hy
verbind met reën, landbou en vrugbaarheid. Hy was verantwoordelik vir die reël van die seisoene en
het oor die woude en bosse geheers. Hy word dikwels saam met die Godin van oorvloed, naamlik
Nantosuelta, afgebeeld en vorm hulle ‘n godepaar. Soms word die twee met die onderwêreld
geassosieer. Soms is Sucellos afgebeeld met ‘n geldbeurs of drinkbeker wat dui op rykdom. Sucellos
was afgebeeld as ‘n ou man met ‘n baard.
Moontlik is woorde soos sukkel en sucker (Eng) verwant aan hierdie God.
Teutates, Totatis
Teutates word beskou as ‘n belangrike oorlogsgod. Hy het die titels gedra Caturix (koning van die
stryd) en Ambriorix/Albiorix (koning van die wêreld), maar ook Loucetios (die glansende). Sy naam
word afgelei van die woord ‘teuta’ wat stam of volk beteken in Kelties. Teutates beteken dan
stamvader of volksvader. Teutates word beskou as die God van magiese kragte en beeldende kunste.
Hy word ook beskou as die God van rykdom en welvaart.
Teutates word beskou as een van die alleroudste bekende Keltiese Gode. Daar is ook geleerdes wat
van mening is dat die Teutone nie ‘n Germaanse stam was nie, maar ‘n Keltiese stam. Westendorp
skryf dat Teutates oral in België vereer was en dat hierdie God verwant is aan die Egiptiese Theuth of
Thoyth.
Die woord Duits is verwant aan die naam van hierdie God.
Vacallinehae
Vacallinehae is ‘n Keltiese Godin, maar moontlik ‘n Germaanse Godin, met ‘n verromaanste naam.
Haar naam is verwant aan die Germaanse Waal, Wallis en Wallonië. In Pesch (digby Aken) was ‘n
tempel van Vacallinehae waar sowat 60 inskripsies gevind is.
Viradectis
Dit is nie seker of Viradectis ‘n Keltiese- of ‘n Germaanse Moeder en Beskermgodin was nie. Haar
naam is op verskillende inskripsies op gedenkstene aangebring (in Utrecht en ook Skotland) deur
Keltiese- en Germaanse soldate in die diens van die Romeinse ryk. Moontlik was sy ook ‘n
Beskermgodin van vissers en skeepslui uit die Maas- en Ryndelta.
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Romeinse Gode in Germanië en Gallië
Voor die opkoms van die Griekse en Romeinse wêreldmagte het die Europese kulture mekaar
drupsgewys beïnvloed. Ook kon geen stam in absolute isolasie leef nie. Net soos die swaard, spies,
pyl en boog van stam tot stam versprei het, so ook die kultuur en die religie. Met die opkoms van
Rome as wêreldmag het die Roomse invloed sterk gedy onder die Kelto-Germane en het ‘n proses
van Romanisering plaasgevind. Die taal, kultuur en religie van die Romeine sou oor Germanië en
Gallië spoel. Tacitus skryf in die jaar 47 dat die Germane merkbaar besig was om die Romeinse
kultuur oor te neem. Aanvanklik is eers die Gode en Godinne uit die Heidense Romeinse Pantheon
oorgeneem, maar later sou ook die Christendom volg. Hieronder die belangrikste Romeinse Gode en
Godinne wat hulle weg na Germanië en Gallië gevind het.
Merkurius
Hy is beskou as die God van die handelaars, reisigers en herders. Sy naam is verwant aan mercator
(handelaar). Ook begelei hy die dooies na die Onderwêreld. Hy is aangeroep om handelswinste en
rykdom te vergroot. Na die Romeinse verowering van Gallië word hy die mees populêre God in die
bied.
Minerva
Sy is beskou as ’n dubbelsydige Godin. Sy was enersyds ’n baie vredeliewende Godin, maar andersyds
was sy ’n Oorlogsgodin. Sy simboliseer menslike rede en fantasie en sy is ook beskou as die uitvinder
van alle aangename dinge wat die mens kon beleef. Sy is beskou as die Godin van die kunste en
beskermvrou van die fluitspelers. Dan was sy ook beskou as Godin van Vroulike handvaardigheid.
Mars, Marspiter, Mamars, Marmar
Mars is moontlik die mees geliefde God in die verowerde gebiede. Hy was die Goddelike heerser oor
oorlog en dood, en trouens ook nog die vader van Romulus en Remus (stigters van Rome). Hy is ook
vereer as die God van die Son en vrugbaarheid.
Apollo
Apollo is ’n belangrike Grieks-Romeinse Liggod. Hy is aangeroep as ’n redder in nood by alle siektes
en gevaar. Apollo is ook met musiek in verband gebring. Voordat hy deur die Romeine vereer is, was
hy bekend as ’n Griekse God, seun van Zeus en Leto. Sy tweelingsus was Artemis, wat ook met pyl en
boog afgebeeld word. Artemis is ook sinoniem met die Romeinse jag- en maangodin Diana.
Jupiter
Saturnus en Rhea/Ops452 het ‘n seun gehad met die naam Jupiter. Hy is aangeroep as God van die
heelal. Hy was die hoogste goddelike wese van die Romeinse staatsgodsdiens. Hy heers oor aardse
en religieuse wetgewing. In Romeinse gebiede is hy dikwels in tempels afgebeeld saam met sy vrou
Juno en sy dogter Minerva. Jupiter het dieselfde status onder die Romeine gehad as Zeus onder die
Grieke. Jupiter was egter ook bekend as Juppiter, Jovis, Jove, Jeudi, Jueves en Joi. Jupiter = Jovis +
pater. In die Belgiese Tongeren is Juno, Venus en Jupiter vereer gewees, waar die Heilige Marthinus
hulle verering probeer beëindig het (Westendorp).
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In die Griekse mitologie was Rhea die vrou van Kronos. Volgens die Romeinse mitologie was Ops die vrou van Saturnus.
Soms egter word Rhea ook as die vrou beskou van Saturnus.
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Bacchus
Hy is bekend as die God van die wyn, vrye liefde en vrugbaarheid. Hy is dikwels afgebeeld as ’n
halfnaakte of volledig naakte jongman met ’n krans van klimop op sy kop. In die outyd is geglo dat die
klimop die newe-effekte van alkoholgebruik temper. Soms was sy gelaat so fyn as die van ’n vrou. Hy
word beskou as die skepper van die appel en voorts word hy beskou as Wyngod.
Venus
Sy is beskou as die Romeinse Godin van die liefde, skoonheid en lente en was getroud met Vulcanos.
Sy is beskou as die beskermvrou van deeglikheid en is sy tewens die tweede Hoofbeskermgodin van
die stad Rome. Die Opperbeskermgodin was immers Roma. Venus is die ekwivalent van die Griekse
Afrodite.
Fortuna
Fortuna is beskou as die beskermgodin van die Romeinse staat. Sy was by haar seëninge erg
wisselvallig . Sy het heil sowel as onheil gebring en was heersers oor die toeval. Soms is sy met vlerke
afgebeeld, maar dikwels het sy in haar hand ’n horing van oorvloed gehad en ’n rad (van fortuin)
asook ’n aardbol aan haar voete. Fortuna word beskou as die ekwivalent van die Griekse Tyche.
Fortuna was ook onder die Germane bekend as Frau Fortuna. Sy sou ook as Fors of Fors Fortuna
bekend gestaan het.
Diana
Diana is die Godin van die jag en bonatuurlike beskermster van die diere en die Woude. Sy is die
tweelingsuster van Apollo en heers oor die nag, terwyl hy oor die dag heers. Sy word geassosieer met
’n pyl en boog. Diana het simbool gestaan vir die ewige maagdelikheid. Ewige maagdelikheid was
egter sinoniem met die ou Moedergodinne. Sy is eintlik ’n ou Italiese Maangodin en haar naam is
afkomstig van Diviana, wat glansende of heilige beteken. Diana is egter ook verwant aan die
Oudpersiese Daena. Daena was die allermooiste Persiese Godin en dogter van Ahura Mazda.
Caesarius van Arles (470-543) wat self in ‘n klooster op ‘n eiland (Lérins) gewoon het, waar Lerina
voorheen vereer is, het sy volgelinge verbied om die naam Diana aan te roep. Martinus van Braga
(515-580) het ‘oningeligte’ volksgenote verbied om in bosse Diana’s aan te roep (Janssen). Dianas is
dus ook beskou as nimf of fee. Diana sou een van die mees suksesvolle Godinne word in die
Germaanse taalgebied. Tot in die 14de eeu is daar vermelding gemaak van haar verering. Sy sou
soms ook die Wilde Jag gelei het en dat is sy in hierdie hoedanigheid die plaasvervanger van Freya.
Vulcanos
Vulcanos (en Hephaistos) was die beskermgod van die smitte. Sy goddelike smitte bevind hulle in die
berge van Etna en Sisilië. Hy is beskou as ’n Vuurgod en simbole soos weerlig en die hamer is met
hom geassosieer. Hy was die seun van Jupiter en Juno. Sy vrou se naam was Venus.
Helios
Hy het die nuwe dag gebring. In die Ooste het hy met sy sonwa uit die Wêreldsee (Oseaan) opgestyg
om saans in die Weste neer te daal. Gedurende die nag vaar hy dan met sy sonskip oor die oseaan
terug na die Ooste. Sy wa is deur vuurbriesende perde getrek. Meestal word hy afgebeeld met ’n
stralekrans om sy kop in ’n ligte gewaad. Vanaf die keisertyd het hy bekend gestaan as Sol.
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Isis
Isis was oorspronklik ’n Beskermgodin van die Nyl, bekend as Eset of Esit. Haar naam is verwant aan
die woorde sit en setel (troon). Vroeër het die Moedergodinne bepaal wie as koning mag regeer. Isis
bewaak die troon. Sy bepaal wie op die troon mag sit en vergestalt die ‘mag’ van die koningstroon. In
4000 voor ons jaartelling het die Egiptiese troon bekend gestaan as die ‘Moeder van die Koning’.
Isis is dikwels afgebeeld as ’n padda en later ook as ’n slang. Sy skenk ’n maagdelike geboorte aan
Horus. Met die verowering van Egipte deur Alexander de Grote in 332 v.o.j. versprei die Isiskultuur
ook na Suid-Europa, Klein Asië en ander gebiede onder invloed van die Helleense Wêreld. Keizer
Caligula (37-41 n.o.j.) het op die Marsveld ’n tempel laat bou vir die Godinne Isis en Serapis (GrieksEgiptiese Godin). In die tweede helfte van die eerste eeu verower Isis gebiede soos Gallië, SentraalEuropa en Suid-Engeland. Haar invloed het gereik tot aan die Limes: Ryn en Donau. Isis sou uitgroei
tot ’n belangrike mededinger van die inheemse Moedegodinne in die Lae Lande. Volgens Jacob
Grimm word Isis ook deur die Germane Frau Eisen (vrou yster) genoem. Volgens Tacitus sou die
Germaanse Sueve die Godin Isis vereer het en volgens Westendorp is sy wel deeglik in België vereer
en is daar self ‘n Isis-tempel, ‘n beeld van die Godin en ‘n Heilige Pynboom (in Gent, Vlaandere) deur
die sendeling Martyn vernietig.
Van haar volgelinge is verwag dat hulle ’n sober lewe sou lei. Hulle moes suiwerheid nastreef en die
Godin gehoorsaam. Om ’n erediens te kon bywoon, moes mans hulle koppe kaal skeer en vroue
moes sluiers omdoen. In Nederland is ’n aantal beelde gevind wat dui op haar verering, naamlik in
Den Haag, Voorburg, Nijmegen, Vechten en Valkenburg. Maar in die Belgiese Tongeren en die Duitse
Speyerbach is beeldfragmente van Isis gevind asook tempelreste in Londen en Chester.
Serapis
Serapis is van oorsprong ’n Egiptiese Godheid, maar het waarskynlik ‘n Helleense oorsprong. Griekse
emigrante sou die God na Egipte gebring het. Serapis het ’n atletiese liggaam, krullende hare en ’n
volbaard. Ook is hy afgebeeld met 5 haarkrulle op sy voorkop, ’n stewige ken en ’n baard met twee
punte. Sy grootste tempel het gestaan in Alexandrië aan die mond van die Nyl. Hierdie monumentale
heiligdom was so gebou dat elke jaar op dieselfde dag ’n ligstraal deur die voorgewel skyn wat dan
presies op die mond van hierdie Opperwese sou val.
Hierdie Godheid sou via die Romeine ’n weg gevind het na die Kelto/Germane. In Flobecq (Belgiese
provinsie Henegouwe) het argeoloë bewysmateriaal gevind wat daarop dui dat Serapis daar vereer
was. In Naaldwyk (Suid-Holland) is ´n 11cm grote beeld gevind van Serapis wat uit die derde eeu
dateer. In Keulen is ook ´n kop van ’n beeld van Serapis gevind asook ´n ring waarop hy afgebeeld
was. Vanaf die derde eeu word Serapis met Sol vereenselwig.
Cybele, Kybele, Kubele, Kubaba, Kubebe
Sy is ’n Asiatiese Godin en moontlik afkomstig uit Anatolië (huidige Turkye) waar ´n belangrike
heiligdom van haar gestaan het in die stad Pessinus. Sy was die belangrikste Moedergodin van KleinAsië. Maar die Grieke sou haar ook begin vereer het en is sy later gelykgestel aan die moeder van
Zeus, naamlik Rhea. Sy is ook met Artemes (Diana) en Demeter/Demitri (Ceres) vereenselwig en is as
Magna Mater beskou. In ongeveer 200 v.o.j. begin die Romeine ook om Cybele te vereer as Magna
Mater. Op ‘n heuwel naby Napels met die naam Monte Virgne, word ‘n tempel vir haar opgerig en
word dit ‘n bedevaartsoord. Later verrys die Mariakerk op die puinhoop van die ou tempel, maar dit
bly ‘n bekende bedevaartsoord.
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Dikwels is sy afgebeeld saam met leeus. Soms sit sy op ´n leeu en soms staan sy langs leeus. Soms sit
sy op ´n troon met leeus aan weerskante. Haar wa word ook deur leeus getrek. Cybele was net soos
Isis en Diana, ´n Godin van die jag en die diere wêreld. Sy word soms Swart afgebeeld, omdat sy ook
geassosieer word met Die Swart Meteoriet. Blavatsky skryf dat die talle beelde van Swart Maagde
wat in hedendaagse katedrale pryk, niks anders is as ‘n voortsetting van Isis of Cybele nie. Op die plek
waar tans in die Vatikaanstad gebou is, het tot en met 400 n.o.j. nog die tempel van Cybele/Kybele
gestaan. Op die plek waar tans die beeld staan van Sint Petrus, het vroeër ´n Swart Cybele gestaan
waar haar voete deur pelgrims gekus was. ‘n Swart Petrus het die Swart Cybele vervang. Swart hou
hier egter nie verband met die Negroïede volkere nie, maar met die Heilige Swart Meteoriet en ook
die dood. Naas Isis en Cybele is ook ander Godinne soms in Swart afgebeeld soos: Kali,453 Demeter
Afrodite, Artemis, ens. Swart dui immers op Vrugbaarheid (Aarde), die dood en wedergeboorte en
die Moedergodinne is ook Doodsgodinne. Ook Persephone wat soms in die Onderwêreld vertoef,
word in Swart afgebeeld. Die Furiën of Erinyen is halfswart/halfwit omdat hulle ook met die dood in
verbinding gebring word. Ook die Germaanse Godin Hel is halfwit/halfswart, want sy is heerseres van
die Onderwêreld. Volgens die Koran word die mens (man en vrou) uit klei geskape (Die Grootvee 2)
of uit swart modder (Die Rots 26) of uit water (Die Profete 30). Daar word ook deur geleerdes
aangedui dat die plekke waar tans swart madonnas (swart Marias) staan, vroeër Germaanse of
Keltiese Heiligdomme gestaan het (van Gilst & Kooger 1999). Onder die Vatikaan is die ou tempel van
Cybele net voor die Tweede Wêreldoorlog ontdek. Die ontdekking is jare lank geheim gehou en
moontlik het die Vatikaan van die Heidense erfgoed daaruit verwyder. Vandag kan hierdie
katakombe in klein groepies besoek word454 en wys die gids daarop dat die apostel Petrus daar
begrawe lê. Maar as hy werklik daar begrawe was, sou sy graf die middelpunt gevorm het van die
ganse kompleks en elke besoekende katoliek sou daar ‘n knieval kom maak het. Blavatsky skryf
voorts dat daar nooit ‘n apostel Petrus in Rome was nie en dat hy ook nie daar begrawe kan wees nie
en ook nooit die eerste pous kon gewees het nie. Die 12 apostels versinnebeeld die Diereriem!
Cybele is veral in die lente vereer. Hierdie Klein-Asiatiese Moeder van alle Gode was ook
onlosmaaklik verbind met Attis. Cybele en Attis het mekaar ewige trou gesweer, maar Attis bedrieg
Cybele met ´n ander sterflike vrou. Die toorn van Cybele sou Attis die berge in laat vlug waar hy
homself sou ontman en ook selfmoord pleeg. Cybele was gebroke van verdriet, maar danksy Zeus
kom Attis weer tot lewe.
Kenmerkend van die kultus van Cybele is dat haar priesterklasse uit vroue bestaan het. Mans kon ook
priesters word, maar moes hulself dan eers kastreer. Vanaf ongeveer die tweede eeu word Attis en
Cybele-feeste in die Lae Lande gevier. Hierdie feeste is gelei deur Galli (ontmande priesters) in vroue
gewade. Die optogte van Cybele het in bloedige rituele ontaard, want mans wat in die optog
meegeloop het, het hulself gekastreer en hul geslagsdele gestort in heiligdomme. Die optog is gelei
deur ´n wa met ´n beeld van die Godin daarop en die wa is deur mak leeus getrek. Die wa is gevolg
deur priesters en ook singende musikante wat op tromme, fluite en simbale gespeel het. Hieragter
het die volk gevolg. Die mans wat gekastreer is, het hulle as vroue laat registreer en het verder as
vroue deur die lewe gegaan. Hierdie ritueel het plaasgevind op ‘Swart Vrydag’ of die ‘Dag van die
Bloed’.
Om Attis se dood te herdenk is ´n pynboomstam in ´n lykskleed gewikkel en met slingers en blomme
versier. In Margraten (naby Maastricht) is ’n pragtige bewaarde beeld van Attis gevind.
Beeld(fragment)e van Cybele is in die Lae Lande gevind in Hofstrade (Oos-Vlaandere), Nijmegen,
Vechten, Voorburg, Liberchies, Roisin, Elouges, en Anthée. Attis sou ook na drie dae uit die dood
opgestaan het en na die hemel opgevaar het.

453
454

In Sanskrit ook bekend as Kala of Kah.
‘n Aansoek hiervoor moet reeds maande voor ‘n voornemende besoek skriftelik aan die Vatikaan gerig word.
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Elemente uit hierdie kultus sou later boustene gevorm het vir die opbou van die Katolieke kerk. Die
woord Selibaat kom byvoorbeeld van Cybel. Aanvanklik het ook Katolieke geestelikes hulself
gekastreer, maar die gebruik is later deur die kerk verbied. Hierdie priesters meen Matt. 19:12 te sien
as voorbeeld waar die besnydenis sou dui op ekstra kuisheid.455 By die aanvang van die Christendom
het sommige Romeinse mans wat hulle tot die Christendom bekeer het, hulle laat besny of selfs laat
kastreer (Fransen). Gekastreerde mans het bewondering afgedwing. Die kerkvader Origenes (185254 n.o.j.), gebore in Alexandrië is byvoorbeeld geprys omdat hy homself laat kastreer het. Volgens
Deut. 23:1 moet gekastreerde mans uit die gemeente verstoot word, maar volgens Jasaia 56:3-5 kan
gekastreerde mans ‘n ererol speel in die gemeente. Die gebruik waar katolieke geestelikes hulself
gekastreer het (of laat kastreer het), het tot in die laat Middeleeue voorgekom, ten spyte daarvan dat
kastrasie van geestelikes al op die konsilie van Nicaea in 325 verbied is. Sommige geestelikes is selfs
onder dwang gekastreer, omdat hulle die selibaat andersins nie behoorlik sou kon naleef nie
(Fransen). Tot in die 1950’s is deur die katolieke kerk in Nederland seuns gekastreer wat hulle op nie
op seksuele gebied kon gedra nie, soos ‘n neiging tot homoseksualisme of ‘n ‘oordadige’ drang tot
seksuele selfbevrediging.456
Mithras
Die woord Mithras bestaan uit ’n samestelling. Die eerste gedeelte is afgelei van mi, mei of moi wat
‘verbondenheid’ beteken. Die tweede gedeelte van die woord Mithras, naamlik tra of tro beteken
‘doende’ of ’werkende’.
In die Romeinse Ryk het die God Mithras vir meer as 400 jaar ‘n prominente rol gespeel en
terselfdertyd ook in direkte kompetisie met die Christendom gestaan. Maar die Mithraïsme het ‘n
ouer herkoms as die Christendom. Hierdie God was in Europa en Asië bekend onder die name
Mithra, Mitra, Meitros, Mihr, Mehr of Meher. Sy verering het Europa binnegekom vanaf Klein-Asië en
het daarna oor die hele Romeinse Ryk versprei, van Spanje tot die Swartsee en van Skotland tot die
Sahara.
Die Mithras-kultus het ongeveer 3,500 jaar gelede ontstaan. Die God Mithra kom in die heilige boeke
van die Indiërs sowel as die Perse voor. In die Indiese Veda was hy die opkomende Son. In die
Persiese Avesta was hy die ‘Lig van die Wêreld’ of die ‘Spirituele Son’. Volgens die Persiese mite is hy
gebore uit die maagd Anahita (voluit: Ardvi Sura Anahita). Anahita word later in die Midde-Ooste ‘n
baie geliefde Godin. Mithras was die seun van Ahura Mazda, die Wyse Heer. Mithras (seun) het in
aansien laer gestaan as Ahura Mazda (vader), maar in aanbidding was hulle gelyk. By die Perse was
die Mithraïsme baie gewild en teen 400 v.o.j. het dit byna alle ander godsdienste in Persië (Iran)
verdring. By die verowering van Persië deur die Babiloniërs kom die godsdiens ook onder die
Galdeërs. In gewysigde vorm het dit ook die godsdiens van die Armeniërs geword.
Dit is opvallend dat die Romeine ‘n God van die Perse oorneem met wie hulle voortdurend in stryd
was. Mithras het dus groot byval gevind by die Romeinse soldate. Hy is gesien as die God van
stryd, van trou, van manlikheid, van vriendskap en broederlikheid. Dit was die Romeinse keiser
Aurelianus (214-275) wat die verering van Mithras na Rome sou bring tussen 270-275. Aurelianus het
die stap geneem omdat Mithras hom gehelp het by die verowering van Emessa. Hierdie Songod is
amptelik as hof- en Staatsgod erken en het tussen 275-323 aan die top van die Romeinse staatsreligie
gestaan. In werklikheid word Mithras gelykgestel aan Sol Invictus as ‘n inkarnasie van die goddelike
lig wat in die nag van die Sonwending gebore word. Via slawe, handelaars en soldate het die
godsdiens vinnig oor Europa versprei. Vandag bestaan daar in Rome nog meer as 100 inskripsies wat
455

Sommige Bybelvertalings van Matt. 19:12 verwys na besnede en onbesnede persone, maar in die Afrikaanse vertalings
word die woord besnydenis vermy.
456
Volgens De Telegraaf van 19 Maart 2012.
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opgedra is aan Mithras, met ongeveer ewe veel beeldfragmente. Een van sy grootste tempels in Italië
lê vandag onder die huidige kerk van San Clemente, naby die Colosseum in Rome, maar hierdie
tempel was waarskynlik vroeër opgedra aan ‘n Moedergodin, want die tempel is onder die grond
(grot) waar ‘n fontein water uitstroom. Alhoewel Mithras geen Songod was nie, is hy spoedig in
Rome as sodanig aanbid, naamlik: Deus Sol Invictus. Sol Invictus was die eintlike Songod, deur
Keiser Aurelianus in 274 uitgeroep as die enigste erkende Staatsgod in die Romeinse Ryk.
In 307 het keiser Diocletianus, Mithras uitgeroep as die Beskermer van die Romeinse Ryk en was die
Mithraïsme op die toppunt van sy mag. Die Mithraïsme en die Christendom was nou in direkte
kompetisie met mekaar. Vanaf 310 begin Konstantyn om die Christendom en die Mithraïsme te
assimileer. Hy volg die weg van één godsdiens vir die ryk, maar sonder om die twee godsdienste in
konflik met mekaar te bring.
Afgesien van die talle ooreenkomste tussen die twee godsdienste was daar een groot verskil. Die
Mithraïsme het verdraagsaamheid en versoening voorgestaan, en het vrede bewerkstellig met die ou
Romeinse Gode soos Jupiter, Saturnus, Oceanus, Venus en die Son. Sommige ondersoekers is van
mening dat die Mithraïsme ook versoenend sou gestaan het teenoor nuwer Gode en Godinne soos
Isis, Serapis, Cybele en die Christendom. Andere is van mening dat die Mithraïsme ‘n mannegodsdiens was en daarom nie met Isis en Cybele versoen kon word nie.
Die verskil tussen die Christendom en die Mithraïsme is dat die Christendom juis alle ander
godsdienste afkeur en in hierdie sin as onverdraagsaam beskou is. Toe die Christendom mag begin
verwerf het, is die tempels van ander Gode verniel. Vanaf 376 kon die Romeine alle nie-Christelike
godsdienste ‘wettiglik’ vervolg. Sommige Heidense tempels is gesloop en op dieselfde plekke is kerke
of katedrale gebou. So byvoorbeeld verrys op die Forum Romanum te Rome die kerk Maria Anitqua
op die plek waar voorheen die Junotempel gestaan het. Op die plek waar die tempel van Afrodite
gestaan het, is die Kerk van die Heilige Apostels gebou. Sommige Heidense tempels is ingepalm deur
hulle beelde te verwyder en dit met Christelike beelde en simbole te vervang. Priesters van die ander
Gode is doodgemaak (selfs op hulle altare). Alle Heidense liturgie is verbrand, asook alle ander boeke
in Heidense besit. Die bedoeling was om die bestaan van hierdie religieë letterlik en figuurlik van die
aardbol af te vee. Gelowiges van alle ander religieë is nou brutaal vervolg en uitgemoor. Die
Christendom sou met verloop van jare die oorhand verkry oor alle ander godsdienste in die
Romeinse Ryk. Baie historici maak vandag nog die bewering dat as die Christendom nie die oorhand
oor die Mithraïsme behaal het nie, ons vandag die Mithraïsme sou geken het in plaas van die
Christendom.
Die ooreenkomste tussen die Mithraïsme en die Christendom is opvallend groot. Die kerk het
herhaaldelik verklaar dat die Mithraïsme die Christelike ideologie oorgeneem het, maar in
werklikheid was die Mithraïsme baie ouer as die Christendom en was die oorname net
andersom. Wanneer die kerk in die verlede met hierdie feite gekonfronteer is, het die kerkvaders
verklaar dat die ooreenkomste die werk van die duiwel was.
Een van die kenmerke van die Mithraïsme is dat dit ‘n godsdiens net vir mans was en ook was slegs
mans van alle klasse welkom (inklusief slawe). Vroue is buite die deur gehou. Die Mithraïsme sou
aanklank gevind het in Brittanje, Noord-Gallië en die gebiede ten Suide van die Donau.

Ooreenkomste tussen Mithraïsme en Christendom
Verhouding tussen mens en God
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Mithras is gesien as skakel tussen mens en God (Ahura Mazda). Die gelowiges het tot God gebid via
sy Seun Mithras. Mithras is die bemiddelaar.
Vergewing van sondes

Mithras kon via sy priesters mense (mans) van hulle sondes vergewe.
Stryd teen die kwaad

By die aanhangers van Mithras was selfbeheersing, selfverloëning en seksuele onthouding baie
belangrik. Mithras het ‘n etiese sisteem verteenwoordig waarin broederskap aangemoedig is om
gesamentlik te kon stry teen die kragte van die kwaad.
Verlosser

Die Mithraïste het geglo in die welwillende kragte van Mithras en dat hy hulle sou verlos van die
ellende van die wêreld. Deur Mithras sou die gelowiges onsterflik wees en sy volgelinge sou later ‘n
ewige saligheid erf. Die aanbidders van Mithras het uitgesien na die oordeelsdag wanneer
gestorwenes uit hulle grafte sou opstaan en deur hom na die paradys gelei sou word. Die bestaande
wêreld sou dan tot niet gaan en die Lig sou die Duisternis oorwin.
Doop/inwyding

Deur ‘n rituele doop is die gelowige gesuiwer. Dit het tydens ‘n seremonie gebeur waar die gelowiges
wyn gedrink (bloed van Mithras) en brood geëet het (klein broodjies met kruise daarop: die liggaam
van Mithras). Direk voor die seremonie is die volgende woorde gebruik: ’Diegene wat eet van my
liggaam en drink van my bloed, sal één word met my en ek met hom en hy sal gered word.’
By die Mithraïsme is egter ook met water gedoop. Die doop (besprinkeling) met water het egter by
alle Indo-Europese volkere voorgekom en is ook bekend in Japan en China. Waterbronne was in
Europa en Asië beskou as heilig. Ook Moslems moes hulle voor die bidritueel met bronwater ‘reinig’.
Sondag

Sondag is ook aan die God Mithras opgedra en het in Latyn bekend gestaan as Dominicus, of ‘Dag des
Heeren’.
‘Kersfees’

Die geboorte van Mithras is jaarliks op 25 Desember gevier.
‘Pase’: offer van ‘n stier

Die belangrikste daad van Mithras was die stryd met ‘n simboliese stier (bees) wat hy dan sou oorwin
en offer. Die stier was die Bose. In die ou Persiese geskrifte was die stier Mithras self. Die God
Mithras offer homself op vir die heil van die gelowige mens.
Ram/Lam

Later het die stier ook ‘n ram geword. Maar die ram uit die Sodiak (Aries) was in die Persiese zodiak
‘n lam (Rundahish 12-2). Dus is ‘n lam geoffer. Die lam wat geoffer moet word om die sondes van die
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mens weg te neem, kom egter ook ooreen met die Joodse ‘sondebok’, die Egiptiese ‘sonde-os’ die
Indiese ‘sonde-perd’ en die Keltiese ‘sonde-bul’.
Nagmaal/Hemelvaart

Nadat Mithras sy aardse opdrag volbring het, het hy ‘n Laaste Avondmaal 457 genuttig saam met sy
twaalf geselle, bestaande uit brood, met ‘n kruis daarop, en wyn (Fransen). Hierdie viering is mizd
genoem en later in Latyn missa (mis). Reeds voor die koms van die Christendom was die viering van
‘n sakrale maaltyd ‘n wyd verbreide gewoonte waar die Wyn simbool gestaan het vir Bacchus en die
Brood simbool van Ceres. Tydens sakrale maaltye word die liggaam van die God(in) opgeëet en
sy/haar bloed gedrink. Hierdie ritueel simboliseer die God(in) wat hom/haar aan gelowiges (op)offer
(Wessels).
Na die sakrale maaltyd sou Mithras opgevaar het na die hemel om van daar af tot in alle ewigheid die
gelowiges te beskerm.458
Stal en Ster

Mithras is op 25 Desember in ‘n stal gebore. By sy geboorte is daar ‘n nuwe, helder ster
waargeneem.
Mithras is gebore uit die maagd Anahita, die Vrugbaarheidsgodin.
Aanspreekvorme

Navolgers van die Mithraïsme het mekaar aangespreek as ‘broeder’. Hierdie broeders is gelei deur ‘n
priester wat as ‘Vader’ (of Pater) aangespreek is.
Struktuur

Die priesters is in verskillende klasse verdeel en is gelei deur ‘n Vader van Vaders (Pous)459 wat deur
‘n raad van vaders of priesters verkies is. Die hoofsetel was Rome. Daar was 7 rangstrukture, wat elk
gestaan het onder beskerming van ‘n hemelliggaam, naamlik:
1ste, Raaf (Corax, sterrebeeld Corvus) Merkurius; 2de Bruidegom (Nymphus) Venus; 3de Soldaat (Miles)
Mars; 4de Leeu (Leo) Jupiter; 5de Pers (Perses) Luna; 6de Sonloper (Heliodromus) Sol; 7de Vader (Pater)
Saturnus.
Elke Vader (Pater) lei ‘n mithraeum en die Vader van Vaders (Pater patrum) of Pous, lei ‘n aantal
mitraea.
Kleding

457

Ook die liggaam en bloed van Hathor en Isis is deur gelowiges genuttig. Sommige ondersoekers is van mening dat dit kan
dui op ‘n moontlike ou kannibalistiese gebruik, waar ‘Gode’ en ‘Godinne’ geëet in ‘n poging om ‘n eenheid te vorm met die
spesifieke Godheid (Fransen).
458
Hemelvaarte het dikwels voorgekom. Vergelyk Henog, Elia, Jesus en Maria, maar ook die Islamitiese Mohammed.
459

Die woord pous is verwant aan die woorde paap en papa. Die eerste katolieke pous was Siricius (384-399), die eerste
biskop van Rome. Tog slaag die kerk daarin om die nog pouse aan te wys wat voor Siricius sou geleef het en daar word
begin by Petrus wat die ‘allereerste’ pous sou gewees het van 33-67!
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Mithras het ‘n staf gedra met ‘n gekrulde punt. By die Christendom is hierdie staf oorgeneem as ‘n
‘herderstaf’. Hy het ‘n hoofbedekking gedra wat deur die kerk oorgeneem is en vandag bekend staan
as ‘myter’ (hoofbedekking van Roomse priesters). Die woord ‘myter’ kom van Mithras.
Heilige Drie-eenheid

Mithras was lid van die heilige drie-eenheid met Cautes (Lente- en Môreson) en Cautopates (Herfsen Aandson).

Ander Grieks-Romeinse Godhede
In die Grieks-Romeinse mitologieë kom ‘n aantal Godhede voor wat spore getrap het in die
Germaanse tale. Moontlik egter, het die Germane ook ekwivalente gehad vir hierdie Godhede.
Amor, die gevleuelde God van die Liefde en seun van Venus.
Aether, Griekse God van die atmosfeer.
Carna, Carda of Cardina, ‘n Romeinse Godin, maar ook waternimf, ook bekend as Cranê or Cranea.
Hieraan verwant is ons woorde kraan, kardinaal en Karnaval.
Castalia. Griekse Nimf/Godin uit Delphi wat gewoon het aan die voet van die Parnassus. Haar naam
verwys na ons woord kasteel.
Chloris, was die naam van ‘n Griekse nimf. Haar naam is verwant aan die woord Chloor.
Virtus, Romeinse Godin, maar verteenwoordig manlike standvastigheid, trou en moed.
Echo,460 Griekse bergnimf, verwant aan ons eggo.
Electra, dogter van Oceanus en Tethys.
Electryon, seun van Perseus en Andromeda.
Europa, dogter van Agenor en Telephassa.
Fama (Grieks Pheme) was die Godin van Faam (beroemdheid). Sy was ‘n dogter van Gaia of Elpis
(Elpis = Godin van Hoop).
Fides, Romeinse Godin van Trou. Haar tempel het in 254 v.o.j. op die Kapitool gestaan, digby die
tempel van Jupiter. Haar Griekse ekwivalent was Pistis.
Flora, Romeinse Godin van die Lente en van Blomme. Die Romeinse Lentefees Floralia is na haar
vernoem en sy is ook in Germaanse gebiede vereer en veral in Mei. Haar manlike ekwivalent is
Florus. Flora is verwant aan die Griekse Chloris.
Fornax, Romeinse Godin van die Vuur(oond). Die lentefees bekend as Fornacalia is op 17 Februarie
gevier ter ere van Fornax.

460

Volgens Buddingh is Echo/Eggo die taal wat die Swart-elwe praat.
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Fortuna, Romeinse Godin van oorvloed. Haar Griekse ekwivalent was Tyche.
Genius, Romeinse God(in) van wysheid en lewenskrag. Genius word dikwels as ‘n slang afgebeeld en
word ook met voortplanting in verbinding gebring, maar ook die onderwêreld.
Hygiea, dogter van die Griekse Asclepius. Sy word met gesondheid in verbinding gebring.
Gorgo, monster uit die Griekse mitologie.
Harmonia, dogter van die Griekse Ares en Afrodite. Harmonia was die Godin van Harmonie. Onder
die Romeine was sy bekend as Concordia. Die teenpool van Harmonia (Disharmonie) was Eris, onder
die Romeine bekend as Discordia.
Hymen, Griekse God van die huwelik, na wie ook die maagdevlies vernoem is.
Hymenaeus, die bruilofslied. Hierdie lied is vernoem na Hymen.
Hyperion, ‘n vername Griekse titaan. Sy naam beteken ‘Hy wat in die hoogte wandel’. (Hiper).
Thea, Theia of Dione. Haar naam is verwant aan Zeus en haar naam kry die betekenis van tyd. Sy baar
Helios (Son), Selena (Maan) en Eos (Daeraad).
Hypnos, (Latyn: Somnus) is die Griekse God van die slaap. Sy tweelingbroer heet Thanatos (Dood).
Italus of Italos, seun van Telegonus en Penelope. Italië is na hom vernoem.
Janus of Ianus. Romeinse God van die begin. Ooit was hy een van die allerbelangrikste Gode van die
Romeine en selfs vernamer as Jupiter. Die naam is verwant aan ons moderne Jan en slapjanus.
Lampetia, was die dogter van Helius/Helios en Neaera. (Lamp is aan haar verwant).
Larvae, is boosaardige geeste en stel ook die geeste voor van mense wat nie begrawe is nie omdat
hulle misdadigers was. (verwant aan Larwes).
Latinus, volgens die Griekse mitologie die seun van Circe en Odysseus, maar volgens die Romeinse
mitologie die seun van Faunus en die nimf Marica.
Lavinia, die dogter van Latinus en Amata.
Lamures, was in die Romeinse mitologie bose geeste wat op allerlei maniere verdryf moes word en
op afstand gehou moes word. Lamures is verwant aan ons woord muur.
Libitina, was ‘n ou Godin van die dood. Sy is veral aangeroep tydens begrafnisse. Die woord Lewe is
aan haar naam verwant.
Mentor, seun van Alcimus van Ithaca, word deur Odysseus aangestel as bestuurder van sy ryk, terwyl
Odysseus na Troje vertrek.
Momus of Momos, die Griekse God van satire en spot. Mom, vermom en mombakkies is aan die
naam verwant.
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Moneta. Bynaam vir Juno (Juno Moneta). In haar tempel is munte geslaan. Haar naam is verwant aan
die woord money (Eng).
Morpheus, seun van Hypnos. Hy kon mense aan die slaap maak deur hulle met ‘n papawerblom aan
te raak. Sy naam is verwant aan die woord morfien.
Myrmidon, seun van Zeus en vernoem na die mierevolk op die eiland Egina. Myrmidon is verwant
aan ons woord mier.
Paris, seun van Priamus en Hekabe.
Phobus, seun van Afrodite en Ares en Griekse God van angs en vrees. Hy sou die harte van krygers
week maak . Phobus is verwant aan fobie.
Pontus, seun van Gaea. Pontus was ‘n ou seegod, verwant aan ons woord pont.
Portunus. Romeinse God, beskermer van deure en deurgange. Verwant aan ons woord poort.
Prosperina, Romeinse Godin en dogter van Ceres en Jupiter. Sy is ekwivalent van die Griekse
Persphone. Verwant aan prosperity (Eng).
Psyche, was die beeldskone dogter van Afrodite en Adonis. Verwant aan die woord psige.
Salus, Romeinse Godin van voorspoed en welvaart. Verwant aan ons woord salig.
Sirene, halfgodinne uit die Griekse mitologie. Verwant aan ons woord sirene.
Terminus, ou Sabynse God wat grense aangedui het. (terme/termyn).
Tethys. Sy skenk haar man Oceanus 50 dogters bekend as die Oceanide. Tethys beteken voedster en
is sy ‘n simbool van vrugbaarheid (Schmidt). Haar naam is verwant aan tuit en tiet.
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Kalender

Die oud-Romeinse kalender was in werking sedert die stigting van Rome in die 8ste eeu voor ons
jaartelling. Hierdie kalender het 10 ‘somermaande’ geken bestaande uit 304 dae, plus twee
‘wintermaande’. Dit is vervang met die Juliaanse kalender wat in werking was vanaf -45 tot en met
1582 en is deur Julius Caesar ingevoer. In 1582 is ons huidige kalender ingevoer, bekend as die
Gregoriaanse kalender.
Oor die kalender van die Heidense Angel-Saksiese inwoners van Engeland skryf Beda (673-735) in sy
hoofstuk De Temporum Ratione dat die Heidense Anglii (Engelse) slegs twee seisoene geken het
naamlik somer en winter. Volgens Beda begin die Angel-Saksiese Nuwe Jaar op 25 Desember tydens
modra nect (Moedersnag). Die laaste maand van die jaar, sowel as die eerste maand van die jaar is
Giuli of Geola (Joel) genoem. Dieselfde wyse van benoeming is ook gedoen voor en na die
Somersonwending (Lida, Litha). Hieronder die indeling van Beda:
Latynse naam
Januarie (begin op 25 Des)
Februarie
Maart
April
Mei
Junie
Julie
Augustus
September
Oktober
November
Desember

Oudengelse naam
Aeftera Geola
Solmonath461
Hredmonath
Eostremonath
Thrimilic of Thrimilcemonath
Aerra Lida
Aefterra Lida
Weodmonath
Haligmonath,later
Haerfestmonath
Winterfylleth of Wintirfyllith463
Blotmonath
Aerra Geola

Moderne vertaling
Na Joel
Sonmaand
Hretha maand (Hretha = Godin)
Estermaand (Ester = Godin)
Driemelk462
Voor Lida
Na Lida
Graanmaand (Weod = Weed)
Heilige maand, later Oesmaand
Winter volmaan (fyl = vol, lith = maan)
Bloedmaand, Offermaand
Voor Joel

Omdat verskillende name deur die Germane gebruik was vir die benoeming van die maande, het
Karel die Grote die name gestandaardiseer deur slegs een Germaanse naam vir ‘n maand te erken.
Volgens Einhard was die erkende name soos volg:
Vuintarmonath
(Wintermaand, Januarie)
Hornung
(Horingmaand, Februarie)
Lengizinmonath
(Lentemaand, Maart)
Ostarmonath
(Estermaand, April)
Vunnimonath
(Groeimaand, Mei)
Bracmonath
(Pragmaand, Junie)
Heuuimonath
(Hooimaand, Julie)
Aranmonath
(Aarmaand, Augustus)
Vuitumonath
(Houtmaand, September)
Vuindunmonath
(Wynmaand, Oktober)
Herbistmonath
(Herfsmaand, November)
Heilugmonath
(Heiligmaand, Desember)

461

Vogens Beda, die maand waarin veral koeke gebak is, as offers aan die Gode en Godinne. Opvallend is dat die Chinese
Maankoek, Maancake of Mooncake veral in die herfs gebak word.
462
In die maand is begin op koeie 3 keer per dag te melk.
463
Volgens Beda begin die winter met die eerste Volmaan in Winterfylleth (Oktober).
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Buddingh 1844 skryf dat in hierdie standaardisering van Karel die Grote, die name van Heidense
Gode juis uitfaseer is (met een uitsondering: Ostara).
Opvallend is dat die ou Germaanse name vir die maande lank in gebruik gebly het. In die tyd van
Napoleon was die gebruik van die Germaanse name selfs die enigste standaard in Nederland en die
name was toe: Louwmaand (Jan), Sprokkelmaand (Feb), Lentemaand (Mrt), Grasmaand (April),
Bloeimaand (Mei), Zomermaand (Junie), Hooimaand (Julie), Oogstmaand (Aug), Herfstmaand (Sept),
Zaaimaand (Okt), Slachtmaand (Nov) en Wintermaand (Des). Uiteindelik sou Latynse name tog die
oorhand behaal het oor die Germaanse name. In die Germaanse lande was voorheen ‘n groot aantal
name gebruik by die benoeming van die maande. Hieronder die mees bekende name.
Januarie (Januarius)
Januarie(maand) is vernoem na die Romeinse God Janus of Janes. Hy was ´n God met twee gesigte en
het gestaan vir alles wat met ‘begin’ te make gehad het. Met die kalenderhervorming van Numa
Pompilius 717 v.o.j. is Januarie as 11de maand van die Oud-Romeinse kalender beskou. Vanaf 153
v.o.j. het Romeinse konsuls in Januarie in diens getree en is Januarie toe beskou as die eerste maand
van die jaar. Hierdie besluit het egter nie dadelik aanklank gevind by die bevolking nie, ook nie onder
die latere Christene nie, want tydens die konsilie van 576 te Tours is nog besluit dat Nuwe Jaar op 1
Maart gevier moet word, omdat 1 Januarie ‘n te Heidense karakter sou hê. Eers vanaf die 13de eeu
begin meer lande om 1 Januarie as Nuwe Jaar te erken. Spanje neem hierdie besluit in 1575 en
Nederland wat toe ‘n Spaanse besitting was, aanvaar die besluit. In die 14de eeu neem Engeland en
Wallis dieselfde besluit, want in die lande is 1 Januarie ook gevier as onderdeel van die Joelfees.
Terloops, die Kelte het ’n Godin geken met die naam Januaria.
Wintarmonath (Wintermaand)
Wolfsmonath (wolwe het in die koue tyd die grootste bedreiging gevorm vir die mens)
Louwmaand (dierevelle is gelooi, louw = looi)
Louwmaand (Louw hou ook moontlik verband met law (Eng), log (Eng) en die woord laag.
Lou- of Lomaand (watermaand, kouemaand)
Hardmaand (harde koue)
Ysmaand
Leva- of Lebamaand (vernoem na die Germaanse Godin Leva)
Swartmaand (in Wallis)
Februarie (Februarius)
Volgens die Oud-Romeinse kalender was Februarie die 12de maand van die jaar en bekend sedert
717 v.o.j. Dit was die maand van versoeningsfeeste en reinigingsrituele. Februarie is egter ook
dikwels met vroue in verband gebring. Soms is die maand ook Vroue-maand genoem: In Duits
Altweibermonat en in Limburgs Wievenmaondje (Wywe maand). Februarie was egter die koudste en
ongewildste maand van die jaar, maar wel die maand waarin die eerste tekens van die lente sigbaar
word en ook die maand waarin die daglengte vinnig toeneem. Die ou Germane het die Son ook geken
as Fanin en is die woord Fanin verwant aan Februarie, dus Sonmaand (Westendorp).
Horunnemonath, Hornung, Hormunc, Ormingh (Horingmaand verwys na die drink van Heildronke in
die maand)
Sporkelmaent, sprokkelmaand, sporkelle (verwant aan Latynse Spurcalia464 en die Engelse sparkle,
maar ook aan spruit,465 wat verwys na bloeisels en nuwe groen uitloopsels)
464
465

Spurcalia word ook met onsedelikheid in verbinding gebring.
Oudengels sprota.
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Hoermaent, Hoermaand
Moddermaand (smeltende ys)
Reinigingsmaand
Slykmaand
Dooimaand (Ys begin om te smelt)
Sel-, Sol-, Sille-, Zelle-, Zille-, Zulle-, Sullemaand (vernoem na die Germaanse Songodin)
Sonmaand
Maart (Martius)
Volgens die Oud-Romeinse kalender was Maart die eerste maand van die jaar. Maart is tans die
derde maand in die Romeinse kalender en verwys na die Romeinse God Mars. Mars was ’n
oorlogsgod. In beginsel is nooit tydens die winter oorlog gemaak nie, maar eers weer vanaf die lente;
dus vanaf Maart. Maart sowel as Mars is moontlik vernoem na ’n nog ouer Moedergodin
Mari/Martha.
Thormonath, Dorremaand, Torremaand, Tormaand, Donar-maand
Lentzinmonath, Lenzinmânôt, Lente maand (lenzo, lengizo of langer wordende)
Retmonat, Redtmonet, Hredemonad (Volgens Beda vernoem na die Angel-Saksiese Godin Hrede),
moontlik afkomstig van Crôdo, Chrôdo, Hrôdo, Krodo.
Windmaand
Lente-maand
Buienmaand
April (Aprilis)
Volgens die Romeinse kalender is April die begin van die lente. April is afkomstig van die Godin
Afrodite. Afrodite het onder beskerming gestaan van Venus en die antieke kalender van Romulus
noem April(maand) ook Venus(maand). April beteken oopmaak, ontvou en begin (van bloeisels). Die
woord pril (prille begin) is dus verwant aan Afrodite. Volgens Tacitus het die Romeinse senaat in die
jaar 65 besluit om April(maand) voortaan Nero(maand) te noem, maar hierdie naam het nie inslag
gevind nie. Volgens die Oud-Romeinse kalender was April die tweede maand van die jaar.
Ostarmonath, Oostermaand, Estermaand, Astermaand
Grasmaand, Garsmaand
Koeimaand
Eiermaand
Paasmaand
Kiemmaand
Odinsmanoth, Wodansmaand
Mei (Majus)
Die maand van die Godin Maia. Dit is die maand van vrugbaarheid. Volgens Tacitus het die Romeinse
senaat in die jaar 65 besluit om Mei (maand) voortaan Claudius(maand) te noem, maar ook hierdie
naam het nie inslag gevind nie. Volgens die Oud-Romeinse kalender was Mei die derde maand van
die jaar.
Wunnemonath, Winnemonath, Wuni- of Wonnemanoth (wonne = vrugbaarheid)
Blommemaand
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Bloeimaand
Vrouemaand
Holdamaand
Maagde(n)maand
Medea-maand
Vreugdemaand
Freya-monat, Vrymaand
Dreymelkmaand
Melkmaand
Weidemaand, Wodanmaand
Mariamaand (na die kerstening)
Junie (Junius)
Vernoem na die Romeinse Godin Juno. Sy was die Godin van die huwelik en geboorte. Volgens
Tacitus het die Romeinse senaat in die jaar 65 besluit om Junie (maand) voortaan
Germanicus(maand) te noem, maar ook die naam het nie inslag gevind nie. Volgens die OudRomeinse kalender was Junie die vierde maand van die jaar.
Prah-monath of Brachmonath, Pragmaand
Braeckmaand, Braakmaand (breekmaand, breuk tussen somer en winter)
Sommartras, Somermaand
Sonmartras, Sonmaand
Roosmaand (Rose staan in bloei)
Braammaand (Brame word ryp)
Drogemaand (Droë maand)
Weidemaand, Wodemaand, Wodanmaand
Hungermaand (Honger, vanweë die onryp oes wat nog op die land staan)
Freya-monat466
Julie (Julius)
Volgens die Oud-Romeinse kalender was Julie oorspronklik Quintilis(maand) genoem wat 5de
beteken. Maar om erkenning te geen aan die veldheer Julius Caesar is die maand na hom vernoem in
44 v.o.j.
Heuuimonath, Hewimonath, Hooimaand
Vainmonath, Wynmaand
Maaimaand
Dondermaand (warmste maand wat tot onweer lei)
Oogstmaand (Oesmaand)
Augustus (Augustus)
Aanvanklik het die maand Sextilis geheet wat sesde beteken en was die maand ook gewy aan Ceres
die Romeinse Landbougodin. Maar in 44 v.o.j. vind ’n naamswysiging plaas. Die Romeinse keiser
Octavianius word deur die senaat Augustus (hooggeëerde) genoem. Die maand het aanvanklik 30
dae gehad. Om aan Augustus ekstra eer te gee, is die maand ook met ’n dag verleng (sodat die
keisermaande Julie en Augustus gelyk staan). ’n Dag is van die ongewilde en koudste maand
466

Volgens Buddingh (1837), val Freyamaand in Junie.
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Februarie afgeneem. Augustus beteken dan ook letterlik Oes en is verwant aan die Nederlandse
woord Oogst (Oes in Afrikaans).
Aranmonath, Aarmaand (koringare)
Weytmanoth, Weodmonad, Weddemaand, Wiedmaand
Herfsmaand
Speltmaand
Koringmaand
Garsmaand
Hitte-maand
Oesmaand
September (Septembris)
Dit beteken 7de maand. Septem = sewende.
Witumonath (Houtmaand)
Haervistmonath (Harvest (Eng))
Herfsmaand
Vrugtemaand
Gersmaand
Even-maand
Oktober (Octobris)
Beteken 8ste maand en is deur die Romeine opgedra aan die Wyngod Bacchus. Octo = Agt.
Windumememonath (Wynoesmaand)
Wynmaand
Windmaand
Aarselmaand
Eikel/akkermaand (Eikels/akkers word ryp)
Saey-, Saed-, Sau- of Seue-maand, Saaimaand (insaai van wintergewasse)
Ossen-monad
November (Novembris)
Beteken 9de maand. Novem= nege.
Herbistmonath (Herfsmaand)
Bloedmaand (Diere word geslag, want dit is koud genoeg om vleisbederf te voorkom)
Offermaand
Windmonath
Slagmaand, Doode-maand
Newelmaand, Fogmoon (mis en newel)
Swartmaand (in Skotland)
Desember (Decembris)
Beteken 10de maand. Decem = tien.

517

Heilagmonath, Helmonath, Helmaand, Heiligmaand
Joelmaand
Sneeumaand
Thormaand
Wolfsmaand
Kersmaand
Donkermaand
Wintermaand
Die maande het begin by die eerste verskyning van die sekelmaan, dus direk na Donkermaan. Maar
Donkermaan staan ook bekend as Nuwe Maan, wat letterlik Nuwe Maand beteken. Hierdie gebruik
kom steeds ooreen met die Islamitiese maande en ook as aanvangstydstip van Islamitiese feeste. Die
Germaanse feeste is egter tydens volmaan gevier. Die meeste sonjare het ook twaalf volle mane
geken, maar soms is daar 13 volmane in een sonjaar. Hierdie 13de volmaan is die Bloumaan(d)
genoem, maar ook soms Vliermaan(d). ‘n Dertiende maand het drie of vier keer per dekade
voorgekom. Die syfer 12 was nie alleen vir die Germane heilig nie, maar ook vir die Etruske, Jode,
Grieke en Romeine. Die syfer 13 is dan as ‘n buitbeentjie beskou en ook ‘n geluksgetal. Vergelyk ook
die 13 Skatte van Brittanje (wat Arthur vanuit die Annwn bring). Na die kerstening word die syfer 13
‘n ongeluksgetal.
Oud Noord-Germaanse kalender

In een van die Poëtiese Eddas is ’n Oud Germaanse kalender afgedruk, maar moontlik al onder
Christelike invloed gestaan het. Prof. L.S.P. Meijboom het ’n verkorte weergawe van die kalender
gepubliseer is sy boek De Godsdienst der Oude Noormannen. Hieronder ’n verdere ingekorte versie.
Dit is egter ’n komplekse kalender met baie gegewens. Die kalender bestaan uit twaalf maande, 4
kwartale en twee semesters (Winter/Somer). Elke maand is aan ’n God of Godin gewy. Nege maande
is aan Gode gewy en drie aan Godinne. Verder word ook die burg (paleis) van die God/Godin
vermeld, maar ook weer ’n koppeling gemaak aan die Diereriem. Elke maand het twee name,
waarvan die een ’n mitologiese naam is en die ander naam die volksnaam. Elke 5de dag word opgedra
aan ’n Dwerg. Die week het op hierdie kalender uit 7 dae bestaan. Die eerste- en die laaste dag van
die week is die belangrikste dae. Volgens hierdie kalender begin die eerste dag van die week op
Saterdag. Elke maand het 30 dae gehad, maar skrikkeldae is ingelas op met die son-siklus tred te hou,
want 30x12=360 en moes ten minste 5 dae per jaar ingelas word. Feesdae word op die kalender
aangedui wat weer opgedra is aan Gode en Godinne. Ook word die stande van die maan daarop
aangedui. Hierdie inligting word nie op onderstaande kalender weergegee nie.
Die kalender begin in die herfs en toon ooreenkomste met die Keltiese kalender. In die outyd het die
Nuwe Jaar begin met die koms van die winter. Ook die Joodse Nuwejaar begin met die inval van die
herfs. Die eerste maand van die Germaanse kalender begin daarom ook net voor die inval van die
strenge Europese winter, naamlik op die huidige 21ste November. Die begin van middelste maand van
die 4 kwartaalmaande is gekoppel aan die twee wendinge van die Son, naamlik 21 Desember en 21
Junie of die tussenstande (eweninge), naamlik 21 Maart en 21 September.467 So begin die middelste
wintermaand op 21 Desember. As gevolg van die skrikkeldae pas die Germaanse kalender nie presies
op die Romeinse kalender nie en begin sommige Germaanse maande tussen die 21ste en die 24ste van
’n Romeinse maand.

467

So belangrik is die eweninge dat hierdie dae vandag in Japan as openbare vakansiedae gevier word.
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Aefinrúnar ok Aldurrúnar
Maand

Maandnaam:

van 30
dae.

Mitologies/

Maand
gewy aan
Godheid:

Goddelike
Burg/paleis:

Diereriem:

Kwartaal

Dwerge: Elke
de
5 dag is aan
’n Dwerg
opgedra.

Uller

Ýdalir

Skutter

Vetur

Bivörr,
Bavörr,
Bömburr,
Nori, Ánn,
Anarr
Ai,
Mjödvitnir,
Veigr,
Gandalfr,
Vindalfr,
Thrainn
Thekkr,
Thorinn,
Thrór, Vitr,
Litr, Nár
Nyradr,
Regin,
Rádsvidr, Fili,
Kili, Fundinn
Nali, Hepti,
Vili, Sviorr,
Billingr

Volksnaam:
1

468

Jalkr/
Ylir

2

(Winter)

Alfadr/

Freyr

Alfheim

Steenbok

Mörsugr

3

Herian/

(Winter)

Vali

Valaskialf

Waterman

Thorri
4

Hnikar/

Saga

Sökkvabekkr

Visse

469

Hnikudr/
470
Einmandr,

Vetur
(Winter)

Gói
5

Vetur

Vár
(Lente)

Hroptr,
Wodan

Gladsheim

Ram

Vár
(Lente)

6

Ódinsmanadr
Flölnir/

Skadi

Thrymheim

Stier

Harpa
7

Óski/

(Lente)
Balder

Breidablik

Tweeling

Eggtid

8

Ómi/

Biflindi/

Heimdal

Himinbjörg

Kreef

Svidr/

Freya

Fólkvangr

Leeu

Svidrir/

Sumar
(Somer)

Forseti

Glitnir

Maagd

Tvimánudr
11

Sumar
(Somer)

Heyannir
10

Sumar
(Somer)

Sólmánadr

9

Vár

Haust
(Herfs)

Njörd

Nóatun

Weegskaal

468

Haust
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21 - 23
Desember

21 – 23 Januarie

21 – 23
Februarie
21 – 23 Maart

Bruni, Bildr,
Buri, Trór,
Hornbori,
Fraegr
Lóni,
Aurvangr,
Jari,
Einkinskjaldi,
Draupnir,
Dólgthrasir
Hár,
Haugspori,
Hlaevangr,
Glói, Skirvir,
Virvir

21 – 23 April

Ai, Álfr, Ýnvi,
Einkindskjaldi
, Fjalarr,
Frosti
Finnr,
Ginnarr, Heri,
Höggstari,
Hljódólfr,
Móin
Nyi, Nidi,
Nordri, Sudri,

21 – 23

Omgereken na die jaar 1867, val die eerste dag van die eerste maand op Saterdag 23 November.
Goi verwys hoogs waarskynlik na die ou Aardmoedergodin.
470
Aanduiding daarvan dat Wodan = Een.
469

Eerste dag van
Germaanse
maand
ooreenkomstig
Romeinse
kalender.
21 - 23
November

21 – 23 Mei

21 – 23
Junie

Julie
21 – 23
Augustus
21 – 23

12

Haustmánudr
Vidrir/

Vidarr

Laudvidi

Skerpioen

Gormánudr

(Herfs)
Haust
(Herfs)

Asstri, Vestri
Althjófr,
Dvalinn, Nár,
Náin, Nipingr,
Dáinn

September
21 – 23
Oktober

Die name van ons weeksdae
Die aantal dae in die week is tans sewe. Waarom dit sewe is, het al tot hewige debatte gelei. Sewe
was ‘n getal wat as heilig beskou is in die tyd waarin die Ou Moedergodinne vereer is. Maar dit is
eweneens ‘n heilige dag in die Midde-Ooste. Dan is daar ook 4 maanstande, 4 seisoene en 4
windrigtings. 471 Wanneer die maanmaand ook in 4 gedeel word (vier maanstande, of vier
kwartiere),472 is die antwoord 7. Daar is egter ook aanduidings dat die maanmaande voorheen in drie
verdeel was met ´n weeklengte van 9 nagte. Weke van 9 nagte was onder die ou Romeine, Kelte en
Germane bekend. Tog meen geleerdes dat daar vanouds nie werklik vaste weke bestaan het soos ons
dit vandag ken nie en dat die term ‘week’ vroeër ‘n taamlik vae begrip was. Die name van ons
weeksdae is na Germaanse Gode en Godinne vernoem en dit word ook deur Saxo bevestig. Ook
Marthinus van Braga wys daarop dat in die ou Romeinse gebiede die dae van die week vernoem is na
Godhede, naamlik: dies solis (Sondag), dies lunae (M), dies Martis (D), dies Mercurii (W), dies Jovis
(D), dies Veneris (V), dies Saturni (S). Maar van Braga vermeld ook dat nie net die weeksdae na
Godhede vernoem is nie, maar is ook ander feesdae na Gode en Godinne vernoem is (Trouillez).
Nie alleen die name van die weeksdae is na Godhede vernoem nie, maar ook hemelligame soos
sterre en planete. Die Romeine het hulle 5 planete as volg vernoem: Jupiter, Saturnus, Venus, Mars,
Merkurius. Daar is mense wat beweer dat die name van ons weeksdae vernoem is na die name van
die planete, maar dit is ‘n onwaarheid. Die name van ons weeksdae én die name van ons planete is
na Godhede vernoem. Die ou Grieke het hulle 5 planete as volg genoem, volgens Isidorus van Sevilla:
Phaethon, Phaenon, Pyrion, Hesperus en Stilbon. Die ander twee ‘planete’ was die Son en die Maan.
Die name van die ou Griekse weeksdae was as volg: hēméra Hēlíou473 (Sondag), hēméra Selḗnēs474
(M), hēméra Áreōs475 (D), hēméra Hermoũ 476 (W), hēméra Diós477 (D), hēméra Apʰrodítē 478 (V),
hēméra Krónou479 (S). Die name van die ou Griekse weeksdae en die name van die planete stem nie
ooreen nie, maar tog het die Grieke hulle weeksdae na Gode vernoem. Ook opvallend is dat die ou
Asteke uit Midde-Amerika ook ‘n kalender geken het waarvan elke dag en elke week aan ‘n spesifieke
Godheid opgedra was (Willis).
Buddingh (1844) wys daarop dat drie-eenhede ook voorgekom het in die name van die Germaanse
week. So vorm Sondag, Maandag en Aarddag ‘n drie-eenheid en Woensdag, Donderdag en Vrydag
eweneens. Saterdag vorm dan ‘n uitsondering, wat moontlik wys op die besondere posisie van Surt
as Alvader, maar moontlik as restant (van ’n ander drie-eenheid) na die inkrimping van die 9-daagse
week tot ‘n 7-daagse week. Daar was immers dae bekend soos Balderdag, Irmindag, Erik(a)dag of
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Volgens die Griekse mitologie: Boreas = Noordewind; Notos = Suidwind; Zephyros = Westewind en Euros = Oostewind.
Grimm vermeld dat die vier maankwartiere verteenwoordig was deur 4 Germaanse Godinne, naamlik Siofn, Lofn, Vor en
Syn.
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Aardedag. Moontlik was Surtdag en Lar(a)dag twee aparte dae wat saamgesmelt het tot een dag en
vandag by die Noodgermane bekend is as Lordag en by die Wesgermane as Saterdag.
Sondag

Vandag is dit die eerste dag van die week. In Rome was dit die rusdag van die Sonaanbidders. In 273
n.o.j. word die Songod deur keiser Aurelianus tot Staatsgod verklaar. In 321 voer Konstantyn die
Sondagswet in. In hierdie tyd het die Christene egter hulle weeklikse rusdag nog gevier op
Saterdag/Sabbat. Met die Sondagswet van Konstantyn, was Christene egter voortaan verplig op hulle
rusdag op Sondag te hou. Hierdie Sondagswet het bepaal dat niemand arbeid kon verrig op die
‘vereringswaardige’ dag van die Son nie. Maar tog was daar ook ‘n uitsondering. Die Sondagswet van
321 het juis bepaal dat landbouers op die dag wel kon werk. Volgens die wet was juis Sondag die
beste dag om koring te saal en wynstokke te plant en hiervoor het die wetgewer volkome begrip
gehad. Die wetgewer wou die boere derhalwe nie verbied om gebruik te maak van hierdie
‘besondere gunstige dag’ in die landbou nie.
Onder die Germane is die Son ook vereer, maar nie as ´n manlike God nie. Die Germaanse Son was
die Godin Sunna of Sól. Sondag word na haar vernoem. Vergelyk in Oudengels Sunnandæg, Fries
Snein, Duits Sonntag, Deens-Noors Søndag, Sweeds Söndag, Latyn Solis/Dominicus, Italiaans
Domenica, Frans Dimanche, Spaans Domingo.
Middeleeuse name: Sunnentac, Suntac, dominica, dies dominicus, dies Solis, sonnentag, lux domini
(dei).
Maandag

Maandag is vernoem na die Maan. In die Germaanse taalgebied was die Maan ´n manlike God met
die naam Mani. Vergelyk Oudengels Monandæg, Fries Moandei, Duits Montag, Deens-Noors
Mandag, Sweeds Måndag, Latyn Lunae, Italiaans Lunedi, Frans Lundi, Spaans Lunes.
Middeleeuse name: mantac, maentags, feria secunda, dies Lune, guter tag, mentag.
Dinsdag

Algemeen word aanvaar dat Dinsdag (Dingesdach, Dinstedach, Dinstig, Dingstag) vernoem is na die
Germaanse God Tiwas/Tyr. Die ou Germaanse Ding het op ’n Dinsdag plaasgevind en is dit moontlik
dat Dinsdag na die Dingergadering vernoem is! Tog, moet die moontlikheid ook aanvaar word dat
Dinsdag na die vroulike Disse(n) of Dise(n) vernoem is. In Vlaandere staan die dag ook bekend as
Dissendag. Tyr en Dis is egter emitologies verwant. Tiwas was die God van geregtigheid, dus die God
van die Ding. Ook was hy ‘n Oorlogsgod. In die Romaanse taalgebied is hierdie dag vernoem na die
Oorlogsgod Martis of Mars. Volgens Jacob Grimm het in Beiere die naam Eritac, Erctac, Ertag, Iertag
en Erchtag bestaan, wat moontlik dui op Dinsdag. Vergelyk in Oudengels Tiwesdæg, Fries Tiisdei,
Duits Dienstag, Deens/Noors Tirsdag, Sweeds Tisdag, Latyn Martis, Italiaans Martedi, Frans Mardi,
Spaans Martes.
Middeleeuse name: feria tertia, dies Martis, Eritag, Irchtag, Irrtag, Zinstag, Ziestac, Zistag, Cistag,
aftermontag, aftermaentag, erchtag, erichtag, eretag, dinxtdag, dynsthedach, dincesdagh,
dingstedag, tihsdi, tisdey, tweisdaie.
Woensdag
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Woensdag is vernoem na die Oppergermaanse God Wodan, maar in Vlaandere is die dag ook bekend
as Goensdag. In die Romaanste taalgebied is hierdie dag vernoem na die God Merkurius (God van
handel en welvaart). Vergelyk in Oudengels Wodneesdæg, Fries Woansdei, Duits Mittwoch
(aanvanklik Wotanstag), Deens/Noors Onsdag, Sweeds Onsdag, Latyn Mercurii, Italiaans Mercoledi,
Frans Mercredi, Spaans Miercoles. Woensdag is tot in ons tyd beskou as ‘n handelsdag of markdag
(of korter werksdag) omdat die Gode Wodan en Merkurius as Handelsgode beskou is.
Middeleeuse name: feria quarta, dies Mercurii, Wodentag, Godenstag, Gonstag, Gaunstag,
Gudentag, media septimama, mittichen, michten, mitwoche, mittoche, mitechen, mittoche,
mittichen, des mitwekens, des mydweken, medewekes, middeweke, woonsdach, Weadansdai,
Winjsday, wensdaie, Odensdagr.
Donderdag

Donderdag is vernoem na die Germaanse Dondergod Donar of Tho(na)r. In die Romaanse taalgebied
is hierdie dag vernoem na die God Jupiter. Onder die Germane was veral Donderdag ‘n heilige
rusdag, selfs tot in die 17de eeu in Duitsland. Onder die Germane was dit ook beskou as ‘n belangrike
troudag, omdat Donar beskou was as Huweliksgod. Vergelyk verder in Oudengels Thresdæg, Fries
Tongersdei, Duits Donnerstag, Deens/Noors Torsdag, Sweeds Torsdag, Latyn Jovis (Jupiter), Italiaans
Giovedi, Frans Jeudi, Spaans Jueves.
Middeleeuse name: feria quinta, dies Jovis, phincztag, durnstag, donresdag, Dunrstac, dorstage,
Dunredagh.
Vrydag

Vrydag is die dag waarop die ou Moedergodinne vereer was (heilige dag of rusdag). Vrydag is
vernoem na die Godin Frigg/Freya, maar ook na die Vrou. Vrydag was vroeër Vrouedag. In die
Romaanse taalgebied is hierdie dag na Venus vernoem. Frigg/Freya en Venus was
Vrugbaarheidsgodinne. Veral die syfer 6 (en soms 7) word aan vroue verbind.480 Die woorde heks,
seks en ses (hexade) is immers aan mekaar verwant en wys almal in die rigting van die Vroue of
Moedergodin. Om hierdie rede staan Vrydag in Portugees bekend as Sexta-Feira (sesde dag).
Vergelyk in Oudengels Frigedæg, Fries Freed, Duits Freitag, Deens/Noors Fredag, Sweeds Fredag,
Latyn Veneris (Venus), Italiaans Venerdi, Frans Vendredi, Spaans Viernes.
Middeleeuse name: feria sexta, dies Veneris, fridach, vridach, frigdag, vrîtach, des vriegtages,
phincztag, vrindach, sfrindaghes, sfrindaechs, Freia, peryedag, .
Saterdag

Saterdag is vernoem na die Germaanse Vuurreus of Vuurgod Surtr. Grimm wys daarop dat Saterdag
in Angel-Saksies bekend gestaan het as Soetres of Soeternes daeg wat ‘n duidelike ooreenkoms toon
met Surtr. Ook by die Iere was Satuirn of Satarn bekend. Buddingh skryf dat die dag van Surt
(Saterdag), juis aan die einde van die week geplaas is, omdat Surt ook juis sy hoofrol speel aan die
einde van die Wêreld met die aansteek van die suiweringsbrand tydens die Ragnarok. Saterdag is
soms egter beskou as die begin van die week. Surt speel immers nie alleen die hoofrol tydens die
Ragnarok nie, maar ook met die skepping van die Nuwe Wêreld.

480

Die syfer 6 word ook in China as ’n geluksgetal beskou.
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Julius Caesar vermeld dat die Germane, behalwe die Son en die Maan ook die Vuur(god) vereer het
(volgens Caesar: Sol, Luna en Vulcanus). Gregorius van Tours vermeld dat die Franke drie Gode
vereer het, naamlik: Jupiter, Mars Merkurius en Saturnus. Die Romeinse Saturnus moet verwant
wees aan die Germaanse Surtr. Saturnus (ook bekend as STUR) was die Hoof-oppergod van die
antieke Romeine. Hy was naamlik die vader van Jupiter en Jupiter was die Oppergod van die Romeine
in die eerste eeue van ons jaartelling. Saturnus was dus ‘n Oergod, maar presies dit was die
Germaanse Surtr ook! Een van die gehugte waaruit Rome sou ontstaan was bekend as Saturnia
(vandag vlakby die Vatikaan). In die middel van Italië bestaan vandag nog ‘n dorp met die naam
Saturnia, vernoem na Saturnus en opvallend is dat in die dorp warmwaterbronne te vinde is. In die
Heidense tyd was dit immers heilige bronne waar die Hekse geheers het. Nie alleen is een van die
oudste tempels in Rome opgerig ter ere aan Saturnus nie, maar ook is Saturnalia in Desember gevier
as ‘n vrugbaarheidsfees. Kenmerkend van die viering van Saturnalia is ook die gebruik van vuur.
Saturnus word beskou as die God van die Sewende Hemel, waar sy kasteel van Vuur sou staan
(Blavatsky). Saturnus word dus ook beskou as die wagter van die Vuur. Vuur speel immers ‘n baie
belangrike rol by alle vrugbaarheidsfeeste van die Germane, Kelte en Romeine. Vuur vernietig nie
alleen nie, dit bring ook nuwe lewe en dit bring Lig. Lig word veral met die hergeboorte van die Son
(Joel) in verbinding gebring, die dae na Joel word langer en die lig neem toe. Verder word vuur en
aarde (vrugbaarheid) soms vereenselwig. Die Romeinse Godin Fornax is onder andere vereer as ‘Vuur
en Aarde’ en was sy ook die beskermgodin van die broodbakkers. Die lente-fees Fornacalia (17
Februarie) is na haar vernoem. Ook die super populêre Brighid/Brigid is met vuur en vrugbaarheid in
verbinding gebring.
In Germanië word twee Gode aan vuur gekoppel, naamlik Loki en Surtr. Dat Saterdag vernoem is na
Surtr is voor die hand liggend, maar in Skandinawië word Saterdag egter vernoem na ‘n ander
Vuurgod, naamlik Loki/Lodur/Lor, wat ook verwant is aan die woord logos, wat vuur beteken. Vuur
suiwer, reinig en louter en word juis hierdie loutering in verband gebring met die Skandinawiese
Lordag, oorspronklik Logadagr en Lokadagr. Westendorp wys ook daarop dat Saterdag in die Noorde
ook Latertag, Laterntag, Loffertag, Lowerstag en selfs Nornentag genoem was.
In die Romaanse taalgebied is hierdie dag aanvanklik vernoem na die God Saturnus, maar later sou
die Christene die Heidense naam (Saterdag) vervang het met die Joodse Sabbat, soos moontlik ook in
Duitsland gebeur het met Samstag. Vergelyk in Oudengels Sæternesdæg, Oudsaksies Sâteresdag,
Fries Sneon, Duits Samstag of Sonnabend, Deens/Noors Lørdag, Sweeds Lördag, Latyn Saturni
(Saturnis), Italiaans Sabato, Frans Samedi, Spaans Sabado.
Middeleeuse name: feria septima, dies Saturni, dies sabbatinus, sabbatum, sambestag, Satertag,
snavend, sneud, sunavent, sonnavend, soterdag, sorreschteg, Luora, lawodag.
--Die kerk het met die aanvang van die kerstening swaar te velde getrek teen die Heidense name van
die Germaanse weekdae. Omdat veral Woensdag vernoem is na die Oppergod van die Germane, is
hierdie dag deur die kerk beskou as ‘n Ongeluksdag. Die kerk het herhaaldelik pogings aangewend
om van die Heidense name van die weeksdae te verander na Christelike name of nie-Heidense name.
Daar was voorstelle om Vrydag te verander na Kruisdag of Kruisigingsdag, Saterdag moes na Sabbat
verander en Sondag na Opstandingsdag. Terloops die vertalers van die Germaanstalige Bybels
gebruik steeds Sabbat in plaas van die Heidense Saterdag en die Heidense name van ons ander
weeksdae word in die Bybel wegvertaal. Die Romaanse volkere het die woord Sabbat suksesvol kon
invoer ter verdringing van die Heidense naam. In Duitsland het die Christene ook sukses behaal met
Mittwoch en moontlik ook met Samstag (as Samstag werklik afkomstig is van Sabbatsdag). Twee
Jesuïete met die name Julius Schiller (1580-1627) en Johann Bayer (1572-1625) het ‘n boek uitgegee
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met die naam Coelum Stellatum Christianum waarin hulle voorstelle gedoen het vir die
herbenoeming van die hemelliggame. Hiervolgens moes die Son hernoem word tot Christus en die
Maan moet Maagd Maria heet. Ook moet Saturnus se naam verander na Adam, Jupiter na Moses,
Mars na Josua, Venus na Johannes die Doper en Merkurius na Elia.

Sintekens
Ons Germaanse voorouers het baie waarde geheg aan tekens of ook bepaalde voorwerpe wat hulle
by hulle gedra het. Onder hierdie tekens of voorwerpe het talismanne, amulette, mistieke sleutels,
hangertjies, runetekens en familiewapens getel en is sintekens genoem omdat hulle sin of betekenis
gedra het. Baie van hierdie tekens was ook runetekens. Hierdie tekens was in rooi geverf (om die
bloedband aan te dui) op skilde en die huise van die ou Germane. Elke sibbe het ’n eie teken gehad,
maar elke individu binne die sibbe het ’n eie teken gehad wat ooreenkomste getoon het met die
familieteken. Aan die sinteken van elke individu kon al bepaal word aan welke sibbe so ’n persoon
hoort en ook aan welke stam. Hierdie sibbe teken was die voorloper van die familiewapen. Hierdie
tekens is deur die familie met trots gebruik. Die leuse was: Trou aan die sibbe! Trou aan die sibbe
teken! Produkte wat deur ’n persoon of familie geproduseer was, is met die familieteken gemerk,
asook hulle werktuie en ook hulle vee (aan die horings gebrand). Toe heinings later gekom het, het
hierdie tekens gepryk aan die hekke of toegangspoorte van die landgoed van die familie of sibbe. Die
logo’s wat maatskappye vandag gebruik stam uit hierdie ou gebruik.
Die mees bekende sinteken in die wêreld is die swastika of hakekruis of sonwiel. Dit was beskou as ’n
gelukbringer en baie Germaanse vroue het nog tydens die eerste eeue van ons jaartelling ’n klein
swastika gedra (van koper) wat aan haar gordel vasgemaak was. Met haar dood is sy ook met haar
swastika begrawe (of veras).

Baie Germane het runetekens by hulle gedra. In Sanskrit beteken die swastika ‘dit is goed’ en staan
simbool vir welsyn en geluk. Die swastika simboliseer ’n ronddraaiende jaar van vier seisoene (twee
sonwendings en twee eweninge) en dit dui weer op oneindigheid. Die swastika staan ook simbool
van die vier windstreke, maar dit simboliseer ook die Son. Die swastika is al vir 5,000 jaar bekend
onder die Hindoeïsme. Na die kerstening van die Germane het die swastika bekend gestaan as die
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Duiwelswiel. Na die tweede wêreldoorlog word hierdie teken dikwels ten onregte met afkeur bejeën.
Die hake van die kruis dui op die draaibaarheid daarvan. Die hake is immers die voete van die kruis.
Germaanse vroue het ook soms ‘mistieke’ sleutels gedra wat aan hulle gordels geheg was. Hierdie
sleutels het in die tyd simbool gestaan vir outoriteit. Ook het alle priesteresse en priesters sleutels
gedra. Die Romeinse God Janus en die Romeinse Godin Cybele was met sleutels geassosieer.
Vergelyk ook Matt. 16:19 waar ‘sleutels van die koninkryk’ vermeld word. Na die dood van ‘n
Germaanse vrou is sy met haar sleutels begrawe of veras.
Vroeër het baie vroue en meisies ook ‘n amulet gedra wat aan die maan gewy was, naamlik die
lunulla. Hierdie sieraad was in die vorm van ‘n halwe maan en dit het vrugbaarheid voorgestel.
Die kerk het herhaaldelik die dra van sintekens en ander geluksvoorwerpe verbied. Dat ook kerklike
ampsdraers amulette en talismanne gedra het blyk uit die Konsilie van Agde in 506 waar ampsdraers
verbied was om dit te dra. Ook al het hulle Bybeltekste by hulle gedra, was die beskou as
duiwelswerk en moes oortreders uit die kerk gegooi word. Tog het die kerk baie groot moeite gehad
om hierdie gebruik uit te roei. In 1080 het pous Gregorius VII die Deense koning Haakon vermaan om
hierdie gebruik onder die priesters ’n halt toe te roep. Die dra van amulette en talismanne onder
kerklike ampsdraers sou nooit uitgeroei word nie. Die dra van ’n miniatuur kruisie (en ook ’n
Jesusfiguur aan ’n kruis) aan ’n halsketting of gordel, sou die plek inneem van ander talismanne en
amulette. Ook het Christene Bybelversies op edelmetaal aan hulle liggame gedra. Sommige Christene
het ook gedeeltes van die Bybelboeke by hulle gedra as ‘beskerming’ en sommige Christene het selfs
hele Bybels onder hulle klere gedra. Die gebruik om Heilige boek aan die liggaam te dra kom in baie
kulture voor, ook die Islam, die Perse en die Hindoes.
Die kruis as sinteken
Alhoewel die kruis vandag dikwels beskou word as ‘n Christelike teken, is die kruisteken baie ouer as
die Christendom self. Trouens die eerste Christene het die kruis juis nie met die Christendom
geassosieer nie en juis afstand probeer neem van die kruisteken omdat dit ‘n Heidense simbool was.
In die tweede helfte van die tweede eeu merk die Christelike Romeinse skrywer op dat Christene die
kruis nie vereer nie en ook nie van plan is om dit te doen nie omdat dit ‘n Heidense simbool is (van
Gilst & Kooger 2002). So staan daar vandag nog op die bedevaartsoord Tancrémont, 4 km suid-wes
van Pepinster, naby Banneux ‘n vroeg-Romeinse kruis wat vandag steeds Vienx Bon Dieu (Ou Goeie
God) genoem word (van Gilst & Kooger 2002). Dit wil dus voorkom asof die kruis vereer is as ´n God.
In Hülfensberg te Geismar staan ‘n kerk met ‘n kruis daarin. Op die voet van die kruis staan die
woorde Salve crux pretiosa (wees gegroet kosbare kruis) (van Gilst & Kooger 2002). In hierdie geval
word die kruis letterlik aangespreek!
In die Belgiese Tienen staan vandag ´n kerk met die naam St. Germanuskerk, wat uit die 9de eeu
stam. In die kerk staan ´n reusagtige kruis. Hierdie kruis word die Christus van de Witte Vrouwen
genoem. Volgens ´n handskrif uit die 16de eeu onder die titel Cronycke van Tienen wat vandag in die
Koninklike Biblioteek te Brussel bewaar word, word vermeld dat die kruis al sedert menseheugenis
gestaan het teen die buitemuur van die Kapel van de Witte Vrouwen (van Gilst en Kooger 2002).
Hierdie kerk was dus heel waarskynlik voorheen in Heidense besit. Die naam van die kerk (st.
Germanus), asook die Witte Vroue dui op so ´n moontlikheid.
Vanaf die vierde eeu begin die kruis al hoe meer aanvaar as Christelike simbool en word daar ‘n
verband gesien tussen die kruis (Latynse kruis) en die kruisiging van Jesus. In die Oosterse kerke kom
afbeeldinge voor van Jesus, maar dan gekruisig aan ‘n paal en nie aan ’n kruis nie (van Gilst & Kooger
2002). Tot in die 5de eeu bestaan geen enkele afbeelding van Jesus aan ‘n kruis nie (Fransen), maar
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sedert die konsilie van Konstantinopel III in 680 word die kruisteken met ‘n manlike liggaam daaraan
populêr.
‘n Kruis ontstaan deur lyne van Noord na Suid en van Oos na Wes te trek. Hierdie hemelasse is vroeër
van belang beskou by bepaling van die stand van die Son. Soms is om die kruispunt ‘n klein sirkel
getrek wat dan die Son aandui. Die sirkel in die kruis ken ons vandag steeds. Dit is die Keltiese kruis.
Hierdie hemelasse (kruis) is ook beskou as ‘n verdeling van die jaar in kwarte. In die Ousteentyd is
hierdie teken gemaak op die rotse van Mas d’Azil in die Franse Pireneë. Op Sweedse rotstekeninge is
die simbool te sien wat dateer uit die bronstyd. In Ierland staan by die Sint Brigitbron ‘n steenkruis
met enkele kruisvormige sonsimbole daarin wat beskou kan word as die Sonloopbaan (van Gilst &
Kooger 2002).
Met die aanvang van ons jaartelling het Jode en Arabiere hulle misdadigers tereggestel deur
steniging. Die Romeine het die doodstraf uitgevoer deur iemand te kruisig. Misdadigers is aan ‘n paal
sonder ‘n dwarsbalk gekruisig. Met gekruiste hande is misdadigers bo-aan ’n paal vasgespyker. Die
vertaling in die Bybel is nie korrek nie. Die Griekse woord stauros word in Afrikaans met kruis vertaal,
maar dis eintlik ‘n paal, suil of pilaar (van Gilst & Kooger 2002).
In die Bybel maak Paulus egter ‘n stelling waarvan ‘n mens die strekking nie goed begryp nie. Hy skryf
naamlik in Gal. 3:13 die volgende: ‘Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang’. Sy ikoon Jesus het tog
aan ‘n hout gehang! Ook kom dieselfde strekking voor in Deut. 21, maar vergelyk ook Jos. 8:9 en Gen
40:19. Ook in die Handelinge van Pilatus 16:7 staan: ‘vervloek is elkeen wat aan ‘n boom hang’.
Die kruis in verskillende vorme, het ook simbool gestaan vir stryd (gekruiste swaarde), gevaar, fout
(teken van ‘n verkeerde antwoord: x), afweer, beskerming, seën, gunstige omstandighede,
voorspoed, geluk, vrugbaarheid (soentjies xxx, en vermenigvuldigingsteken x481) en self die lewe na
die dood. Terloops, die woorde seën, sein, sinjaal, signal (Eng) en signature (Eng) is afkomstig van die
Latynse signum (teken van die kruis). In Middelnederlands het seghen (seën) ook al die betekenis
gehad van ‘maken van een kruis’. Die eenvoudigste handtekening vandag is om ‘n kruis te maak
(signature) en stam dus uit die outyd.
In die ou Germaanse- en Keltiese religie het die kruis en sirkel ‘n baie belangrike rol gespeel. Talle
rituele het plaasgevind binne ‘n ronde sirkel (ook Sonwiel of Sirkelkruis) wat met klippe uitgepak was
of met ‘n swaard of staf op die grond geteken was. Die sirkel is met ‘n kruis in 4 dele verdeel
(vergelyk die Swastika). Die 4 dele was gewy aan die 4 elemente: water, vuur, lug en aarde. Die
kruisteken het die bewaarders van die Vier Windstreke (Noord, Suid, Oos en Wes) voorgestel wat
opgeroep was om die ritueel te beskerm. Die kruispunt was die middelpunt of sentrum van die
ritueel.
Die Keltiese kruis bestaan uit ‘n kruis met ‘n sirkel in die middelpunt van die kruis. Dit simboliseer ook
die gelykheid (eenwording) tussen die manlike en vroulike geslagte. Die kruis simboliseer die fallus en
die sirkel die vulva. Dieselfde teken is ook by die Indiërs bekend as die ‘kiakra’, maar was ook onder
die Egiptenare bekend. Die Egiptiese Isis word op die Isistafel afgebeeld met ‘n kruis in die een hand
en lotus saad in die ander hand. Dit simboliseer die manlike en vroulike geslagte. Daar is selfs kruise
in die huidige Keltiese gebiede waarvan die vertikale balk die presiese vorm aanneem van die penis.
Die kerk het hierdie kruise probeer vernietig of dit laat skuur sodat dit minder realisties lyk en meer
ooreenkomste moet toon met die ‘Christelike kruis’. Soms het die kerk sover gegaan deur te beweer
dat ook die Kelties kruis ‘n Christelike kruis was. Die huidige teken vir manlik ♂ en vroulik ♀ dui die
oorspronklike herkoms aan wat ook die Keltiese kruis simboliseer.
481

Die maalteken dui op voortplanting of vermeerdering.
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In die outyd was die kruis dikwels beskou as sinoniem met ’n boom of paal. Verder nog word die
kruis en die boom gesien as simbole van die Moedergodin. Terdoodveroordeeldes is in bome, pale en
kruise opgehang. Hulle is toevertrou aan die Groot Moeder. Die terdoodveroordeelde gee sy gees
aan Haar. Ook in die Helleense kultuur is ophanging/kruisiging beskou as ’n vereniging tussen die
veroordeelde en die Moeder in die dood. Veroordeeldes wat opgehang is, was meestal mans, want
dit was nie beskou as ’n straf vir vroue nie.
Dit is bekend dat die ou Germane nog voor die koms van die Christendom, die hamerteken (of
kruisteken) wat verbonde was aan die Donar, gemaak het op hulle huise, stalle en landerye om bose
geeste weg te hou. Hierdie kruis/hamer is deur die Germane beskou as simbool van mag. Baie
Germane het hangertjies (amulette) gedra met die hamerteken om hulle nekke. Sommige geleerdes
is van mening dat dit ´n Romeinse gebruik was wat die Germane oorgeneem het en ook moontlik
gedui het op hulle verset teen die oorname van die Christendom. Tog wys ander geleerdes daarop
dat die maak van ‘n kruisteken onder die Germane en ook die Lappe, gemaak is voor die koms van
die Christendom. Ook is ´n kruisteken/hamerteken gemaak deur Germane oor die voedsel en drank
voordat dit genuttig was (Derolez). Met die maak van die hamerteken word die voorwerp waaroor
die teken gemaak word, gewy of geheilig. Veral na die oes het Germane kruistekens of hamertekens
gemaak op die deure van die skure waarin die graan opgeberg is ter beskerming van die voorraad
(van Gilst: 2006). Toe die Christelike Hakon die Goede ‘n kruisteken voor die kop van ‘n offerdier
gemaak het, het sy omstanders dit interpreteer as ‘n Heidense hamerteken (Wessels).
Vir die ou Germane was die hamer ‘n heilige simbool/gereedskapstuk. Regsittings is met die hamer
gewy. Kontrakte is met ‘n hamer verseël (vergelyk vandag die slaan van die hamer in die
geregshowe). Ook is huwelike gewy met die slaan van die hamer, of die maak van die hamerteken en
daarbenewens is die hamer ook op die skoot van die bruid neergelê (wat gunstig sou wees vir
vrugbaarheid).
Om iets te seën deur ‘n kruisteken te maak het dikwels voorgekom in die Middeleeue. Hoe belangrik
die kruis was om onheil af te weer, blyk uit die volgende rympie wat boere geken het: ‘Een kruis
houdt den Duivel van melk en Zuivel’ (van Gilst & Kooger 2002).
Christene het ook die Ankh (Egiptiese simbool vir ewige lewe) as simbool vir die Christendom
aanvaar. Die ankh staan egter simbool vir die manlike teken van Osiris en die vroulike teken van Isis.
Maar ook die Anker (etimologies verwant aan Ankh en afkomstig van Proto-Indo-Europese wortel
*ank-) is aanvaar as simbool vir die Christendom. Tot en met vandag aanvaar die Koptiese kerk die
ankh as teken van die Christendom (en nie die Latynse kruis nie).
Ook die Tau-kruis word beskou as ‘n Christelike simbool (teken wat Israeliete met bloed tydens Pase
op deurposte aangebring het). Die Tau-kruis word egter met Tammus verbind. Die eerste letter van
die naam van Tammus482 sou ‘n mistieke teken word.
Die pouslike kruis bestaan uit drie horisontale balke en is verwant aan die Latynse kruis. Die Kelte het
van oudsher ‘n kruis gebruik wat verwant is aan die Latynse kruis. In die middel van die Keltiese kruis
is die Sonwiel, wat ook by die Germane gebruik was. By die Germane was die bekendste kruise die
Swastika (hakkekruis, Ysterkruis, Noorse (of Skandinawiese) kruis en die diagonale kruis. Na die
kerstening van die Germane is die diagonale kruis ‘n St. Andreas-kruis (x) genoem en die
horisontale/vertikale kruis ‘n St. George-kruis (†).
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Tammus is ‘n God uit die Babiloniese- en Kanaänitiese mitologie. Hy is ook deur die Jode vereer (Esegiël 8:14). Die
Hebreeuse maand Junie (Somermaand) is vandag steeds bekend as Tammus. Die Jode het al hulle maande van die
Babiloniërs ontleen: Tammus het Du’uzu in Babels geheet.
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Ankh kruis

Anker

Tau kruis

Pouslike kruis

Keltiese kruis

Dit is opvallend dat die Latynse kruis van die Romeinse Christendom baie lyk op die Germaanse
hamer wat tans op Skandinawiese vlae pryk. Voorts is dit opmerklik dat daar vandag meerdere
Christendomme bestaan, naamlik die Romeinse-, Ortodokse- en Koptiese Christendomme en hulle
het elkeen ’n eie kruisvorm. Dit lyk voorts ook nie asof hierdie kruisvorms geskik was om iemand aan
te kruisig nie.

Romeinse
Christendom

Russies-Ortodokse
Christendom

Grieks-Ortodokse
Christendom

Koptiese Christendom

Christene beweer dat Konstantyn die kruis as teken vir die Christendom aanvaar het en dit sou gaan
om die Chi-Rho kruisteken. Die Chi-Rho kruis staan vandag ook bekend as die Konstantynkruis,
Christusmonogram of ook Labarum. Chi-Rho staan vir die eerste twee Griekse letters van die woord
Chrestos (Christus of kruis). Hierdie teken sou ‘n besondere gunstige betekenis gehad het, naamlik:
Onder die beskerming van die kruis. Konstantyn sou in 312 n.o.j. sy belangrikste teenstander
Maxentius verslaan het, maar ook die Pretoriaanse garde wat Maxentius gesteun het. Volgens
Christelike oorlewering sou Konstantyn in ‘n droom die Chi-Rho kruis gesien met die Son op die
agtergrond. Die droom van Konstantyn is deur Christene uitgelê as Christus wat die Son (Songod)
vervang. Christene gee voor dat die Chi-Rho kruis hier onstaan het, maar dis ’n onwaarheid, want
hierdie kruis is baie ouer as Konstantyn self. Hierdie sogenaamde vision van Konstantyn moet as ’n
Christelike versinsel beskou word.
Die outydse Chi-Rho-kruis is beskou as sinoniem met ‘n Chrestos (wat beteken: onder gunstige
omstandighede). Maar die woord Chrestos (Christus of kruis) is ’n voorchristelike woord. By die ou
Heidense Grieke was ‘n Chrestos iemand wat orakels gewerp het en die orakels verklaar het. Hy/sy
was ‘n profeet en waarsêer en was beskou as ‘n heilige persoon. Sy/haar simbool was ‘n kruis. Op ‘n
tempel te Delos (Griekse tempel eiland) het die woord gestaan: ‘Creste Isis’, verwysende na die
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Godin Isis (Fransen). Met die koms van die Christendom word Jesus egter gelykgestel aan die
Heidens-Griekse Chrestos. 483Volgens Blavatsky beteken Kris in Sanskrit heilig en moet daar ‘n
verband wees tussen die Griekse Chrestos, die Sanskritse Kris en die Hindoeïstiese Krishna.
Opvallend is ook dat op die kis van die Egiptiese Osiris die volgende geskryf staan, naamlik: KRST. Dit
word uitgespreek as KARAST. Hierdie Karast is die ekwivalent van die Griekse Chrestos. Volgens Lauri
Fransen beteken karast of Chrestos ‘gesalfde’.
In Sumerië (huidige suide van Irak) is Chi-Rho-kruistekens op stene gevind wat dateer uit 2,500 v.o.j.
en ook was hierdie teken onder die Egiptenare bekend, eeue voor die koms van die Christendom as
embleem van Horus. Hierdie teken was verbonde aan die Romeinse Godin Pax484 (gelykgestel aan die
Griekse Irene). Pax sou niet net as beskermer dien nie, maar ook as ‘n simbool van vrede en vandaar
Pax Romana (Romeinse Vrede). Pax is egter soms afgebeeld saam met die Godin Salus (Godin van
welvaart).
Voorts is die Chi-Rho-kruisteken (☧) dikwels op munte afgebeeld. So pryk hierdie kruis op die munte
van Ptolemeus III (247-222 v.o.j.), op die Griekse tetradrachmen (geldeenheid), op die munte van die
Siriese koning Alexander Bala (146 v.o.j.), die munte van die Baktriese koning Hermaeus (138-120
v.o.j.), die munte van die Skyte (100 v.o.j.) asook munte van Romeinse Tranjanus Decius (249-251
n.o.j.) wat in Maeonië geslaan is. Ook is die Chi-Rho-teken in verbinding gebring met die Egiptiese
Horus, wat gebore is uit die maagd Isis.
Die Chi-Rho-teken word soms binne in ‘n sirkel (son) geplaas. Die Chi-Rho kruis toon dan ook groot
ooreenkomste met die Germaanse Wodan-kruis en die Keltiese kruis.

Die Chi-Rho kruis met hierop P = Pax, S
= Salus asook die alfa en die omega.

Die Germaanse Wodankruis met 9 sterre. Nege is
Die Chi-Rho in ‘n wiel of ‘n heilige getal en stel ook
http://kahalyahweh.net/Articles/chirho
Sonsirkel.
die 9 nagte voor wat
.htm
Wodan aan die ‘Boom van
Kennis’ gehang het.
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In die Germaanse taalgebied kom die naam dikwels voor. In familiename byvoorbeeld: Kirsten, Korsten,
Karsten(s), Carsten(s), ens.
484
Sy was die dogter van Jupiter en Iusitia.
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In Europa ontstaan tydens die Middeleeue ‘n aantal ‘wonderkruise’ of ‘wonderdadige kruise’. By
hierdie kruise vind dan soms ‘wonderbaarlike wonders’ plaas. Mense wat siek is en in die buurt van
die kruis kom word byvoorbeeld op ‘n wonderbaarlike wyse genees. Dit geld ook vir vee wat siek is.
Soms moet daar eers ‘n spesifieke ritueel uitgevoer word, voordat die wonder plaasvind,
byvoorbeeld ‘n ommegang. Tydens die ommegang word biddend om die kruis geloop. Dan het dit in
die verlede dikwels gebeur dat ‘n kruis skielik in die lug verskyn (lugkruise). Enkele voorbeelde is
Weimar (1517), Münster (1535), Glarus en Rome (1547), Wittenberg (1559), Magdeburg (1559),
Falkenberg-Silesië (1592). Op die plekke waar die kruise verskyn, het al gou bedevaartsoorde
ontstaan. Soms het hierdie kruise egter deur die lug gesweef (van Gilst & Kooger 2002). Veral in
Duitsland word ook Gaffelkruise gevind. Die kruis het nie ´n horisontale dwarsbalk nie, maar twee
kort balke wat diagonaal op die vertikale balk gekoppel word. Die Gaffelkruis is in werklikheid ´n
groot Y vormige mik. Dikwels is ook ysterkruise opgerig, wat as doel gehad het om hael uit die
boorde en landerye te weer. Hierdie kruise is haelkruise genoem en moes waarskynlik dien as
weerligafleiers. Tot groot ontsteltenis van die bevolking het hael soms steeds hulle oeste verwoes,
ten spyte daarvan dat haelkruise in die buurt van hulle landerye staan.
Geestelikes kon in die Middeleeue selfs vuur blus deur ‘n kruisteken te maak. Die heilige Remigius,
biskop van Reims (oorlede in 533) sou ‘n vuur wat in Reims ontstaan het en deur die Duiwel
aangesteek is, met sy kruisteken doof (van Gilst & Kooger 2002). Die kruisteken is gebruik om siektes
te genees; water in wyn te verander; vlooie en luise te verdryf; die Duiwel, bose geeste en Hekse te
verjaag. Ook is veral op Goeie Vrydag kruistekens gemaak oor landerye, boorde, byekorwe, vee, ens
om dit te seën. Ook maak katolieke gelowiges soms daagliks, en veral op heilige plekke, ‘n kruisteken
(op hulle self). Vandag word steeds kruistekens gemaak deur katolieke by die aanskaf van nuwe
gereedskap, rekenaar, motorvoertuig, boot, ens. Sedert die Middeleeue is dit ook gebruiklik dat
gelowiges ‘n kruis op hulle liggaam tatoeëer vir permanente beskerming. Dit word vandag steeds
gedoen, ook onder Koptiese Christene. Vandag is die kruisteken meer as net ‘n simbool van
Christenskap. Die kruisteken is ‘n magiese afweermiddel.
Sommige Vlaamse katolieke maak vandag eers ‘n kruisteken oor die brood, voordat hulle dit sny. Ook
maak die Vlaminge kruistekens (in kruit of verf) op die deure, vensters en kaste van hulle huise.
Wanneer iemand sterf word steeds in Vlaandere ‘n strooikruis voor die huis neergelê waarin iemand
gesterf het. ‘n Hout of metaalkruis word met die oorledene saamgedra tot by die graf en na die
begrafnis op die graf neergelê. As ‘n mens ‘n grafkruis maak van Vlierbestakke (Hollunderbestakke)
en die takkruis op die graf plant, is die oorledene salig indien die takke na ‘n tyd begin uitloop (bot).
Kleursimboliek
Kleursimboliek het ook ‘n belangrike rol gespeel by die ou Germane. Rooi, wit, geel en swart was as
heilige kleure beskou. Die priesteresse was in wit geklee. Bruide was in wit geklee en die feeskleur
van die belangrikste religieuse feeste was wit. Die kleure van ‘n begrafnis was beide wit en swart.
Swart was eweneens ‘n heilige kleur. Dit was die kleur van status en verhewenheid. Die Oudengelse
woorde blæc ‘swart’ en blac ‘bleek, blank’ is beide afkomstig van die Proto-Indo-Europese wortel
*bhleg- ‘brand, glansend, helder’.
Die heilige kleure wit en swart is ook oorgedra na die Christelike godsdiens-belewing. Swart sou die
kleur word van die kerklike ampsdraer. Dit het later die kleur geword van statusmotors en baie
mense met ‘n Germaanse afkoms dra die familienaam Swart (of de Wit). Die boonste kleur van die
huidige Duitse vlag is immers swart, maar swart kom ook voor in die vlae van ander Duitse
deelgebiede. Die woord swart is afkomstig van die Proto-Indo-Europese wortel *swer- en verwant
aan die Germaanse Vuurreus Surt, waar ook swaard, Saturnus en Sater(dag) aan verwant is.
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Die kleur rooi, was ook ‘n heilige kleur. Dit het simbool gestaan vir bloed en die bloedband wat die
familie byeen hou. Rooi is ook die kleur van die Joelfees (huidige Kersfees). Rooi was ook soms met
die Son geassosieer, maar meestal het geel simbool gestaan vir die Son. Rooi kom in talle
familiename voor, soos Rood(t), Rode, Reid, Rothman ens. Rooi is in Oudengels read, in Oudfries rad
en in Middelduits root, afkomstig van Proto-Germaanse *rauthaz en die Proto-Indo-Europese wortel
*reudh-.
Rooi is ook verbind met die Dondergod Donar. Sy baard was glansend rooi. Maar ook die Romeinse
Oorlogsgod Mars word met rooi verbind, naamlik die rooi planeet Mars.
Geel is verwant aan geld, gold (Eng) en goud. Geel is in Oudengels geolu of geolwe, in Oudhoogduits
gelo en in Oudnoors gulr, afkomstig van Proto-Indo-Europese *ghel-/*ghol-.
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Nabetragting
Gedurende die eerste eeue van ons jaartelling vind daar ‘n omwenteling plaas op religieuse gebied in
Europa. Vanuit Rome brei die taal, kultuur en godsdiens van die Romeine (Mithraïsme gevolg deur
die Christendom) in golwe uit. Alexandrië (Egipte) en Klein Asië (Turkye) word gekersten, maar
dieselfde Christendom sou later weer daar deur die Islam verdryf word (Tragies, maar nog ’n IndoEuropese volk, naamlik die trotse Perse, sou hulle eie inheemse religie afskryf ten gunste van die
Islam). Die Suide van Europa word onderwerp aan die Romeinse militêre gesag. Voor hierdie
onderwerping was die Christelike godsdiens onbekend en afwesig in die Keltiese en Germaanse
gebiede. Die Keltiese tale en Heidense Keltiese religie sou egter redelik vinnig verdwyn onder die
militêre bestuur van Rome. Keltiese gebiede wat nie onder militêre gesag van Rome beland het nie,
(soos Ierland) is eers baie later gekersten. Vanaf die 5de eeu word die eerste Germane gekersten.
Tussen die 10de en die 12de eeu word die Noord-Germane gekersten en in die 14de en 15de eeu die
Baltiese volkere.
Met die bewindsaanvaarding van Karel die Grote (742-814) lui die doodsklok vir die Heidense
Germaanse religie en kultuurgoed. Karel laat alle Germaanse heiligdomme vernietig asook talle
Germaanse geskiedkundige- en religieuse geskrifte. Ons Heidense erfenis moes letterlik van die
aardbodem gevee word. In die plek hiervan voer hy die Christelike geskiedenis en religie in (met grof
geweld). Hy vaardig ‘n aantal godsdiens-wette uit (Capitularia) waarvolgens die Christendom die
Heidendom moes verdring en waarvan sommige oortredings met die dood strafbaar was. Die
eertydse religie van ons voorouers, wat duisende jare met ons saamgekom het, is nou beskou as
duiwelsgoed. Vaders Abraham, Isak en Jakob, wat onbekend was aan ons voorouers, word nou skielik
óns aartsvaders. Die Germaanse Ase en Wane word ingeruil vir die Christelike God(e). Ask en Embla
word ingeruil vir Adam en Eva. Die lang arm van die Almagtige kerk sou deur swaar graafwerk elke
vorm van ons Germaanse religieuse erfenis so deeglik moontlik vernietig.
Ten spyte van die fatale stappe wat Karel die Grote onderneem het, was die daadwerklike
kersteningsproses egter ‘n langdurende onderneming. Dit was ‘n proses wat eeue lank geduur het,
oor geslagte heen. Ons inheemse religie is nie plotseling vervang met die Christendom nie. Dit was ‘n
proses van samesmelting tussen die nuwe en die ou religieë, waarna die kerk telkens weer die
‘verkeerde’ of Heidense gebruike probeer smoor het. Trouens, die kerk stry vandag nog teen sekere
‘Heidense’ gebruike binne die kerk. By sommige volkstamme het die geloof-omskakeling glad
verloop, veral in die suide van Europa. As die adel ten gunste van die Christendom was, het die res
van die bevolking nie getwyfel nie en geen vrae gestel nie, maar gevolg. Dog, hierdie adel is soms
(dikwels!) deur die res van die bevolking as verraaiers beskou omdat hulle die Heidense religie
versaak het. Sommige stamme (streke) het die omskakeling nie as drasties ervaar nie.
By die meer noordelike Germaanse stamme was die omskakeling egter stroef. Die Germane staan
bekend vir hul hardkoppigheid, eiesinnigheid en drang na onafhanklikheid en vryheid. Die wens van
die koning was nie noodwendig ook die wens van die bevolking nie en die invoer van ‘n nuwe
godsdiens is beskou as ‘n vorm van roof. Miljoene Heidene en Hekse (en ketters) sou deur die swaard
en die brandstapel sterf in die poging om hulle onder dwang te kersten. Hierdie mense was nie
bereid om hulle ou religie te versaak nie; hulle was bereid om vir hulle Gode en Godinne te sterf, en
hulle het ook.
Hierdie brutale vervolging wat oor meer as ‘n duisend jaar gestrek het, word vandag deur die kerk
verswyg. In teenstelling hiermee hou die kerk die vaandel van Christelike martelaarskap, hoog. Baie
Christene beskou ‘Christenskap’ vandag steeds as ‘n soort martelaarskap en daar word steeds verwys
na die vervolging van Christene ‘deur alle eeue heen’. In werklikheid was die groot vervolging presies
andersom. Die aantal Christene wat deur Heidene vervolg is, is maar ‘n verwaarloosde fraksie van die
532

aantal Heidene wat deur die Christene vervolg is. Die ‘groot’ vervolging van Christene onder Nero
was waarskynlik nie meer as 200 veroordeeldes nie, terwyl die Christene miljoene Heidene in Europa
sou afmaai tydens die Middeleeue (van Gilst 2013). Bowendien was die Heidense vervolging van
Christene van korte duur, terwyl die Christelike vervolging van Heidene meer as 1,500 jaar sou duur.
Met die koms van die Romeinse Christendom na die Germaanstalige gebiede, kry die Romeinse taal
‘n magsposisie. Karel die Grote kon Germaans-Frankies as amptelike taal van sy ryk verhef het, maar
hy doen dit nie. Sy eie Germaanse taal was vir hom waardeloos. Hy haal Romeinse geleerdes binne
om die Germane te Romaniseer. Latyn word die amptelike skryftaal van sy nuwe imperium, terwyl sy
magtige ryk grotendeels uit Germaanse volkere bestaan.
Op taal en kulturele gebied sou die Germane uiteindelik ‘n groot terugslag beleef het. Die Germane
verromaniseer in die Noorde van Italië (Longobarde en Ostrogote); die Noorde van Frankryk/Gallië
(Saliese Franke); die Ooste van Gallië (Boergondiërs) en Spanje (Visigote). Die Vandale verdwyn
tussen die Noord-Afrikaanse volkere (die wat nie weggevoer is deur die Bisantyne nie). ‘n Aanwins vir
die Germane was die verowering en Germanisering van die Britse eilande en later Noord-Amerika,
Australië, Nieu Seeland en Suid-Afrika.
Met die kerstening van die Germane sou die posisie van die vrou in die gemeenskap op ‘n aantal
domeine ‘n insinking beleef. In die voor-christelike tyd het die Germaanse vrou ‘n baie belangrike rol
gespeel in die gemeenskap. Die hele mediese beroep was in die hande van vroue. In die beoefening
van die Germaanse religie het vroue ‘n oorheersende rol gespeel, want daar was meer priesteresse
as priesters in die amp (veral voor die aanvang van ons jaartelling).485 Vroue is beskou as sterker
figure op die gebied van telepatie en intuïsie en daarom was hulle besonder geskik as adviseurs van
die volk, konings en leëraanvoerders. Die gebruik van rune was meestal in die hande van vroue, hetsy
die skryfkuns, hetsy die magiese/religieuse beheersing daarvan.
Volgens die Heidense lewensbeskouing is die vrou die pronkstuk van die skepping; die allermooiste
juweel wat bestaan. Maar volgens die Christelike leer moet sy beskou word as ‘n tweederangse
wese. Sy moet haarself nie versier en grimeer nie en ook moes sy voortaan ’n onderdanige rol speel
in die gemeenskap. Sy was immers volgens die nuwe leer die oorsaak van alle sonde en ellende in die
wêreld. Uiteindelik het selfs die vakkundige Germaanse Wicca’s of Hekse (Wyse Vroue) op
brandstapels beland en het hoogs waardevolle menslike talente verdwyn, asook kennis wat oor
duisende jare opgedoen was. Die mediese diens is nou met mans gevul (vroue kon assisteer) en in
die nuwe godsdiensbeoefening het die vrou geen funksie meer gehad nie en sy kon geen amp beklee
nie.
Met die koms van die Christendom het daar ook op kultuurgebied ‘n hele omwenteling plaasgevind.
Dit lei ook ’n nuwe tydperk in, bekend as die ‘donker Middel-eeue’ wat met groot sosiale onrus
gepaard gaan. Godsdiensvryheid word afgeskaf en elke burger word nou gedwing om die
Christendom te aanvaar. Die hele samelewing word in ‘n dwangbuis gedruk. Die eerbiedwaardige ou
Germaanse Gode en Godinne word afgedank. Hulle het nou demone geword. Die nuwe godsdiens
verwerf ‘n dominante posisie. Diep, dieper en nog dieper het die status van die eertyds
gerespekteerde Gode en Godinne gedaal. Neerhalende opmerkinge is gemaak oor die Heidendom
wat nou as ‘n agterlike kultuur beskou was. Dit het weerklank gevind in die taal en talle woorde het
nou heel ander betekenisse verkry. Ou Heilige terme en uitdrukkinge word nou bespotlik voorgestel
en daaruit ontstaan selfs nuwe vloekwoorde. Die Heilige Loo word in Engels selfs ‘n toilet. Die
oorvertel van die sagas, die heldedade en die volksgeskiedenis word sterk ontmoedig en as
onwenslik geag om dit nog verder oor te vertel. Die verlede moes doelbewus verdwyn. Mitiese
485

Tot en met vandag is in die Japanse Sjintoïsme, meer priesteresse as priesters in diens. Die Japanse
Sjintoïsme toon groot ooreenkomste met ons ou Germaanse religie.
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verhale is van Heidense elemente gesuiwer en sou verder leef as ‘sprokies’. Mitiese figure soos
Dwerge, Reuse, Feë, Trolle en Elwe word nou as ‘versinsels’ beskou en die Christelike mitologie word
opgehemel as ‘Die Ware Waarheid’.
Verder word die hele kersteningstrajek gekenmerk deur selfgeoorloofde diefstal, leuens en bedrog,
om maar enkele voorbeelde te noem: Die Christene bou hulle Sabbat nie uit as religieuse rusdag nie,
maar neem die Heilige Heidense Sondag oor en maak daarvan ‘hulle’ rusdag. Ook word die Heidense
hoogfeeste, naamlik Joel en Ostara, geannekseer en omvorm tot die geboortedatum en sterfdatum
van Jesus. So brutaal word Christene dat hulle selfs kla oor die ‘sekularisasie’ van ‘hulle’ ‘Christelike’
feeste. Tydens die kerstening word byna alle Heidense Heiligdomme geannekseer en tot kerke
omskep. Sommige word gesloop en op presies dieselfde plek word ‘n kerkgebou neergesit. Talle
Heidense rituele word klakkeloos oorgeneem en nou as Christelik verklaar. So word die Heidense
huwelikseremonie skaamteloos deur die Christene oorgeneem en word die Heidense Heilige Huwelik
nou uitgeroep tot ’n ‘instelling van God’. Die Heidense doopritueel waar met water besprinkel word,
word onveranderd as ’n Christelike ritueel oorgeneem. Heidense prosessies word behou, maar die
Godin op die draagbaar heet nou Maria. Heidense pelgrimstogte word steeds voortgesit, maar die
rede waarom die pelgrimstog plaasvind, word verander en ou Heidense voorgeskiedenis word
uitgewis. Die ou Heidense Godinne en Gode word steeds vereer, maar hulle verander nou in ‘nuwe
katoliek heiliges’ en die titel ‘sint’ verskyn nou voor hulle ou name; terselfdertyd word mooi
Christelike martelaarsverhale versin oor die herkoms van die ‘nuwe katolieke heiliges’. Dan gaan die
Christendom ook oor tot die volskaalse vernietiging van die volksgeskiedenis en word ons ou
Germaanse volksgeskiedenis met uitheemse Bybelverhale vervang. Die grootste ongeluk wat Europa
in sy moderne geskiedenis getref het, is die koms van twee van die drie Midde-Oosterse godsdienste,
naamlik die Christendom en die Islam.
Uiteindelik sou die Christelike geloof ‘n volslae oorwinning behaal oor die Germaanse en Keltiese
religieë. Die rede hiervoor was nie dat die een groep Gode beter was as die ander nie. Die
vernaamste rede vir die oorwinning het met selfpersepsie en relativering te make. Volke wat hulself
as ‘superieur’ beskou, weier om met ‘inferieure’ volkere te vermeng en/of hulle kultuurprodukte oor
te neem. By kontakte tussen ‘superieure’ en ‘inferieure’ volkere, verloor die ‘inferieure’ volk sy taal,
kultuur en godsdiens gedeeltelik of selfs volledig. Vergelyk onder andere die kontakte tussen
Westerlinge en inboorlinge in die Nuwe Wêreld, waar die inboorlinge hulself as inferieur beskou het.
Die Chinese en Japannese het hulself beskou as ‘superieur’ in hulle kontakte met die Weste sowel as
met die Arabiere en om hierdie rede kon volksvreemde godsdienste soos die Christendom en Islam
daar geen voet in die deur kry nie.
Dit is egter opvallend dat die Germane in hulle eerste kontakte met die Romeine hulself nie as
‘inferieur’ beskou het nie, maar as superieur. Hulle kondig selfs ‘n verbod op gemengde huwelike
met die Romeine af. Aanvanklik beskerm hulle ook hulle eie kultuur, religie en taal met hand en tand.
Jung wys daarop dat hierdie drang om die beskerming van die Germaanse identiteit op ‘n gegewe
tydstip volledig ingestort het. Argeologiese opgrawings van die eerste Germaanse Christengrafte dui
daarop dat die dames hulle blonde hare, bruin gekleur het. Hierdie gekerstende Germaanse vroue
wou graag die uiterlike kenmerke van die Romeinse Christelike vrou aanneem. Germaanse kenmerke
was dus nou alreeds (deur die Germane self) as inferieur beskou.
Dat die Germane hulle eie erfgoed met soveel kundigheid en deeglikheid vernietig en weggevaag het,
kom eintlik as ‘n seer grote verassing (eintlik ’n seer grote skok!). Die eerste Germaanse Christene
het selfs so ver gegaan om te beweer dat die ou Germaanse religie sleg is (sic) en dat die Nuwe
Romeinse Christendom goed sou wees vir die volk.486 Dit was ‘n volkome dwaling. Die suksesvolle
486

Religie speel ongetwyfeld ’n bepalende rol in die sosiale gedrag van die mens, maar selfs die volledige
afwesigheid van religie beteken nie dat chaos en wanorde ontstaan nie. Frans de Waal toon in sy boek De
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Japanners, vandag seker een van die hoogsbeskaafde volkere in die wêreld, is ‘n bewys daarvan dat
die Heidendom nie sleg kan wees nie, inteendeel. Die Japanners (en Chinese) is vandag baie trots op
hulle duisende jare oue geskiedenis, waardeur die ou inheemse mitologie soos ‘n goue draad
verweef word.
Eintlik het ‘n mens van ons Germaanse voorouers ‘n baie groter teenstand verwag teen die
kerstening en die grootskaalse daaropvolgende vernietiging van die Natuur.487 Inplaas van die
oorname van die Christendom, het ‘n mens verwag dat ’n eie Heilige Boek die lig sou sien waarin die
volksgeskiedenis van die ten minste die grootse Germaanse stamme opgeteken sou staan. Die
mondelinge deurgee van die ou heldeverhale en die volksgeskiedenis is op ‘n gegewe moment nie
alleen gestaak nie, maar doelbewus ook nog vernietig. Hierdie kultuur-afskrywing kom eintlik neer op
selfverloëning en selfverraad. Ons ou Germaanse voorouers beskik immers oor ‘n besonder kleurryke
geskiedenis, waarin die gekerstende Germane geen belangstellinge meer gehad het nie. Die Groot
Trekke van die Kimbren, Teutone en Gote, wat duisende kilometers in Europa afgelê het, maar ook
die besondere Groot Trek van die Vandale wat meer as 6,000km deur Europa en Noord-Afrika afgelê
het en die Romeinse leërs selfs vernietigend veldslae toegedien het, is nie interessant nie. Hoe
hierdie voorouers van ons met ossewaens Europa platgereis het; hoe hulle roemryke veldslae
gelewer het, sware ontberings moes deurmaak tydens hierdie trekke is selfs vir die Afrikaners
onbelangrik, terwyl die wel en weë van die Jode swaar aan die Afrikaner boereharte druk. Dit is
eintlik absurd en tragies dat ons die geskiedenis van ons eie voorouers afskryf en dit vervang met dié
van ‘n vreemde woestynvolk.
Wat selfverloëning en selfafskaffing betref, staan ons egter vandag weer by ‘n kruispad. Tot en met
Tweede Wêreldoorlog het die Germaanse rasse hulself as ‘superieur’ beskou, maar omdat Hitler
hierdie stryd verloor het, word al sy gedagtegoed, ook die goeies, vandag verwerp. ‘n Kwarteeu na
die einde van die Tweede Wêreldoorlog, maak die eenrassige Europese volkere hulle deure oop en
stroom vreemde immigrante Europese lande binne. Selfs die blonde Skandinawiërs laat immigrante
uit Afrika op groot skaal toe. Waar die Germane hulle geskiedenis en kultuur afgeskryf het en selfs
die taal gedeeltelik verwerp het met die aanvaarding van die Christendom, word die genepoel nou
bedreig. Jaarliks verminder die aantal mense met blou oë en blonde hare. Opvallend is dat Japan,
met sy krimpende bevolking, weereens die poot styf hou. Die Japanse landsgrense word wyslik dig
gehou en word byna geen ‘asielsoeker’ daar toegelaat nie.
Ten slotte nog die volgende: Tot en met vandag glo die Christendom dat Christene juis keurige mense
is en ter selfde tyd aanvaar hierdie Christene dat alle nie-Christene juis boosdoeners is, wat kwaad
soek en kwaad doen. Maar dit is ‘n skewe voorstelling van sake. Ter vergelyking die volgende tussen
die mees Christelike land (Amerika) en die mees Heidense land (Japan): ‘n Kwart van die totale
gevangenis-bevolking in die ganse wêreld sit in een land, naamlik Amerika. Japan daarenteen het ‘n
baie klein gevangenis-bevolking. Oor Japan word die volgende vermeld ten opsigte van misdaad
(soos vermeld in The World’s Sixteen Crucified Saviors van Kersey Graves): Daar kom byna geen
dronkenskap, gevegte, rusies, diefstal, rooftogte, verkragtings, ontug, bedrog, vervalsing en
smokkelary voor nie. Slotte is in Japan eintlik oorbodig. Daar is byna geen drang om te steel, te
verneuk en valse ooreenkomste te sluit nie. In Christelike Amerika daarenteen, tier byna elke vorm
van misdaad hoogty.

Bonobo en de Tien Geboden aan dat alle Bonobo-stamme streng gedragsreëls ken, wat van stam tot stam
verskil. De Waal dui ook aan dat in gevalle waar downsindroom onder die Bonobo’s voorkom, sodanige
downsindroomlyer deur die stamlede toegelaat word om byna elke stamreël te oortree.
487
In Europa verdwyn nie alleen die enorme woude nie, maar duisende plante- en dierespesies sou voor die
vernietigingsdrang van die Christendom swik.
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In 2005 tref die orkaan Katrina Amerika en in Augustus 2011 word Amerika weer getref deur die
orkaan Irene. Die wêreld staan telkens versteld van die televisiebeelde. ’n Golf van vrywilligers gaan
telkens uit hul pad om hulle medemens in nood te help, maar ‘n tweede golf volg en hierdie golf
plunder alle winkels en fabrieke op hulle weg. Winkels wat nie deur die natuurgeweld beskadig is nie,
word selfs oopgebreek, geplunder en geroof. Japan word in Maart 2011 deur ’n tsunami getref en
weer staan die wêreld versteld. ‘n Golf van vrywilligers spring uit om hulle medemens in nood te
help, maar daar volg ook ’n tweede golf. Hierdie tweede golf van vrywilligers ruim die puin op en
help die winkeliers en fabriekseienaars om al hulle goedere weer veilig onderdak te kry; daar word
nêrens gesteel, geroof en geplunder nie. Tydens hierdie natuurrampe was daar nog ‘n opvallende
verskil tussen die Christelike Amerikaners en die Heidense Japanners. Die Amerikaners is direk na die
rampe deur verslaenheid, emosies en wanorde oorval, terwyl die Japanners met nugterheid en
dissipline aan die werk gespring het.
Laastens nog dit: Tussen die Germaanse Heidendom en die Romeinse Christendom is daar wesenlike
verskille. Die Heidendom is ’n realiteitsgebonde en natuurgebonde religie wat oor duisende jare tot
stand gekom het op grond van sintuiglike waarneming. Die Romeinse Christendom is ’n lugkasteel
van Grieks-Romeinse fantasieskeppers, met die Krishna as basis en die verlossingswaan as hooftema.
Een van die belangrikste pylers van die Heidendom, is respek. Elke vorm van lewe word
gerespekteer. Dit sluit plante, diere, mense, hemelliggame en natuurkragte in. Met die koms van die
Christendom verval hierdie respek. Die natuur in sy volle omvang mag na hartelus geplunder word en
in Nederland vind die ontbossing tydens die Middel-eeue so drasties plaas dat swaar stofwolke
ontstaan wanneer die wind waai.488 Waar die Heidendom alle ander godsdienste respekteer, toon die
Christendom juis ’n disrespek teenoor elke ander sekte.
Nog ‘n belangrike pyler van die Heidendom is selfredsaamheid. Die Heiden pak die bul by die horings
en los alle probleme selfstandig op. Die Heiden is self in beheer van sy/haar lewe, ten spyte van die
wete dat die Lot vasstaan. Die Christen is nie in beheer van sy/haar lewe nie, maar God oefen die
beheer uit. Die mens is magteloos en hulpeloos en nie in staat om probleme op te los nie, want alle
kastanjes word deur God uit die vuur gekrap. In plaas van om oor te gaan tot die daad, sou Christene
hulle wend tot die gebed, by selfs nietige probleempies. Die gebed is selfs deur die Christendom as ’n
kunsvorm vervolmaak.489 Vir ons ou Heidense Germaanse voorouers is elke mens verantwoordelik
geag vir die gevolge van sy/haar eie gedrag. Daar is nie ‘n sondebok wat alle skuld van ‘n oortreder
wegdra nie. Die mens dra sy eie luste en laste. Vir die Heiden is die mens en die natuur pragtig. Die
Christen is van mening dat die mens en die natuur sleg is. Slegs God is goed. Bowendien verwag die
Christen om van die slegte ellendige wêreld verlos te word deur ‘n vername redder. Die Heiden is ‘n
trotse en heldhaftige figuur, terwyl die Christen ’n nederige en kruiperige martelaarsbestaan as
ideaalbeeld beskou. Waar die Heiden uitbundig geniet van die lewe, streef die Christendom ’n
bekrompe somberheid na, wagtende op die lewe na die dood. Waar die Heiden elke oomblik van die
lewe geniet, rig die Christen sy/haar blik op ‘n droomlewe in die verre toekoms. Omdat die Heiden se
gedrag grootliks op selfdissipline berus, word ook die norme en waardes van binne-uit gevorm.
Christelike vorme en waardes word van buite-af geforseer op elke individu. Die lewensbeskouing van
die Heidense Germaan het ‘n geharde en selfstandige mens voorgebring terwyl die Christendom ‘n
verlammende effek op die samelewing uitoefen.
Met hierdie werk hoop skrywer ‘n belangstelling te wek in ons ou inheemse Germaanse erfgoed. Van
oudsher is die Christendom nie Germaanse erfgoed nie, maar uitheemse leengoed en leengoed word
terugbesorg. Die ou Germaanse religie van ons voorouers is belangrike erfgoed en dit verg ons
aandag. Trouens, ons ou Germaanse erfgoed is ’n kosbare Heiligdom.

488
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Vandag is die natuur sodanig herstel dat stofstorms nie meer voorkom nie.
In die Japanse Sjintoïsme bestaan gebede meestal slegs uit enkele sinne (’n versoek of twee).
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Aanhangsels
Aanhangsel 1
Indiculus superstitionum et paganiarum.

Christelike- en Heidense rituele was in die Middeleeue, nie maklik van mekaar te onderskei nie. Die
kerkvaders wou daarom ‘n duidelike grens stel tussen dit wat Heidens (ongewens) was en dit wat as
Christelik (aanvanklik ook Heidens) beskou moes word. In 743 is die Indiculus superstitionum et
paganiarum by die Konsilie van Leptines in Henegouwe opgestel, onder voorsitterskap van
Bonifacius. Vandag word hierdie dokument in die Vatikaan bewaar as Pfalzer Codex 577. In hierdie
dokument word 30 aspekte genoem van Heidense gebruike wat uit die kerk verban moes word. Die
verbanningspoging was egter nie heeltemal suksesvol nie, want sommige van hierdie Heidense
gebruike is vandag deel van die Katolieke kultus. Ongelukkig word die 30 Heidense gebruike swak
omskryf en weet ons vandag nie altyd presies wat dit alles behels nie. In werklikheid het net die
aanhangsel behoue gebly en dit is as volg vertaal:
Oorspronklike teks uit Indiculus superstitionum et paganiarum. Bron: van Gilst 2009. Hieronder
vertaal en toegelig.
De sacrilegio ad sepulchra mortuorum (oor godslastering by die grafte van oorledenes). Onder die
ou Germane vorm die grafheuwels ‘n sentrale plek in die volkskultuur. Dit is ‘n heiligdom. Daar is
volksvergaderings gehou en regsittings gehou, maar daar is ook geoffer aan Gode en Godinne, maar
ook aan die voorouers. Vuurtjies is dikwels by die grafte laat brand, maar later vervang deur kerse
en lampe. Die kerk neem van die gebruik oor wat vandag veral tot uiting kom tydens die viering van
Allersiele in katolieke lande.490
De sacrilegio super defunctos i. dadsisas (oor godslastering by oorledenes, bekend as dadsisas).
Hiermee word waarskynlik maaltye bedoel by begrafnisse en dadsisas dui moontlik op gesange en
danse gebruiklik tydens die begrafnis. Christene het die gebruik voortgesit en in sommige lande
bestaan die gebruik vandag nog.
De spurcalibus in Februario (oor feestelikhede in Februarie). Hiermee word die Keltiese Imbolc en
die Germaanse Disablot of Disathing bedoel, wat later deur die kerk oorgeneem is as Maria-Ligfees.
De casulis id est fanis (oor hutte of tempels). Hiermee is klein tempeltjies bedoel maar moontlik ook
kultiese Rotse wat as heiligdomme vereer is.
De sacrilegiis per ecclesias. (oor godslastering in kerke). Tot in die laat Middeleeue is Heidense
liedere en -ritulele in die kerke toegelaat.
De sacris silvarum, quae nimidas vocant (oor heiligdomme in Woude en Heilige Woude). Nie alleen
het die volk nog Heiligdomme in bosse vereer nie, maar ook nog bosse as Heiligdomme beskou.
De his, quae faciunt super petras (oor (Heilige) rituele wat op/by Rotse beoefen is). Die volk het nie
alleen klippe/rotse vereer nier, maar ook talle kultiese rituele geken wat op/by Rotse beoefen is. ‘n
Bruid moes byvoorbeeld as onderdeel van die trou ritueel op so ‘n Rots staan.
De sacris Mercurii vel Jovis. (oor gewyde handelinge ter ere aan Merkurius (Wodan) en Jupiter
(Donar). Moontlik dui dit op offers aan hierdie Gode. In die Latynse teks is Latynse name gebruik vir
die aanduiding van Germaanse Gode.
De sacrificio, quod fit alicui sanctorum (oor die offers aan heiliges). Die inheemse Gode en Godinne
is tot katolieke heiliges omvorm, maar die offers aan hierdie ou Gode en Godinne is voortgesit. Die
kerk wou die ‘offer’ omvorm tot ’n gewone maaltyd.
10. De phylacteriis et ligatures (oor amulette en talismanne). Hiermee word geluksbringende voorwerpe
bedoel, soos o.a. Thorhamers, kruise, sonwiele, ens., wat Germane aan kettinkies/toutjies gedra
490

Blavatsky vermeld dat talle kerkvaders geglo het dat lampe in grafte selfs vir ewig sou brand.
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het.
11. De fontibus sacrificiorum (offers in/by bronne/fonteine). Bronverering het egter tot in die 20ste eeu
voortgeduur. Selfs vandag nog word munte in fonteine gewerp.
12. De incantationibus (oor towerspreuke en -liedere). Besweringsformules, rympies, liedere en spreuke
wat onder die Germane bekend was is deur die Christene voortgeset. Die uitspreek van ‘n ‘heilige
teks’ om kwaad af te weer, kom vandag steeds voor in katolieke lande.
13. De auguriis vel avium vel equorum, vel bovum ster corevel ster nutatione (oor voorspellings deur die
gedrag van voëls, perde en beeste te bestudeer, veral die manier waarop hulle nies, maar ook deur
hulle mis te bestudeer). Voëls sou geluk of ongeluk bring (byvoorbeeld die ooievaar). Perde wat
nies, dui aan dat daar iets verkeerds in die lug is en dat kwaad in aantog is.
14. De divinis vel sortilegis (oor waarsêery en deur die lot te werp). Hierdie gebruik het nooit uitgesterf
nie.
15. De igne fricato de ligno, id est nôdfyr (Oor die wrywing van hout om vuur te laat ontstaan, bekend as
noodvuur (Nodfyer). Die aansteek van hierdie vure vind steeds op die Europese platteland plaas,
tydens volksfeeste.
16. De cerebro animalium (oor die harsings van diere). Moontlik gaan dit hier oor voorspellings wat
gemaak is deur die harsings van diere te bestudeer.
17. De observatione pagano in foco vel in inchoatione rei alicujus (oor wat Heidene in die vuur (pan)
sien, voordat hulle met ’n taak begin). Moontlik gaan dit om voorspellings waarvan die voortekens in
die vuurherd sigbaar is. Moontlik gaan dit om Germaanse bruide wat om die vuurherd moes loop, in
die huis van haar man, direk na die huwelik, om haar gesag oor die huishouding te bevestig. Tot
onlangs toe nog was dit ’n gebruik in Limburg dat bruide, na die huwelik eers om die es moes loop.
Dit is ‘haalleiden’ genoem.
18. De incertis locis, quae colunt pro sacris (oor heilige plekke). Moontlik gaan dit hier om
bedevaartstogte na heidense heiligdomme, ook bekend as veldommegange. Plekke waar heidense
heiligdomme gestaan het, is egter deur die Christendom oorgeneem en tot Christelike heiligdomme
omskep.
19. De petendo quod boni vocant sanctae Mariae (oor gelowiges wat waterbronne vereer).
Waterbronne in Latyn = Mare en die meervoud hiervan in die nominatief en akkusatief is Maria(e).
Die verering van waterbronne, bekend as Mare, word met Maria, die moeder van Jesus in verband
gebring.
20. De feriis, quae faciunt Iovi vel Mercurio (oor feesdae te ere van Jupiter en Merkurius). Heidense
feesdae is steeds deur Christene gevier, maar hierdie feesdae is deur die eeue heen tot Christelike
feesdae omgebou.
21. De lunae defectione, quod dicunt vinceluna (oor Maanaanbidders). Maanverering het na die
invoering van die Christendom voortgeduur. Volksfeeste is steeds volgens die maanstande gevier en
tot en met vandag speel die stand van die maan ’n bepalende rol by die insaai van
landbougewasse.491
22. De tempestatibus et cornibus et cocleis (oor onweer, horings en lepels). Weerlig en onweer is
beskou as voortekens van geluk/ongeluk. Ook is horings (drinkbekers) en lepels beskou as
instrumente wat waardevol was in die voorspellingskuns. In die volksgebruik is tydens ‘n heildronk,
drinkbekers teen mekaar geklink, met ’n besweringsformule. Vandag bestaan die
besweringsformule ‘gesondheid’ of ‘voorspoed’ steeds tydens die drink van ’n heildronk (heildronk =
heilige- of geluksdrank).
23. De pagano cursu, quem Yrias nominant, scissis pannis vel calceis (oor die Heidense optog, bekend as
Yrias met geskeurde klere en stukkende skoene). Presies wat hiermee bedoel word is onduidelik.
Moontlik word bedevaarte/ommegange hierby bedoel, in vodde.
24. De sulcis circa villas (oor die slote om dorpe en boerderye). Hierdie slote, vore of gragte sou as
afweermiddel dien teen onheil. Daar was dikwels water in hierdie slote.
491

Heuvel skryf ook die volgende: ‘Slachten bi’j ankommende maone is ’t beste, dan zit er meer mark in de
bötte’ (Om te slag tydens die wassende maan is beter, want dan sit daar meer murg in die bene).
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25. De eo, quod sibi sanctos fingunt, quoslibet mortuos (oor sommige mense wat na hulle dood heilig
word). Sommige mense van hoë aansien, is na hulle dood vereer/vergoddelik. Hierdie verskynsel
hou ook verband met voorouerverering.
26. De simulacro de consparsa farina (oor beelde gemaak uit deeg). Koeke en brode is gebak in die vorm
van ’n God(in), maar ook in die vorm van offerdiere en in die vorm van ’n haarvlegsel. Dit is as
offermaaltyd genuttig. Die Gemmerkoek-mannetjie, hot-cross-bun, koeksister en krakeling is ’n
oorblyfsel hiervan.
27. De simulacris de pannis factis (oor beelde wat van doeke gemaak is). Sommige beelde van Godhede
is van kosbare doeke gemaak en in veldommegange gedra.
28. De simulacro per campos portant (oor beelde wat oor velde gedra word). Heidense beelde van
Godhede is tydens ommegange in die velde en akkers gedra. Die katolieke neem die gebruik oor
deur beelde van ’n plaaslike ‘heilige’ of van Maria en/of Jesus in ommegange of prosessies te dra.
Ook is die gebruik onder die Indiërs bekend en word sodanige ommegang omskryf in die
Mahabharata (VII, 20266).
29. De ligneis pedibus vel manibus pagano ritu (oor hande en voete wat van hout gemaak is volgens die
heidense gebruik). Wanner ’n persoon ’n siekte/gebrek/pyn het in ’n spesifieke liggaamsdeel, is
daardie liggaamsdeel in hout (of klei) nagemaak en is die nagemaakte liggaamsdeel geoffer. Dit sou
’n helende effek hê om die liggaamsdeel van die offeraar. Die gebruik kom vandag steeds voor in
onder andere Portugal onder katolieke Christene.
30. De eo, quod credunt, quia feminae lunam commendet, quod possint corda hominum tollere juxta
paganos (oor die geloof dat vroue die maan kan beïnvloed en mense se harte uit hulle liggame kon
pluk). Daar is geglo dat vroue oor bonatuurlike mag beskik. Sy was net so sterk soos die man en
soms selfs sterker as hy. Die krag van die man was egter fisies en die krag van die vrou psigologies
en magies. Tydens die Heksejag is hierdie vroulike mag (tydelik) gebreek. Tot en met vandag is fyne
vroutjies egter steeds in staat om magtige mans om hulle pinkies te draai.
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Aanhangsel 2
Die Doopbelofte
In die preek van Martinus van Braga (515-580) met die titel: ‘n Waarskuwende Woord aan die Boere,
vermeld Martinus die volgende doopbelofte wat deur die Heidene afgelê is tydens hulle bekering.
Sommige dopelinge is vergesel deur ‘n ‘Doopborg’, wat die dopeling dan aan die priester voorstel,
waarna die doopritueel uitgevoer word. Hieronder die Doopbelofte uit Latyn in Nederlands vertaal
deur J.J. van den Besselaar:

Doopbelofte:
(P=Priester; B=Bekeerling)
P: Hoe heet gij?
B: Jan (byvoorbeeld).
P: Jan, verzaak gij den duivel en zijn dienaren, zijn dienst en zijn afgoderij, diefstal en bedrog,
ontucht en onmatigheid en al zijn slechte werken? Verzaak gij?
B: Ik verzaak!
P: Geloof gij in God, den almachtigen Vader?
B: Ik geloof!
P: En in Jezus Christus, Zijn eenigen Zoon, onzen Heer en God, die geboren is van den Heilige Geest
uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en begraven, die
nedergedaald is ter helle, den derde dag levend van de dooden is opgestaan, die opgeklommen is
ten hemel, zit aan de rechterhand van den Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en
de dooden. Geloof gij dit?
B: Ik geloof!
P: Geloof gij in den Heiligen Geest, de Heilge Katholieke Kerk, de vergiffenis van alle zonden, de
verrijzenis de vleesches en het eewig leven?
B: Ik geloof!
P: Ziet, overweegt dus, wat voor een verbond gij bij uw doopsel met God gesloten hebt. Gij hebt
beloofd den duivel te verzaken en zijn dienaren en al zijn slechte werken, en gij hebt beleden, dat gij
gelooft in den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, en dat gij bij het einde der wereld de
verrijzenis des vleesches en het eeuwig leven verwacht.
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Aanhangsel 3
Die Utrechtse Doopbelofte
Reeds in 742 is hierdie doopbelofte tydens ‘n kerkvergadering opgestel onder Karel Martel, maar toe
die Sakse onderwerp was, was alle oorlewende Sakse verplig om die doopbelofte af te lê. Hierdie
doopbelofte staan ook bekend as die Oudsaksische doopgelofte of Utrechtse doopgelofte. Die Sakse
moes immers tydens die bewind van Karel die Grote kies tussen die dood of die doop! Baie mense
het die belofte dus afgelê omdat hulle geen ander keuse gehad het nie. Bowendien het hulle ook nie
eens besef wat die inhoud van die belofte werklik beteken nie. In die doopbelofte word die ou Gode
van die Germane gelyk gestel aan die Christelike Duiwel, terwyl die Heidense erediens nou as ‘n
‘Duiwelsdiens’ beskou word. Die aflegging van die doopbelofte het ook uit ‘n hele ritueel bestaan.
Tydens die aflegging van die doopbelofte, maak die priester eers ‘n kruisteken op die voorkop en die
bors van die ‘bekeerling’ en hierna volg ook eers ‘n proses van ‘Duiweluitdrywing’, want die Duiwel
was nog in die liggaam van die bekeerling aanwesig. Pas hierna is oorgegaan tot die uitvoering van
die sakrament van die heilige doop met gewyde water (Zwart). Die doopbelofte was moontlik nie
eenmalig afgelê nie, maar moes pasbekeerdes dit jaarliks doen op Paassterdag.

Die ‘Utrechtse deupbelofte’ vanaf 772 gebruik onder die Sakse. Hieronder in moderne
Nedersaksies hertaal:
P=Priester; B=Bekeerling naor et kristelike geleuf.
P: Zweer ie de duvels of?
B: Ik zweer de duvels of.
P: Zweer ie alle duvelsdiensten of?
B: Ik zweer alle duvelsdiensten of.
P: Zweer ie alle wark van de duvel of?
B: Ik zweer alle wark en woorden van de duvel of. Ik zweer Donar en Wodan en Saxnoth en al heur
kwaodwillige mitgezellen of.
P: Geleuf ie in God, de almachtige vader?
B: Ik geleuf in God, de almachtige vader.
P: Geleuf ie in Christus, God zien zeune?
B: Ik geleuf in Christus, God zien zeune.
P: Geleuf ie in de Heilige Geest?
B: Ik geleuf in de Heilige Geest.

541

Aanhangsel 4
Lieweheersbesie
By baie van die ou volkere is daar geglo dat ‘n God(in) sy/haar verskyning maak via ‘n kewer. Die
woord ‘tor’ wat ons vir kewer gebruik kom byvoorbeeld van die Germaanse God Thor/Tor/Donar.
Baie mense mag dink dat die woord Lieweheersbesie na die Christelike Jesus verwys, maar die
aanspreektitel vir die Son en die Songode onder die Germane (en die Romeine) was ‘Liewe Heer’. Die
lieweheersbesie is oranje-/rooi kleurig en lyk ‘n bietjie op die son.
In sommige tale word die lieweheersbesie inderdaad ‘n sonbesie genoem. Die woord
Lieweheersbesie het dus ook betrekking op die voor-christelike tydperk. Na die kerstening van Europa
is hierdie kewer ook vernoem na die nuwe Goddelike figure. Vergelyk die volgende:
Met verwysing na Godinne
Calabrese: Gaddrinèddra d’à Madònna.
Deens/Noors: Mariehøne.
Duits Modern: Marienkäfer, Jungfernkäferl, Jungfraukäferl, Muttergotteskäferl, Frauenkäferl,
Liebenfrauenkäferl, Mariekälbchen, Sonnekälbchen, Frauenküele, Marihane, Sunnewendkäferl,
Sonnenkalbel Sünneküken, Sommerkalber, Sonnenkalw.
Engels: Ladybird, Ladybug, Lady-cow, Ladyfly.
Kastiliaans (Spaans): Mariquita.
Katalaans: Marieta.
Middelduits: Marienvoglein.
Nedersaksies: Mariek.
Nederlands: Mariakever, Mariabeestje, (Onze) Lievevrouw(e)beestje, Lieve Vrouwke,
Liefvrouwebeestje.
Oudnoors: Freyjuhaena, Freyjuhoena.
Yslands: Maríuhæna.
Zeeuws: Jungfru Marie, Maries Nyckelpiga (sleutelmaagd) en Guldhöna.
Met verwysing na ‘n manlike Godheid:
Nederlands: (Onze) Lieveheersbeestje, (Onze) Lieveheerhaantje, Zonnekever, Jezusjesbeestje.
Nedersaksies: Herrgottskoh
Nederduits: Gotteskühlein (Gods koeitjie), Gotteskalb (Godskalf), Herrgotteskalb, Herrgots-vöglein.
Met verwysing na haan of voëls:
Deens/Noors: Mariehøne
Engels: Ladybird.
Oudnoors: Freyjuhaena.
Nederduits: Herrgots-vöglein, Sunnenkieken (Sonkuiken).
Middelduits: Marienvoglein.
Nedersaksies: Sünn(e(n))küken.
Yslands: Maríuhæna.
Wallies: B uwch goch gota.
Ander verwysings:
Nederlands: Gelukskever, Hemelskoetje (hemelkoeitjie), Heiligenkever
Middelnederlands: Mariaschoen, Onser vrouwen schoen.
Wes Fries: Ingeltsje (engeltjie).
Wesvlaams: Hemelbeestje.
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Die mitiese rol wat die Lieweheersbesie vroeër gespeel het in ons volkskultuur, bestaan steeds.
Grimm vermeld van ‘n Nederduitse gewoonte waar kinders ‘n Lieweheersbesie optel, op ‘n vinger
hou en dan vra: Sunnenkieken, ik frage di, wo lange schal ik leven? Een jaar, twee jaar....’ totdat die
besie wegvlieg na die Son.
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Aanhangsel 5
Capitulatio in partibus Saxoniae (ook bekend as ‘Karel se Saksewet’ of ook ‘Karel se Bloedwet’).
Hierdie wet word in 782 afgekondig te Lippspringe. Die wetgewing bestaan uit twee dele, waarvan
die eerste deel die kerstening behandel. Die tweede gedeelte gaan oor minder belangrike wette. Die
eerste gedeelte het ook bekend gestaan as Capitula maiora en bestaan uit die eerste 14 kapittels. Dit
is hieruit duidelik dat Karel die Grote, die Sakse met wapengeweld wou kersten. Twaalf keer kom die
doodstraf voor vir diegene wat die Christendom sou benadeel. Baie van hierdie hoofstukke (kapittels)
word afgesluit met die woorde: ‘morte moriatur’ (hy sal sterf).
Kapittel 1. In hierdie hoofstuk word veral die aansien en status van die Christendom verhoog: ‘Ten
eerste is besluit dat die kerke van Christus, soos dit in Sakse opgerig en aan God gewy is, geen
geringe status sou hê nie, maar groter, voortrefliker en hoër in rangorde sal wees as die
heiligdomme van die afgode (vana idolorum)’. Groot bedrae geld is aangewend om indrukwekkende
kerke/katedrale te bou. Hierdie geboue moes die Heiden na sy asem laat snak. Teenoor die
majestueuse kerke/katedrale was die eenvoudige Heidense tempeltjies, nietig. Dit sou die
kersteningsproses moontlik vergemaklik.
Kapittel 2, gaan oor asielreg (in die kerke): ‘As iemand toevlug tot ‘n kerk geneem het, moet
niemand dit waag om die persoon met geweld daaruit te verdryf nie. Hierdie vlugteling geniet dan
beskerming van liggaam en besittings tot op ‘n spesifieke tydstip; en ter ere van God en tot
eerbetoon aan die heiliges van die kerk, sal sy lewe gespaar word. Hy sal dan so goed hy kan sy saak
voorberei en uiteindelik sal oor hom geoordeel word’. Hierdie asielreg het al in die outyd
voorgekom, waar misdadigers na tempels kon vlug, sonder om met geweld daaruit gesleep te word.
Hierdie wet van Karel sluit die Heidense tempels uit vir die verlening van asielreg. Slegs kerke kon
voortaan nog asielreg verleen.
Kapittel 3, Hierin kom die eerste doodstraf voor: ‘As iemand ‘n kerk met geweld binnedring of met
geweld iets daaruit neem, soos ‘n dief, of die kerk met vuur platbrand, moet hy sterf (morte
moriatur)’. Karel en sy troepe het die reg gehad om Heidense heiligdomme van skatte te beroof en
hierdie Heiligdomme plat te brand en te verwoes, maar indien dit met ‘n kerk gedoen word, ontvang
die oortreder die doodstraf.
Kapittel 4, gaan oor die vastyd: ‘As iemand die heilige 40-daagse vastyd uit minagting vir die
Christendom sou versmaai en vleis eet, moet hy sterf; maar eers moet die priester vasstel of die
oortreder nie miskien om gesondheidsredes vleis moes eet nie’. Hier kry veral die priester baie mag.
Hy mag besluit of die oortreder die doodstraf moes kry al dan nie. Karel die Grote self het die vastyd
nie gevolg nie, omdat hy na sy eie oordeel siek word as hy nie vleis eet nie.
Kapittel 5, gaan oor die beskerming van die geestelikes: ‘As iemand ‘n biskop of priester of diaken
doodmaak, sal ook hy met die dood gestraf word (capite punietur)’. ‘n Heidense priester(es) kon
sonder pardon doodgemaak, maar om te voorkom dat Christelike geestelikes uit wraak ook
doodgemaak word, moes hulle beskerm word.
Kapittel 6, verbied die eet van mensvleis deur Hekse: ‘As daar vasgestel word dat iemand wat deur
die Duiwel besete is, soos bekend onder die Heidene, of dit ‘n man of ‘n vrou is (hekse) en sodanige
persoon eet mensvleis of gee mensvleis aan ander persone om dit te eet, sal sodanige persoon met
die dood gestraf word’. Daar is egter nooit aangetoon dat Hekse mensvleis eet nie. Christelike
skrywers wou egter graag ‘n skrikbeeld skep van Heidense barbare en het sodanige verhale versin.
In 797 laat Karel hierdie kapittel skrap, nadat Saksiese Christene aan hom uitgelê het dat hierdie
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kapittel geen waarde het nie, omdat Sakse nie mensvleis eet nie.
Kapittel 7, verbied ‘n verassing: ‘As iemand die liggaam van ‘n oorlede persoon met vuur verbrand
tot as, soos gebruiklik by die Heidene, moet sodanige persoon met die dood gestraf word’.
Kapittel 8, gaan oor die gedwonge doop: ‘As onder die Saksies volk voortaan nog iemand skuil wat
nie gedoop is nie en sodanige persoon weier om gedoop te word, moet hy sterf’. Sien ook die
‘Doopbelofte’ in ‘n aparte aanhangsel.
Kapittel 9, gaan oor die verbod op offers aan die Heidense Gode: ‘As iemand aan die Duiwel offer,
volgens die gewoonte van die Heidene om aan die Demone te offer, moet sodanige persoon sterf’.
Met hierdie kapittel word die Duiwel en Demone gelykgestel aan die Heidense Gode.
Kapittel 10, verbied ‘n sameswering teen die Christendom: ‘As iemand met die Heidene saamsweer
teen die Christendom en as sodanige persoon in sy vyandskap teen die Christene volhard. Moet hy
sterf’. Van die Christene is egter verwag om teen die Heidene saam te sweer om die Heidendom te
vernietig.
Kapittel 11, handel oor trou aan die koning: ‘As dit blyk dat iemand die koning ontrou is, moet
sodanige persoon sterf’. Die Germaanse regstelsel waarvolgens ‘n koning op ‘n Dingvergadering van
sy koningskap ontneem kon word, is nou verlede tyd.
Kapittel 12, handel oor bruidroof: ‘Wie die dogter van sy landheer roof, moet sterf’. Hiermee
bruidroof bedoel, wat dus nog in die tyd voorgekom het. Die doodstraf het egter net gestaan op die
roof van ’n adellike bruid.
Kapittel 13, verbied ‘n moord op ‘n dogter van ‘n landheer: ’Wie die dogter van sy landheer of
meesteres vermoor, moet op dieselfde wyse gestraf word’. Hierdie wetgewing stam uit die ou
Germaanse reg wat meisies en vroue ekstra beskerming verleen. Kinders van knegte, slawe en
slavinne word egter nie deur hierdie wet beskerm nie. By die doodmaak van ’n man/seun, moes die
moordenaar weergeld betaal.
Kapittel 14, dui aan hoe ‘n persoon sy straf kan ontduik: ‘Wie in die geheim ‘n swaar misdryf begaan
en sodanige persoon uit eie wil na die priester vlug en sy misdade opbieg, kan deur die priester
begenadig word, deur sy lewe te spaar’. Volgens die wet kan ‘n oortreder se lewe gespaar word as
hy maar vroeg genoeg sy oortreding erken by ‘n pastoor. Met hierdie wet kry die priesters mag oor
lewe en dood.
Die volgende kapittels gaan oor belastingwetgewing.
Kapittel 15. Hierin word bepaal dat alle inwoners van ‘n gouw (distrik) verplig was om kerkdienste by
te woon. Voorts moes elke gouw, een boerdery en twee stukke land aan die kerk afstaan, maar ook
120 mense (adellikes sowel as vryboere); en uit die half vrye stand moes een dienskneg en een
diensmeid aan die kerk afgestaan word. Die kerk kon nou beskik oor gratis personeel, want hulle is
nie deur die kerk betaal nie. Veral boere het dit swaar gekry. Hulle was gedwing om gratis arbeid te
verleen aan die kerk.
Kapittel 16, handel oor die tiendes: ‘Dit is deur die genade van Christus besluit dat almal aan die
kerk en die priesters ‘n tiende moet afstaan van die inkomste. Hierdie tiende aan die kerk staan los
van ander belastings en boetes wat aan die staat (keiser) verskuldig is’.
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Kapittel 17, bepaal dat ‘n tiende van die besittings ook afgestaan moet word aan die kerk: ‘Volgens
die gebod van God moet ‘n tiende van alle besittings aan die kerk en die priesters afgestaan word,
deur sowel die adellikes, vryboere en die half vrye. So moes aan God teruggee word, wat God ook
aan die Christene gegee het’.
Kapittel 18, handel oor ‘n gedwonge kerkbesoek: ‘Op Sondae mag geen vergadering of openbare
byeenkomste plaasvind nie, behalwe as dit noodsaaklik geag word vanweë ‘n moontlike vyandige
inval. Almal moet op Sondag na die kerk gaan om God se woord aan te hoor en hulle met gebed en
goeie werke besig te hou. Op dieselfde wyse moet almal op Christelike feesdae byeenkom om die
kerk te dien en wêreldlike byeenkomste moet dan vermy word’. Hierdie ‘Sondagdwang’ kom vandag
steeds voor in sommige Christelike gemeenskappe
Kapittel 19, handel oor die kinderdoop: ‘Alle kinders moet binne ‘n jaar na hul geboorte gedoop
word; en as iemand sonder toestemming van die priester weier om sy kind binne ‘n jaar te laat
doop, moet hy, as hy van die adel is, 120 solidi boete betaal; as hy ‘n vryboer is 60 en ‘n half vrye
30’.
Kapittel 20: ‘As iemand ‘n verbode of ongeoorloofde huwelik aangaan, moet hy, as hy ‘n adellike is
60 sjielings boete betaal, as hy ‘n vryboer is 30 en as hy ‘n half vrye is 15’. Moontlik dui die
ongeoorloofde huwelike op huwelike met Heidene, maar moontlik op ‘n verbod op huwelike uit
verskillende stande.
Kapittel 21: ‘As iemand by bronne/fonteine of bome of heilige bosse hulle godsdiensbeoefening
verrig; of iets offer volgens die gewoontes van die Heidene; of ter ere van die demone eet. Moet hy,
as hy ‘n adellike is, 60 sjielings boete betaal, as hy ‘n vryburger is 30 en as hy ‘n half vrye is 15. As hy
nie kan betaal nie, moet hy in diens van die kerk tree totdat die skuld betaal is’.
Kapittel 22: ‘Hiermee word bepaal dat die lyke van Christelike Sakse na die kerkhowe van die kerk
gebring moes word en die na die grafheuwels van die Heidene nie’.
Kapittel 23: ‘Hiermee word bepaal dat waarsêers en towenaars aan die kerk en die priesters
oorgelewer moes word’. Presies wat die kerk met hierdie mense moes doen word egter nie vermeld
nie, maar ‘n mens vrees die ergste.
Kapittels 24-34 hou nie direk verband met godsdiensaangeleenthede nie. Met kapittel 24 word dit
verbode om rowers en misdadigers onderdak te bied. Kapittels 25-33 handel oor belasting wat veral
aan die adel opgelê is. Kapittel 34 word die hou van ‘n algemene openbare vergadering deur Sakse
verbode.
Bron: Aat van Gilst 2009.
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Aanhangsel 6

Ander Capitularia.
Karel die Grote het meerdere koninklike verordeninge (capitularia) uitgevaardig. Capitulare = kapittel
of hoofstuk. Hieronder word enkele van die capitularia kortliks bespreek, veral die aspekte met
betrekking tot die kerstening. Bron: Van Gilst 2009.
In 797 vaardig Karel die Grote die Capitulare Saxonium uit waarin die meeste van die kapittels uit die
Capitulatio in partibus Saxoniae behou bly, maar die meeste strawwe word versag tot boetes.
Doodstrawwe het nog bly bestaan op die oortreding van die gebod op vastye; die doodmaak van ‘n
geestelike; die verassing van oorledenes en die weiering van die Christelike doop. Sien ook die
‘Doopbelofte’ in ‘n aparte aanhangsel.
Op 23 Maart 789 vaardig Karel ook die Capitulare ecclesiasticum uit, om die aanstootlike sedelike
gedrag van geestelikes in toom te hou Hierdie Capitulare begin met die volgende inleiding: ‘Ek,
Karel, deur God se genade en barmhartigheid koning en heerser van die ryk der Franke en die
verdediger en onderdanige dienaar van die kerk, groet hiermee die vrome bekleërs van kerklike
ampte sowel as draers van wêreldlike ampte, met die ewige vrede en die saligheid in Christus, die
Heer en ewige God’. Na hierdie inleiding volg 81 paragrawe waarin die koning die geestelikes op
hulle pligte wys. Hieronder enkele aspekte veral met betrekking tot die kerstening.
As iemand deur sy/haar eie biskop op grond van ‘n sondige lewe uit die kerk verban word, mag
sodanige persoon nie deur ‘n ander geestelike in ‘n ander gebied, weer in die kerk opgeneem word
nie. Monnike of ander geestelikes mag geen kroeg besoek om daar te eet of te drink nie. Hekse en
towenaars mag nie deur die priesters geduld word nie. Priesters mag geen wapens dra nie en ook
mag hulle nie met honde of valke jag nie. Kettery word ten strengste verbied. Kloosters wat aan God
gewy is, mag nie later vir ander doeleindes (nie-kerklik) gebruik word nie. ’n Priester mag sy biskop
nie vermaan nie. Wanneer ’n egpaar skei, mag die vrou nie met ’n ander man trou voordat haar
eerste man oorlede is nie en ook mag die geskeide man nie met ’n ander vrou trou terwyl sy eerste
vrou nog leef nie. Geestelikes mag nie voor hulle 30ste lewensjaar ingewy word nie, omdat Jesus ook
nie voor sy 30ste verjaardag gepreek het nie. Monnike en nonne moet hulle geloftes nakom.
Biskoppe word gemaan om die kanonieke voorskrifte te gehoorsaam. Elkeen moet hom/haar hou
aan die Sondagsrus, behalwe as daar gereis word; in geval van oorlog; by die vervoer van voedsel en
om ’n oorledene te begrawe. Die gebruik van die Heidene om vuurtjies (lampe) aan te steek by
bome, rotse of bronne moet uitgeroei word.492 Heilige rotse (puinhope volgens die Christene) wat
die Heidene in woude vereer, moes verwyder word en op geheime plekke begrawe word waar die
Heidene dit nie weer kan vind nie.
Capitularia de villis
In die jaar 800 of net daarvoor laat Karel ongeveer 70 voorskrifte opstel betreffende die
bevoorrading van sy koninklike domeine. Onder andere bevat dit ook ‘n lys van al die gewasse wat
op so ‘n domein gekweek moes word. Hiervolgens moes die hooftuinier die gewas Iovis barba
(sempervivum)493 op die dak van sy eie woning plant. Hierdie plant staan ook bekend gestaan as die
Baard van Jupter, Donderblad of Jovibarba. Die bedoeling van hierdie plant was volgens Karel om
weerlig af lei. Karel gee hier egter ‘n Heidense advies deur. Vandag word hierdie plant op grafte in
492

Tog neem die kerk die gebruik oor. Die Jode het die gebruik ook geken want in Exodus 27:20-21 word aanbeveel dat ’n
lamp permanent moes brand voor die aangesig van Jahweh.
493
Jupiterbaard. Onder die volk ook met die lokke van Donar in verbinding gebring en dus ook Donder-loek of Dundar-lok
genoem. In Switserland weer Donnerbesen of Hexenbesen (besen = besem) genoem.
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Europa aangetref maar ook op dakke van ou geboue en skure.
Capitulare missorum generale
Om die Grawe en Biskoppe te kontroleer het Karel die ‘missi dominici’ of ‘missi regii’ (konings bode)
in die lewe geroep, in Maart 802. Hierdie bodes het meestal in pare gewerk en het bestaan uit ’n
geestelike- en ’n nie-geestelike burger. Hierdie bodes moes die koning van inligting uit sy ryk
voorsien en ook weer boodskappe van die koning aan die burgers van sy hele ryk oordra. Veral moes
hierdie bodes toesien dat die vryburgers (’n groep wat graag die rug op Karel gedraai het) in diens
van God en die gemeenskap moes tree. Ook moes die bodes die nalewing van landswette
kontroleer. Onder andere moes hulle spesifiek op die volgende let: Toesien dat in die kloosters
volgens die reëls geleef word. Geesteliks, onder wie baie korrupsie en sedeloosheid voorkom, moes
eendragtig na God se wil handel. Geen man mag in ’n nonneklooster kom nie, behalwe die priester,
om ’n sieke te besoek en die mis te lees. Hy moet egter vergesel word deur ’n getuie. ’n Priester of
diaken mag geen vrou in sy huis aanhou nie. Bloedskande word verbied, maar ook doodslag, roof,
owerspel en meineed. Die swaarste straf sou voortaan nie meer die doodstraf wees nie, maar
verbanning.
Capitulare Aquisgranense
Hierdie capitulare word in September 813 deur Karel afgekondig en van die belangrikste bepalings
was as volg: Biskoppe moes hulle gemeentes besoek en ondersoek doen na ontug, kindermoord,
egbreuk en uitspattighede. Monnike mag nie meer buite ’n klooster woon nie. Bestuurders en
amptenare mag nie slawe van die koning verkoop nie. Grawe moes toesien dat krygers behoorlik
uitgerus is vir die krygsdiens. Elke graaf moet ’n gevangenis laat bou. In elke distrik moes twee
wolfjagters aangestel word. Hierdie jagters mog geen krygsdiens verrig nie en ook nie deelneem aan
distriks vergaderings nie. Alle wolfsvelle moes ingehandig word by die landheer waar die wolf
doodgemaak is. Uiteindelik is alle wolwe in Wes-Europa uitgeroei.
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Aanhangsel 7
Heilige Drie-eenhede
Christene glo dat die Goddelike Drie-Eenheid uniek is aan die Christendom en dit ten spyte daarvan
dat die Bybel nie spesifiek vermelding maak van die bestaan van die huidige drie-enige God (Vader,
Seun en Heilige Gees) nie. In ouer vertalings van die Bybel wys 1 Joh. 5:7 op ’n drie-eenheid
bestaande uit die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Hierdie spesifieke teks word egter in die
nuwe vertalings (soos die 1983 Afrikaanse vertaling) weggelaat.494 Merkwaardig is dat die kerk
amptelik besluit het op ’n drie-eenheid bestaande uit die Vader, Seun en Heilige Gees, terwyl
laasgenoemde deur niemand aanbid word nie. Veel geloofwaardiger sou ’n drie-eenheid gewees het
bestaande uit die Vader, Moeder Maria en Seun. In die katolieke kerk van vandag, word juis hierdie
drie Godhede steeds prakties vereer. Die Koran wys dan ook op Maria se status as volwaardige Godin
(Die Daaglikse Brood 5: 110). Islamgeleerdes is van mening dat hierdie teks dui op die verering van
die Godin Maria deur Christene (en nie Moslems nie). Aanvanklik was die drie-eenheid ook onder die
Moslems bekend, maar die Koran waarsku teen hierdie ‘dwaling’ in Die Vroue 171.
In die Bybel is ’n voorbeeld van ’n drie-eenheid te vinde in Psalm 136, maar hierdie drie-eenheid gaan
in die vertaalkuns doelbewus verlore. In vers 1 word vermelding gemaak van Jahweh, in vers 2 van
El/Elohiem en in vers 3 van Adonai, maar vers 4 gaan met die enkelvoud verder495. Volgens die
Christelike persepsie word Jahweh (HEER) 496 , El/Allah (God) en Adonai (Heer) 497 aan mekaar
gelykgestel en word hierdie drie gode as een enkele godheid beskou. Dit is blatante vertaalbedrog!
Die Goddelike Drie-Eenheid is ‘n baie ou konsep wat deur die Christendom oorgeneem is. In die
Goddelike drie-eenheid word ‘n onderskeid getref tussen ‘n Triade (Drietal of Gode drietal) en ‘n
Triniteit of Travia (Één wese met drie gesigte). Tog word beide begrippe in die lektuur deurmekaar
gehaal. By ‘n Triade tree drie Gode en/of Godinne saam op. Hulle word om ‘n bepaalde rede aan
mekaar verbind. By ‘n Triniteit tree één God of Godin op met drie gesigte of persoonlikhede. In een
wese word drie beginsels verenig in ‘n enkele individu. Die Christelike drie-eenheid is dus ‘n Triade.
Diana word beskou as ‘n Triniteit, maar ook Hekate en Brigid word so genoem. Hierdie Godinne is
telkens een wese maar verskyn in verskillende gestaltes. Die Son in Egipte word ook beskou as ‘n
Triniteit. Die Son word beskou as Skepper, Beskermer en Vernietiger, want die Son bring lewe tot
stand, beskerm en behoed dit, maar die versengende Son vernietig ook dieselfde lewe.
Die hele Indo-Europese kultuur is deurdrenk met drie-eenhede, wat dikwels met religie in verbind
gebring word, maar soms gewoon dien as slagspreuke, krete of leuses soos: Geloof-hoop-liefde;
vryheid-gelykheid-broederskap of ander kaste indelings soos: Priester-ridder-volk of adel-burgerslaaf.
Opvallend is dat die Germaanse stamme, tydens hulle kerstening die huidige Christelike drie-eenheid
aanvanklik verwerp het. Die Germaanse stamme neem die Arianisme oor (wat die drie-eenheid van
Vader, Seun en Heilige Gees) pertinent verwerp. Eers later neem die Germaanse stamme die
katolisisme oor, wat die drie-eenheid onderskryf.
494

Die spesifieke teks is doelbewus deur die katolieke kerk ingevoeg om die Christelike drie-eenheid te staaf,
maar in die oorspronklike teks word geen woord van sodanige drie-eenheid gerep nie.
495
Volgens die Statenvertaling:
1 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid;
2 Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
3 Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
496
Hoofletters.
497
Kleinletters.
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Hieronder ‘n aantal mitologiese drie-eenhede:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Babilon
Akkadies
Akkadies
Sumiries
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins
Romeins

Nimrod (vader)
Shamash (vader)
Shmash
Utu (vader)
Jupiter
Jupiter
Nona
Concordia
Concordia
Fides (Geloof)
Ceres
Mithras (Son)

11
12

Rooms-Katoliek
Rooms-Katoliek
Joods (Ps. 136:1-3)
Persië
Kabbalah
Egipte
Egipte
Egipte
Egipte
Egipte
Egipte
Etruskies
Mesopotamië
Arabies
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Germaans
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks

Heilige Gees(vader)
God die Vader
Jahweh (HEER)
Ahura Mazda (vader)
Kether
Osiris (vader)
Sobek (vader)
Amon-Ra/Ammon (vader)
Kneph
God (vader)
Chnoem (vader)
Tinia
An
Al-Lat
Wodan
Wodan
Wodan
Wodan
Wodan
Trudgälmer
Urd
Hárr
Hlín
Sol/Sunna
Aegir/Hler (water)
Demeter
Demeter
Zeus
Zeus
Zeus (hemel)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
498

Semiramis (moeder)
Sin (moeder)
Sin
Nanna (moeder)
Juno/Iuno
Mars
Decuma
Pax
Securitas
Spes (Hoop)
Liber
Cautes (Oggendson)

Farao is beskou as ‘Seun van God’.
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Tammus (kind)
Ishtar (kind)
Adad
Inanna (kind)
Minerva
Quirinus
Morta
Salus
Fortuna
Caritas (Liefde)
Libera
Cautopates
(Ondergaande son)
Maria (moeder)
Jesus (kind)
God die Heilige Gees
God die Seun
El (God)
Adonai (Heer)
Anahita (moeder)
Mithra (kind)
Chochma
Binah
Isis (moeder)
Horus (kind)
Hathor (moeder)
Chons (kind)
Moet/Moeth (moeder) Chons/Khons (kind)
Neith
Phtah
Ka-Mutef (moeder)
Farao (kind)498
Satet (moeder)
Anoekis (kind)
Uni
Menrva
Enlil
Enki
Al-Uzza
Manat
Thor of Donar
Frigg/Freya
Thor of Donar
Tiwas/Saxnot
Hoenir
Lodur/Loki
Wili, Vile
Wé, Vé, Vi
Donar
Frey
Örgälmer
Bärgälmer
Verdandi
Skuld
Jafnhárr
Tridi
Gná
Fulla
Mani/Mond
Hertha/Aarde
Kari (lug)
Loki (vuur)
Dionysos
Persephone
Hekate
Kore
Leto
Apollon
Hera
Athena
Poseidon (see)
Hades (onderwêreld)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Grieks
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks
Grieks-Romeins
Grieks-Romeins
Kelties
Kelties
Kelties
Kelties
Kanaänities
Lets/Litous
Sámi (Lappe)
Boeddhisme
Hindoeïsme

Electo/Alekto
Deion
Stheno
Aglaea
Clotho
Eunomia
Thallo
Caill
Macha
Banba
Esus/Hesus
Anath
Laima
Sáhráhkka
Boeddha
Brahma

Megaera
Enyo
Euryale
Euphrosyne
Lachesis
Diké
Auxo
Tuigse
Badb
Fódla
Teutates
Astarte
Dalia
Juksáhkka
Dharma
Vishnu
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Tisiphone
Pemphredo
Medusa
Thalia
Atropos
Eirene
Carpo
Naire
Nemain
Eriu
Taranis
Asherah
Giltiné/Mara
Uksáhkká
Sangha
Shiva

Aanhangsel 8
Heidense gebruike volgens Martinus van Braga
In die preek van Martinus van Braga (515-580) met die titel: ‘n Waarskuwende Woord aan die Boere,
vermeld Martinus die volgende Heidense gebruike wat deur sy gemeentelede beoefen was, tot sy
groot ontsteltenis.

Heidense gebruike volgens M van Braga:
By rotse, waterstrome en kruispunte van paaie, kerse aan te steek.
Aandag te skenk aan voortekens en voorspellings.
Aandag te skenk aan dae wat aan ‘afgode’ gewy word.499
Die fees van Vulcanus te vier op die eerste dag van elke maand.
Tafels te versier en lourierkranse op te hang.
Daarop te let of die linker- of regtervoet gebruik moet word.
Koring en wyn oor ‘n boomstam uit te giet.
Brood op water (fontein of rivier) te gooi.
Die naam Minerva aan te roep terwyl daar geweef word.
Vrydag uit te kies as die dag waarop huwelike voltrek word.
‘n Spesifieke dag uit te kies waarop ‘n reis onderneem word.
Kruie te betower met die doel om onheil te stig.
Die name van bose geeste aan te roep met ‘n towerformule.
Aandag te skenk aan die gedrag van voëls.
Aandag te skenk aan niesery.
Aandag te skenk aan Muisdae en Wurmdae500 en Muise en Wurms as Gode vereer.
Die viering van Nuwe Jaar op 1 Januarie in plaas van 25 Maart.

499
500

Van Braga noem: Marsdag, Merkuriusdag, Jupiterdag en Venusdag (Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag).
In ‘n poging om muise en wurms te bestry.
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Aanhangsel 9
Die kruisiging van Jesus op Goeie Vrydag.
Volgens die kerk is Jesus op Vrydag (Goeie Vrydag) gekruisig,501 maar dit is nie korrek nie. Dit blyk
baie duidelik uit Joh. 13:1-2; 18:28 en 19:14 dat Jesus gekruisig is voor die aanvang van die Pasga.
Dit blyk verder ook dat Jesus gekruisig móés word vóór die Pasga, om onrus tydens die Pasga te
voorkom, soos omskryf in Matt. 14:1-2 en Mark. 26:2-5. Ook Lukas 22:14-16 dui op ‘n feesmaal
(laaste avondmaal) vóór die aanvang van die Pase. Daar is nog aanduidinge dat Jesus nie op Vrydag
gekruisig is nie. Vrydag was die begin van Pasga. Elke feesdag of rusdag is ‘n Sabbat genoem. Nie
alleen deur die Jode nie, maar ook deur ander Midde-Oosterse volkere. Vrydag, die begin van Pasga
is ook ‘n Sabbat genoem. In die oorspronklike Griekse vertaling staan in Matt. 28:1 ‘na die Sabbats’
(meervoud). Ook Mark. 15:42 noem dié Vrydag, die Voorsabbat. Daar was dus duidelik twee
Sabbatte ter sprake, want Saterdag is ook Sabbat genoem. Ook Matt. 27:62 verwys na die Vrydag as
die dag na die Voorbereiding.
Die kruisiging van Jesus op Donderdag word keurig toegelig deur Prof James Tabor in sy boek De
Jezus Dynastie. Tabor skryf dat die Laaste Avondmaal van Jesus, die aand vóór Pasga was. Die Pasga
is ‘n besondere fees. Dit is die fees van die Eersgeborene. Dis ‘n familiefees. Jesus sou sentraal
gestaan het is sy familiefees. ‘n Vergadering van 13 mans is nie ‘n familiefees nie. Dit is nie ‘n Pasga
nie. Met die aanvang van die Pasga was Jesus egter al dood.
13 Nisan
Gedurende
Woensdag
word
voorbereiding
getref vir die
Laaste
Avondmaal.

14 Nisan
Laaste
Avondmaal vind
plaas,
Woensdagaand.

14 Nisan
Donderdag,
Jesus
word
gekruisig
en
dieselfde dag in
sy
graf
neergelê. Pasga
begin
na
sonsondergang.

15 Nisan
Vrydag,
Pasga, Sabbat
of
Voorsabbat.
Jesus in sy
graf.

16 Nisan
17 Nisan
Sabbat.
Sondag.
Jesus in sy Jesus is nie
graf.
meer in sy
graf nie.

As Jesus op Donderdag gekruisig is, beteken dit ook dat Jesus drie volle dae is sy graf was. Dit is in
ooreenstemming met Matt.12:40 waar staan dat Jesus drie volle dae en drie volle nagte in sy graf
sou vertoef. Pous Gregorius die Grote (590-604) het in 602 al verklaar dat as Jesus op Vrydag
gekruisig is, hy nie Sondag kon opstaan nie, want drie dae het nie verstryk nie.
Uit Matt. 26:17-20 en Mark. 14:12-17 wil dit egter voorkom asof Jesus aan die begin van die Pasga
gekruisig is (op Vrydag), maar dit is egter heel onwaarskynlik dat Jesus op hierdie besonderse Sabbat
gekruisig kon word, want die Pasga is ‘n hoogfees, nie ‘n dag vir teregstellings nie. ‘n Teregstelling
tydens die Pasga sou immers tot ‘n opstand lei, soos duidelik vooraf te kenne gegee is deur die
Romeinse owerheid (Matt. 14:1-2 en Mark. 26:2-5). Dit is verder opvallend dat Jesus baie gou aan
die kruis sterf. Hy hang maar enkele ure. Geleerdes wys op die feit dat gekruisigde persone dae aan
‘n kruis hang voordat hulle van dors en uitputting sterf.
Dit is egter opvallend dat ook Tammus drie dae dood was voordat hy weer tot lewe gewek was. Ook
om Adonis is drie dae gerou voordat hy opgevaar het na die hemel. Dan bly ook Osiris drie dae in die
Onderwêreld voordat hy opvaar as Son aan die hemel. Maar waarom telkens drie dae? Tussen die
verdwyning van die Ou Maan en die herverskyning van die Nuwe Maan is drie dae, in werklikheid
501

Saam met twee misdadigers met die name Dysmas/Dismas en Gestas (Handelinge van Pilatus 9:5).

553

drie donker nagte, want die maan is nie sigbaar nie. Die verdwyning van die Ou Maan simboliseer
die dood en die verskyning van die Nuwe Maan simboliseer die heropstanding.
Tog is dit is verder te betwyfel of daar ooit ‘n historiese Jesus bestaan het. Twee duisend jaar gelede
was die naam Jesus een van die populêrste mansname in Palestina. Die naam Jesus502 kom ook voor
in ander vorme in die Bybel soos Jesaja, Josua, Joses, Josia, Josef, Esau en Isak,503 waar die naam dui
op ‘n volksredder.504 Hierdie name is heel waarskynlik almal afkomstig van nog ‘n ouer naam
naamlik Isis. Volgens prof Tom Harpur het Egipte gewemel met soortgelyke name505 en dit selfs
18,000 jaar voor die aanvang van ons jaartelling. Dit is volgens Harpur opvallend dat geen enkele
nie-Christelike skrywer, rondom die begin van ons jaartelling, vermelding maak van die bestaan van
Jesus nie,506 terwyl die geskiedenis uit die tydperk wel goed gedokumenteer is. Dit is verder
opvallend dat die geboorte- en sterfdatums van Jesus onbekend is, terwyl die geboorte- en
sterfdatums van die driehonderd jaar ouer Alexander die Grote wel bekend is.507 Verder is ’n groot
aantal mense wat in die ‘tyd van Jesus’ geleef het, se geboorte- en sterfdatums presies
gedokumenteer, om maar enkeles te noem: Keizers Augustus, Tiberius, Julius Caesar, Claudius,
Nero, ens. As Jesus so vernaam was, sou ons nie alleen sy geboortedatum geken het nie, maar ook
die minuut waarop hy gebore was. Dit is verder opvallend dat die evangelies verhale opdis wat
grootliks ooreenstem. So groot is die ooreenkomste dat dit verbasing wek. Daarby dek die
evangelies in hulle beskrywing van die lewenswandel van Jesus, maar ‘n tydsbestek van hooguit
twee tot drie weke.508
Volgens Harpur het die Jesuskultus in Egipte ontstaan en nie in Palestina nie. Volgens Laurie Fransen
ontstaan die Jesuskultus meer spesifiek in Alexandrië. Aan die begin van ons jaartelling woon
ongeveer een miljoen Jode in Alexandrië en hierdie Jode was hoofsaaklik Griekssprekend
(MacCullogh). Geleerdes wys ook daarop dat Alexander die Grote vanuit Asië godsdienste
saamgebring het wat in Alexandrië bestudeer was aan die nuutgestigte universiteit en die reusagtige
biblioteek (wat in opdrag van Alexander verrys het). Alexander bring ook ’n groot groep geleerde
Indiërs met hom saam en ontstaan nie alleen ’n groot Joodse kolonie in Alexandrië nie, maar ook ’n
Indiërkolonie. Veral die leer van die Krishna was besonder populêr in Alexandrië. Die ooreenkomste
tussen die Christendom en Krishna is enorm groot. Kersey Graves kan selfs 364 ooreenkomste
tussen Krishna en Jesus aantoon. Krishna509 is egter baie ouer as Jesus; volgens die Brahmane is hy
5,000 jaar gelede gebore. Christelike sendeling wat later sendingwerk in die Ooste gaan doen het,
het ook dikwels gestuit teen opvallende ooreenkomste tussen die Christendom en die inheemse
godsdienste, soos onder andere die verheerliking van ‘n Godsmoeder en haar kind. Hierdie
opvallende ooreenkomste is egter deur die Christelike sendelinge afgemaak as die werk van die
Duiwel.
Verrassend is ook die feit dat Jesus homself nie as ‘n God beskou het nie (Mark 10: 18 en Lukas 18:
502

In sommige Koran vertalings word Jesus vermeld as Isa.
Die letter J is ‘n nuwe uitvinding wat nog selfs in die Middeleeue nie bestaan het nie, in geen enkele Europese taal nie. In
plaas van die letter J is toe die letter I gebruik. Die naam Jesus is vroeër gespel: Iusu of Iusaas.
504
Baie volkere het dikwels behoefte aan ‘n kragtige leier, veral in tye van nood. Ook ons Afrikaners verlang vandag steeds
na ‘n redder, leier of generaal.
505
Die Egiptiese Horus is byvoorbeeld ook Iusu genoem en het Horus ook bekend gestaan as ‘Eniggebore seun’. Horus kom
ook na die aarde as ‘plaasvervanger’ van sy vader Osiris (Fransen).
506
Tacitus maak wel melding van ‘n man wat tereggestel is in Palestina, maar hy vermeld die feit pas in die jaar 64 en hy
baseer sy inligting op hoorsê van Christene woonagtig in Rome.
507
Gebore te Pella op 21 Julie 356 v.o.j. en oorlede te Babylon op 11 Junie 323 v.o.j.
508
As ’n mens vandag 4 mense sou moes vra om die lewensgeskiedenis van ’n belangrike figuur te beskryf wat 50 of 100
jaar gelede gesterf het, sal die verhale baie sterk van mekaar verskil. Twee raakpunte sal wel in al vier gevalle presies
ooreenstem, naamlik die geboorte- en sterfdatums van sodanige beroemdheid. In die evangelies is dit dus presies
andersom.
509
Krishna word dikwels as ‘n vroulike figuur afgebeeld, wat die vermoede wek dat Krishna vanouds vroulik was.
503
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19) en dat hy ook nie as ‘n God beskou is deur sy direkte volgelinge nie. Hy word eers drie eeue na
sy dood as ‘n Godheid beskou. Voorts ontken die Jode die bestaan van die Christelike Jesus en hulle
doen dit nie verniet nie. As Jesus werklik bestaan het, sou die Joodse volk hom die beste geken het
van alle volkere op aarde.510 Tog is dit nie die geval nie. Kon die Romeine meer en beter weet as die
Jode? Selfs die moderne Egipte eis Jesus op. In Maart 2000 open die Egiptiese minister van Kultuur
die Holy Family Road. Dit is ‘n roete van 400 km langs alle Egiptiese plekke waar Josef, Maria en
Jesus tuis sou gegaan het tydens hulle vlug vir die Romeinse owerheid (volgens Matt. 2). Langs die
roete is deur die eeue heen meer as 60 kapelle, kerke en kloosters gebou op plekke waar die gesin
sou vertoef het. In El-Farama, die eerste dorp, word nog daagliks ‘n mis opgedra aan Maria (van Gilst
& Kooger 2000).511 Dan word die koms van ‘Jesus’ al in Jesaja 7:14 voorspel. ‘Kyk ‘n maagd sal
swanger word en ‘n seun baar en sy sal hom Emmanuel noem’. Matt. 1:23 verwys ook na die teks.
Maar die verrassende feit is egter dat Emmanuel nie die seun van Maria is nie. Dit is verder
opvallend dit in Jesaja 43: 11 staan dat daar naas Jahweh geen ander Heiland is nie (dus ook geen
Jesus nie).
Christene vier die opstanding van Jesus op Paassondag. Dit is in ooreenstemming met Matt. 28:1;
Mark. 16:2 en Joh. 20:1. Dit val verder op dat in sommige lande Goeie Vrydag as openbare
vakansiedag nie erken word, maar Sondag en Maandag wel. Dit is byvoorbeeld die geval in België,
Frankryk, Griekeland, Hongarye, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenryk, Pole, Roemenië,
Slowenië en Tjeggië. Lande wat ook Goeie Vrydag as openbare vakansiedag erken is: Kanada,
Denemarke, Duitsland, Finland, Engeland, Noorweë, Portugal, Slowakye, Spanje Swede en
Switserland. Amerika erken slegs die Sondag van Pase as ‘n openbare vakansiedag.
Die maand Nisan of Niesan beteken lente en is verwant aan die Babiloniese Nisanu, wat ook lente
beteken. Nisanu is ook in Arabies en Turks bekend as die maand April. Dan is Nisan ook die 7de
maand van die Joodse jaar, maar volgens die Thora is Nisan die eerste maand van die jaar. Dat ‘n
lentemaand die eerste maand van die jaar vorm, is nie vreemd nie, want die ou Romeinse jaar het
ook in Maart (lente) begin. Wat verder van belang is, is die feit dat die Pasga ‘n lentefees was en ook
gevier is voordat die Jode in Egipte as slawe aangehou was. Wat verder van belang is, is ook die feit
dat behalwe die eersgeborene, ook die vroue in die familie sentraal staan, tydens die fees. Veral die
moeder kry besondere aandag. Die Pasga word as lentefees gevier op die selfde tydstip as die
lentefeeste van die Indo-Europeërs, waar die vrou ook sentraal staan. Die fees strek oor meerdere
dae, maar Vrydag is die hoogtepunt van die fees: Vrydag is immers = Vrouedag.

510

Vermeldenswaardig is die feit dat die Moslems Jesus ook ken (maar as profeet) en in die Koran word daarop gewys dat
die Jode Jesus nie gekruisig het nie (Die Vroue 4: 157) en ook sou Jesus as bejaarde nog les gegee het (Die Daaglikse Brood
5: 110) en vaar hy ook lewend op na die hemel sonder dat hy ooit gesterf het (Die Vroue 4: 158).
511

Dis onmoontlik dat Jesus met sy ouers nog in Egipte vertoef het, want volgens Lukas 2:21 is Maria 33 na die
besnydenis van Jesus in Jerusalem vir haar reiniging, waar ’n paar duiwe geoffer word. Bowendien is ’n
armmansoffer en dit is vreemd dat ‘n armmansoffer uitgebring word. Waar is die goud wat die Wyse Manne uit
die Ooste so pas gebring het?
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Aanhangsel 10
Tempelprostitusie.
By die verering van die ou Moedergodinne, is die tempelmaagde of priesteresse beskou as die
direkte verteenwoordigers van die Groot Moeder. Hierdie tempelmaagde sou dan ook sentraal
staan in die vrugbaarheidsrituele tussen Koning en Koningin (Moeder Aarde). Dit sou lei tot
vrugbaarheidsrituele wat later ook bekend sou staan as tempelprostitusie.
By tempelprostitusie is seksuele dienste verskaf vir religieuse doeleindes. Daar was verskillende
variasies in die uitoefening van hierdie vak. Een vorm van tempelprostitusie uit die oudheid was
bekend as Hieros Gamos. Die Hieros Gamos is beskou as die heilige huwelik tussen die Hemelgod en
die Aarde. In die volkskultuur word hierdie huwelik nageboots. Die koning (simbool van die
Hemelgod) moes vrugbaarheid (her)genereer, vir homself en sy onderdane. Die uitvoering van
hierdie seremoniële ritueel het plaasgevind in die allerheiligste plek in die tempel van die
Moedergodin, waar die koning hom moes verenig met hierdie Godin of haar plaasvervanger,
naamlik die Opperpriesteres. Die hele seremonie het talle rituele vereis om die krag van die koning
te laat sien en uiteindelik ook ‘n seksuele prestasie. Hieros Gamos was beoefen in die ou Kanaän,
Anatolië en Mesopotamië.
In die hele Midde-Oosterse gebied was tempelprostitusie bekend by (veral) tempels wat aan
Moedergodinne gewy was. Die priesteresse wat in hierdie tempels diens gedoen het, het bekend
gestaan in Sumeriese gebiede as nu-gig en in Grieks as hiërodule, maar ook as hora. In Latyn het die
priesteresse bekend gestaan as charites of charis. In Palestina was hierdie priesteresse bekend as
quadiste en in Persies en Arabies houri of hoeri en in Semities hoer. In Babilonië was die dames
bekend as harine. Hierdie dames het sluiers gedra as teken van waardigheid. Later sou ook die
katolieke nonne hierdie waardige sluiers oorgeneem het. Die priesteresse het ook bekend gestaan
as maagde.
Ook in Griekeland was tempelprostitusie beoefen by die tempel van Afrodite. Strabo skryf dat daar
in die stad Korinthe (Korintiërs) rond die begin van ons jaartelling, selfs duisend hierodule werksaam
was. Uit die skryfwerk van Strabo blyk dat tempelprostitusie in sy tyd nie as ‘n vreemde verskynsel
beskou is nie. Hy skryf dat Babilonië iedere vrou gewyde (heilige) tempelprostitusie beoefen het en
dat dit met veel seremonies gepaard gegaan het. In Armenië is Strabo wel verbaas daaroor dat selfs
gesiene families, hulle dogters soms vir ‘n lang tyd (hoe lank word nie vermeld nie) voor die huwelik
tempelprostitusie laat beoefen het. Dit het haar status as toekomstige bruid, volgens Strabo, ook
geensins afgetakel nie.
By sommige tempels van Astarte (of Ishtar) was ‘n vreemde vorm van religieuse prostitusie beoefen.
Herodotus skryf dat dit voorgekom het in Mesopotamië. Elke vrou in die land moes voor haar
huwelik, een keer in die tempel van Astarte verskyn, waar sy die Godin sou vervang en seksuele
omgang gehad het met ‘n vreemdeling. In die oudheid was geglo dat die eersgebore kind (seun) ‘n
Goddelike verwekking was. Hierdie eerste kind moes geoffer word aan die God(in). Verwys ook na
Genesis 22 waar Abraham sy seun Isak wou offer.512 Sien ook Exodus 22:29-30, waar alle eersgebore
manlike kinders op hulle 8ste dag geoffer moes word aan Jahweh. Ook eersgebore diere val
hieronder. Sien verder ook Numeri 8:17 waar eersgebore mense en diere geoffer moet word. Later
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Die verhaal kom ook voor in die Koran. Daarin staan dat nadat Isak (of Ismael?) mondig geword het, sy vader Abraham ‘n
droom gehad het. In die droom het hy gesien dat hy Isak (of Ismael) moes offer. Abraham vertel dit aan sy seun en gee hom
kans om na te dink. Hierop antwoord Isak (of Ismael), dat as dit die wil is van Allah, hy hom daarby sal berus. (Wie In Rye
Geskaar Is 102). Uit die Koranteks is dit nie duidelik of Isak of Ismael geoffer moes word nie. Onder die Moslems bestaan ‘n
wydverbreide persepsie dat dit om die offer van Ismael gaan.
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is hierdie offer omseil deur die kinders los te koop en hulle sodoende uit die dood te ‘bevry’.
Uiteindelik het die besnydenis (op die 8ste dag) die kinderoffer vervang. Die besnydenis is al as ‘n
offer beskou, maar ter selfde tyd ook beskou as ‘n verbond met die God(e).
By die tempels het Tempelmaagde (Heilige Maagde) gewerk as priesteresse. Hulle was daar uit vrye
wil. Dit was vir die ouers ‘n eer om hulle dogters hierheen te stuur. Sommige meisies is al op ‘n
jeugdige leeftyd na die tempel gestuur vir hulle inwyding. Hierdie maagde was plaasvervangers van
die Godinne en as sodanig beskou as die vervulling van die hoogste eer. Die tempelmaagde het
destyds die status gehad wat predikante, priesters en pastore vandag het.
Die meeste besoekers het in die lente gekom en het so ‘n besoek ook dikwels saamgeval met
lentefeeste (vrugbaarheidsfees) soos die Joodse Pasga. Vir die mans wat daar besoek afgelê het, was
dit dikwels ‘n saak van lewe of dood. Die komende oes moes suksesvol wees en hiervoor het hy ‘n
waarborg (versekering) nodig. Met ‘n mislukte oes het hy immers hongersnood in die gesig gestaar.
Vir sy besoek aan die tempel moes hy geld (versekeringspremie) betaal aan die tempel-bestierders.
Dan moes hy met die Vrugbaarheidsgodin (haar plaasvervanger) ook seksuele kontak hê (as
onderdeel van ‘n hele aantal rituele). Die hele doel van tempelprostitusie was dus om vrugbaarheid
af te pleit.
Vir die besoekende man, was die tempel nie ‘n plesieroord nie. Hy moes talle rituele met sukses
volvoer voordat hy met die tempelmaagd kon paar (laaste ritueel). Sommige mans het nie geslaag
nie. Bowendien was so ‘n besoek ‘n dure onderneming. Die tempel besoeker moes vir sy
besoek, diep in die buidel tas.
Die ou Israeliete het tempelprostitusie geken, maar die outeurs van die Ou Testament het dit
afgekeur. In Deut. 23:17-18 staan: ‘Jy mag nie prostitute by die tempel aanhou nie, of dit nou
vrouens of mans uit Israel is. Wanneer jy ‘n gelofte afgelê het, mag jy nie die loon van ‘n prostituut,
of dit nou dié van ‘n man of ‘n vrou is, na die huis van die Here jou God toe bring nie. Hy het ‘n
afkeer van hierdie twee dinge’. Die gelofte waarna in die teks verwys word, is deel van die
vrugbaarheidsritueel.
Vergelyk ook 1 Sam. 2:22 waar tempelprostitusie beoefen was by die tent van samekoms: ‘Eli was al
baie oud. En wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan al die Israeliete doen en dat hulle by die
vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting....’
Vergelyk ook 1 Kon. 15:11-12: ‘Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Here, soos sy voorvader
Dawid. Hy het die tempelprostitusie uit die land verban en hy het al die afgodsbeelde verwoes wat
sy voorgangers gemaak het’. In 1 Kon. 22:47 staan: ‘Josafat het die tempelprostitusie wat nog uit die
dae van sy pa oorgebly het, uit die land verban’.
Daar is ondersoekers wat meen dat die bekende naam, Maria, aanvanklik nie ‘n naam was nie, maar
‘n titel: die van tempelmaagd, heilige maagd of priesteres. Die katolieke kerk hou die maagdelikheid
van Maria nie verniet so hoog in die vaandel nie. Sy is selfs deur die katolieke kerk verhef tot die
Ewige Maagd, al het sy later in haar lewe nog kinders in die wêreld gebring. In Matt. 1:25 (1933
vertaling) staan immers dat Maria haar eersgebore Seun gebaar het (nie Eniggebore Seun513 nie).
Sien ook Matt. 13:55 en Mark. 6:3 waar die broers en susters van Jesus vermeld word en sien ook
Protevangelie van Jakobus 17:2 en 18:1 waaruit blyk dat Josef kinders gehad het uit (‘n) vorige
huwelik(e). In die Protevangelie van Jakobus staan dat Anna, die moeder van Maria, beloof het om
Maria aan die tempel te wy. Toe Maria 3 jaar oud was, het Anna haar na die tempel gebring
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Ook die Heidelbergse Kategismus maak vermelding van Jesus as Eniggebore seun in die ‘Geloofsbelydenis’ of ‘twaalf
artikels’.
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(Protevangelie van Jakobus 7:2). Volgens hierdie evangelie moes Maria die tempel verlaat toe sy 12
was. Sy was toe waarskynlik swanger. Ook die Koran maak vermelding daarvan dat Maria as jong
meisie na die temple gebring is waar sy onder gesag van Sagaria gestaan het (Die Familie van Amran
36). Telkens wanneer Sagaria in haar tempelkamer gekom het, om haar te sien, was daar lekker
voedsel by haar. Vra Sagaria haar waar dit vandaan kom, antwoord sy: ‘Dit kom van Allah’ (Die
Familie van Amran 36). Volgens die Protevangelie van Jakobus (13:2) het Maria egter elke dag geëet
uit die hand van ‘n engel en was Josef was ook bang dat Maria miskien ‘n engel verwag en nie ‘n
mensekind nie (14:1).
Die woord Maagd het in die tyd nie altyd die betekenis gehad wat dit vandag het nie, want heilige
gewyde dames wat diens gedoen het in die tempels was Maagde genoem. Verder was maagdelike
geboortes ‘n algemene konsep in die Helleense wêreld. Kersey Graves maak melding van Griekse
heersers wat wette uitgevaardig het wat swanger vroue verbied het om in die openbaar te roep dat
hulle die kind van ‘n God verwag (of ook kinders van die koning verwag). Ook by Plato, Empedocles,
Hercules, Pythagoras, Alexander die Grote,514 Keiser Augustus,515 Zoroaster, Sargon, Perseus, Jason,
Miletus, Minos, Dionysus, Asclepius, Djengis Khan en talle andere is beweer dat hulle uit maagde
gebore was, waarvan die vader ‘n Goddelike figuur was. Volgens die Rigveda was ook die ou
Vuurgod Agni, gebore uit ‘n maagd (Rigveda 1,4,7). Die Assiriese konings Assoernasirpal en
Assoerbanipal word beskou gebore uit die maagdelike Godin Istar. Dan skenk die maagd Isis in
Egipte ook geboorte aan Horus. Ook is die Siriese God Ichthys/Icthus516 gebore uit die maagd
Atargis. Atargis was ook bekend as die ‘Koningin des Hemels’, ‘n titel wat ook Maria sou dra. Volgens
Seneca het Nero op die Kapitool/Capitolyn517 smagtende meisies teëgekom wat gehoop het om deur
Jupiter swanger te word en ‘n goddelike seun te kan baar (van Gilst & Kooger 2002). In die
apokriewe boek Protevangelie van Jakobus, word die maagdelikheid van Maria selfs na die geboorte
van Jesus bevestig. Volgens hierdie boek het Maria in ‘n grot geboorte gegee aan Jesus toe ‘n wolk
van lig oor ‘n Rots gehang het. Toe die ligwolk begin verdwyn het Jesus sigbaar geword. Die Rots gee
dus die werklike geboorte. Die vroedvrou sou na die geboorte geroep het dat Maria, steeds ‘n
Maagd is, maar Salomé (stiefsuster van Jesus) wou nie glo dat ‘n maagd kon baar nie en wou met
haar vinger vasstel of Maria wel nog ‘n maagd was al dan nie. Toe sy dit wou probeer, is haar hand
met vuur verteer. Hierna stuur God ‘n engel wat aan Salomé verskyn en haar opdrag gee op die
kindjie Jesus aan te raak, waarna sy onmiddellik genees is (protevangelie van Jakobus 19 en 20). ´n
Opvallende ´maagdelike´ geboorte is die van Uni de Ongeborene. Uni word vermeld in die Njalsaga
en het met ´n keisersnee in die wêreld gekom.
Vergelyk verder ook die betekenis van maagd in Exodus 20:10 (1933) waar die term diensmaagde
gebruik word. In Rome was ook Vestaalse Maagde bekend . Dit was priesteresse van die Godin Vesta
en Vesta was ‘n baie ou Godin. Vir hierdie maagde was seksuele onthouding van groot belang,
alhoewel sommige ondersoekers meen dat ook by die Vestaalse maagde moontlik praktyke beoefen
was wat ooreenkom met die Griekse en Midde-Oosterse tempelprostitusie. Volgens die legende is
Romulus en Remus gebore uit die Maagd Silvia. Die Vestaalse Maagde het hoë aansien geniet in die
gemeenskap. In die jaar 19 moes die Opperpriesteres Occia vervang word na 57 jaar getroue diens.
Twee kandidate is voorgedra. Aan hierdie hoë pos moes ook ‘n flinke salaris gekleef het, want die
afgewese kandidaat ontvang as kompensasie een miljoen sestertië, volgens Tacitus in sy boek
Annale I-VI. Ter vergelyking, in die jaar 14 ontvang die elite soldate 3,000 sestertië soldy per jaar en
legioensoldate 900 sestertië per jaar.
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Die moeder van Alexander het volgens een verhaal swanger geraak toe die weerlig haar in haar skoot getref het. Volgens
‘n ander verhaal het sy swanger geraak toe Zeus haar bevrug het in die vorm van ‘n slang (van Gilst & Kooger 2002).
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Die moeder van Augustus het swanger geraak deur Apollo (van Gilst & Kooger 2002)
516
Ook bekend as ‘n Visgod. Hy word dikwels met Jesus vergelyk. Jesus is die visserman wat visse en brood kon vermeerder.
517
Onder die Romeine bekend as Capitolium, (Engels = Capital Hill), waar die Goddelike drie-eenheid vereer is naamlik:
Jupiter, Juno en Minerva.
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Dan is daar ook ondersoekers wat meen dat Maria Magdalena moontlik ook ‘n tempelmaagd of
priesteres was. In Hebreeus beteken die woord Magdal, toring. In Jerusalem het ‘n tempel gestaan
met drie torings wat ook as Magdala bekend gestaan het. Hierdie drie-toring-tempel was opgedra
aan die Goddelike drie-eenheid Mari-Anna-Ishtar. Die naam Maria Magdal(en)a verwys dus moontlik
na dié Godinne tempel.
Verder was Maria Magdal(en)a ook as ‘n prostituut beskou: ‘n Tempelprostituut. Daar word immers
7 duiwels uit Maria Magdal(en)a verdryf. Die 7 duiwels was deel van ‘n simboliese ritueel wat in
Mari-Anna-Ishtar tempel in Jerusalem beoefen was. Laastens word Jesus met kosbare nardusolie
gesalf in Markus 14:3-4. Dit kom ook ooreen met een van die rituele wat deur hierdie priesteresse
voltrek was.
Vandag bestaan tempelprostitusie steeds in Indië bekend by die Devadasi.
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Aanhangsel 11
Boek vernietiging
Die verkondiging van die Christendom en die vernietiging van Heidense heiligdomme en geskrifte
het hand aan hand gegaan. Tydens Paulus se besoek aan Éfese is inwoners van die stad opgeroep
om hulle (Heidense) geskrifte in die openbaar te verbrand. Die waarde van die boeke wat toe
verbrand is, is geskat op 50,000 silwerstukke en die verbranding daarvan is toe beskou as ’n
besonder heilvolle heldedaad (Hand 19:19).
’n Besondere versameling boeke was die Sibillynse Boeke. Die Sibillynse boeke of Sibyllini Libri is ‘n
versameling profetiese uitsprake wat as besonder belangrik beskou is en buitendien ‘n baie ou
herkoms het. Voor 367 v.o.j. was hierdie waardevolle boeke onder beheer van twee Romeinse
Partiërs, maar na 367 v.o.j. gaan die beheer daarvan oor na die Decemviri sacris faciundis. Die aantal
boeke is ook uitgebrei na 15. Hierdie werke is veral geraadpleeg deur die adel en ook die Romeinse
senaat. Hierdie besonderse boeke is bewaar in die tempel van Jupiter Optimus Maximus op
Kapitool. In die jaar 83 v.o.j. brand die tempel egter af en gaan die boeke verlore. Hierop stuur die
Romeinse senaat gesante uit in 76 v.o.j. om ander bestaande kopieë daarvan in te samel, waar dit
dan ook gevind kon word. Veral is gesoek in Ilium, Erythrae, Samos, Sisilië en Noord-Afrika. Die
nuwe versameling is gehuisves in die herboude tempel. In die jaar 12 v.o.j. word die boeke
oorgebring van Kapitool na die tempel van Apollo Patrous op die Palatyn. Daar is elke boek in ‘n
goue kissie bewaar. In die jaar 408 word die boeke egter deur Christene verbrand. Hierdie Sibillynse
spreuke het hoë aansien geniet en was ook bekend onder die Jode. ‘n Uitvloeisel hiervan is die
Griekse Oracula Sibyllina uit die 6de eeu n.o.j.
Tussen 300 en 290 voor ons jaartelling is begin om boeke te versamel in die tempel van Serapis
(Serapeum) onder leiding van Ptolemaeus I Soter. Hy was ‘n jeugvriend van Alexander die Grote. Hy
het boeke begin aankoop van oor die hele bekende wêreld. Die biblioteek sou uiteindelik tussen
500,000 tot 750,000 boeke gehuisves het, wat gehandel het oor die wetenskap, kuns, geneeskunde
en teologie. Dit was in werklikheid nie alleen ‘n biblioteek nie, maar ook ‘n opleidingsinstituut en
kan as universiteit bestempel word. Talle beroemde geleerdes sou daar gestudeer het, onder
andere Archimedes, Euclides, Aristoteles, Hero, Eratosthenes, maar ook Plato, Philo, Origenes,
Valentinus, Plutarchus en vele ander het hulle opleiding (of ‘n deel daarvan) in Alexandrië ontvang.
Ook vroue het aan hierdie universiteit gestudeer en les gegee. Een van die bekendste vroulike
dosente was Maria die Jodin of Marie die Sieneres. Sy was ‘n Alchemis en het die ’n boek geskryf het
met die titel Maria Practica. Hierdie biblioteek sou simbool staan vir Griekse (Heidense) geleerdheid,
vrye denke en wetenskaplike ondersoek.
In die jaar 47 onderneem Julius Caesar ‘n strafekspedisie en brand ‘n gedeelte van die biblioteek af,
maar die boekvoorraad is weer aangevul. In die 4de eeu word die biblioteek ‘n doelwit van die
Christene wat onder Keiser Aurelius weereens gedeeltelik vernietig is. In die jaar 391 word die
biblioteek weereens onder aanvoering van biskop Theophilus (biskop van Alexandrië) en sy
Christene byna volledig verwoes. Van Gilst (2013) skryf dat hier heelwat werke van Indiërs was en
ook werke wat oor Indië handel wat moontlik vir Theophilus onaanvaarbaar was, vanweë die
ooreenkomste tussen die Christendom en Krishna. In Alexandrië woon immers in die tyd ook ‘n
kolonie Indiërs. Die laaste verwoesting vind plaas in 415 onder aanvoering van biskop Cyrillus. Van ‘n
ontsaglike biblioteek en universitêre instelling het nou net as en puin oorgebly. Tydens hierdie
oproer in 415 word nie alleen net die boeke verbrand nie, maar ook val die Christene een van die
knapste lektore in wiskunde aan. Haar naam was Hypatia (370-415). Sy is op ‘n brutale wyse
gemartel en vermoor. Die rede vir haar moord, was die feit dat sy as vrou les gegee het, wat
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onbetaamlik is vir ‘n vrou, in die Christelike Alexandrië.
Dit was nie die enigste biblioteek wat verbrand is nie. Omdat die Christene bang was vir die
ooreenkomste wat tussen die Mitraïsme en die Christendom bestaan het, is ook die biblioteek van
die Apollo tempel in Rome in as gelê onder gesag van Theodosius I (379-395). Hierna sou die
Christene ‘n groot fees gevier het om hulle blydskap te uit oor die duisende boeke wat hulle
verbrand het. Ook in Antiochië laat die Christelike keiser Jovianus (332-364) in die jaar 363 die groot
biblioteek wat in ’n Heidense tempel gehuisves was en deur Julianus Apostata opgebou was, in
vlamme opgaan. Julianus Apostata (331-363) wou die ou Heidendom weer in ere herstel.
Christene het nie alleen oorgegaan tot die verbranding van enkele boeke nie, maar ook biblioteke,
tempels en opleidingsinstitute. Tom Harpur vermeld ook dat die Christene daarop uit was om kennis
te vernietig en volgens hom was daar in Keltiese gebiede tussen die 3de en 5de eeu, tienduisende
studente uit opleidingsinstitute verjaag waar hulle studeer het in die regte, wysbegeerte, taalkunde,
letterkunde, argitektuur, astrologie, geneeskunde en die religieuse wetenskappe. Al hulle geskrifte is
verbrand.
In 529 sluit keiser Justinianus in naam van die Christendom (per kerklike dekreet) die
wêreldberoemde Akademie van Plato in Athene (opgerig in 387 v.o.j.), waarna die dosente op die
vlug geslaan. Sommige is egter gevang en is hulle onder dwang gedoop. Hierdie Akademie van Plato
kon selfs nie eers verder deur die lewe gaan as ‘n Christelike instelling nie. Later is die Akademie
heropen en is teologie as vak aangebied en later ook filosofie. Vir die kerk was wetenskaplike
ondersoek immers die werk van die Duiwel en die enigste kennis en akademiese opleiding waarna
gestreef moes word, was die teologie van die katolisisme.
Tydens die groot vervolging van ketters is in die Franse Montpellier in 1233 al die geskrifte verbrand
van die Joodse wysgeer en teoloog (1135-1204).
Blavatsky skryf dat tydens die verdrywing van die Islamiete uit Spanje daar op die pleine van
Granada 80,000 boeke en antieke handskrifte verbrand is deur die Christene.
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Aanhangsel 12
Japanse Sjintoïsme
Vir die Germaanse Heiden was dit van belang dat die mens kontak moes maak met die Aarde en op
die Natuurritme meegolf. Sterk klem is veral gelê op die hoogtepunte en diepte punte van die
Natuurdeinings, soos die sonsopkoms en -ondergang; lig en duister; die verskillende nag- en
dagwake; die sonwendinge; die talryke verandering wat plaasvind in die natuur by
seisoenskommelinge; die stande van die maan; die stande van die sterre; die geure in die lug by
weersveranderinge; ens. Die Heiden se hele bestaan wentel om die direkte leefomgewing met die
Natuur, waarvan die mens ’n integrale deel is.
Die mens van ouds het homself eintlik beskou as ’n stukkie van die Natuur. Die mens van ouds het
besef dat die mensdom volledig afhanklik is van die Natuur. As die mens verseker wil wees van sy
voortbestaan moet hy die Natuur oppas en in stand hou. As jy die moeder wat jou voed oppas, sal
die Moeder ook vir jou sorg. Dit is merkwaardig dat die mense van die outyd so deeglik bewus van
hierdie feit, terwyl die moderne mens dit nouliks besef.
Die Midde-Oosterse religieë het geen belangstelling in die natuur nie. Die heilige boeke van hierdie
godsdienste gee ook geen riglyn oor natuurhandhawing nie. Die Christen, Jood en Islamiet strek
hom/haarself van die Aarde af weg, uit na ’n God wat in die verre verskiet lê; na ’n hemel en ’n
wonderbaarlike paradys tussen êrens en nêrens. Dáár kreëer hierdie mense ’n Utopia. Wat hierdie
gelowiges betref kan die aarde tot niet gaan, want dit is onbelangrik. Wat belangrik is, is dat die siel
na God gaan en die hele lewe van hierdie gelowiges is daarop ingerig om definitief seker te maak dat
die siel in die hemel aankom. Vir hierdie gelowiges is Moeder Aarde geen moeder nie en sy sorg ook
nie vir die mens nie. God sal sorg dat hierdie skapies geen gebrek ly in tye van nood nie. Hierdie
lewensfilosofie het gelei tot ’n grootskaalse vernietiging van die natuur op ons planeet. Die eerste
Christelike sendelinge was direk daarop uit om die Natuur wat vir die Heiden heilig, heilig en
nogmaals heilig was, te vernietig. Tydens die hele kersteningstrajek is die natuur op groot skaal
verwoes omdat dit onheilsneste bevat.
Omdat die Aarde, die mens en die Natuur vir die Christen, Jood en Islamiet sleg is, is daar ook geen
rede vir vrolikheid en lewensgenietinge nie. Alle vrolikheid op aarde moet gedemp word. Vanaf die
ontstaan van die Christendom is eeue lank geprobeer om alle vrolike volksfeeste te smoor en liefs
volledig uit te roei. Die Christelike ‘fees’ moet somber wees en die mens moes vervul word met die
idee dat hy en sy aardse bestaan, sleg en vol sonde is.
Die Heiden daarenteen, lééf op hierdie wêreld. Van die skoonheid van die natuur word met volle
teue geniet. Volksfeeste word uitbundig en kleurryk gevier, met dans, musiek, sang en vrolikheid.
Die Heiden geniet nie alleen van die oorvloedigheid van die Natuur nie, maar pas dit ook op. Die
Natuur is Heilig. Die Moeder is Heilig. Die Natuurskoon word bewonder en gerespekteer. Die
soetigheidjies van die lewe word met smaak beproef. Dit staan is skerpe kontras met die
Christendom wat ’n filosofie aanhang waarvolgens die aardse bestaan beskou word as ’n pot vol
ellende, waaruit hierdie hulpelose wesens verwag op ‘spoedig’ verlos te word, deur ’n vername
‘redder’.
Die mooiste en mees realistiese religie wat vandag steeds bestaan, is die Japanse Sjintoïsme.
Besonder merkwaardig is dat die Japanse Sjintoïsme in baie opsigte ooreenkom met die ou
Germaanse en Keltiese religieë. Die Japanners het ’n lewensfilosofie tot en met vandag kon
handhaaf wat die Germane en Kelte onder die Christendom juis verwerp het. Die Sjintoïsme is na
Japan gebring deur die Ainu’s. Dit is ‘n stam wat in Japan woonagtig was voor die koms van die
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Chinese na die gebied. Van die oorspronklike Ainu’s is vandag maar nog weinig oor. Die Ainu’s toon
meer kenmerke met die Europeërs as met die Japanners van Chinese afkoms.
Die Sjintoïsme is ‘n vorm van Animisme word veral deur die volgende gekenmerk:
- Natuurgeeste, bekend as Kami518 word vereer. Kami is alomteenwoordig en word as God(in)
beskou; die siel van gestorwe mense; maar ook die siel in Natuurelemente word eweneens as Kami
beskou.
- Natuurelemente soos watervalle, bome, riviere, rotse, hemelliggame, ens., is besiel en word dus as
lewende entiteite beskou.
- Amaterasu is die Oppergodin. Sy is die Songodin en die keiserlike familie is direkte afstammelinge
van haar.
- Eenvoudige tempels,519 bekend as Jinja, maar soms ook imposante houttempels bekend as Jingus,
word opgerig waar Natuurelemente vereer word.
- Die Sjintoïsme ken geen Heilige boek520 en geen uitgewerkte teologie nie.
- Die Sjintoïsme ken geen stigtersfiguur nie, soos bekend by Jodendom, Christendom, Islam,
Boeddhisme, Konfusianisme, ens.
- Die Sjintoïsme ken geen sendelinge nie en geen behoefte bestaan om hierdie religie aan ander
volkere te wil verkoop nie.
- Sjintoïste volg ‘n aantal rituele pligsgetrou uit.
- Sjintoïste volg ook ‘n aantal taboes.
- Respek vorm een van die pylers van die Sjintoïsme. Respek vir die voorouers, hooggeplaastes maar
ook word kinders en ondergeskiktes gerespekteer.
- Dankbaarheid, waardigheid en opregtheid word as nog ’n pyler van die Sjintoïsme beskou.
- Naas die verering van die ongerepte natuur, word ook pragtige tuine aangelê.
- Die Sjintoïsme lewer ‘n belangrike bydrae in die Japanse volkskultuur en nasionalisme. Sjintoïsme
het onder andere ‘n belangrike rol gespeel in die militêre magsopbou van Japan voor die Tweede
Wêreldoorlog.
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Kami is verwant aan die woord Kamikaze (Goddelike wind).
Opvallend is dat ook ons ou Heidens Germaanse voorouers eenvoudige houttempels geken het.
520
Sommige geleerdes wil ‘n aantal boeke aan die Sjintoïsme koppel soos: Kojiki (Kronieke uit die ou
geskiedenis); Nihon Shoki (Kronieke van Japan) of O'dno Jin (Boek van Saligmaking).
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Name en terme uit die Germaanse religie/mitologie.
Aarde: Die Goot Moeder of Moeder Aarde as Moedergodin en Vrugbaarheidsgodin.
Adils (of Eadgils van Beowulf): Die legendariese koning van Uppsala, Swede. Sy vrou was Yrsa, moeder
van Hrolf Kraki.
Aegir, Ägir, Eagor: Seegod. Sy vrou se naam was Ran. Aegir was die vader van 9 dogters. Aegir word
beskou as 'n bierbrouer vir die Gode.
Afi: Grootvader, die man van Amma/Emma/Imma. Poëtiese Edda: Rigsthula.
Ai: Oorgrootvader, die man van Edda. Poëtiese Edda: Rigsthula. Ai is ook ’n dwerg Poëtiese Edda, Voluspa
Agnar: Seun van Koning Geirröth en broer van Helmgunther. Agnar was ook ’n Koning wat geveg het teen
Koning Hjalmgunnar
Alf, Elf: Bonatuurlike wese, siel.
Alfheim: Hemelryk van die Elwe.
Alfrigg: Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen.
Altaar of Outaar: Vergestalt goddelike aanwesigheid. Dui op vereniging tussen mens en Godheid.
Alvis (al + wys): 'n Dwerg wat probeer om 'n verhouding aan te knoop met die dogter van Donar.
Andvari, Alberich: 'n Dwerg en ambagsman. Sy skat word geroof deur Loki.
Andrimner: Die naam van die kok in die Walhalla. Elke dag slag hy die swyn Saehrimnir.
Annarr, Onarr: Eggenoot van Nag en vader van Jord.
Aurboda: Bergreusin. Moeder van Gerd(a) en Beli. Vrou van Gymir.
Angrboda, Angerboda: Sy was 'n Vriesreusin en die minnares van Loki. By Loki verwek sy drie kinders,
naamlik Fenrir, Jormungand en Hel.
Asatru: (Trou aan die Ase) Moderne beweging wat daarna streef om die ou Germaanse godsdiens te laat
herleef.
Ase, Áse, Aesir Word soms 'n God beskou, maar meestal verwys Ase na 'n Gode groep. Vergelyk ook Asin
of Asynja (vroulik).
Asega: Segspersoon (prokureur maar ook regter) by regsake.
Asgard (as=god + gard=hof, tuin) Hemelryk van die Ase.
Asgardreid of Aaskheria: Die Wilde Jag. Aanvanklik onder aanvoering van Godinne soos Freya en Holda,
later veral onder aanvoering van Wodan.
Ask: Eerste man op aarde en hy word saam met Embla geskape (tegelykertyd) uit hout deur Wodan (wat
hulle lewe, asem en spraak skenk), Vili (wat hulle bewussyn en beweeglikheid skenk) en Vé (wat hulle
liggaamsvorm gee asook die vermoë om te hoor).
Askungen (ask=as + unge=kind): Askind, Aspoester.
Ásmegir: Goddelike wese, potensiële God, die menslike siel.
Asin, Asynja: Godin. Vroulike Ase.
Atla Germaanse Watergodin/Seegodin en dogter van Ran. Ook een van die 9 moeders van Heimdal.
Atlantiese oseaan is na haar vernoem.
Audhumla: (mitiese koei) Germaanse oerkoei. Simbool van vrugbaarheid. Sy verskyn as eerste dier (uit
die Ginnungagap) aan die begin van die skepping.
Aurboda, Orboda: Vrou van Gymir. Moeder van Gerd en Beli. Aurboda of Orboda is verwant aan die
woorde Jord/Yord/Erde/Aarde.
Aurgelmir = Ymir
Aurvandil: 'n Vrugbaarheidsgod van moeras gebiede. Hy was getroud met Groa.
Austri: (oos) Dwerg.
Aslrild: Noorse Liefdesgodin.
Baduhenna: Friese Godin.
Balder, Baldr, Baldur: 'n Ase. Songod. Hy was die seun van Wodan en Frigg. Hy was saggeaard en
besonder gewild.
Bärgälmer, Bergelmir: Reus. Hy was die seun van Trudgelmir en die kleinseun van Ymir.
Barre, Barey: (barr=dennenaald) 'n Heilige hof van vrede.
Bele’s vloek: Die swaard van Frey.
Beli: Hy was 'n Reus en 'n kind van Kari. Beli is die seun van Gymir en Aurboda. Beli is ook die broer van
Gerd.
Beowolf: Germaanse held wat twee watermonsters doodmaak. Een van die monsters was bekend as
Grendel.
Berling: Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen.
Bestla: Reusin. Moeder van Bor of Bur. Vrou van Buri.
Beyla: Bediende van Frey, sy was ook die vrou van Bygver/Byggvir
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Bifrost, Bäfrast, Bilrast: Die vlammende reënboog tussen Midgard (mense) en Asgard (Gode).
Billing: Vader van Rind. Ook 'n belangrike koning (van die Russe).
Bilskirnir, Bilskirner (flitsend, stralend): Die paleis van Donar in Trudheim.
Bleknäbb (bleekbek): Adelaar, die reus Räsvälg.
Bor(r): Sien Bur.
Bolthorn: ’n Reus, vader van die Reusin Bestla.
Bödvild: Dogter van koning Nidud.
Brage, Bragi: 'n Ase. Seun van Wodan en die Reusin Gunnlod. Brage, Bragi was getroud met Idun.
Breidablik: Balder se paleis in Asgard.
Brimer (oseaangolf): Een van die aspekte van Äger. Sien ook Ymir.
Brisinge: Die geheimsinnige eienaars van Brisingamen. Die Brisinge was vier dwerge: Alfrigg, Dvalin,
Berling en Grer.
Brisingamen (brising=vuur + men=juweel): Die halssnoer van Freya. In Skandinawië verwys
Brisingamen ook na die melkweg. Om die halssnoer te kon bekom moes sy 4 nagte by elk van die Brisinge
slaap.
Brock, Brokk: Dwerg. Die minerale rykdom. Hy vervaardig die hamer van Donar saam met die dwerg
Eitri.
Brunhilde, Brynhild: Sy was 'n belangrike Walkure, maar ook koningin van die Franke. Sy word verlief
op Sigurd.
Bur (boorling, geboorte, boer, buur): Seun van Buri. Vader van Wodan, Vili en Ve.
Buri (boorling, geboorte, boer, buur): Reus. Simbool van die Winter. By die Reusin Bestla verwek hy
Bor(r) of Bur. Stamvader van die Germaanse Goderyk. Hy word deur Audumbla uit die ys gelek (in drie
dae).
Byggvir: Kneg van Frey en die man van Beyla.
Byleist/Byleiptr (weerlig): Broer van Loki en Helblindi.
Dag(r) (daglig): Seun van Delling en Nott (Nag).
Dainn, Dunlyrr/Duneyrr, Durathor en Dvalinn: Die vier herte wat aan die blare en takke van Yggdrasil
vreet.
Delling(r): Vader van Dag.
Donar, Thor: 'n Ase. Die God van mag, lewenskrag, weerlig. Seun van Wodan en Jord/Fjorgyn, volgens die
Wodanse leer, maar Oppergod volgens die Donarse leer.
Dis, Tis, Disa, (meervoud Disir): Godin, maar ook vroulike goddelike wese. Waarskynlik is Dis ’n
voorloper van Tyr.
Droma/Dromi (droom): Tweede tou/veter waarmee Fenir vasgemaak was.
Drommel: ’n Dwerg.
Draupnir (druppel, druipeling): Die magiese ring van Wodan.
Dvalin(n) (dwaal): Dwerg en die vroeëre mede-eienaar van Brisingamen. Speelding van Dvalin is die
Sonskyf.
Dwerg/Dvergr: Wesens met 'n laer rangorde as die mens.
Eitri: Dwerg. Seun van Ivaldi. Eitri en Brokk vervaardig die hamer van Donar.
Edda (oorgrootmoeder): Die skatkamer van menslike wysheid.
Egil(l): Die vader van die Reus Thjalfi/Tjalfe/Thialfi.
Einherjar/Einheriar: Die heldhaftige gesneuwelde soldate wat deur die Walkure na Walhalla begelei
word.
Eir: 'n Asin. Godin van die geneeskunde.
Eistla: Een van die 9 moeders van Heimdal.
Eldrimner/Eldhrimnir : Die pot/ketel waarin die swyn (met die naam Saehrimnir) elke aand gekook
word as voedsel in die Walhalla. Saehrimnir word nooit opgeëet nie, omdat hy homself daagliks herstel en
elke dag opnieu deur die kok Andhrimnir geslag word.
Elivager/Elivagar: Koue stroom uit die Niflheim.
Elf/Elwe: Groep mitiese wesens.
Embla: Eerste menslike vrou op aarde. Sy word saam met Ask geskape (tegelykertyd) uit hout deur
Wodan (wat hulle lewe, asem en spraak skenk), Vili (wat hulle bewussyn en beweeglikheid skenk) en Vé
(wat hulle liggaamsvorm gee asook die vermoë om te hoor).
Ester = Ostara.
Eyrgjafa: Een van die 9 moeders van Heimdal.
Farbauti: Hy was 'n wrede Reus en vader van Loki. Farbauti was getroud met Laufey.
Fenja (fen/fam=vrou): Reusin wat saam met Menja, die magiese meul van Grotte/Grotti laat draai.
Fensalir/Fensal: Die saal van Frigg in Asgard.
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Fenris, Fenrir: Wolf. Seun van Loki en Angrboda, wat tydens die Ragnarok die son sal verslind.
Fafnir/Favnir: Seun van Hreimar. Broer van Regin en Otter. Fafnir en Regin vermoor hulle vader om sy
rykdom te bekom.
Fimbultyr (fimbul= magtig, groot + tyr=God): Bynaam vir Wodan wat op grootheid dui.
Fjalar/Fialar: Dwerg. Saam met sy broer Galar vermoor hulle Kvasir om die wysheid van Kvasir te
bekom. Fjalar is ook die naam van een van die Hane wat kraai tydens die aanvang van die Ragnarok.
Fjorgyn, Jord (aarde): Godin Aarde. Verwek by Wodan 'n seun met die naam Donar.
Fjölsvinn (fjöl-vol, volledig + svinn= wys): Wodan as leraar.
Fornjotr: Hy was 'n Reus met drie seuns met die name Logi, Kari en Hler.
Folkvangr/Folkvang: Die paleis van Freya in Asgard, waar sy die helfte van alle gesneuwelde krygers
ontvang.
Forsete, Forseti 'n Ase. Regverdigheid, voorsitter, leier. God van die Regte en woon in die burg Glitner. Hy
was die seun van Balder en Nanna.
Freke (vrek, vraatsug): Een van die wolfhonde van Wodan.
Frey: 'n Ase. Broer van Freya. Oorspronklik was Frey en Freya dieselfde Godheid. Frey was getroud met
Gerda.
Freya, Frea: 'n Waanse Godin, maar word ook as 'n Asin aanvaar. Dogter van Njord. Vrugbaarheidsgodin
en Moedergodin. Simbool van Venus. Die helfte van alle gesneuwelde krygers gaan na haar. Die ander
helfte gaan na Wodan.
Frigga, Frigg, Frija, Fricka: Vrou van Wodan. Hoofgodin met 3 ondergeskikte Godinne: Hlin, Gna en Fulla.
Frigga, Freya en Frey was voorheen dieselfde godheid.
Fulla, Volla: Vrugbaarheisgodin, maar ook 'n Asin
Gagnrád (gagn=waardevol + rád=raad): Wodan in Vaftrudnismál.
Garmangabis: Godin vereer in Durham.
Galar: Dwerg. Saam met sy broer Fjalar vermoor hulle vir Kvasir om die wysheid van Kvasir te bekom.
Galder: Besweringsformule.
Gangleri/Gángläre (gáng=gangbaar + läre=leerling): Koning Gylfe wat wysheid soek.
Garm(r): Die hond wat die poort van Hel bewaak.
Geirrod (geir=spies + röd=rooi): 'n Vriesreus. Vader van die dogters Gjalp en Greip. Geirrod was 'n
belangrike vyand van Donar.
Gefion, Gefinn, Gefjon, Haeva (gee, vergewe): Vrugbaarheidsgodin veral van die landbou. Verwant aan
Frigga en Freya.
Gerd, Gerda: 'n Bekoorlike Reusin en broer van Beli. Sy was die vrou van Frey, maar dit was 'n gedwonge
huwelik. Deur hierdie huwelik word Gerda 'n Asin. Gerda was die dogter van Gymer.
Gere (gierig): Een van die wolfhonde van Wodan.
Gersemi: Dogter van Freya.
Gimle: Paleis, hemel, saal aan die Suide van Asgard.
Ginnungagap (ginn=leegte, geen + unge nakomeling + gap=afgrond): Gapende leegte. Die misterie van
iets wat uit niks ontstaan.
Gjallabru (Gjalbrug): Die brug oor die rivier Gjol by Helheim wat die lewendes van die dooies skei.
Gjalp: Reusin. Dogter van Geirrod. Een van die 9 moeders van Heimdal.
Gjol(l): Een van die riviere van Elivagar wat by Helheim verby stroom.
Gjoll/Gjallarhorn: Die horing waarop Heimdal sal blaas om die aanvang van Ragnarok aan te kondig.
Gladsheim (glad=skitterend + heim= woning/hemel): Saal van die Ase in die Asgard op die vlakte van Ida.
Gleipnir: Derde en onbreekbare tou/veter waarmee Fenrir vasgebind was.
Gná: Boodskappergodin.
Gnipahellir: Voorportaal (oorhangende rots) waar Garm (Helhond) waak.
Grendel: Een van die mens etende watermonsters wat deur Beowolf doodgemaak word.
Greip: Reusin. Dogter van Geirrod.
Grid, Gygia: Minnares van Wodan
Grid: 'n Vriendelike Reusin wat Donar bystaan in sy stryd teen Geirrod.
Grimner (vermomde): Wodan as leraar van die jonger Agnar.
Groa (groei): 'n Sibille of Sieneres. Sy simboliseer die evolusionêre (raaiselagtige) verlede wat loop tot die
hede. Sy was die vrou van Aurvandil.
Grotte (groei): Die magiese meul van verandering, skepping en vernietiging.
Gudasaga (gud=goed + saga=vertelling:) 'n Religieuse verhaal wat mondelings oorvertel word, ook
bekend as 'n Godspel of Gospel.
Gullveig (guld=goude + veig=teug of dors): Germaanse Godin.
Gungnir/Gugner (gun, geweer): Die mitiese spies van Wodan.

575

Gunner: Broer van Hogni. Beide broers was bevriend met Sigurd.
Gunnlod: 'n Reusin wat bier (mede) aan Wodan skink. By Wodan verwek sy Bragi.
Gyllinborste/Gullinbursti (goue borsels): Die magiese swyn wat deur die Dwerge gemaak word aan
Frey.
Gullinkambi (Goue kam): Een van die Hane wat met sy gekraai die Ragnarok aankondig.
Gymer: 'n Reus. Die vader van Gerd en Beli. Sy vrou was Aurboda.
Haeva, Gefion, Gefinn, Gefjon (gee, vergewe): Vrugbaarheidsgodin veral in die landbou. Verwant aan
Frigga en Freya.
Hagal: Godin wat met Rune verbind word.
Hamingja (geluk): 'n Beskermgees.
Har, Jafnhar en Thrithi: Drie Gode uit die Prosaïese Edda wat vrae van Gangleri beantwoord.
Hávamál (hár=hoog + mál=taal): Hooglied.
Heid, Heiðr (heid=helder hemel): Sy is 'n belangrike Vala, Sibille of Sieners.
Heidrun: Die bokooi wat aan die bas en blare van die Lewensboom knibbel. Uit haar uier vloei genoeg
mede om alle Einherjars se dors te les.
Heimdal, Rig (heim=verblyf + dal=vallei): Hy is die witste Ase en hemelse beskermer van Bifrost. Heimdal
is die seun van nege moeders. Hy verskyn ook onder die mense in Midgard as Rig. Rig sou drie huise in
Midgard besoek en uit die drie huise sou drie klasse ontwikkel: adel, boere, slawe.
Heks: Wyse Vrou voor die koms van die Christendom. Afgryslike en bose vrou na die oorname van die
Christendom.
Hel, Hol, Hal: Woonplek, nes of skuilplek. Huis. Holland=tuisland.
Hel: Godin van die dood. Sy is die dogter van Loki en Angerboda. Sy heers oor die doderyk. Die een helfte
van haar liggaam is blou en die ander helfte is wit.
Helblindi: Broer van Loki en Byleist.
Helheim: Die paleis van die Godin Hel. Hierdie paleis staan in Niflhel.
Hercules, Herklaas: Waarskynlik van oorsprong 'n Grieks-Romeinse godheid.
Hermod (herr= heer + modr moed, stemming): 'n Ase en 'n seun van Wodan en Frigg.
Hler: Hy was 'n Reus en broer van Kari en Logi.
Hlín, Lín (verwant aan Heleen): Beskermgodin. Een van die ondergeskikte Godinne van Frigg.
Hlodyn: Godin van die Aarde. Moeder van Donar.
Hnoss: Dogter van Freya.
Hodr, Höder, Hod (höd=oorlog, slagting): 'n Ase. Blinde God van duisternis. Hy is die broer van Balder.
Hodr skiet Balder per ongeluk dood. Hodr word weer deur Vali vermoor.
Hofvarpner/Hofvarpnir: Die perd van die Boodskappergodin Gna/Gnaa. Die ouers van Hofvarpnir is
Hamskerper en Gardrofa.
Hogni: Broer van Gunner. Beide broers was bevriend met Sigurd.
Holle, Holda: Germaanse Godin.
Höner, Honir, Hoenir Een van die skeppende Gode (drie-enig). Hy is 'n broer van Wodan.
Hugi (gedagte): 'n Jong Vriesreus. In 'n wedloop wen hy teen Thialfi.
Hugin, Huginn (hug=denkvermoë, gedagte): Een van die twee rawe van Wodan.
Hreidmar, Reidmar, Rodmar: Was die vader van Regin, Fafnir en Otter.
Hrímnir: Reus en vader van Heid, Hrossthjóf en Hljód.
Hrimfaxi: Perd van Nott/Nag.
Hrungir: Was die sterkste Vriesreus en besitter van die hings Gullfaxi.
Hursirga: Suid-Germaanse Godin.
Huldra: Germaanse Godin.
Hvergälmer (hverr=kookpot): Bron van alle riviere (ook van die lewe). Ontspring in Niflheim en voed die
een wortel van die Lewensboom Yggdrasil.
Hymer: Vriesreus. Hy besit 'n enorme ketel waarmee hy bier (mede) brou vir die Gode. Sien ook Rymer.
Hyndla: ’n Bekende Vala wat deur Freya besoek word.
Hyrrokkin: Reusin. Haar naam beteken vuur. Sy word tydens die verassing van Balder ontbied om die
skip van die wal te stoot. Donar slaan haar hierop met sy hamer.
Ida, Idaplein, Idavallei, Idavollr: Plein waar vergader word na die Ragnarok deur die enkele
oorlewendes.
Idun, Idunnor, Iduna: 'n Asin. Sy dra 'n onsterflike gees. Sy voorsien die Gode van appels wat hulle
onsterflik maak. Sy is die siel van die Aarde en die vrou van Brage/Bragi.
Ifing (ef of if=twyfel): Rivier wat die Reuse van die Gode skei.
Ing, Ingwaz: Ou Germaanse Godheid.
Irpa: Germaanse Godin en suster van Thorgerd Hölgabrud.
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Ivaldi: 'n Dwerg. Vader van Eitri en Brokk(r). Die seuns van Ivaldi vervaardig onder andere Skidbladnir,
Gungnir en die goue hare van Sif.
Jarnsaxa: 'n Reusin en moeder van Magne en Mode, beide die sens deur Donar verwek. Jarnsaxa was een
van die 9 dogters van Aegir en Ran, maar ook een van die 9 moeders van Heimdal.
Jodute: Ou Germaanse Godin, afkomstig uit die Reusegeslag.
Jord, Fjorgyn: Godin Aarde. Verwek by Wodan 'n seun met die naam Donar.
Jormungand, Iörmungandr (jörmun=enorm groot + gandr=magie): Die Midgardslang, 'n nakomeling van
Loki en Angrboda.
Jotun(n): Reuse woonagtig in Jotunheim.
Jotunheim: Land van die Vriesreuse/Jotuns. Een van die 9 Wêrelde, wat tydens die skepping aan die
Vriesreuse toegeken is.
Kabout(er): Huisgees. Ook sinoniem vir Dwerg.
Kari: Hy was 'n Reus en die seun van Fornjotr. Sy broers was Logi en Hler.
Kerlaugar: Die twee riviere wat Donar elke dag moet oorsteek na die Gode-vergadering by Urdarfontein.
Kvasir: 'n Gevangene wat aan die Ase gegee word deur die Wane. Hy was 'n besonder wyse man en is
vermoor deur Galar en Fjalar in 'n poging om sy wysheid te bekom.
Laeradr, Laerad, Lerader: Boom in Walhalla, waarskynlik die top van Yggdrasil.
Lahra: Huisgees, maar ook Huisgodin.
Landvidi: Die naam van die burg van Vidar in Asegard.
Laufey, Laufeia: Reusin. Moeder van Loki.
Leuthing/Laedingr: Eerste tou/veter waarmee Fenrir vasgebind was.
Leva: Outydse Godin.
Lif/Life en Lifthrasir (lewe en oorlewende): Enigste twee mense (vrou en man) wat die Ragnarok sal
oorleef en met 'n nuwe mensegeslag sal begin.
Lin of Hlin: Een van die ondergeskikte godinne van Frigg. Beskermgodin.
Litr: Dwerg. Litr word deur Donar per ongeluk in die vuur geskop tydens die verassing van Balder.
Loddfafner: 'n Dwerg. Lerende menslike siel. Hy was net so wys as die Gode. Hy besoek (net soos die
Gode) daagliks die bron Urd, om daar wysheid te put.
Lodur(r), Loder: Een van die Skeppergode. Vorm 'n goddelike drie-eenheid met Wodan en
Hoenir/Haener.
Lofn: 'n Asin.
Lofar: (lof=loof of lof) Hoogste verteenwoordiger van die diereryk.
Logi (log=vlam): Weerlig. Logi is 'n Reus. Hy is die seun van Fornjotr. Die twee broers van Logi is Kari en
Hler.
Lokabrenna (brenna=brandend): 'n Naam vir Sirius.
Lokasenna (senna=skerts): Skimpgedig van Loki.
Loki (lokka=verlei, lok en logi=lig): 'n Ase vanuit die Reuse. Dui op tweedeling en tweespalt. Hy was die
seun van Farbauti en Laufey. Aanvanklik 'n baie gewilde God, maar later 'n wispelturige figuur en nog later
ontwikkel hy in 'n boosaardige figuur. Hy is die broer van Byleist en Helblindi.
Lopt: Dui moontlik ook op Loki.
Lorride: Een van die dogters van Donar en Sif.
Managarmr, Maanegarm, Maangarm: Wolf met vlerke wat die maan sal verslind tydens die Ragnarok.
Mani: Maan. Broer van Sunna.
Manheim = Midgard.
Mannus: Volgens Tacitus was Mannus die seun van die God Tuisto.
Magne, Magni (magtig): Seun van Donar en Jarnsaxa. Magne was die broer van Mode.
Matrone: Moedergodinne of heilige vroulike wesens.
Matrona Riviergodin. Die rivier Marne is na haar vernoem.
Meda Germaanse Godin. Meda is verwant aan die woord meisie/meid.
Mede/Mee: Bier. Drank van die Gode. Ook lewenservaring.
Meermin: Vroulike wese wat met water verbind word.
Megingard: Die Kraggordel van Donar.
Meiboom: Die boom wat gebruik word tydens die Mei-viering. Dit is 'n Keltiese fees.
Meidoorn of Meidoring: Die blomme van die Meidoorn simboliseer maagdelikheid en kuisheid. Die
Meidoorn was die Grieks-Romeinse bruidsblom, gewy aan Hymen, Chloris, Flora en Maia.
Meid van Od: Freya.
Meili: Seun van Wodan en Jord.
Menja: (men=juweel): Een van die twee Reusinne wat die meul van Grotte/Grotti laat draai. Die ander
Reusin was Fenja.

577

Midgard: (mid=midde + gard=hof) Wêrelddeel waar die mense woon: Aarde.
Midgardslang: Sien Jormungand.
Mimir, Mimer (die hemel met nege vlakke, Mymer): 'n Reus en eienaar van die bron waaruit Wodan
daagliks drink.
Mjollnir, Mjölnir (molenaar, meulenaar): Die wonderhamer van Donar wat skep en vernietig. Die hamer
is gemaak deur die Dwerge Brokk en Eitri. Die belangrikste wapen wat die Gode teen die Vriesreuse kan
gebruik.
Mjötudr (mjöt=maat + udr=uitputtend): Die Lewensboom in sy sterf fase.
Mjötvidr [mjöt=maat + vid=toenemend): Die Lewensboom in die groeistadium.
Mode, Modi (moed): Een van die seuns van Donar en Jarnsaxa.
Mokkerkalfi, Mökkerkalfi: Leemreus.
Mosa: Riviergodin. Die Maas is na haar vernoem.
Mundilföre, Mundilfari: 'n Reus. Vader van Sunna/Son en Mani/Maan.
Munin, Muninn (geheue, denkvermoë, herinnering): Een van die twee rawe van Wodan.
Muspelheim (muspell=vuur + heim verblyf): Vuurland en Wêreld van die Vuureuse. Sien ook Niflheim.
Nagelfar (nagel=nael + far=reis): Skip van die dood. Gebou uit afgeknipte naels van mense.
Nagmerrie (merrie=meisie): Nagmeisie. Word ook as 'n Elf beskou.
Nanna: Aanvanklik 'n Reusin, maar later 'n Asin. Sy sterf van verdriet na die moord op haar man Balder.
Narf: Reus en vader van Nag.
Narf, Narfi: Seun van Loki en Sigyn.
Nehalennia: Keltiese- en Germaanse Godin.
Neppr: Reus en vader van Nanna.
Nerthus: Waanse godin. Die vrou van Njord en die moeder van Frey en Freya. Sy was 'n
Vrugbaarheidsgodin op 'n Friese eiland.
Narvi, Narfi: Seun van Loki en Sigyn. Broer van Vali.
Nidhogg (nid=nyd, nydig + högg=byter): Draakagtige figuur wat Yggdrasil bedreig deur aan die wortels te
knaag.
Niflheim (nifl=wolk, newel + heim=woonplek): Een van die 9 wêrelde en yskoud, teenoorgestelde van
Muspelheim.
Niflhel (nifl=wolk, newel + hel=dood): Wêrelddeel van verganklikheid.
Nikar, Nikker (nikker, neger): Swartelf.
Njord, Njörd: 'n Waanse Seegod. Heerser van Saturnus. Hy en Nerthus was die ouers van Frey en Freya.
Noatun: Paleis van Njord.
Nordi, Nordri (noord): Dwerg.
Norne: Skikgodinne. Spin die lot van Gode en Godinne, die lot van die verskillende Wêrelde en lot van elke
mens.
Norr, Nörr: Die Moeder van Nott.
Nott, Nag: Die dogter van Norr.
Od, Odr: Eggenoot van Freya.
Odin(n), Wodan: Alvader of Oppergod, volgens die Wodanse leer. Hy was die seun van Bor en kleinseun
van Buri.
Ofner, Ofnir (oopmaker): Slang onder die Yggdrasil.
Ooievaar: Die woord ooievaar is afkomstig van odebaar en beteken gelukbringer. ’n God(in) is op 'n
draagbaar rondgedra en deur die volk vereer en was ook bekend as odebaar/ooievaar.
Örgälmer (ör=oorspronklik, oer): Eerste trilling. Prille begin. Sien ook Ymir.
Ork: Aardman. Ongewenste en onaantreklike wese.
Ostara, Ester: Vrugbaarheidsgodin. Lentegodin. Haar lentefees is bekend as: Ester, Easter (Eng) en
Ostern (Duits) en is deur Paasfees vervang.
Ottar: Die menslike minnaar van Freya. Hy is moontlik 'n kind van Sigurd.
Otter: Hy was die seun van Hreidmar. Broer van Fafnir en Regin.
Puster, Pustrich: Ou Germaanse God(in) van die Vuur.
Ragnarok (ragna=Gode, heersers + rok=rede, oorsprong): Ondergang van die Ou Wêreld, waarna 'n Nuwe
Wêreld verrys.
Ran: Seegodin en vrou van Aegir.
Ratatosk (rate=reis + tosk=tand): Eekhoring in die Lewensboom.
Regin: Hy was die broer van Fafnir en Otter.
Reidmar: Sien Hreidmar.
Retto, Rheda: Germaanse Godin.
Reus, Reusin: 'n Groep goddelike wesens wat ouer is as die Ase en die Wane.

578

Rig, Heimdal (rigting, deelname, inmenging): Die naam wat Heimdal aanneem wanneer hy drie huise in
Midgard besoek. Uit die huise sou die drie mense klasse ontstaan, naamlik Adel (Jarl), Boere (Karel) en
Slawe (Thrall).
Rimgrimner (rim=ryp, gevrieste mis + grimner=masker, vermomming): 'n Reus.
Rind, Rinda, Rinna: Asin. Verwek by Wodan 'n seun met die naam Vali. Sy was die dogter van Billing.
Rödung (röd=rooi + ung=kind): Vader van die vroeë rasse Agnar en Geirröd in Grimnismál.
Roskva (lewenskrag): Dogter van Egil en 'n bediende van Donar. Broer van Tjalfe, Thialfi.
Rune: Germaanse skrifstelsel wat deur die Romeinse alfabet vervang is.
Rungner (luid, gebulder): 'n Reus.
Rura: Riviergodin van die Roer. Sy is vereer waar die Roer in die Maas uitmond.
Rymer: Reus. Einde van 'n lewensiklus. Sien ook Hymer.
Ryn, Rin, Rein, Rheno: Germaanse Godheid.
Saga: Asin. Maar ook 'n mondelinge gedig, verhaal of lied.
Saehrimnir/Särimner (sär=see + rimner=berekening, kalender): Die swyn wat as voedsel dien in die
Walhalla. Hy herstel elke nag en word elke dag opnieu geslag deur die kok Andhrimnir.
Saxnoot, Saxnôt, Saxneat, Sahsginot: Germaanse God bekend onder die Sakse.
Scaldia: Riviergodin. Die rivier Scelde is na haar vernoem.
Seidkona (seid=sê + kona=vrou, koningin): Wyse vrou of Heks, wat in die toekoms kon sien.
Sejd: Profesie.
Sessrumnir: Freya se paleis in Asgard.
Sequana: Riviergodin. Die rivier Seine is na haar vernoem.
Sif, Siba (sewe): 'n Asin. Die vrou van Donar. Sy het pragtige goue hare.
Sigmund: Die held in die Völsungasaga. Sy suster heet Signy. Hy is die vader van Sigurd.
Signy: Dogter van Volsung en Wodan. Haar broer heet Sigmund.
Sigyn: Die vrou van Loki en ook die moeder van Narvi en Vali.
Sindre, Sindri (droesem): ’n Bekende Dwerg.
Sigurd, Siegfried: Germaanse heldefiguur. Pleegkind van Regin.
Sinmara (sin=son + mara=meisie): Vroulike teenhanger van Surtr.
Sjovn, Sjofn: Liefdesgodin.
Skade, Skadi: Suster van Njörd. Dogter van die Reus Tjasse.
Skald: Ook bekend as 'n Bard (Bard is meer Kelties).
Skidbladnir (skid=lat + blad): Die opvoubare skip van Frey, wat deur Dwerge gemaak is.
Skinfaxi: Die perd van Dag(r).
Skirnir, Skirner, Skrymer (straal): Straal van die God Frey. Dienaar en boodskapper van Frey. 'n Reus.
Skoll: Wolf wat die Son agterna jaag en probeer vang.
Skuld (toekoms): Een van die drie Norne. Haar susters was Urd (oerverlede) en Verdandi (hede).
Sleipnir: Die agtbenige perd van Wodan.
Snotra: Germaanse Godin. Asin.
Sokkvabekk(r): Saal van die Godin Saga in Asgard.
Stavo, Stuffo: Ou Germaanse God.
Sudri (suid): Dwerg.
Sunna: Son of Songodin.
Surt(r) (swart): Vuurreus/Vuurgod. Veroorsaak die Eindbrand tydens die Ragnarok. Die vroulike
teenhanger is Sinmara.
Surtalogi: Die vlammende swaard van Surtr.
Suttung: 'n Reus. Bewaker van die bier (mede), wysheid en die digkuns.
Svadilfare (svad=glibberig + fare=reis): 'n Mitiese perd. Die vader van Sleipnir.
Svalin(n): Skild voor die Son/Sunna om haar warmste stale af te keer.
Svafner, Svafnir (sluiter): ’n Slang onder die Yggdrasil.
Svitjod: Swede.
Syn: Germaanse Godin. Asin.
Tafels: Sterre en planete waarvolgens die Ase hulle feeste hou.
Tanngost (tandeknerser): Een van die bokke wat die wa van Donar trek. Die naam van die ander bok was
Tanngrisner (tandegrynser).
Tanngrisner (tandegrynser): Een van die bokke wat die wa van Donar trek. Die naam van die ander bok
was Tanngost (tandeknerser).
Thokk: 'n Liefdelose Reusin. Sy is die enigste wese wat nie treur om die dood van Balder nie.
Thjalfi, Tjalfe, Thialfi (snelheid): Seun van Egil en dienaar van Donar. Suster van Roskva.
Thjassi, Tjasse, Thiassi: 'n Vriesreus en vader van Skadi. Die naam van sy paleis is Thrymheim,
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aanvanklik geleë in Jotunheim, maar verskuif deur middel van Skadi se huwelik (met Njord) na Asgard.
Thor, Donar: 'n Ase. Die God van mag, lewenskrag, weerlig, en van die planeet Jupiter. Ook soms genoem
Trudgälmer. Seun van Wodan en Jord/Fjorgyn, volgens die Wodanse leer, maar Oppergod volgens die
Donarse leer.
Thorgerd Hölgabrud: Germaanse Godin en suster van Irpa.
Thrudheim, Thrudvang(r), Thrudgard: Burg van Donar. Soms word Trudheim beskou as deel van
Asgard, soms as ’n aparte Wêrelddeel.
Thurse (traag, dom): Domme Stofreus.
Ting, Thing, Ding (kosbare voorwerp of versameling): Ook parlement, volksvergadering.
Tomte (tom=leeg, dom): Natuurgees. Soort Kabouter, Nis of Elf.
Trol: Natuurgees en mitiese wese. Soms 'n Reus. Soms 'n Dwerg.
Trud, Trudi, Thrudr: 'n Dogter van Donar en Sif.
Trudgälmer/Thrudgelmir: Reus. Vader van Bergelmir.
Trym(r) (lawaai, stryd): 'n Reus, wat op 'n keer die hamer van Donar gesteel het.
Tund: 'n Rivier: tyd.
Tyr, Tir, Tiwaz, Tiv: 'n Ase. Heerser oor Mars. Hy offer sy hand op in 'n poging om Fenris te bedwing. Hy
was die seun van Wodan en Frigg. Vanouds was hy ’n Germaanse Oppergod en sy naam is sinoniem met
Zeus en Jupiter.
Ull(er), Holler, Oller: 'n Ase en waarskynlik afkomstig van die ouer Godin Holle, Holda.
Ulfrun: Een van die 9 moeders van Heimdal.
Urd(r), Wyrd (noodlot, verlede): Een van die drie Norne. Haar susters was Verdandi (hede) en Skuld
(toekoms).
Urdabrunn(r): Fontein van die Norn Urd.
Utgard, Utgardar: Onderwêreld.
Utgardaloki: Ysreus.
Vaftrudnir (vaf=wikkel, weef + thrudr= kragtig, gedug): Die wewer van sterk weefsels. 'n Wyse Vriesreus,
wat deur Wodan besoek word.
Vägtam (väg=weg + tam=mak): Pelgrim.
Vala, Völva, Volva, Wolwa, Veleda: Sibille, Profetes of Sieneres.
Valaskjalf: Een van die paleise van Wodan in Asgard.
Valhalla = Walhalla.
Valfodr: Valvader. Vader van die gesneuweldes. Bynaam vir Wodan.
Valgrind: ’n Poort van die Walhalla.
Vali, Vale, Ali: 'n Seun van Wodan en Rind. Vali sou Hodr met 'n pyl en boog doodskiet. Vali oorleef die
Ragnarok.
Vali: Seun van Loki en Sigyn. Broer van Narvi of Narfi.
Valknot, Valknut: Heilige simbool wat uit drie driehoeke bestaan en die syfer 9 vergestalt.
Vanaheim: Hemelryk van die Wane.
Vane = Wane.
Vár (waar): Germaanse Godin. Asin.
Ve, Vi (ontsag): Seun van Bor. Broer van Vile en Wodan.
Verdandi (hede): Een van die drie Norne. Haar susters was Urd (oerverlede) en Skuld (toekoms).
Vidar: 'n Seun van Wodan en die Reusin Grid. Vidar is die opvolger van Balder. Ook oorleef hy (en sy
halfbroer Vali) die Ragnarok.
Vidofner (wyd oopmaak): Haan in die top van die Lewensboom.
Vigrid: Die naam van die vlakte waarop die stryd tussen die Gode en die Reuse sal plaasvind tydens die
Ragnarok.
Vigridsslätten (viga=inwy + slätt=vlakte): Die slagveld van die lewe.
Vili, Vile: Een van die seuns van Bor. Broer van Wodan en Vé.
Vingolf: Paleis in die Asgard van die Godinne/Asinne.
Vingner, Vingthor: Gevleuelde Thor.
Vimur: Rivier wat Donar moes oorsteek op weg na Geirrod.
Vior, Veor(r): Bynaam van Donar.
Volsung: Stamhoof van die Volsunge koningshuis. Afstammeling van Wodan.
Volla, Fulla: Vrugbaarheisgodin, maar ook 'n Asin.
Völund Naam van 'n mitiese smid en bekwame ambagsman.
Völuspá (vala=sibille + spá=profeteer): Belangrikste lied van die ouer Edda.
Vor: Germaanse Godin. Asin.
Vriesreus = Ysreus.
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Wane, Vanagode, Vanareuse: Vrugbaarheidsgode. Ouer as die Ase, maar jonger as die Reuse. Wane staan
soms in aansien hoër as die Ase.
Walhalla, Walhella (val=keuse; gesneuwel op slagveld + hall=saal): Die saal van Wodan in Asgard.
Walkure, Valkyrja (val=keuse; gesneuwelde op die slagveld + kyrja = uitkies of keur): Vroulike mitiese
wesens wat gestorwe soldate na die Walhalla begelei.
Ward, Warn: Ou Germaanse Godheid.
Warg, Vargr: Wilde Wolf (ook soms 'n rybare dier)
Weerwolf: Iemand wat in staat is om homself/haarself tydelik in 'n wolf te verander.
Weg van Hel, Helleweg: Die pad van geboorte tot die dood; laaste stukkie pad na die graf van ‘n
oorledene.
Westri, Vestri (wes): Dwerg.
Wodan, Odin: Alvader of Oppergod volgens die Wodanse leer. Hy was die seun van Bor en kleinseun van
Buri.
Ydalir: Paleis van Ull(er) in Asgard.
Yggdrasil: Die Lewensboom. Die Wêreldboom.
Yggr: Bynaam vir Wodan.
Ymir, Ymer (Ysreus of Vriesreus): Örgälmer. Hy was die eerste lewende wese. Hy leef van die melk van
Audumbla en word deur Wodan, Vili en Ve vermoor.
Ysreus, Vriesreus, Rypreus: Stam af van Ymir. Reuse van ys/ryp.
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