
De heks met hoefijzers

In de aflevering over ‘Het paard van de duivel’, waar dit een vervolg op is, werd herhaaldelijk
gesproken over het aanmeten van hoefijzers.

Het verhaal van de hoefijzers is vooral verbonden met de Nachtmerrie, die zoals de naam zegt
wordt gezien als een paard. In de meeste verhalen wordt de gekwelde in een paard veranderd
door de Maar, een heks, en is de volgende dag moe. De man klaagt tegen zijn compagnon: ‘Ik
word iedere nacht door een heks bereden.’ De gezel wil dat zien, gaat die nacht in het bed van de
ander liggen en ziet om middernacht (het liminele moment) een toom door de lucht vliegen, weet
het te vermijden en de heks om te doen, die nu zelf voor paard moet spelen en naar Keulen rijden.
’s Morgens zegt de knecht tegen de boer: ‘Ik heb nu een ferm paard.’ Iedereen bewondert het en
Jan moet het uitspannen, maar dat laat hij liever de boer zelf doen: het blijkt zijn vrouw.1 Dit
verhaal uit de omgeving van Antwerpen wijkt alleen in details af van verhalen, die elders in
Europa te vinden zijn. In een sage uit Kreuz in Kroatië woont bij de Klek een zeer magere waard
met een zeer vette vrouw. Op een dag krijgt de waard bezoek van een Zigeunerin, die hem wil

1 Luyts 1956, N°174 = Berg 1981, 79 N°106: De bereden knecht (uit Merksplas, prov. Antwerpen). Uit Zeeuws-
Vlaanderen komt een versie van een paardendrukkende nachtmerrie: Een smid (die het poeier van Sinte patti bezat)
waakte hoort om middernacht herrie in de stal, gaat naar buiten en daar draaft in het maanlicht een witte merrie om
de stal; hij werpt haar een strik om, rijdt naar zijn smidse in Sluis, waar hij de merrie beslaat en daarna loslaat. ’s
Morgens vindt de boer in zijn stal zijn vrouw met zilveren [!] hoefijzers aan handen en voeten. (G.P. Roos, in: De
Navorscher 1893, 692). Het halster heet in Oostpruisisch mārzaum; daardoor wordt hij in een paard veranderd en
dolt de hele nacht rond, in MHD der alp zoumet dich, dich hāt geriten der mar (HDA I, 293).
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uitleggen waarom dat zo is. ‘Je vrouw is een heks. Iedere vrijdag bij nieuwe maan rijdt ze op je
de Klek op naar de duivelsreien (vražje kolo). Zodra je slaapt, gooit ze je een toverhalster over je
hoofd en je wordt een paard, waarop ze wegrijdt.’ Die vrijdag doet de waard net of hij slaapt en
als hij zijn vrouw ziet komen met het halster, springt hij op en werpt haar het halster om,
waardoor ze in een merrie verandert, waarop hij wegrijdt. In een wip zijn ze op de Klek, waar hij
de merrie aan een boom vastmaakt en de duivelsdans bekijkt. Eerst dansen de heksen allen
tezamen, daarna ieder alleen rond haar pot: Diese Töpfe aber waren nichts anderes als
Eierschalen. Er kwam een heks naar de waard gevlogen, diese war seine alte Godin
(peetmoeder). ‘Wat zoek je hier?’ ‘Ik ben op deze merrie van mij geklommen en die bracht me
hier op de Klek.’ ‘Wee, vlucht van hier, zo snel je kunt. Als de heksen je in de gaten krijgen, is
het met je gedaan. We wachten nog op een van ons zonder wie we niet kunnen beginnen.’ De
waard gaat er snel vandoor, zet thuis de merrie in de stal en laat haar ’s morgens door de smid
beslaan. Daarna laat hij de gerechtscommissie komen, neemt de halster af en zijn vrouw staat
voor hem met ijzers aan handen en voeten. Ze begint te jammeren, maar de rechters zijn niet te
vermurwen en laten haar in een groeve met ongebluste kalk gooien en daar moet ze ellendig
verbranden. Sindsdien maakt men de eierschalen stuk, zodat de heksen er niet hun potten uit
kunnen maken.2 De verbinding met de eierschalen wordt ook gelegd in een Zigeunerversie. Een
vreemde Zigeunerin uit het Turkenrijk wordt opgenomen door de stam der Renilla en wordt door
velen omworven en trouwt een jonge weduwenaar, Stephan. Na twee jaar vraagt zijn oude
moeder of hij weet dat zijn vrouw een heks is: ze verzamelt eierschalen, waaruit de heksen eten
en drinken. Ze zegt hem, dat als hij slaapt, zijn vrouw naar hem komt en een toverhalster over het
hoofd gooit, waarop hij in een paard verandert en zij op hem naar de heksenverzameling rijdt. Hij
moet haar het halster uit de hand rukken en haar over het hoofd gooien. Hij doet dat en zij wordt
een paard, waarop Stephan naar de heksenverzameling rijdt, de heksen bespiedt en naar de
dichtstbijzijnde pope gaat, die wijwater over het paard giet, waarop het in lichterlaaie verbrandt.
En Stephan is van zijn vrouw de heks bevrijd.3 In Rusland weet een afgezwaaide soldaat er een
slaatje uit te slaan. Hij is op de terugweg naar huis na 15 jaar dienst en ziet vlakbij zijn dorp een
zeer mooi meisje en zegt: ‘Zo, schone dame, heeft men u nog niet het tuig aangelegd?’ Zij
antwoordt: ‘God weet, soldaat, of jij mij of ik jou het tuig zal opleggen!’ Hij vertelt dit tegen zijn
2 Krauss 1908, 51 naar F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Heilbronn 1879, 375 naar Leitão Garret, Donna Branca ou a
Conquista do Algarve, Paris 1826. Duitsland: A. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, (3e ed.
Elard Hugo Meyer), Berlin 1900, 432; Nederland: J.W. Wolf, NS, Leipzig 1843, St. 248, 515, 572; Choice, Notes
from Notes and Queries, London 1859, 7. In Hongarije wordt het gebeuren op Sint Jorisdag geplaatst: De heks gooit
een halster rond de nek van iemand die dan een paard wordt waarop zij naar de Gellért Heuvel galoppeert naar de
heksenvergadering; of de heks bezoekt met anderen de wijnkelders van diverse landen in één enkele nacht. (Pócs
1989, 85f nt. 282 en 289); Bošković-Stulli 1991/92, 152: ‘Aufgrund der theologischen Vorstellung, das die Hexen
auf Tieren reiten, heisst es im Volksglauben, dass sie zu den Zusammenkünften auf einem Pferd reiten, in das sie
ihren Feind verwandelt haben. Daher stammt die Geschichte von der Hexe, die nachts auf einem Jüngling ritt, den sie
in ein Pferd verwandelt hatte. Dies geschah so lange, bis es einem anderen Jüngling gelang, sie in eine Stute zu
verwandeln und zu beschlagen, so dass sie am nächsten Tag mit Hufeisen an Händen und Füssen erschien.’ (met
uitgebreide literatuuropgaven; ook bij Agricola 1976, nº163). Bij de Chrovoten geloofde men dat heksen eischalen
gebruiken als bekers en borden bij hun maaltijden, en de Zuid-Slavische Zigeuners in Oost-Kroatië maken eischalen
stuk om te verhinderen, dat de heksen dit doen. Eens, zo zeggen ze, zadelde een heks haar slapende echtgenoot en
reed op hem naar de sabbat zonder dat hij het wist. De anderen daar hadden eischaal-potten en kruiken, die ze
neerzetten en omheen dansten. Op den duur kwam de man er achter en zijn vrouw werd als heks verbrand (Newall
1971, 81 naar HDA II, 688; Leland 1891, 73f, wat de bovenstaande versie van Krauss is). De Zigeunerin onthult ook
een rijmpje, dat de heksen misschien geacht worden te zeggen: ‘Little you know where you have been, / Little you
think of what you have seen. Want als je ontwaakt, is het allemaal vergeten, want de rit is zwaar voor je bent aan het
wegkwijnen en sterven.’
3 Diederichs, Inge (red.), Märchen der Zigeuner. Von Wales bis Transsylvanien, Düsseldorf-Köln 1976, 87-90.
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meer dan 100-jarige grootvader met witte baard, die hem waarschuwt: ‘Ze is een tovenares, die al
vele jongelingen naar het schimmenrijk heeft gezonden.’ Hij raadt hem aan te waken met een
toom en een sterke espenknuppel en zodra ze binnenkomt te zeggen: ‘Brr, blijf rustig, knol!’
voordat zij kan zeggen: ‘Blijf rustig, mijn renpaard!’ en hem in een paard verandert, dat ze
doodrijdt. Dit lukt, ze wordt een merrie en hij rijdt haar naar het advies van zijn grootvader
helemaal dood, met de knuppel slaand. Hierna gaat het verhaal over in de 3 nachtwakes, die de
soldaat voor 50 roebels per keer houdt, gevolgd door het begraven van de kist.4

Ook in heksenprocessen komt dit verhaal voor: In de Cambridge-zaak (1659) beschuldigde Mary
Philipps (of Margaret Prior volgens een ander verslag) de Quakers ervan haar te veranderen in
een merrie en op haar naar het feest te rijden, waar nogal veel praats was over de ‘doctrine’.5 Een
halster zien we in de getuigenis van de 10-jarige Edmund Robinson jr. Uit Newchurch,
Lancashire, in 1634: Twee windhonden weigeren een haas te achtervolgen. Hij sloeg ze, waarop
ze tot een vrouw en een jongen werden. De vrouw bood hem 12 pence voor zijn stilzwijgen.
Daarop deed ze een bridle in de mond van de jongen en hij werd een wit paard, waarop de vrouw
hem (Edmund) meenam naar een plek, genaamd Horsestones in Pendle Forest, waar veel mensen
waren en waar ze aten, etc.6 Ann Armstrong in 1673 te Northumberland verklaarde, dat andere
vrouwen op haar hebben gereden, een tover-bridle over haar hoofd gedaan, dat haar veranderde
in een paard totdat het werd verwijderd. Isabel Shirie te Forfar in 1661 had ’s morgens de sporen
van hoefijzers op handen en voeten.7 In 1727 werd Janet Horne te Dornoch in Ross-shire
verbrand voor het gebruikt hebben van haar dochter als een vliegend paard, waarbij de duivel
haar zo had gehoefijzerd, dat ze permanent mank was geworden.8

Al eerder moet het verhaal bekend zijn geweest, want uit 1595 is er een pamflet getiteld The
Brideling, Sadling and Ryding, of a rich Churle in Hampshire, by the subtill practise of one
Judeth Philips, a professed cunning woman, or Fortune teller... Hierin wordt verteld hoe deze
listige Judith door geld in een holle boom te stoppen en dat te laten vinden de reputatie van
helderziende verwerft bij een echtpaar. Then this Judith caused him and his wife to go into the
yard, where she set the saddle on his back, and thereon girteth it fast with two new girths, and
4 Ralston 1874, 259-272 (nº36): ‘La viellée de minuit du soldat’.
5 Peter Elmer, ‘“Saints or sorcerers”: Quakerism, demonology and the decline of witchcraft in seventeenth-century
England’, in: Barry e.a. 1996, 150, die ook rapporteert over de Quaker William Mosse, die gezegd zou hebben dat hij
bekeerd was tot Quakerisme na een diabolische rit op een groot zwart paard.
6 Sergeant 1996, 89; vgl. Briggs 1962, 102: ook gebruikt door Heywood, The Lancashire Witches.
7 Sergeant 1996, 40f; zie ook N. Cohn, in Marwick 1982, 151; Cohn 1975, 112: Een lid van de groep was gewoon
zich in een paard te veranderen, beslagen met hoefijzers, en in deze gedaante haar heksgezellen te vervoeren, en zelfs
de duivel zelf, naar en van de sabbat, met als gevolg, dat ze de volgende dag in bed lag met gewonde handen. Murray
1963, 103: Agnes Spark of Forfar (1661) said she hard people ther present did speake of Isabell Shirie, and say that
shoe was the devill’s horse, and that the divill did allwayes ryde upon hir, and that shoe was shoad lyke ane mare, or
ane horse (Kinloch, Reliquiae Antiquae Scoticae, 1848, 129); Ann Armstrong verklaarde dat one night a little before
Christmas, about the change of the moone the informant see the said Ann Foster come with a bridle, and bridled her
and ridd upon her crosse-leggd, till they come to [the] rest of her companions at Rideing millne bridg-end, where
they usually mett. And when she light of her back, pulld the bridle of this informer’s head, now in the likenesse of a
horse; but, when the bridle was taken of, she stood up in her own shape ... And when they had done, bridled this
informer, and the rest of the horses, and rid home. (Zie ook Newall 1971, 80: Anne Armstrong of Birks-wook,
verklaring van 5-2-1673: Ze kwam iemand tegen, die vroeg waar ze afgelopen vrijdag was. Ze zei dat ze eieren aan
het zoeken was te Stocksfield, ‘so he told her that the same woman who looked her head [een soort
toekomstvoorspellen als handlezen: aan de knobbels op je hoofd] should be first that made a horse of her spirit [=
‘double’], and who should be the next that should ride her, and into what shape and likeness she should be changed if
she would turn to their god.’
8 Robbins 1965, 457 (the devil shoeing her so that se was permanently lame). De rechter, Captain David Ross,
verwierp echter de aanklachten tegen de dochter.

Cor Hendriks, De heks met hoefijzers (PDF mei ’16) 3

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


also put a bridle upon his head; all which being done, she got upon his back in the saddle, and so
rid him three times betwixt the chamber and the holly tree (de boom waar de ‘schat’ lag). Then
said this cozening quean (= ‘wijf’), ‘You must lie three hours one by another grovelling on your
bellies under this tree, and stir not, I charge you, until I come back again; for I must go into the
chamber to meet the Queen of Fairies and welcome her to that holy and unspotted place (dit is
een van tevoren ingerichte kamer met dure spullen, die ze nu rooft).9

In de Malleus Maleficarum uit 1486 wordt het verhaal verteld van een meisje dat veranderd was
in een veulen, zoals zijzelf en iedereen die haar zag, behalve St. Macharius, meende. De heilige
zag dat ze een vrouw en geen paard was en bevrijdde haar en de anderen van die illusie door zijn
gebeden, en verklaarde dat dit haar was overkomen omdat ze niet voldoende aandacht had
besteed aan heilige zaken noch de Biecht en de Communie had gebruikt op de goede manier. En
omdat ze niet had ingestemd met het beschamende voorstel van een jongeman, had hij een Jood,
die een heks was, ingeschakeld om het meisje te beheksen, zodat zij, door de macht van de
duivel, was veranderd in een veulen.10

Aan het drukken kan je sterven: Bij een IJslandse boer met een huishoudster Hildur wordt de
herder ieder jaar eerste Kerstdag dood in bed aangetroffen, zodat het op het laatst moeilijk wordt
een nieuwe herder te vinden. Dan komt er een, die zich niet laat afschrikken en in de Kerstnacht
wakker blijft, maar doet of hij slaapt. Hildur komt zijn kamer in en doet een toom in zijn mond.
Hij laat het toe[, wordt een paard] en ze rijdt op hem weg in vliegende vaart, tot bij een
aardspleet, waar ze afstijgt en door de spleet in de grond verdwijnt. Het paard wrijft met de kop
langs een rots de toom af, waarna de herder ook de spleet ingaat en Hildur volgt en zo ontdekt,
dat zij de Alfkoningin is. Hij doet de toom weer om voor ze teruggaat. Tegen de boer vertelt hij
zijn ‘droom’ (nachtmerrie), toont Hildur als teken de uit Alfheim meegenomen ring, waardoor ze
verlost is van de door haar schoonmoeder opgelegde vloek en terug kan gaan naar haar man en
kinderen in Alfheim.11 Het verhaal heeft veel van een sprookje en Sveinsson heeft een versie van

9 Rosen 1969, 213-218: ‘The Fairy Queen in Hampshire’. Vgl. Briggs 1959, 108f: The cozener Judith Phillips,
commonly called Doll Pope. She was a Gypsy who had married a poor labouring man and retired to precarious
respectability until a wealthy widow was presented to her as a subject for fraud. The first intention had been to
persuade the widow to marry a good-for-nothing suitor called Peters, but she presented too easy a target, and soon
Doll persuaded her that there was money hidden in the house, which could be found by the help of the queen of the
fairies. Of ze een echte ‘ Gypsy’ is, is niet duidelijk: ‘Judith had used this manner of trade of cozenage a long time
[voordat ze werd gearresteerd door toedoen van de weduwe] and had wandered the country in the company of divers
persons naming themselves Egyptians. For that kind of life she was condemned to die at Salisbury, but afterwards
had her pardon. She had then married Phillips, and being forbidden by her husband, had not since used the trade of
cozenage above two times. Ook deden mensen zich voor als Fairy King en Queen, zoals op te maken is uit de titel
van een pamflet: The Severall notorious and lewd Cousnages of John Est, and Alice West, falsely called the King
and Queen of Fayries. Practised very lately both in this Citie, and many places near adioyning, to the impoverishing
of many simple people, as well Men as Women: Who were Arraigned and Convicted for the same, at the Sessions
House in Old Bayley, the 14 of Januarie, this present yeare, 1613 (Briggs 1959, 109 naar Hazin, The Fairy
Mythology of Shakespeare, 1875). Het berijden van een mens als paard is uit de Klassieke tijd bekend van Venus,
Psyche kwellend: Reitzenstein (ARW 28, 1930, 52) maakt melding van een liefdesdwang, waarbij de magiër op een
magneetsteen afbeeldingen moet aanbrengen: ‘auf die eine Seite Aphrodite, wie sie als Reiterin, also im ’εφεδρισμός,
auf der Psyche sitzt’, en noteert: ‘Das ist verständnislose Nachbildung des in der Kunst bezeugten Typus “Eros auf
der Psyche reitend”. Als Qual wird offenbar gedeutet, was urspünglich Darstellung eines allbekannten Kinderspieles
war.’
10 Kors & Peters 1972, 149 als antwoord op de vraag: Of heksen mensen in de gedaante van beesten kunnen
veranderen.
11 Avenstrup, Åge & Elisabeth Treitel (eds.), Isländische Märchen und Volkssagen, Berlin o.J., 24-35: Die
Alfkönigin. Voor de meegenomen ring, vgl. AT 306 III; voor het terugkeren van de verloste vrouw naar Alfheim,
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het toom-verhaal opgenomen onder AT 306: Een edelman heeft 8 dochters en 8 knechten, die
altijd mat en moe zijn. Een van hen krijgt advies van een vriend, die gelooft dat hij gebruikt
wordt voor de heksenrit; daarom moet hij waken. In de nacht komen de dochters van de edelman,
leggen hen tovertoomtuig aan, en rijden met hen ver weg naar een huis; de ene, die wakker is
gebleven, neemt het tuig af en ziet wat de juffers van plan zijn: ze gaan in het huis en leggen zich
bij 8 jongemannen te slapen. De knecht neemt de toomtuigen weg, wekt zijn kameraden en
vertelt hen alles. Ze leggen de slapende meisjes de toomtuigen aan, rijden op hen naar huis, laten
hen onderweg beslaan. De volgende morgen ziet men dat de meisjes beslagen zijn. De knechten
vertellen alles. De meisjes moeten alles bekennen en worden weggejaagd. In een variant
verdwijnen de schrijvers van een edelman iedere kerstnacht, maar hijzelf kan dan nooit thuis zijn.
Eens komt een arme student, die met alle geweld schrijver wil worden. Op heilige avond stuurt
de edelvrouw om hem en het gelukt haar hem het tovertuig om te doen; daarna verloopt het
verhaal hetzelfde, behalve dat de vrouw in het huis danst met jongemannen. In een derde versie
verdwijnt de domineesvrouw iedere Kerstnacht. De dominee neemt een bedeljongen als knecht.
Op heilige avond komt de domineesvrouw, werpt een tovertoomtuig over hem en rijdt op hem
naar een huis, wordt door een man ontvangen en binnengenodigd. De knecht doet het toomtuig
af, loert naar binnen, daar zitten 12 vrouwen en een man (de duivel) aan tafel; deze leert hen
toverkunsten (heksenrit op mensen), ze geven hem tenslotte kleine flesjes met rode inhoud, die
hij drinkt. De andere vrouwen rijden weg, het gelukt de knecht de domineesvrouw het toomtuig
aan te leggen, en hij rijdt naar huis. De volgende dag is de domineesvrouw ziek [eigenlijk ligt ze
met hoefijzers in bed], de knecht onthult en ze moet bekennen. De anderen zijn ook
domineesvrouwen, die met haar naar de zwarte school gaan, het rode was menstruatiebloed. Ze
wordt bestraft.12

Ook in een Litouwse versie sterven degenen, die het aandurven een nacht door te brengen bij de
wonderschone dochter van een rijke boer, die 300 dukaten voor dat waagstuk betaalt.
Merkwaardig is dat de held (een arme knecht) meteen 3 nachten met haar wil slapen, wat voor
het verhaal (sprookje) nodig is. De eerste nacht gooit het meisje meteen bij zijn binnenkomst hem
een toom om, waardoor hij een paard wordt, waarop ze tot de haan kraait rondrijdt. Dan doet ze
de toom af en hij kruipt bijna dood (terwijl de anderen allemaal stierven) naar zijn slaapkamer.
De 2e nacht heeft hij een toom gekregen van een tovenares (wijze vrouw), die hij het meisje moet
omwerpen vóór zij kan gooien. Het lukt en ze wordt een merrie, die hij de hele nacht afbeult,
zodat ditmaal zij degene is, die naar haar slaapkamer kruipt. De 3e nacht haalt hij op advies van
de oude vrouw een truc uit, door niet na het aankloppen naar binnen te gaan, maar naast de deur

vgl. de Panroep [ML 6070; SINSAG 101] (= Booss 1984, 619-624). Sveinsson (1929, 10-12) heeft 7 versies van dit
verhaal met de algemene beschrijving: IA: Een boer (enz.) heeft een onbekende, stevige huishoudster (A1: meid). B
Een onbekende bezit een boerengoed. C: Ze gaat nooit naar de kerk, D: verdwijnt in de Kerstnacht. E. Huurt iemand,
die haar zeggen moet, waar ze was. Als de bevraagde niet kan antwoorden, sterft hij. G. Iedere kerstnacht sterft de
herder van de boer, en deze durft op het laatst er geen meer te nemen. H. Tenslotte komt er toch een, die met alle
geweld herder wil worden. J. De herder (knecht) wil nu weten, hoe de zaak in elkaar steekt. IIA: De huishoudster
legt hem een tovertuig aan, B: en rijdt op hem naar de onderwereld; hij volgt haar. C. Ze vliegt op een doek naar de
onderwereld; de knecht met haar. D. Ze gaat op een betoverde brug over een meer naar de onderwereld; hij volgt
haar; F. Ze wordt door de Elvenkoning, haar echtgenoot, en hun kind(eren) goed ontvangen (F1: door de Elven),
(dans, muziek, godsdienst). G. De man gelukt het, G1. de ring van de koningin waarmee de kinderen spelen, in te
pikken, G2: de beker van de koning, G3: een rib, H: twee vrouwen strijden om een dood kalf. J. Ze keren terug. IIIA:
Volgende morgen vertelt hij alles, B: bewijst zijn verhaal, door (IIG), C: en heeft haar daarmee uit de betovering
verlost, D: die haar schoonmoeder haar opgelegd heeft (D1: een rivale, D2: waarzegster, D3: oude vrouw), E: ze
keert naar haar echtgenoot terug.
12 Sveinsson 1929, 8 type 306 I. S. Múl. Pastor Sigurđur Gunnarsson: Átta herramannsdætur; S. Thing (Jón
Sigurđsson, Gantlöndum), Lbs 417: ‘Gandreiđin’.
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te blijven staan, zodat het op de loer staande meisje haar toom in het lege gooit, waarna hij haar
zijn toom omgooit en haar nogmaals afbeult, waaraan ze ditmaal sterft.13

De Hexendruck, het nachtelijk drukken door een heks, wat verandert in een sabbat, wordt door
Klaniczay besproken. Eerst komen de heksen tezamen in het huis van de gekwelde, dan maken ze
er een groot feest en vervolgens slepen ze hem mee naar andere bijeenkomsten. Soms veranderen
ze het slachtoffer in een paard, waarop ze wegrijden; soms mishandelen ze deze persoon, met
verkrachting en seksuele mishandeling. Hier worden we aldus Klaniczay geconfronteerd met de
mythologische verrijking van stereotype nachtmerries en seksuele fantasieën. Hij voegt echter
toe, dat we niet de invloed van narratieve folklorepatronen mogen vergeten: sommige verslagen
van deze nachtelijke kwellingen ontwikkelen zich tot ware volksverhalen of volksballaden.14

Een versie van de sage van de dochter van de smid uit Wallis is door Ranke opgenomen in zijn
collectie Die deutschen Volkssagen. Op een ochtend komt een ruiter in volle galop naar de
werkplaats van smid Ruspeck [‘roet-pek’] gestoven en wil dat zijn paard zo snel mogelijk
beslagen wordt, en gaat dan het dorp in met de mededeling zo weer terug te zijn. De smid gaat
met zijn zoon aan de slag, als plots het paard jammert: ‘Sla niet zo hard, je slaat je vlees en bloed!
Ik ben je dochter, die je verwenst hebt en op wie nu de duivel rijdt. Maar ga snel door en maak
me dan los. Want vandaag is de laatste dag, dat ik nog aan de duivel kan ontkomen. Ik word pas
vrij als ik over 99 kerkhoven ben, voor hij me inhaalt.’ De smid en zijn zoon, verstard van schrik,
doen wat het paard zei, binden het dan los en weg was het. Even later komt de ruiter om zijn
paard. De smid zegt: ‘Je hebt me bevolen het te beslaan en dat heb ik gedaan, niet het te hoeden.
Ik wil mijn loon.’ De ruiter betaalt en rent weg. De smid gaat met zijn zoon naar huis en het hele
gezin bidt voor de verlossing van het meisje. Drie dagen later keert het meisje bevrijd in het
vaderhuis terug. Ze vertelt, dat ze al over 98 kerkhoven heen was gesprongen, toen Satan haar
inhaalde en bij de staart vatte; maar ze was toch nog over het laatste kerkhof heengesprongen en
was onttoverd op de grond gevallen, de staart echter bleef in Satans hand, die haar vol toorn deze,
haar uitgerukte haarvlechten, met de [bij de onttovering afgevallen] hoefijzers voor de voeten
wierp. Ze hangt deze zaken ter herinnering op in de woudkapel van Maria, waar ze thans nog te
zien zijn.15

Ranke verwijst naar de versie uit de sagen van Grimm, ‘Die Teufelshufeisen’, die begint met
twee in de kerk van Schwarzenstein, een halve mijl van Rastenburg in Pruisen aan de muur
hangende hoefijzers, waarover het verhaal gaat, dat ze daar opgehangen zijn door de waardin
(Krügerin), die de lui het bier te slecht toemat; ’s nachts is de duivel op haar naar de smidse
gereden, wekte de smid en beval hem zijn paard te beslaan. Terwijl de smid bezig was, fluisterde
de waardin, die familie van de smid was, hem heimelijk toe: ‘Gevattermann, seid doch nicht so
rasch!’ De smid schrok hevig van de stem, die hem bekend voorkwam, en begon te trillen.
Daardoor verschoof het beslag. Meteen kraaide de haan en de duivel moest ervandoor, maar de
kroegvrouw is nog lang ziek gebleven.16

13 Massenbach 1958, 282-284 nº39; het verhaal vervolgt als een vampiergeschiedenis.
14 Klaniczay, in: Ankarloo & Henningsen, 250f.
15 Ranke 1910, 259f naar Walliser Sagen, Sitten 1871, 255 nº149; Ranke (287) merkt op, dat het door mij weggelaten
slot dat het meisje gered werd omdat ze nog maagd was, ‘auffällig [ist] und kaum im Sinn der Sage, vgl. das
Volkslied bei Peter I, 278. Eine ähnliche Sage: Grimm nº208.’ (in mijn uitgave nº207).
16 Grimm, DS, 228f nº207 naar Prätorius, Weltbeschr. II, 302; andere versies bij Francisci, lust. Schaubühne, I, 801
en in de Zungensünde, 173-175.
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Het verhaal van de alp wordt door Augustinus in zijn bekende Stad Gods vanuit een andere hoek
bekeken. Het verhaal komt van ene Praestantius, die gewoon was te vertellen over iets dat zijn
vader was overkomen. Deze at thuis wat betoverde kaas en viel toen in een slaap, waaruit hij niet
te wekken was. Na enige dagen werd hij wakker en vertelde te hebben gedroomd, dat hij een
paard was en met andere pakdieren Rhaetisch graan (zo geheten omdat het werd gezonden naar
Rhaetia) naar de soldaten bracht. Het bleek dat dit inderdaad was geschied net zoals hij vertelde,
maar hem had het een droom geleken.17 We zien het veranderen in een paard, dat we ook in de
verhalen van het ‘heksenhalster’ zagen, als gevolg van heksenstreken: de betoverde kaas bevatte
dezelfde toverdrank als in een eerder verhaal van Augustinus, dat hijzelf hoorde, toen hij in Italië
(Augustinus komt uit Noord-Afrika) was. Verteld werd dat ‘landladies’ op de hoogte van de boze
kunsten de gewoonte hadden toverdrank in kaas aan reizigers te geven, wanneer ze dat wensten
en wanneer de gelegenheid zich voordeed, en op deze manier werden hun gasten terstond
veranderd in pakdieren en werden gebruikt om allerlei spullen te vervoeren. Naderhand, wanneer
ze hun werk gedaan hadden, werden ze hersteld in hun vroegere gedaante. En ondertussen werd
hun geest geen dier maar bleef rationeel en menselijk. Dit is aldus Augustinus wat Apuleius, in
het werk dat de titel De Gouden Ezel draagt, beschrijft als zijn eigen ervaring, dat na het nemen
van een toverdrankje hij een ezel werd, terwijl zijn geest menselijk bleef. (‘Maar dit kan zowel
een feit als fictie zijn.’)18 Merkwaardig is, dat Lucius, de hoofdpersoon in De Gouden Ezel,
helemaal geen toverdrank krijgt, laat staan in kaas (dit geeft Circe aan de mannen van Odysseus),
maar een toverzalf, waarmee hij zich insmeert in de hoop net als de heks Pamphile, die hij
nabootst, te veranderen in een vogel; maar er wordt hem een streek geleverd en in plaats van een
vogel wordt hij een ezel, die vervolgens als pakezel wordt gebruikt en allerlei avonturen
meemaakt, voordat hij uiteindelijk weer een mens wordt (door het eten van heilige rozen op het
feest van Isis).

Literatuur

Agricola, Christiane (hgg.), Englischen und Walischen Sagen, Berlin 1976.
Augustinus, St., City of God, [Penguin Classics] 1984 (= 1972).
Barry, Jonathan, Marianne Hester & Gareth Roberts (eds.), Witchcraft in early modern Europe.

Studies in culture and belief, Cambridge (Univ. Press) 1996.
Berg, Marcel van den (ed.), Volksverhalen uit Antwerpen, [Onze volksverhalen] 1981.
Booss, Claire (ed.), Scandinavian Folk & Fairy Tales, New York 1984.
Bošković-Stulli 1991/92 = Acta Ethnographica Hungarica, an International Journal of

Ethnography 37 (1991/92) n°1-4: Special Issue: Witch Beliefs and Witch-hunting in
Central and Eastern Europe (Conference in Budapest, 6/8-9-1988), Budapest.

Briggs, K.M., The Anatomy of Puck. An Examination of Fairy Beliefs among Shakespeare’s
Contempories and Successors, London 1959.

Caro Baroja, Julio, The World of the Witches, London 1964.
Cohn, Norman, Europe’s inner demons: an inquiry inspired by the great witch-hunt, London

1975.
Grimm, Brüder (ed.), Deutsche Sagen, 2 delen, München-Leipzig o.J.

17 Augustine 1984, 783 (Bk. 18, ch. 18); zie Lea, 124; Caro Baroja 1964, 44: Subsequently it was possible to
establish that supplies had been taken up to the army in the way which he described (vgl. de bovenstaande
weerwolfdroomster).
18 Augustine 1984, 782 (Bk. 18, ch. 18); zie Lea, 124; Soldan-Heppe I, 79; Caro Baroja 1964, 43: stabulariae
mulieres: innkeepsters (waardinnen); Scobie 1983, 50: accepto veneno: after taking a magic potion.

Cor Hendriks, De heks met hoefijzers (PDF mei ’16) 7

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Klaniczay, Gábor, ‘Hungary’, in: Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen (Hg.): Early Modern
European Witchcraft. Centers and Peripheries. Oxford 1990, 236 – 255.

Kors, Alan C. & Edward Peters (eds.), Witchcraft in Europe 1100-1700. A Documentary History,
Philadelphia 1972.

Friedrich S. Krauss, Slavische Volksforschungen. Abhandlungen über Glauben, Gewohnheit-
rechte, Sitten, Bräuche und die Guslarenlieder der Südslaven, Leipzig 1908.

Lea, Henry Charles, Materials toward a history of witchcraft, 1939.
Leland, C.G., Gypsy Sorcery and Fortune-Telling, London 1891.
Luyts, W., Sagen uit het Land van Turnhout, Leuven 1956.
Marwick, Max (ed.), Witchcraft & Sorcery. Selected readings, 2e ed. [Penguin] 1982 (≠ 1970).
Massenbach, Sigrid von (ed.), Es war einmal... Märchen der Völker, Baden-Baden 1958.
Newall, Venetia, An Egg at Easter. A Folklore Study, London 1971.
Pócs, Éva, Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe, Helsinki

1989 (FFC 243).
Ralston, M., Contes pop. de la Russie, 1874: Brueyre (= 1873).
Ranke, Friedrich, Die deutsche Volkssagen, München 1910 (Deutsches Sagenbuch, hgg. Von der

Leyen, 4. Teil).
Robbins, Rossel Hope, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, London 1965 (= N.Y.

1959).
Rosen, Barbara (ed.), Witchcraft, London 1969.
Scobie, Alex, Apuleius and Folklore, Toward a History of ML 3045, AaTh 567, 449A, London

1983 
Sergeant, Philip W., Witches & Warlocks, London 1996 (= 1936).
Soldan-Heppe, Geschichte der Hexenprozesse. Hgg. Max Bauer, Bd. 1, Hanau/M 3e dr. (Reprint

Yugoslavia).
Sveinsson, Einar, Verzeichnis isländischer Märchenvarianten, mit einer einleitenden

Untersuchung, Helsinki 1929 (FFC 83).

HDA = Bächthold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaube

Cor Hendriks, De heks met hoefijzers (PDF mei ’16) 8

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

